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Paleografia jest nauką, która opisuje, klasyfikuje i wyjaśnia rozwój pisma; wyniki badań
paleograficznych — bez względu na jej własne cele, które mieszczą się w szerokim zakresie historii cywilizacji — będą korzystne dla każdej specjalnej dyscypliny zajmującej się
pismem. Praktyczne wykorzystanie paleografii sprowadza się do odczytania, datowania
i określenia miejsca powstania pisma, które nie są w nim oznaczone.
Pavel Spunar*

Paleografia bardzo potrzebna jest historykowi, jeśli nie zadowala się on wiedzą o przeszłości otrzymaną od innych osób, lecz sam próbuje spośród zewnętrznych lub rodzimych
źródeł wyodrębnić to najstarsze, najbliższe czasu opisywanych w danym tekście wydarzeń (lub zawartym w nim faktom).
Paleografia potrzebna jest kolekcjonerowi, a w naszych czasach muzealnikowi i archiwiście, aby odróżnić oryginalny zabytek dawnego piśmiennictwa od fałszerstwa i taki
zabytek należycie ocenić, albowiem wartość rękopisów przechowywanych w muzeum czy
archiwum wzrasta w zależności od ich dawności i wyjątkowości.
Paleografia potrzebna jest archiwiście także po to, by prawidłowo określić i opisać rękopis w inwentarzu, żeby rękopis mógł wejść do obiegu naukowego i trafił do rąk badaczy konkretnie tej gałęzi wiedzy, dla której w danym rękopisie zawarty jest najcenniejszy materiał.
Paleografia potrzebna jest przedstawicielowi każdej nauki, mającej korzenie w starożytności lub średniowieczu, jeśli badacza interesuje, w jakim czasie został poświadczony
na piśmie ten czy inny fakt odnoszący się do badanej kwestii.
Patrząc na rozwój tych gałęzi wiedzy, którym przede wszystkim służy paleografia, można stwierdzić, że wiedza paleograficzna nie była niezbędna w Rosji aż do końca XVIII w.,
skoro naukowe językoznawstwo i literaturoznawstwo rozwijać zaczęto dopiero w XIX w.,
a tylko historia jako nauka zaczęła kształtować się nieco wcześniej, w wieku XVIII, i to ona
w znacznym stopniu pobudziła do życia nową gałąź wiedzy — paleografię.
Lidia Żukowska**

* P. Spunar, Définition de la paléographie, „Scriptorium”, 1958, vol. 12, nº 1, s. 108–110.
** Л. П. Жуковская, Развитие славяно–русской палеографии (в дореволюционной
России и в СССР), Москва 1963, s. 18.
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Przedstawiane opracowanie ma charakter monografii i jednocześnie może stanowić podręcznik
paleografii ruskiej. Jego układ bowiem odpowiada współczesnym modułom kształcenia w dziedzinie paleografii powszechnie stosowanym na uniwersytetach rosyjskich. Wobec ogromnego, liczącego setki prac, dorobku nauki rosyjskiej w tej materii większość prezentowanych tez i ustaleń ma
charakter wtórny. Moją ambicją jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi w miarę możliwości pełnego obrazu studiowanej dyscypliny, gdyż dopiero na jego tle możliwe jest zrozumienie i dalsze
samodzielne poznawanie rękopiśmiennego dorobku naszych wschodnich sąsiadów, Białorusinów,
Rosjan i Ukraińców, posługujących się pismem pochodzenia cyrylickiego, czytanie i interpretacja
rękopisów cyrylickich powstałych na terytorium dawnej Rzeczypospolitej i akt biurokracji rosyjskiej działających na ziemiach polskich w okresie zaborów.
Wobec zaniku znajomości języka rosyjskiego w społeczeństwie polskim, co jest pewną naturalną
reakcją na przymusowe powszechne jego nauczanie w dobie PRL, zmniejsza się dostępność bogatej
kultury naszego największego wschodniego sąsiada. Jeśli dodamy do tego sporadyczne zaledwie
o nim wzmianki w szkolnych programach nauczania historii i literatury, niebezpodstawne stają się
obawy, że za chwilę nie będzie komu opiekować się wielkim zasobem rękopisów pisanych cyrylicą. By pomóc adeptowi trudnej sztuki ich poznawania, starałem się możliwie szeroko przedstawić
zagadnienia związane z paleografią ruską — nauką o cyrylicy, piśmie mającym ponadtysiącletnią
historię, dzięki któremu mamy dostęp do imponującej spuścizny kulturalnej Słowian Wschodnich,
bez porównania bogatszej od polskiej.
Wzorem stanowiącym kanwę niniejszego opracowana jest dorobek rosyjskich wyższych uczelni
oraz wyspecjalizowanych instytucji naukowych, które starają tworzyć programy nauczania paleografii na podstawie najnowszych osiągnięć nauki. Czołową rolę pełni w tej mierze dawny moskiewski Instytut Historyczno–Archiwalny (Московский государственный историко–архивный
институт — МГИАИ), obecnie działający w strukturach Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu
Humanistycznego (Российский государственный гуманитарный университет — РГГУ) w Moskwie. Pierwsze programy nauczania paleografii powstały tam już w 1950 r. Wielokrotnie modyfikowane w latach 1954–1962 prace autorstwa Aleksandra Zimina, Jeleny Kamiencewej i Aleksandry
Nikołajewej, Aleksandra Stanisławskiego, Wiktora Jacunskiego i Olgi Mioduszewskiej, mimo daniny składanej wymogom tzw. marksizmu–leninizmu, zachowują aktualność naukową. Efektem tego
doświadczenia jest wydany ostatnio w 2008 r. pod redakcją profesora Wiktora Murawjowa (1941–
2009) i docent Mariny Rumiancewej, kierownika Katedry Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych
Historii (Кафедра источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин), tzw. moduł
naukowo–metodyczny nauk pomocniczych historii, definiujący zakres ich studiowania1. Zestawiony
przez docent Julię Szustową moduł obejmuje wprowadzenie do nauk pomocniczych historii oraz
programy paleografii, chronologii historycznej, metrologii historycznej, dyplomatyki, sfragistyki,
heraldyki, genealogii, falerystyki i leksykologii. Problematyką nauczania paleografii zajęli się osobiW Katedrze reprezentowane są następujące nauki pomocnicze historii i dyscypliny badawcze: teoria i metodologia
historii, język staroruski, nauki pomocnicze — paleografia, chronologia, metrologia, sfragistyka, heraldyka i emblematyka, genealogia i systemy społecznej etykiety, sfragistyka, onomastyka, antroponimia, geografia historyczna,
źródłoznawstwo, źródłoznawstwo porównawcze, metody ilościowe w źródłoznawstwie, rzecz w kulturze.
1
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ście twórcy modułu W. Murawjow i J. Szustowa, natomiast współautorami programu byli tekstolog
prof. Igor Danilewski; prof. Jelena Kamiencewa (1920–2004); źródłoznawca prof. Olga Mioduszewska (1922–2007); paleograf doc. Jewgienij Pczełow; paleograf doc. Antonina Czekunowa oraz młodsi specjaliści dr Dymitr Dobrowolski i dr Dżamila Ramazanowa2. Moduł ten dostarczył wzoru dla
niniejszego opracowania. W miarę swoich możliwości starałem się sprostać jego wymogom, choć
ogrom materiałów do przestudiowania nie zawsze, siłą rzeczy, pozwolił na przedstawienie proponowanej przez Julię Szustową i jej zespół problematyki w sposób wyczerpujący.
Przedmiotem rozważań jest najszerzej rozumiana paleografia, nauka badająca prawidłowości rozwoju pisma, w tym konkretnym przypadku pisma cyrylickiego. By kwestie te bardziej przybliżyć
czytelnikowi polskiemu, treść została wzbogacona o inne nauki pomocnicze stanowiące odrębne
dyscypliny, chronologię, metrologię i dyplomatykę, w zakresie odnoszącym się do obszaru wschodniosłowiańskiego. Ze względu na różnicę alfabetów w narracji stosowałem wyłącznie pisownię fonetyczną wszelkich nazw, terminów i imion własnych, dodając obok w nawiasach oryginalny zapis
cyrylicą w języku ruskim, rosyjskim (białoruskim, ukraińskim). Celem było oddanie ich brzmienia,
skoro język to dźwięk, a pismo to tylko jego zapis. Współczesna technika pozwala oddać drukiem
większość subtelności dawnego pisma. Powszechnie dostępny jest oparty na antykwie humanistycznej (Times New Roman) komputerowy krój pisma zawierający wszystkie znaki dawnej cyrylicy (Litopys New Roman). Problemem mogą być jedynie liczne w dawnym piśmie znaki diakrytyczne,
jednak nie zmienia to czytelności zapisu. Dla dawnych tekstów zastosowałem też specjalistyczne
kroje pisma oddające historyczne kształty cyrylicy (Cyril i Flavius0).

Вспомогательные исторические дисциплины: Учебно–методический модуль, oтв. ред.: д–р. ист. наук,
проф. В. А. Муравьев; канд. ист. наук, доц. М. Ф. Румянцева, cост. канд. ист. наук, доц. Ю. Э. Шустова,
Москва 2008.
2
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WSTĘP
DEFINICJA I CELE PALEOGRAFII RUSKIEJ
JAKO NAUKI POMOCNICZEJ HISTORII
I SAMODZIELNEJ DYSCYPLINY
HISTORYCZNO–KULTUROWEJ

1. „PALEOGRAFIA RUSKA” CZY „PALEOGRAFIA ROSYJSKA”
Paleografia, dyscyplina naukowa o rodowodzie sięgającym XVII w., zajmująca się wszelkiego rodzaju dawnym pismem, ma ściśle określone miejsce w gronie nauk historycznych. Jej przedmiotem,
wedle przyjętej w Polsce definicji Józefa Szymańskiego, jest a) natura i rozwój historyczny pisma;
b) wykrywanie kryteriów chronologicznych i geograficznych rozwoju pisma, czyli określanie w czasie i przestrzeni źródeł pisanych; c) praktyczna nauka czytania dawnego pisma1.
Paleografia ruska, będąca przedmiotem niniejszego opracowania, wymaga dość obszernego
i szczegółowego omówienia, w celu uniknięcia jakichkolwiek niejasności wynikających z różnic
terminologicznych między pojęciami języka polskiego i rosyjskiego. Omawiana dyscyplina w języku rosyjskim nazywana jest zwykle russkaja paleografija (русская палеография) lub sławjano–russkaja paleografija (славяно–русская палеография). Nazywanie jej po polsku „paleografią ruską”
ma tradycję sięgającą Joachima Lelewela, co ugruntował Bogdan Horodyski, publikując w 1951 r.
jedyny jak dotąd polski Podręcznik paleografii ruskiej. Podobieństwo wymienionych terminów jest
jednak zwodnicze, opiera się bowiem na jednakowym brzmieniu w obu językach użytego przymiotnika, który ma odmienny odcień znaczeniowy. W języku polskim przymiotnik ruski oznacza
odnoszący się do Rusi, czyli Słowiańszczyzny Wschodniej, zjednoczonej w średniowieczu w ramach
prawosławnej Metropolii Kijowskiej Wszechrusi. Zwykliśmy zatem ruskimi nazywać zjawiska poprzedzające powstanie na terytorium dawnej Rusi nowożytnych państw, Rosji, Ukrainy i Białorusi.
W obu językach, polskim i rosyjskim, istnieje wyraźne rozróżnienie terminów Ruś (Русь) i Rosja
(Россия), natomiast słowo russkij (русский) ma w rosyjskim, w przeciwieństwie do polszczyzny,
dwa znaczenia — Rosjanin lub rosyjski, nie ma natomiast odrębnego odniesienia do dawnej Rusi.
Gdy Rosjanin chce wyrazić pojęcie odnoszący się do dawnej Rusi, użyje określenia driewnierusskij
(древнерусский) — dosłownie starorosyjski, co na język polski jest notorycznie błędnie tłumaczone
jako — staroruski.
Wynikają stąd istotne problemy, powszechnie bowiem używaną poza Polską nazwę omawianej
dyscypliny russkaja paleografija (русская палеография) należałoby tłumaczyć — paleografia rosyjska, natomiast sławjano–russkaja paleografija (славяно–русская палеография) — paleografia
słowiańsko–rosyjska. W tym kontekście pozostanie przy polskim rozumieniu terminu paleografia
ruska byłoby sztucznym wobec powszechnej nauki zawężeniem przedmiotu omawianej dyscypliny.
Z drugiej strony zmiana terminu paleografia ruska na paleografia rosyjska zawęziłoby w polskim
1

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2009, s. 304.
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rozumieniu zakres terytorialny i chronologiczny do Rosji, co wymagałoby znowu dodatkowych wyjaśnień. Toteż mając na uwadze, że określenie ruska rozumiemy w najszerszym znaczeniu — odnosząca się nie tylko do dawnej Rusi, ale z tejże Rusi się wywodząca, możemy objąć przedmiotem zainteresowania nauki pomocniczej historii o nazwie paleografia ruska całą spuściznę rękopiśmienną
dawnej Rusi, Rosji, Ukrainy i Białorusi, bez wdawania się w subtelne i często pozanaukowe spory
dotyczące przypisania określonych zabytków pisma i języka którejś z wymienionych tradycji narodowych.

2. PALEOGRAFIA RUSKA — NAUKA POMOCNICZA HISTORII
CZY SPECJALNA DYSCYPLINA HISTORYCZNA
Paleografia jako odrębna dziedzina refleksji naukowej pojawiła się w Rosji dość późno i aż do połowy XX w. zajmowali się nią prawie wyłącznie filolodzy. Dopiero po drugiej wojnie światowej ukazał
się pierwszy podręcznik paleografii ruskiej napisany przez historyka. Wszystkie wcześniejsze sztandarowe dokonania tej dyscypliny, w tym do dziś stosowane i wznawiane klasyczne podręczniki, były
dziełem slawistów i rusycystów. Natomiast rosyjskie środowisko historyczne zaliczyło paleografię
do nauk pomocniczych historii wraz z wydaniem w 1937 r. pierwszego w ZSRR zbioru artykułów
„Nauki Pomocnicze Historii” (Вспомогательные исторические дисциплины). Wywołało to dość
gorące i trwające do dziś polemiki między historykami, którzy uznają paleografię za swoją naukę
pomocniczą, a filologami rosyjskimi, którzy nie rezygnują z uznawania paleografii za dyscyplinę
filologiczną i jednocześnie historyczną, proponując zastąpienie określenia „nauka pomocnicza historii” terminem „specjalna dyscyplina historyczna”.
Przyczyną sporu stały się prace Moskiewskiego Instytutu Historyczno–Archiwalnego, gdzie
kształcono na poziomie studiów wyższych archiwistów dla sieci archiwów ZSRR. Opracowano tam
programy nauczania i skrypty dla studentów, stworzono podstawy teoretyczne paleografii. Ich podsumowaniem stał się wydany w 1956 r. najobszerniejszy jak dotąd, gruntowny podręcznik „Paleografia ruska” Lwa Czeriepnina (1905–1977). Pozostawiając na boku nie do końca udaną próbę zaadaptowania do nauki paleografii obowiązujących wówczas schematów marksistowsko–leninowskich, L. Czeriepnin uznał piśmiennictwo za „zjawisko społeczne rozwijające się w nierozerwalnym
związku z historią społeczeństwa i narodu”, a rozwój pisma związał „z rozwojem produkcji i wymiany, historią klas społecznych, państwa, kultury”. Z tego wyprowadził definicję paleografii jako
nauki pomocniczej historii, mającej znaczenie przede wszystkim dla historyka, której zadaniem było
„badać rozwój zewnętrznych znamion piśmiennictwa w związku z powszechnymi prawami w życiu
społeczeństwa ludzkiego, tak aby jej osiągnięcia były praktyczną pomocą dla historyków, historyków języka, literatury, sztuki w ich pracy nad zabytkami rękopiśmiennymi”2. Dodatkową zaletą
pracy L. Czeriepnina było doprowadzenie narracji do połowy XIX w. — uzasadnione oderwanie się
od dawnych schematów każących widzieć paleografię jako naukę jedynie o piśmie średniowiecznym lub naukę o piśmie z czasów przed reformą Piotra I z 1708–1710 r. W tej materii jeszcze dalej
poszła także związana z Instytutem Historyczno–Archiwalnym Aleksandra Nikołajewa która swój
podręcznik paleografii ruskiej poszerzyła chronologicznie aż po wiek XX, publikując m.in. fotografie rękopisu Włodzimierza I. Lenina.
Zasługą środowiska Moskiewskiego Instytutu Historyczno–Archiwalnego było znaczące podniesienie poziomu teoretycznego paleografii dzięki konsekwentnie pogłębianemu historyzmowi, co
pozwoliło zrewidować określenie przedmiotu dyscypliny i uściślić jej zadania i ramy chronologicz-

2

Л. В. Черепнин, Русская палеография, Москва 1956, s. 1–5.
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ne. Zwłaszcza przez stworzenie paleografii nowożytnej i nieograniczanie przedmiotu paleografii do
badania grafiki3.
Publikacja „Paleografii ruskiej” Lwa Czeriepnina zapoczątkowała szeroką polemikę ze strony slawistów. Różnice stanowisk wobec celów i zadań paleografii, w zależności od uprawianej dyscypliny,
manifestowały się w kolejnych pracach monograficznych, podręcznikach i albumach z fotografiami
rękopisów, stanowiących materiał dydaktyczny. Gdy L. Czeriepnin uznał paleografię, zgodnie z poglądami wypracowanymi w Instytucie Historyczno–Archiwalnym, za naukę pomocniczą historii,
w odpowiedzi w 1963 r. swoją wizję paleografii przedstawiła Lidia Żukowska (1920–1994) z Instytutu Języka Rosyjskiego Akademii Nauk ZSRR (obecnie Rosyjskiej Akademii Nauk) w zarysie
dziejów dyscypliny nazwanej przez autorkę „słowiańsko–rosyjską paleografią”4. Zgodnie z tradycją
swojego środowiska za przedmiot paleografii uznała jedynie dawne pismo. Zadaniem paleografii
według L. Żukowskiej jest określenie usytuowania rękopisu w miejscu i czasie poprzez porównanie
jego cech z datowanymi rękopisami na podstawie kształtu poszczególnych liter, zewnętrznych cech
użytego materiału pisarskiego, na którym rękopis sporządzono, środków i sposobów pisania, kształtu zewnętrznego rękopisu jako całości, ozdób itp. Ponadto do paleografii należy badanie w pewnym
stopniu treści i języka zabytku. Zasadnicze ostrze jej polemiki kierowało się przeciw twierdzeniu
sformułowanemu już w 1938 r. przez Michaiła Prisiołkowa i powtórzonemu przez L. Czeriepnina,
że historykowi, w odróżnieniu od filologa, przy analizie paleograficznej nie wystarczy jedynie ustalenie miejsca i czasu powstania rękopisu, że oprócz poznania zewnętrznych cech rękopisu do zadań
paleografii należy pomoc udzielana „badającemu tekst rękopiśmienny w kwestii wyjaśnienia historii
tekstu i jego datowania”5. W odpowiedzi L. Żukowska uznała takie pojmowanie paleografii za niepotrzebne poszerzenie jej przedmiotu o zakres należący do analizy historycznej lub filologicznej,
a także tekstologii, historii języka, gramatyki historycznej i innych nauk.
Jednak monopolu teoretycznego nauk filologicznych w badaniach paleograficznych nie udało
się obronić z chwilą, gdy radzieckie środowisko historyczne dorobiło się w 1968 r. własnego czasopisma, gdzie paleografia jako nauka pomocnicza historii znalazła poczesne miejsce6. Nie znaczy
to, że dyskusja wygasła. Nie rozstrzygnięto, czy wystarczy uznać paleografię za „jedną z nauk pomocniczych historii badającą zewnętrzne cechy zabytków rękopiśmiennych [...] w ich historycznym
rozwoju”7, czy za „pełnoprawną dyscyplinę historyczno–filologiczną, ściśle związaną swoim pochodzeniem z przedmiotem badań, z historią rosyjskiego językoznawstwa”8. Slawiści bronili się zatem
przed zawłaszczeniem paleografii przez historyków.
Próbą pogodzenia obu stanowisk była koncepcja ogłoszona w krótkim podręczniku „Paleografii
ruskiej” Anatolija Murawjowa i Michaiła Tichomirowa z 1966 r., którzy zaliczyli paleografię nie do
„pomocniczych”, tylko do „specjalnych dyscyplin historycznych”9. Była to więc próba obejścia problemu poprzez uczynienie z paleografii dyscypliny historycznej — co do tego nie było sporu — ale
nie ograniczonej do wspomagania historii, lecz dostępnej badaczom wszelkich nauk. I taki podział
Tenże, Русская палеография и другие вспомогательные исторические дисциплины, [w:] Проблемы палеографии и кодикологии в СССР, отв. ред. А. Д. Люблинская, Москва 1974, s. 8–29.
4
Л. П. Жуковская, Развитие славяно–русской палеографии (в дореволюционной России и в СССР), Москва 1963.
5
М. Д. Приселков, Курс русской палеографии, Ленинград 1938, s. 1.
6
„Вспомогательные исторические дисциплины”, 1968, т. 1.
7
А. Т. Николаева, Русская палеография (конспект курса). Учебное пособие для студентов заочного
факультета Московского государственного историко–архивного института, Москва 1956, s. 3, to samo —
Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 3.
8
Н. Н. Розов, Скорописание или скоропись? (Об уточнении термина), „Вспомогательные исторические
дисциплины”, 1969, т. 2.
9
М. Н. Тихомиров, А. В. Муравьев, Русская палеография, Москва 1966 (nowe wydanie 1982).
3
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utrzymuje się do dziś. W Rosji pojawiły się wydane już w bieżącym stuleciu podręczniki wierne tradycji bądź nauk pomocniczych historii, bądź specjalnych dyscyplin historycznych. Widoczne
jest to choćby w pochodzącym z 2003 r. obszernym podręczniku pod redakcją Michaiła Kroma,
który paleografię, chronologię, numizmatykę, sfragistykę, genealogię, heraldykę, geografię historyczną, metrologię określił mianem „specjalnych” nauk historycznych10, idąc śladem kilkanaście lat
wcześniejszego wydawnictwa Uniwersytetu Moskiewskiego11. Użycie określenia „specjalne”, zamiast „pomocnicze” nauki historyczne zdecydowanie poszerza zakres semantyczny pojęcia, w porównaniu z używanym w Polsce, gdzie nazwa „nauki pomocnicze historii” wyraźnie wyznacza tym
naukom miejsce podrzędne wobec historii, gdy w Rosji uznaje się je za odrębne nauki i lokuje na
równorzędnym z historią poziomie. Według określenia M. Kroma nazwa „nauki pomocnicze” każe
się domyślać, że są to nauki nie w pełni samodzielne i powołane jedynie, by służyć Wielkiej Historii,
co można uznać za słuszne w odniesieniu do ich stanu w XVIII–XIX w., gdy dyscypliny te dopiero
się kształtowały i rzeczywiście uważano je za środki wspomagające tworzenie prac historycznych.
Uczony ten przy okazji zauważył, że w XIX w. za nauki pomocnicze uznawano też archeologię
i etnografię. Współcześnie jednak wymienione nauki specjalne — dodajmy do wykazu za uczonymi
z Uniwersytetu Moskiewskiego onomastykę i kartografię oraz inne być może nauki — stanowią
samodzielne gałęzie wiedzy naukowej, posiadające własny przedmiot i metody badawcze, zdolne
stawiać i z powodzeniem rozwiązywać istotne problemy o charakterze historycznym.
Ponadto, zdaniem M. Kroma, istotny jest także walor dydaktyczny stosowanej terminologii.
W tym zakresie używanie terminu „nauki pomocnicze” może u studentów wyrabiać przekonanie
o niewielkim znaczeniu owych nauk, o tym, że stanowią niekonieczne uzupełnienie „zasadniczego” wykształcenia historycznego. Z tego powodu użycie określenia „specjalne nauki historyczne”
wyraźnie dowartościowuje znaczenie warsztatu i rzemiosła historycznego, stara się wyrobić przekonanie, że bez tych nauk samodzielna praca badawcza historyka jest niemożliwa. Zatem termin
„specjalne” udatnie podkreśla konieczność specjalizacji i opanowania profesjonalnych umiejętności.
Zadania specjalnych nauk historycznych bliskie są w pewnym stopniu zadaniom źródłoznawstwa,
ale rozwiązywanie problemów źródłoznawczych dalece ich nie wyczerpuje.

3. PROBLEM ZAKRESU CHRONOLOGICZNEGO I ZADAŃ PALEOGRAFII
W POGLĄDACH UCZONYCH RADZIECKICH
W dyskusji toczonej w Rosji po 1956 r. zderzały się dwa poglądy, tradycyjny — ograniczający zakres chronologiczny paleografii ruskiej do końca XVII w. i nowy, w którym pojawiały się rozmaite
propozycje, ale jednego, powszechnie przyjętego poglądu nie wypracowano. Najczęściej przywoływana jest ogłoszona w 1962 r. praca Sołomona Riejsiera, który zaproponował stworzenie „paleografii nowożytnej (neografii)” (палеография нового времени), jednocześnie wyrażając przekonanie,
że tradycyjne metody badań paleograficznych nie dają się zastosować do piśmiennictwa nowożytnego, niemniej należy objąć podobnymi badaniami materiały i narzędzia pisarskie do XX w. włącznie,
z uwzględnieniem maszynopisów, druków, stenogramów etc.12

Специальные исторические дисциплины. Учебное пособие, ред. М. М. Кром, C.–Петербург 2003.
Введение в специальные исторические дисциплины. Учебное пособие, Москва 1990 (О. В. Дмитриева, Генеалогия; А. П. Черных, Геральдика; А. С. Беляков, Нумизматика; С. Д. Червонов, М. А. Бойцов, Историческая метрология; Т. П. Гусарова, Хронология; И. С. Филипов, Ономастика; Т. П. Гусарова, Картография).
12
С. А. Рейсер, Некоторые вопросы палеографии нового времени, „Проблемы источниковедения”, 1962,
т. 10; pełen wyraz swojej propozycji autor dał dopiero w 1982 r. w książce: С. А. Рейсер, Русская палеография
нового времени. Неография, Москва 1982.
10
11
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Uczeni radzieccy drugiej połowy XX w. byli zgodni co do tego, że zasadniczym przedmiotem uprawianej przez nich „paleografii ruskiej” jest piśmiennictwo cyrylickie na pergaminie, papierze i korze brzozowej. Dawniejsi paleografowie ograniczali zakres chronologiczny paleografii
do XVII w., przy czym zajmowali się głównie badaniami pism średniowiecznych (ustawu i półustawu). Dopiero zainteresowanie dokumentem skierowało uwagę na późniejszy typ pisma — skoropis
i piśmiennictwo urzędowe XV–XX w. Pionierem był Iwan Kolesnikow, który już w 1939 r. zaproponował objęcie badaniami paleograficznymi wszelkiego rodzaju pism dokumentowych od XV
do XX w.13 Z innej strony poszerzenie zakresu chronologicznego ujął Abram Szicgał w pracy poświęconej rosyjskiemu świeckiemu pismu drukarskiemu (grażdance) w latach 1708–1958. Uczony ten obalił powszechne przekonanie, że wprowadzenie grażdanki odegrało wielką rolę w zmianie grafiki pisma rosyjskiego już na początku XVIII w., dowodząc, że to „grażdanka powstała
na podstawie pisma odręcznego z początku XVIII w., co nie wyklucza, że później miała pewien
wpływ na grafikę pisma odręcznego”14. Śladem I. Kolesnikowa postulującego zajęcie się skoropisem aż po XX w. nie poszedł Lew Czeriepnin, który za cezurę kończącą zakres chronologiczny
paleografii przyjął pierwszą połowę XIX w. Ponadto L. Czeriepnin rozważał wprowadzenie do terminologii rosyjskiej pojęcia „neografia” na określenie dyscypliny pomocniczej badającej rękopisy
z XIX w., gdy piśmiennictwo nabiera szeregu nowych cech15.
Dyskusja uczonych radzieckich nie odbywała się w oderwaniu od nauki światowej. Zdawano sobie sprawę, że w Polsce nastąpiło w nauczaniu dawnego pisma wyraźne rozdzielenie na
paleografię łacińską średniowieczną i neografię nowożytną, co symbolizowały podręczniki Władysława Semkowicza i Karola Górskiego16. Zapewne z tego powodu Władimir Małow w programowym artykule z 1966 r. zaproponował zastosowanie podziału, jaki stworzył Karl Pivec, na
paleografię średniowieczną i piśmiennictwo odręczne czasów nowożytnych (Paläographie des
Mittelalters — Handschriftenkunde der Neuzeit)17, lub pójście za Robertem Marichalem, który
dla czasów nowszych widział konieczność stworzenia socjologii pisma i wykorzystanie grafologii18. Nowe pomysły nie zyskały jednak żadnego zrozumienia u slawistów. Lidia Żukowska
pisała, że poglądy S. Riejsiera nie mają nic wspólnego z paleografią, jako nauką o „dawnym piśmie”. Nie zgodziła się więc co do samej zasady, uznając, że zakres i zadania paleografii wynikają z samej nazwy dyscypliny. Dla paleografii właściwe jest studiowanie „zmian zasady pisania
poszczególnych liter w czasie, a nie badania grafologiczne. Ostatecznie uznała, że można by się
zgodzić na cezurę pierwszej ćwierci XIX w., wynikającą z zaniku rękopisów pisanych na papierze
ze znakami wodnymi. Tym samym bowiem ustaje możliwość badania jednej z ważniejszych paleograficznych cech rękopisów — filigranów19. Jeszcze inną sugestię przedstawił literaturoznawca
Paweł Bierkow (1896–1969), który datował narodziny nowoczesnego pisma rosyjskiego na ostatИ. Ф. Колесников, Палеография документальной (архивной) письменности, „Архивное дело”, 1939, № 4
(52), s. 15–35.
14
А. Г. Шицгал, Русский гражданский шрифт. 1708–1958, Москва 1959.
15
Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 573–574.
16
W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Nakładem PAU, Kraków 1951 (wznowienie Universitas 2007); K. Górski,
Neografia gotycka: podręcznik pisma neogotyckiego XVI do XX w., wyd. 3, Warszawa 1978.
17
K. Pivec, Paläographie des Mittelalters — Handschriftenkunde der Neuzeit?, [w:] Festschrift zur Feier des zweihundertjährigen Bestandes des Haus–, Hof– und Staatsarchivs, hrsg. L. Santifaller, vol. 1, Wien 1949, s. 225–236.
18
В. Н. Малов, Что такое палеография, „Вопросы истории”, 1966, № 2, s. 212–213, cytuje poglądy R. Marichala bez podania źródła, zapewne pośrednio z jego krytycznych rozważań: R. Marichal, L’écriture latine et la civilisation occidentale du Ier au XVIe siècle, [w:] L’écriture et la psychologie des peuples. XXIIe semaine de synthèse,
red. M. Cohen, Paris 1963, s. 199–247.
19
Л. П. Жуковская, Развитие..., s. 103.
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nie dekady XVIII w., zaś dla nauki zajmującej się tym pismem proponował nazwę „neoterografia”
(gr. νεότερος — nowszy)20.

4. NOWSZE POGLĄDY NA CELE I ZADANIA PALEOGRAFII RUSKIEJ
JAKO SAMODZIELNEJ DYSCYPLINY NAUKOWEJ
Najnowsze poglądy nauki rosyjskiej na cele i zadania paleografii jako nauki sformułował długoletni kierownik działu rękopisów moskiewskiego Państwowego Muzeum Historycznego, a następnie działu ksiąg rękopiśmiennych w Rosyjskiej Bibliotece Państwowej Iwan Lowoczkin w książce
„Podstawy paleografii ruskiej”21. Jego zdaniem w Rosji mamy obecnie do czynienia z generalnym
powrotem do tradycji — przedmiotem paleografii jest pismo, rozumiane jako graficzna strona języka, pismo stare, które wyszło już z użycia. Specyfikę paleografii ruskiej widzi w tym, że bada ona
nie tylko pismo dawne (XI–XIII w.), ale także pismo średniowieczne (XIV–XVI w.) i nowożytne
(XVII–XIX w.). Cezury te wyznaczone zostały obiektywnie przez teksty rękopiśmienne tworzone
do końca XIX w., które występowały jako samodzielne zjawisko kulturowe. Natomiast pismo XX
i XXI w. różni się zasadniczo od pisma, jakim Rosjanie (русский народ) posługiwali się w X–
XIX w., zarówno wyglądem zewnętrznym, jak i ze względu na swoje funkcje, ale przede wszystkim
ze względu na swoje cechy dodatkowe, wychodzące poza ramy ręcznego piśmiennictwa. Dlatego
pismo współczesne powinno być przedmiotem badania innych nauk, np. grafologii, psychologii czy
kryminologii.
Paleografia ruska mimo trzech wieków istnienia nie doczekała się wyczerpujących paleograficznych badań zabytków piśmiennictwa. Nie zdołano także ugruntować jednolitej terminologii, zasadniczych naukowych kategorii i pojęć. Przyczynę tego stanu rzeczy autor upatruje w uznawaniu
paleografii za naukę pomocniczą historii, dyscyplinę będącą jedynie cząstką badań historycznych,
co istotnie obniżało jakość i pełnię jej naukowych dokonań. Zdaniem I. Lowoczkina paleografia jako
dyscyplina naukowa bada pismo tylko od strony zewnętrznej, jednak w ciągu swojej ponadtysiącletniej historii zewnętrzny formalny aspekt pisma zmieniał się wraz ze zmianami nie tylko pisma,
ale kultury ruskiej w ogóle. Skoro pismo ściśle związane jest ze wszystkimi przejawami duchowego
życia i bytu narodu, badanie musi łączyć w sobie jego analizę historyczną z konkretnym opisem dla
danego okresu w kontekście współczesnych mu zjawisk. W związku z tym paleografia musi badać
nie tylko pisma na pergaminie i papierze, ale wszelkie napisy w ich zewnętrznej formie, także te na
zabytkach, obrazach i sztuce użytkowej, na przedmiotach kultu i codziennego użytku, wytworzone
na rozmaitych materiałach. To bardzo komplikuje zadania paleografii, ale tylko tak wnosi ona wkład
do nauki historycznej. Dawne pismo to także sztuka, często wyrafinowana i znacząca. Estetyczna
strona pisma ruskiego jest najmniej zbadana, a przecież sztuka pisma to jego całokształt od sposobu
pisania poszczególnych liter, wyglądu karty, po cały dokument i wszystkie zabytki danego okresu.
Na tej podstawie I. Lowoczkin sformułował postulaty wobec przyszłego podręcznika paleografii
ruskiej. Podręcznik taki, przyjmując, że paleografia jest częścią powszechnej historii pisma, musi
podjąć zadania o charakterze historyczno–kulturowym, przedstawić historię powstania i rozwoju
słowiańsko–rosyjskiego pisma oraz wyjaśnić przyczyny jego ewolucji. Pracując nad formami pisma
i mając za minimalny obiekt badań literę, główny swój cel — datowanie dokumentu — paleografia
osiąga tylko przy analizie t e k s t u, pojęciowej jedności formalnych znaków. Niezwykła rozmaitość
П. Н. Берков, О переходе скорописи XVIII в. в современное русское письмо, [w:] Исследования по отечественному источниковедению. Сборник статей, посвященных 75–летию проф. С. Н. Валка, Москва–Ленинград 1964, s. 36–50 (Труды Института истории АН СССР. Ленинградское отделение, вып. 7).
21
И. В. Лёвочкин, Основы русской палеографии, Москва 2003.
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tekstów na wielu nośnikach stwarza konieczność badania ich w całości jako zjawiska kultury. Jednocześnie jako przedmiot nauczania paleografia musi umożliwić studentom nabycie umiejętności
poprawnego (bezbłędnego) czytania wszystkich typów pisma ruskiego z XI–XIX w., a także zaznajomienie się z zasadami datowania tekstów i ważniejszą literaturą tej dyscypliny.
W pewnym sensie postulaty I. Lowoczkina spełnia wydany przez Alaksandra Gruszę w 2006 r.
podręcznik „Białoruskiej paleografii cyrylickiej”, przeznaczony dla studentów historii22. Autor wedle wszelkich prawideł dydaktyki uniwersyteckiej wprowadza studenta w przedmiot i zadania paleografii oraz rozważania teoretyczne, takie jak klasyfikacja, rodzaje i typy oraz cechy pisma, strona
techniczna wykonania pisma, periodyzacja jego rozwoju oraz podstawowe i specjalne metody badań
paleograficznych. Ponadto dla polskiego czytelnika praca stanowi nieocenioną pomoc, jest to bowiem jedyny podręcznik pozwalający poznać pismo kancelaryjne W. Ks. Litewskiego.
A. Grusza uznał, że paleografia przestała być dyscypliną wspomagającą badania i przekształciła
się w samodzielną naukę dzięki temu, że nie tylko bada znaki pisma i ich formy, ale zmiany w społeczeństwie, jakie przejawiają się w tych znakach i formach, w ten sposób stając się nauką społeczną.
Do chwili obecnej udało się zbadać jedynie, jak w piśmie odzwierciedla się historyczny proces ewolucji społeczeństwa, w jaki sposób i w jakim stopniu pismo może być źródłem poznania tego procesu. Dzięki doskonaleniu warsztatu badawczego, zdaniem A. Gruszy, współczesna paleografia potrafi
odpowiedzieć na pytanie: dlaczego powstał konkretny napis, czym został podyktowany i uwarunkowany. Dalszym krokiem powinno być badanie związków pisma ze społeczeństwem przyjmujące za
punkt wyjścia samo pismo i zajmujące się jego wpływem na społeczeństwo, co pozwoli paleografii
wejść głębiej w nową sferę — socjologię i kulturologię pisma.
Jednak na razie są to jedynie teoretyczne postulaty, nie znajdujące praktycznej realizacji. A. Grusza w zasadniczym wykładzie mówi bowiem, że paleografia to specjalna nauka, badająca zewnętrzny graficzny aspekt pisma. Jej celem jest zbadanie rozwoju i zasięgu, a także w pewnym stopniu
powstania pisma. Zadania paleografii sprowadzają się do tego, by określić pochodzenie, zasadnicze
warunki i przyczyny pojawienia się różnych typów, rodzajów, odmian i wariantów pisma, prawidłowości ich rozwoju i zastosowania. Klasyfikuje pisma według czterech kategorii: 1) typ (тип),
2) rodzaj (вид), 3) odmiana (разновидность), 4) wariant (вариант), przy czym przedmiotem paleografii jest tu pismo jako całokształt charakterów pisma (ros. почерк — charakter pisma, pismo),
a nie indywidualny charakter pisma będący przedmiotem grafologii, do określenia zaś historycznego
badania i poznawania charakterów pisma używa neologizmu — почеркознавство.

5. STANOWISKO NAUKI ROSYJSKIEJ WOBEC WYODRĘBNIENIA SIĘ
PALEOGRAFII JAKO SAMODZIELNEJ DYSCYPLINY NAUKOWEJ
W przedstawionych rozważaniach I. Lowoczkina i A. Gruszy można wyczytać pełną świadomość
przemian, jakie w nauce paleografii światowej dokonują się od lat pięćdziesiątych XX w. Tymczasem do dziś w nauce rosyjskiej paleografia zmaga się z problemem nadmiernej specjalizacji i postępującym podziałem na dyscypliny szczegółowe. Uznanie paleografii za samodzielną naukę mającą
własne osiągnięcia jest refleksem poglądów francuskiego paleografa Jeana Mallona23 i belgijskiego
kodykologa François Masai24. Istnieje świadomość, że powszechnie przyjęte tradycyjne definicje
А. І. Груша, Беларуская кірылічная палеаграфія. Вучэбны дапаможнік для студэнтаў гістарычнага
факультэта, Мінск 2006.
23
J. Mallon, Paléographie romaine, Consejo Superior de Investigationes Cientificas, Madrid 1952, s. 188 + XXXII,
il. (Scripturae. Monumenta et studia, 3).
24
F. Masai, La paléographie gréco–latine, ses tâches, ses méthodes, „Scriptorium”, 1956, vol. 10, nº 2, s. 281–302.
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paleografii wyznaczają jej tylko dwa zadania: 1) pomoc w odczytaniu pisma oraz 2) badanie historycznej ewolucji pisma. Przy czym nie da się ściśle oddzielić paleografii jako ogólnej nauki o piśmie od nauk specjalnych skoncentrowanych na różnych materiałach i formach pisarskich, takich
jak papirologia, epigrafika, dyplomatyka, kodykologia, sfragistyka i numizmatyka i inne. Uznanie,
że przedmiotem paleografii jest pismo bez względu na charakter i materiał (nośnik), na jakim się
pojawia, pozwoliło w 1958 r. na sformułowanie na gruncie teoretycznym nowoczesnej definicji
paleografii autorstwa czeskiego paleografa Pavla Spunara25. Definicja ta, powszechnie cytowana
w podręcznikach paleografii, nadal ma jednak charakter postulatywny i w intencji autora pomyślana
została jako zaczyn dalszej dyskusji26.
W nauce rosyjskiej, a także białoruskiej i ukraińskiej, wbrew deklarowanemu przyjęciu tych postulatów sprowadza się paleografię do badania samego pisma, w związku z czym już za w pełni
samodzielne wyodrębnione dyscypliny naukowe uznaje się: (1) kodykologię, zajmującą się rękopisami rozumianymi jako całość wedle cech zewnętrznych — miejsca zachowania, objętości, formatu,
oprawy, zachowania, znaków wodnych liniowania etc. i wewnętrznych cech — zawartości, nagłówków, numeracji zeszytów i arkuszy, zapisów, notatek etc.; (2) filigranologię, zajmującą się znakami
wodnymi papieru, ponadto zaczyna przeważać pogląd, że tradycyjnie dotąd zaliczane do paleografii
badania zdobienia rękopisów powinny być przedmiotem (3) historii sztuki; miniatury rękopiśmienne — przedmiotem (4) ikonografii. Pozostaje kwestia (5) epigrafiki, dyscypliny badającej pisma
i napisy na twardym materiale. Część uczonych uważa, że epigramy i pismo na tabliczkach woskowych powinny pozostać przedmiotem paleografii, tak jak pisma na korze brzozowej, choć badania
te wyodrębniono w (6) bierestologię, na tej samej zasadzie jak pismo na papirusie jest przedmiotem
(7) papirologii. Nie jest to bynajmniej pełen wykaz dyscyplin naukowych aspirujących do zerwania
więzi z paleografią lub uznania jej wyników jedynie za pomocnicze. Zapomina się, że materiały
i narzędzia pisarskie to cechy formalne, toteż bez względu na nośnik przedmiotem pozostaje badanie
tego samego pisma.
Uznanie paleografii za samodzielną dyscyplinę badającą prawidłowości rozwoju pisma prowadzi
do poszerzenia jej zakresu o pismo współczesne. Jeśli uznać, że celem współczesnej paleografii nie
jest datowanie rękopisów, ale poznanie podstaw rozwoju i zasięgu pisma, to zasadnicza przeszkoda
we włączeniu pisma współczesnego do przedmiotu paleografii znika. Nie ma wątpliwości, że dzieje
czasów nowożytnych i najnowszych nie mogą być ignorowane przez historiografię, więc i współczesne pismo jest przedmiotem zainteresowania paleografii. Wedle Roberta Marichala, zajmującego
się związkami pisma z narodową psychologią, takie badania mają duże znaczenie teoretyczne. Dla
okresu nam bliskiego i znanego paleografia powinna stworzyć „socjologię pisma”, uwzględniającą
rolę licznych grup społecznych, lokalne i narodowe odrębności i stopień ich wpływu, na koniec na
takiej podstawie zbudować „grafologię” i „charakterologię” osób, by umożliwić kontrolę rękopisu
za pośrednictwem zwrócenia się ku tekstom i ikonografii27.

P. Spunar, Définition de la paléographie, „Scriptorium”, 1958, vol. 12, nº 1, s. 108–110.
Jean Mallon, który uznał, że należy odrzucić podział na epigrafikę, papirologię, paleografię, kodykologię i wezwał do połączenia wszystkich badań nad formą wszelkich piśmiennych dokumentów w jednej dyscyplinie, w pełni
poparł zasadniczą ideę tekstu P. Spunara: J. Mallon, Qu’est ce que la paléographie?, [w:] Paläographie 1981.
Colloquium des Comité International de Paléographie, München, 15.–18. September 1981, hrsg. von G. Silagi,
München 1982, s. 47–52 (Münchener Beitrage zur Mediävistik und Reneaissance–Forschung, 32).
27
R. Marichal, L’écriture latine et la civilisation occidentale..., s. 199–247.
25
26
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6. PALEOGRAFIA RUSKA WOBEC INNYCH UPRAWIANYCH W ROSJI
SPECJALNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH — ARCHEOGRAFIA
Cechy rozwoju piśmiennictwa i kultury na Rusi i w Rosji od początków w wieku XI po wiek XX
wymagają sięgnięcia po specjalistyczną wiedzę innych dyscyplin naukowych, takich jak chronologia, w celu rozszyfrowania specyficznie przedstawianych dat, czy metrologia — dla właściwego
ocenienia podawanych w tekstach miar i wielkości. Z kolei przy ustalaniu występujących w rękopisach osób sięga się po genealogię, a opracowując dokumenty, korzysta z doświadczeń dyplomatyki
i sfragistyki przy interpretacji pieczęci. Każda z wymienionych dyscyplin korzysta jednocześnie
z dorobku paleografii do poprawnego odczytania i interpretacji interesujących je przedmiotów. Podobnie jest z epigrafiką, którą w Rosji łączy się głównie z odczytaniem licznych graffiti na murach
dwóch słynnych soborów Sofijskich w Kijowie i Nowogrodzie. Traktowano tę dyscyplinę jako część
paleografii. Jeszcze na początku XX w. proponowano rodzime określenie „paleografia rzeczy (rzeczowa)” — вещевая палеография, ale ostatecznie sięgnięto po termin międzynarodowy, gdyż użyty
przymiotnik rosyjski bardziej kojarzył się z workiem na rzeczy lub plecakiem. Metody analizy epigrafiki w podejściu do pisma nie różnią się od paleograficznych, z wyjątkiem interpretacji wynikających ze specyfiki materiałów i narzędzi pisarskich, czym innym jest pisanie piórem na pergaminie,
czym innym kucie napisu w kamieniu etc.28
Historię tekstów w całej ich różnorodności kopii, odpisów i redakcji bada tekstologia. Interesuje
ją treść oraz strukturalne i językowe cechy tekstu, a także jego odmiany i warianty, w odróżnieniu
od paleografii, którą interesuje podstawa graficzna i forma tekstu. Połączenie doświadczeń paleografii i tekstologii pozwala na uzyskiwanie znakomitych rezultatów, pozwala ustalić, kto i gdzie
pracował nad danym tekstem, a tym samym określić jego wartość literacką, rozpowszechnienie,
geograficzny i chronologiczny zakres występowania, znaczenie społeczne i kulturowe.
Wymienione dyscypliny, a ich listę można mnożyć, nie tylko pełnią rolę służebną wobec siebie, ale są z sobą ściśle powiązane i całokształt ich osiągnięć wchodzi w zakres źródłoznawstwa
(источниковедение) — jednej z najważniejszych kompleksowych dyscyplin zajmujących się źródłami historycznymi. Wiadomo, że źródło datowane i o ustalonym autorstwie ma największą wartość
w pracy historyka. Toteż paleografia stanowi w ramach źródłoznawstwa dyscyplinę o najwyższym
autorytecie, skoro pozwala poprawnie odczytać źródło rękopiśmienne, ustalić jego datę i, wedle
możliwości, autora i miejsce powstania. Jeszcze jedną dyscypliną naukową mającą istotne znaczenie
dla paleografii jest księgoznawstwo (книговедение), które nie należy do grona nauk pomocniczych,
lecz jest samodzielną nauką skupiającą cały kompleks nauk o powstaniu, upowszechnieniu i zastosowaniu ksiąg. W Rosji, gdzie księga rękopiśmienna miała aż po XIX w. niespotykane gdzie indziej
szerokie zastosowanie, rola księgoznawstwa jest odpowiednio znacząca.
Jednak nie paleografia, ani wymienione wyżej nauki, lecz a r c h e o g r a f i a łączy w nauce rosyjskiej całość doświadczeń nauk pomocniczych historii. Termin ten zupełnie nieznany w innych
kręgach kulturowych, w Rosji ma tradycję sięgającą osiemnastowiecznego klasycyzmu29. Z czasem,
już w pierwszej połowie XIX w., terminem archeografia zaczęto obejmować wszechstronne badania wszelkiego rodzaju dawnych rękopisów. Współcześnie uprawiana na terytorium byłego ZSRR
(bo także np. w Litwie) archeografia ma trzy ściśle powiązane z sobą zadania: 1) poszukiwanie
Б. А. Рыбаков, Русская эпиграфика X–XIV вв. (состояние, возможности, задачи), [w:] tegoż, Из истории
культуры Древней Руси, Москва 1984, s. 34–58.
29
Wydawany od 1861 r. Słownik Władimira Dala podaje, że archeografia to z greckiego opis pisemnych zabytków
starożytności (w rozumieniu ówczesnym — dawnych), część archeologii, nauki o starożytnościach w ogóle, szczególnie greckich i rzymskich.
28
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i zbieranie dokumentów — archeografia polowa (полевая археография); 2) naukową inwentaryzację dokumentów — archeografia laboratoryjna (камеральная археография) oraz 3) przygotowanie
dokumentów do publikacji — archeografia edytorska (эдиционная археография)30. Dzięki osiągnięciom archeografii nowa wiedza o historii pisma i inne odkrycia źródłoznawcze zyskują dostępną
dla szerokiego odbiorcy formę wydania drukiem. W Rosji w XIX i XX w. dzięki działalności rozmaitych komisji i ekspedycji archeograficznych zostały zebrane i stworzone liczne wielkie archiwa
i kolekcje dokumentów, które następnie inwentaryzowano i opracowywano w celu udostępnienia
nauce. Archeografia pełni więc rolę gdzie indziej przypisywaną nowoczesnej paleografii oraz edytorstwu najszerzej rozumianych rękopiśmiennych źródeł historycznych.

30

С. М. Каштанов, Актовая археография, Москва 1996.
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Rozdział I

HISTORIA PALEOGRAFII RUSKIEJ
JAKO DYSCYPLINY NAUKOWEJ

W nauce współczesnej trudno wskazać pracę zawierającą refleksję nad dorobkiem paleografii ruskiej.
Ostatnie opracowania powstały 40 lat temu, w okresie polemik wokół miejsca paleografii w gronie
nauk historycznych, po opublikowaniu podręcznika Lwa Czeriepnina, gdzie znalazł się wyczerpujący, pięćdziesięciostronicowy zarys dziejów tej dyscypliny1. Odpowiedzią na pracę Czeriepnina była
wydana w 1963 r. wyczerpująca monografia dziejów paleografii słowiańsko–rosyjskiej, znakomitej
slawistki Lidii Żukowskiej, będąca polemiką autorki ze środowiskiem historyków, którzy jej zdaniem zawłaszczyli tę naukę, rozwijając ją w niepożądanym kierunku2. Oprócz wymienionych mamy
tylko krótki przegląd dorobku paleografii radzieckiej pióra Margarity Kukuszkiny3 oraz programowy
artykuł Władimira Małowa4. Opracowania te tworzą pewien wzorzec omawiania dziejów paleografii
ruskiej i wybieranych wątków jej tradycji. Problemem, z którym nauka rosyjska stara się uporać
po dzień dzisiejszy, jest zapóźnienie wynikające z całkowitego zaniechania badań w dziedzinie nauk
pomocniczych historii po rewolucji bolszewickiej, a potem uprawianie ich wyłącznie w paradygmacie marksizmu–leninizmu, czyli bardziej lub mniej udane realizowanie postulatu wykazania znaczenia wyników badań nauk pomocniczych dla poznania prawidłowości rozwoju społeczno–ekonomicznego danej epoki (formacji). Toteż odejście od tej metodologii do dociekań paleograficznych
spowodowało skoncentrowanie się paleografów na opracowaniach szczegółowych. Warto natomiast
sięgnąć do wspomnianej dyskusji historyków z filologami, by wskazać najistotniejsze elementy tradycji paleografii rosyjskiej.

1. ŚREDNIOWIECZNA „PRAKTYCZNA PALEOGRAFIA”
Paleografia jako dyscyplina naukowa pojawiła się w Rosji stosunkowo późno. Kształtować zaczęła się faktycznie dopiero w XIX w., ale historycy rosyjscy z upodobaniem starają się odnaleźć jej
początki już w średniowieczu. Stworzono w tym celu pojęcie „praktycznej paleografii”, pod którym rozumiane jest połączenie umiejętności i prawideł przekazu niezbędnego do napisania rękopisu
i nadania mu kształtu, wykształcone po pojawieniu się na Rusi wraz z piśmiennictwem profesjonalnych pisarzy oraz organizacji kancelarii i skryptoriów książęcych i klasztornych. Dalszym krokiem na drodze rozwoju tej „paleografii” miała być działalność archiwów książęcych, stosowanie
prawa pisanego i pojawienie się dokumentu, a wraz z nim falsyfikatów, których wykrywanie stało

Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 27–74; tenże, Русская палеография и другие..., s. 8–29.
Л. П. Жуковская, Развитие..., s. 19.
3
М. В. Кукушкина, Советская палеография, „Вспомогательные исторические дисциплины”, 1968, т. 1,
s. 73–94.
4
В. Н. Малов, Что такое палеография, s. 212–213.
1
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się koniecznością5. Do „praktycznej paleografii” L. Czeriepnin zaliczył prace urzędników moskiewskich XVI w. dokonujących przeglądu praw kniaziów dzielnicowych i rewizji uprawnień bojarów
oraz redakcji latopisów, tak by piśmiennictwo służyło interesom państwa. Dzięki temu w państwie
moskiewskim wypracowano zasady analizy paleograficznej zwłaszcza pism przedkładanych w sądach, stworzono zasady opisu paleograficznego rejestrowanych dokumentów.
Do „praktycznej paleografii” zaliczono także stosowane do XIX w. systemy nauczania pisma, którego wzorce zachowały się w średniowiecznych alfabetach, tzw. ruskich azbukach (азбука), pokazujących wzorcowe kształty liter6. Dalej pochodzące z XVI w. pierwsze podręczniki, tzw. gramatyki,
gdzie azbuka była wyodrębniona w osobny rozdział, oraz wzorcowe alfabety — азбуки–прописи.
Jednak druki podlegały w Rosji ścisłej kontroli, toteż aż po początek XIX w. dużą popularnością
cieszyły się książki rękopiśmienne, przepisywane na zamówienie zamożniejszych czytelników. Ich
produkcja wymagała profesjonalnego przygotowania. Służyły do tego rękopiśmienne książki zawierające wzorce pisania poszczególnych liter wzbogacone o rozmaite treści7. Do tej pory odkryto
ponad 200 odpisów alfabetów pochodzących z XIII–XVIII w.
L. Czeriepnin, dążąc do wykazania dawności refleksji paleograficznej w Rosji, zaliczył do źródeł paleograficznych jeszcze tzw. azbukowniki (азбуковник) i elementarze (букварь). Azbukowniki to anonimowe słowniki pisane między innymi w celu objaśnienia niezrozumiałych dla Rusinów słów cerkiewnosłowiańskich, istotne dla zrozumienia języka Pisma Świętego, nie w pełni
zrozumiałego już w XVI–XVII w., które przerodziły się w swoistego rodzaju leksykony wiedzy
na rozmaite tematy. Do najciekawszych w nauce zaliczany jest słownik powstały w środowisku
Maksyma Greka oraz „Leksis” Laurentego Zyzaniusza (Tustanowskiego), słownik języka starosłowiańskiego, wydany razem z podręcznikiem do nauki pisma i języka słowiańskiego8. Drukowane elementarze wywodzące się bezpośrednio z omówionej azbuki otrzymały nazwę bukwar′.
W elementarzach azbuka zajmowała tylko kilka kart i zawierała jedynie alfabet i zgłoski, resztę
stanowiły materiały do nauki czytania. Od chwili wydania pierwszego w dziejach starosłowiańskiego elementarza Iwana Fiodorowa w 1574 r. we Lwowie i potem w Ostrogu w 1578 r., według
jego wzoru publikowano podobne druki przez wiele dziesięcioleci9. Najpopularniejszy był mający
17 wydań elementarz Burcowa z lat 1634 i 1637, zmodernizowany dopiero w 1679 r. przez Symeona Połockiego10.
Pozostaje dyskusyjne, czy do paleografii należy zaliczać wydane w XVI w. pierwsze prace filologiczne, gdzie znalazły się rozważania o znakach diakrytycznych i interpunkcji, podręczniki dla
Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 27.
С. А. Высоцкий, Средневековые надписи Софии Киевской (по материалам граффити XI–XVII вв.), Киев
1976, s. 12–23 i tabl. III, nr 1–2, s. 268–269.
7
Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 32, cytuje: Азбука–пропись времени царя Михаила Федоровича,
издание Московского Археологического института, Москва 1911; Н. Маркс, Азбука–пропись XVII в. (с Александрией). К азбуке 1667 года из собрания рукописей Московского Публичного и Румяпцевского музея, изданной Московским Археологическим институтом, Москва 1910; М. Петровский, „Старинное рассуждение
о буквах сиречь о словех”. По рукописи библиотеки Казанского Университета, С.–Петербург 1888 (Памятники древней письменности, 73).
8
Л. С. Ковтун, Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII в., Ленинград 1975. Наука ку читаню,
и розумѣню писма словенского, zob. В. Німчук, „Лексис” Лаврентія Зизанія — перший український друкований словник, [w:] Лаврентій Зизаній, Лексис. Сирѣчъ Реченїѧ, Въкратцѣ събранъны. И из словенскаго
языка, на просты Рүскій Діѧлектъ Истолъкованы, Л, Z., <http://litopys.org.ua/zyzlex/zyz.htm>; tekst słownika
dostępny także na stronie: <http://krotov.info/lib_sec/08_z/iz/any.htm>.
9
Przykład kilku stron znajduje się na stronie: <http://www.edu.ru/files/bins/44.html>.
10
Por. От азбуки Ивана Федорова до современного букваря (1574–1974), сост. В. П. Богданов, Г. В. Карпюк,
Москва 1974, zawiera krótkie omówienie z ilustracjami blisko 140 elementarzy.
5
6
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zawodowych kopistów rękopisów11, pisarzy, djaków i poddjaczych placowych, czyli ulicznych pisarzy piszących dokumenty na placu koło dzwonnicy Iwana Wielkiego na Kremlu12. Mieli być oni
autorami pierwszych ekspertyz paleograficznych, których świadectwa odnajdywane są w licznych
aktach sądowych13. Koncepcja praktycznej paleografii nie zyskała uznania w nauce, jednak jej obecność w podręcznikach rosyjskich w drugiej połowie XX w. nakazuje uwzględnienie tego pojęcia.

2. PALEOGRAFIA RUSKA W XVIII I PIERWSZEJ POŁOWIE XIX W. —
OKRES ERUDYCYJNY I KSZTAŁTOWANIE SIĘ PALEOGRAFII JAKO
DYSCYPLINY NAUKOWEJ
W wieku XVIII i pierwszej połowie XIX odkryto w Rosji i zinwentaryzowano ogromną masę dawnych rękopisów, co zaowocowało pojawieniem się refleksji nad rozwojem pisma i jego rolą w poznaniu, ocenie autentyczności oraz datowaniu ich powstania. Liczne wydawnictwa ze zdjęciami rękopisów, inwentarze rękopisów z wielu bibliotek i archiwów pozwalały na podjęcie prób systematyzacji
i uogólnienia doświadczeń z badań nad pojedynczymi zabytkami, co doprowadziło do stworzenia
ogólnych podstaw paleografii ruskiej. Jednak początkowo prace szeregu uczonych zajmujących się
paleografią powstawały niejako niezależnie od siebie i biegły w różnych kierunkach. Nie istniała
jedna szkoła paleografii, czy w ogóle nauk pomocniczych historii. Wpływ na to miały różne czynniki, przede wszystkim rozmaitość przygotowania wykładowców i uczonych, często nie mających
jeszcze mistrzów.
Początki naukowej paleografii w Rosji wiązane są z działaniami cara Piotra I, który w latach
1720–1722 nakazał zbadanie rozsianych po Rosji najdawniejszych zabytków rękopiśmiennych.
W 1720 r. dokonano przeglądu i rejestracji aktów nadań, innych oryginalnych dokumentów i historycznych ksiąg rękopiśmiennych i drukowanych we wszystkich biskupstwach (эпархия) i monasterach, po czym sporządzone księgi rejestrowe gubernatorowie lub wojewodowie mieli przesłać do
Senatu14. Drugie rozporządzenie Senatu z 1722 r. nakazywało wszelkie zachowywane w eparchiach
i monasterach zarejestrowane w wyżej wymienionych spisach osobliwe (kuriozne) rękopisy skopiować i przekazać do Moskwy do biblioteki Synodu15.

2.1. „POMORSKIE ODPOWIEDZI” (ПОМОРСКИЕ ОТВЕТЫ)
Niejako równolegle z akcją poddania kontroli państwa najcenniejszych archiwaliów rosyjskich pojawiła się pierwsza w dziejach próba systematycznego zastosowania analizy paleograficznej do zbadania podejrzanych o fałszerstwo rękopisów. Otóż grupa uczonych staroobrzędowców z Wspólnoty
Wygowskiej nad Morzem Białym (ros. Pomorie) opracowała dwa traktaty będące reakcją na próbę zmuszenia ich do podporządkowania się oficjalnej Cerkwi, do czego użyto falsyfikatów dokuЛ. В. Черепнин, Русская палеография, s. 32 — П. К. Симони, Старинный трактат о письме заставок,
[w:] Сборник статей в честь академика А. И. Соболевского, под ред. В. Н. Перетца, Ленинград 1928, s. 81–86.
12
Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 29.
13
А. Т. Николаева, Русская палеография. Учебное пособие, Москва 1980, s. 8–9; И. Ф. Колесников, Экспертиза
„подметного письма”, „Труды Московского государственного историко–архивного института”, 1954, т. 7,
s. 209–222.
14
Полное собрание законов Российской империи, первое собрание, под ред. М. М. Сперанского, т. 6: 1720–
1722, [Санктпетербург] 1830, указ № 3693, s. 277, О присылке изъ монастырей Российскаго Государства
жалованных грамот.
15
Tamże, указ № 3908, s. 511–512, О присылке изъ всехъ Епархий и монастырей древних рукописных
летописей и подобных книг въ Москву в Синод.
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mentów średniowiecznych: rzekomo pochodzącej z XII w. „Soborowej sprawy przeciw heretykowi
Ormianinowi mnichowi Martinowi”16 i tzw. Triebnika — mszału metropolity Teognosta rzekomo
z XIV w. Oba rękopisy miały służyć za dowód, że już w średniowieczu potępiono obrzędy kultywowane przez staroobrzędowców, za co sobór w 1157 r. miał skazać jakiegoś mnicha Martina na
śmierć na stosie. Oba falsyfikaty wystawiono w carskiej drukarni w Moskwie na widok publiczny.
Pierwszą ich krytykę, znaną jako „Diakonowskie odpowiedzi” (Дяконовские ответы) sformułował
przywódca Wspólnoty Wygowskiej Andriej Denisow oraz diakon Aleksander, Manuił Pietrow i Leontij Fiedosiejew w 1719 r.
Prawdziwy rozgłos przyniosło im drugie opracowanie z 1722 r. sprowokowane przez wysłanego
przez Święty Synod ieromonacha Neofita, który przedstawił 106 tez o błędach starego obrządku.
Traktat znany jako Поморские ответы to obszerny siedmiusetstronicowy elaborat, zawierający nie
tylko kompetentne i znakomicie erudycyjnie przygotowane odpowiedzi na tezy Neofita, ale przede
wszystkim analizę paleograficzną wspomnianych tekstów. Autorzy na podstawie kształtu liter, użytego atramentu, materiału pisarskiego i oprawy wskazali na użycie znaków z różnych epok, niektóre
osobliwości językowe i podejrzane dane chronologiczne, w konkluzji stwierdzili, że oba rękopisy
były współczesnymi falsyfikatami17. Kompromitujące falsyfikaty ukryto w bibliotece Synodu, skąd
w 1918 r. zostały przeniesione do Muzeum Historycznego w Moskwie18. Pierwszy opis dzieła pomorskich paleografów opublikował Nikołaj Tichonrawow w 1889 r. Oryginał z biblioteki Ławry
Troicko–Sergijewskiej udostępniono na jej stronie internetowej19.

2.2. KRYTYCZNE WYDAWNICTWA ŹRÓDŁOWE
W XVIII w. wraz z rozwojem naukowej historiografii duże zasługi w dziedzinie publikacji i krytyki źródeł historycznych położyli Gerhard Müller, Nikołaj Bantysz–Kamienski, Michaił Łomonosow, Wasyl Tatiszczew, Michaił Szczerbatow, Iwan Bołtin oraz Nikołaj Nowikow. G e r h a r d
F r i e d r i c h M ü l l e r (Миллер 1705–1783), uczony z Westfalii od 1730 r. pracujący w Rosji,
odkrył bardzo wiele cennych zabytków dawnego piśmiennictwa, które pracowicie publikował.
Przygotowywał na zlecenie Katarzyny II dyplomatariusz rosyjski, co kontynuował jego uczeń N i k o ł a j B a n t y s z – K a m i e n s k i (1737–1814), wydawca m.in. wielotomowych zbiorów dokumentów do stosunków międzynarodowych Rosji. Podnoszone w tej materii zasługi M i c h a i ł a
Ł o m o n o s o w a (1711–1765) polegają jedynie na krytycznym podejściu do źródeł i przygotowaniu do druku Latopisu Radziwiłłowskiego, natomiast brak jest danych, by zajmował się on analizą
paleograficzną, podobnie jak W a s y l T a t i s z c z e w (1686–1750), będący autorem pierwszej
syntezy historii Rosji pt.: История Российская20, którego zasługą pozostaje odnalezienie i ogło-

Соборное деяние на еретика арменина на Мартина.
Właściwie: Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Неофита, księga licząca 366 kart (732 strony), przekazana w dwóch egzemplarzach, dla Neofita i dla cara Piotra I, podpisana przez 9 pełnomocników
staroobrzędowej wspólnoty. Literatura: В. Г. Дружинин, Поморские палеографы начала XVIII столетия, „Летопись занятий Археографической комиссии за 1918 год”, 1923, вып. 31, s. 1–66; tenże, Дополнение к исследованию о Поморских палеографах XVIII века, „Летопись занятий Археографической комиссии за 1923–1925
годы”, 1926, вып. 33, s. 100–102.
18
Государственный исторический музей, Отдел рукописей, Синодальное собрание, № 640 „Деяние”; № 674
„Требник”. Л. П. Жуковская, Развитие..., s. 12–16.
19
Н. С. Тихонравов, Русская палеография. Лекции заслуженного орд. проф. Н. С. Тихонравова. Курс читан
в 1887–1888 г., Москва 1889, литография А. Е. Тяжлова. Славянские рукописи: <http://www.stsl.ru/manuscripts/>.
20
В. Н. Татищев, Собрание сочинений. В восьми томах, Москва–Ленинград 1962–1979 (wznowienie: Москва
1994).
16
17
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szenie tekstu „Prawdy ruskiej” oraz „Sudiebnika Iwana Groźnego z 1550 r.”21. Nie widać śladów
refleksji paleograficznej w pracach kn. M i c h a i ł a S z c z e r b a t o w a (1733–1790), który wydał
wielotomową historię Rosji do 1610 r. Jego zasługą było wprowadzenie do obiegu naukowego licznych ważnych zwodów latopisarskich oraz wydanie drukiem testamentów, umów i innych dokumentów książęcych. Braki w pracach Szczerbatowa podniósł gen. I w a n B o ł t i n (1735–1792),
który wykazał konieczność starannego krytycznego podejścia do źródeł, w tym dawnych rękopisów. Był pierwszym rosyjskim historykiem posługującym się pogłębioną refleksją teoretyczną. Toteż jego wpływ na rozwój badań paleograficznych był niewątpliwy22. Znaczący postęp w poznaniu
dawnego piśmiennictwa zawdzięczała Rosja nieco młodszemu od poprzedników N i k o ł a j o w i
N o w i k o w o w i (1744–1818). Ten wojskowy, urzędnik i satyryk czasów Katarzyny II zasłynął jako wydawca źródeł historycznych przedstawianych w formie dostępnej dla szerokiego kręgu
czytelników. Dzięki pomocy M. Szczerbatowa i N. Bantysza–Kamienskiego opublikował w latach
1773–1775 (w 10 częściach) i powtórnie w latach 1788–1791 (w 20 częściach) zbiór dokumentów
pt.: „Dawna rosyjska biblioteka, czyli zbiór różnych dawnych utworów, a to rosyjskie poselstwa
do innych państw, rzadkie dokumenty, opisy ślubnych obrzędów i innych historycznych i geograficznych wartych pamięci oraz liczne utwory dawnych rosyjskich poetów”23. Popularny charakter
wydawnictwa nie służył staranności naukowej, choć co podkreślają badacze, Nowikow doskonale
rozumiał konieczność staranności paleograficznej w przygotowywaniu wydawnictw źródłowych,
podawania odmian tekstowych, dodawania indeksów itp.
Wielce zasłużonym dla publikacji źródeł historycznych działaczem był A l e k s y M u s i n –
P u s z k i n (1744–1817), prezydent Akademii Sztuki oraz oberprokurator Świętego Synodu. Dzięki licznym zakupom zgromadził w swojej bibliotece w Moskwie znakomitą kolekcję rękopisów,
m.in. miał rękopis „Słowa o pułku Igora”, wczesne odpisy „Prawdy ruskiej”, liczne latopisy. Niestety kolekcja spłonęła w pożarze Moskwy w 1812 r. Szczęśliwie znaczną część najważniejszych zabytków zdążył opublikować. Mimo wielu zastrzeżeń co do jakości tych wydań zasługi A. Musina–Puszkina są ogromne. Nie tylko przyczynił się do zachowania najcenniejszych dzieł dawnej literatury, ale
też dzięki jego wsparciu do nauki weszło grono znakomitych uczonych: Nikołaj Karamzin, Nikołaj Bantysz–Kamienski, Aleksy Malinowski, Aleksandr Jermołajew i Aleksiej Olenin. Przeceniane
w nauce wydają się dokonania na gruncie paleografii N i k o ł a j a K a r a m z i n a (1766–1826),
autora fundamentalnej „Historii państwa rosyjskiego” (История государства Российского),
w 12 tomach, wydanej w latach 1816–1828. W zgodnej opinii badaczy najcenniejsze okazały się
„przypisy” Karamzina, który zamieścił całe partie tekstów źródłowych i do nich wiele komentarzy,
m.in. z dziedziny archeologii, paleografii, dyplomatyki, numizmatyki i sfragistyki. Jego niewątpliwą
zasługą było udostępnienie licznych zabytków z kolekcji A. Musina–Puszkina, utraconych w pożarze 1812 r., natomiast jego krytyka dokumentów ma charakter historyczny, nie paleograficzny.

2.3. NARODZINY NAUKOWEJ PALEOGRAFII
Powszechnie uznanym w nauce rosyjskiej pionierem paleograficznych badań naukowych jest
A l e k s i e j O l e n i n (1763–1843), który w 1806 r. opublikował w Petersburgu pracę zatytułowaną w stylu epoki — „List do hrabiego Aleksego Musina–Puszkina o kamieniu tmutarakańskim
znalezionym na wyspie Tamani w 1792 r., z opisem obrazów i pisma dodanych”. A. Olenin malarz,
А. П. Толочко, „История Российская” Василия Татищева: источники и известия, Москва–Киев 2005.
Za Л. П. Жуковская, Развитие..., s. 18–20.
23
Л. А. Дербов, Н. И. Новиков и русская история (к изданию „Древней Российской Вивлиофики”),
[w:] Из истории общественного движения и общественной мысли в России, в. 2, Саратов 1968.
21
22
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archeolog i pisarz, wykonywał szereg prac graficznych, m.in. już w 1794 r. wykonał dla A. Musina–
Puszkina rysunek odkrytego wcześniej kamienia tmutarakańskiego, zabytku cennego, bo zawierającego najstarszy datowany napis w języku ruskim. Waga tego odkrycia była na owe czasy ogromna.
A. Olenin jako pierwszy w Rosji dokonał krytycznej analizy paleograficznej. Porównał litery napisu
na kamieniu z najstarszymi tekstami latopisarskimi i udowodnił, że są one zbieżne. Dysponując
odciskiem z kamienia, stwierdził, że uległ on naturalnej erozji, a ubytki nie są skutkiem sztucznego
postarzania. Olenin w pełni poprawnie odczytał napis i wraz z Aleksandrem Jermołajewem przeprowadził badania nad sposobem nakreślenia liter, dochodząc do wniosku, że jest to dzieło oryginalne.
W publikacji A. Olenin przytoczył podobizny wielu znanych sobie najdawniejszych tekstów, wyodrębnił różne typy pisma, przy okazji odkrywając fałszerstwa. Jego opisy zabytków są bliskie dzisiejszym zasadom opisu paleograficznego. Zamierzał nawet napisać pracę o paleografii, ale sprawując
godność prezydenta Akademii Sztuki i dyrektora Biblioteki Publicznej (1814–1843), nigdy pracy
tej nie dokończył. Swoim doświadczeniem i pracami dzielił się z kolegami w korespondencji. Do
sukcesu A. Olenina, przyczynił się niewątpliwie jego uczeń i współpracownik, architekt i rysownik,
kustosz rękopisów Biblioteki Publicznej A l e k s a n d r J e r m o ł a j e w (Ермолаев, 1780–1828).
Jermołajew stale towarzyszył A. Oleninowi. Przygotował m.in. pierwszą kopię Ewangeliarza Ostromira. Była ona dokładniejsza i staranniejsza niż później publikowane faksymile. Badał najstarsze latopisy i opracował projekt pełnego ich pełnego wydania, który Akademia zaczęła realizować dopiero
w 20 lat po jego śmierci. Tak w początku XIX w. narodziła się naukowa paleografia, łącząca w sobie
badania historyczno–filologiczne24.

„Въ лѣто ҂ѕ҃ф҃о҃ѕ҃(6576) ıн(д)ı(кта) ѕ҃ (6) Глѣб кнѧзь мѣрилъ мо(ре)
по лєдү ѡт Тъмүтороканѧ до Кърчева ҂ı҃ (10000) и ҂д҃ (4000) сѧжє(н)”
[W roku 1068, indykcji 6, Hleb kniaź mierzył morze
po lodzie od Tmutorokania do Korczewa 10 tys. i 4 tys. sążni].
Rysunek A. Olenina i fotografia zabytku oraz współczesne odczytanie tekstu wykutego na „Kamieniu
Tmutarakańskim”

24

Л. П. Жуковская, Развитие..., s. 22–26.
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2.4. SŁYNNE FAŁSZERSTWA RĘKOPISÓW
Rozpowszechnienie w Rosji idei romantyzmu spowodowało wzrost zainteresowania przeszłością
swojego kraju i ludu, a przy okazji ambicje wywyższenia dorobku kulturalnego w rodzimym języku,
bez względu na fakty. Toteż wkrótce pojawił się tzw. pseudohistoryzm i publikacje rzekomych starodawnych utworów historycznych i literackich. W Rosji pierwszymi kolekcjonerami „starożytności”,
jak je wówczas nazywano, byli zamożni arystokraci, wspomniany Aleksy Musin–Puszkin, Nikołaj
Rumiancew i Fiodor Tołstoj. W ich rękach znalazły się u progu XIX w. najcenniejsze słowiańskie
i ruskie zabytki piśmiennictwa. Ich działalność wzmogła popyt na stare rękopisy, co spowodowało,
że na rynku zaczęły pojawiać się falsyfikaty. Dwóch najsłynniejszych ujawnionych fałszerzy to Anton Bardin z Moskwy i Aleksandr Sułakadziew z Petersburga. A n t o n B a r d i n (zm. 1841), kupiec
moskiewski, po pożarze 1812 r. zajął się handlem antykwarycznym, oferując kolekcjonerom podrobione staroruskie rękopisy. Według Michaiła Spieranskiego w bibliotekach Moskwy i Petersburga
znalazły się 24 falsyfikaty sporządzone przez Bardina, w tym 4 kopie „Słowa o pułku Igora”, 5 kopii
„Prawdy ruskiej”, „Pouczenie Monomacha”, „Żywot Aleksandra Newskiego” i posłowie napisane
na oryginalnym rękopisie z XVII w. z utworami Pseudo–Dionizego Areopagity25. Jego fałszerstwa
są dość łatwo odróżnialne, nie rozróżniał on bowiem zmian w charakterze pisma następujących
z biegiem epok, toteż datował np. rękopis na XIV w., ale podrabiał go pismem z XVI w.
Znacznie barwniejszą postacią był A l e k s a n d r S u ł a k a d z i e w (1771–1830), kolekcjoner,
historyk–amator i fałszerz. Podawał się za syna ks. gruzińskiego Sułakidzego, choć faktycznie pochodził z zasymilowanej gruzińskiej rodziny szlacheckiej Cułukidze. Był właścicielem znacznej bi-

Typikon Jerozolimski (Księga nabożeństwa na każdy dzień roku) w redakcji z XV w. ze sfałszowanym przez
Sułakadziewa rzekomym zapisem metropolity Hilariona z 1051 r. o napisaniu go w Ławrze Pieczerskiej w Kijowie,
oraz drugi Typikon z XV w. z rzekomym wpisem ihumena Sylwestra, który miał jakoby sporządzić ten rękopis

М. Н. Сперанский, Русские подделки рукописей в начале XIX века (Бардин и Сулакадзев), под. ред.
В. Д. Кузьминой, „Проблемы источниковедения”, 1956, т. 5, s. 47–56, 74–90; 4 списка Слова о полку Игореве, 5 — Русской Правды, Поучение Владимира Мономаха, Устав о мостах, Устав о торговых пошлинах,
Летопись, Сказание об основании Печерской церкви, Сказание о Борисе и Глебе, Повесть о иконе Николы
Зарайского, Житие Иосифа, творца канонов, Послание Александра Македонского славянам, Заповедь 7–го
Вселенского собора, Правило Иоанна, митрополита русского, Канон на Рождество Христово, Сказание
о Данииле пророке, Житие Александра Невского. Zob. też: Д. С. Лихачев, К вопросу о подделках литературных памятников и исторических источников, „Исторический архив”, 1961, № 6.
25

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

32

HISTORIA PALEOGRAFII RUSKIEJ JAKO DYSCYPLINY NAUKOWEJ

blioteki, jego kolekcja stanowiła swoiste „muzeum” wszelkiego rodzaju prawdziwych i domniemanych staroci. Ambicją Sułakadziewa było tworzenie najstarszych utworów z okresu sprzed pojawienia się piśmiennictwa ruskiego. Zaczął od imitowania dopisek na oryginalnych rękopisach w celu ich
„postarzenia”. Przy czym wykonywał to bardzo niestarannie.
Nie radząc sobie z językiem staroruskim, Sułakadziew tworzył własne słowa i imiona, pisał niezrozumiałe teksty. Przyjmowany na dworze cesarskim, potrafił zainteresować swoją „kolekcją” czołowych intelektualistów petersburskich początku XIX w. Część z nich korzystała ze „zbiorów”, nie
mając dostatecznej wiedzy do wykrycia fałszerstw, tym bardziej że posiadał on też wiele oryginałów.
W historiografii opisano trzy jego falsyfikaty, które odegrały i niekiedy odgrywają nadal dużą rolę
w kulturze rosyjskiej. Najsłynniejszy jest jego utwór „Bojana pieśń o Słowienie” (Боянова песнь
Словену)26, znana jako „Bojanowy hymn” (Боянов гимн) napisany ok. 1810 r. pod wpływem lektury
„Słowa o pułku Igora”. Utwór zgodny z duchem epoki romantyzmu odpowiadał na zapotrzebowanie
na dawnego bohatera. Oryginał miał być pisany pismem runicznym i podany w przekładzie Sułakadziewa27. Drugi głośny falsyfikat to „Przepowiednie Peruna i Welesa” (Перуна и Велеса вещания)
albo inaczej „Przepowiednie kapłanów nowogrodzkich” (Произречения новгородских жрецов).
Dziesiątki publikacji, wykonania koncertowe i liczne strony internetowe odwołujące się do rzekomej religii i kultury przodków Rosjan świadczą o wyjątkowej nośności falsyfikatów Sułakadziewa
i żadna analiza paleograficzna tego nie zwalczy. W autentyczność hymnu Bojana wątpili współcześni
uczeni, a A. Olenin już w 1811 r. dyskwalifikował ten utwór jako notoryczny falsyfikat28.
Podobnie rzecz ma się z „Księgą Welesa” (Велесовa книгa), falsyfikatem opublikowanym w San
Francisco w 1952 r. przez emigracyjnego historyka amatora Jurija Mirolubowa, rzekomo pochodzącym z IX w. i zachowanym na deseczkach, co wskazuje na zbiory Sułakadziewa, wśród których miały

Szesnasta deseczka z „Księgi Welesa” badana przez Lidię Żukowską

Wedle zachowanego katalogu jego biblioteki (Российская государственная библиотека (РГБ) — б. Библиотека им. Ленина, собр. В. М. Ундольского, № 871): „Боянова песнь в стихах выложенная им, на Словеновы
ходы, на казни, на дары, на грады, на волхвовы обаяния и страхи, на Злогора, умлы и тризны, на баргаменте
разными малыми листками, сшитыми струною. Предревнее сочинение от 1–го века, или 2–го века”.
27
Ю. М. Лотман, „Слово о полку Игореве” и литературная традиция XVIII — начала XIX в., [w:] „Слово
о полку Игореве” — памятник XII века, отв. ред. Д. С. Лихачев, Москва–Ленинград 1962, s. 396–404.
28
Г. В. Аксенова, Петербургский коллекционер А. И. Сулакадзев — „фабрикант подделок”, „Слово” православный образовательный портал: <http://www.portal–slovo.ru/history/35735.php?PRINT=Y>; И. П. Смирнов,
О подделках А. И. Сулакадзевым древнерусских памятников (место мистификации в истории культуры),
„Труды Отдела древнерусской литературы”, 1979, т. 34, s. 200–219.
26
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być księgi pisane na drewnie. W księdze zawarte są podania, modlitwy i legendy o dawnych Słowianach, zwanych Rusinami, sięgające IX w. p.n.e. Wedle ekspertyz, m.in. L. Żukowskiej, tekst falsyfikatu
(opublikowano nawet fotografie jednej z deseczek) powstał zapewne w XX w., ale motywu być może
dostarczył Sułakadziew29. Problem polegał na tym, że z jednej strony rosła legenda „Księgi Welesa”
w popularnej prasie, z drugiej natomiast naukowcy nie mieli dostępu do pełnego tekstu i fotokopii tabliczek. Dopiero w latach 1988–1990 anachronizmu języka falsyfikatu dowiódł filolog mediewista Oleg
Tworogow30, podsumowanie zaś całej dyskusji zebrał w jednym tomie znawca dawnej literatury i źródeł
Anatolij Aleksiejew31. L. Żukowska przytoczyła także ciekawostkę o rzekomym rękopisie poddjaczego
Kriakutnego opowiadającym o jego locie na powietrznej kuli (balonie) zwanej „furwin”. Tekst przyjęty
za dobrą monetę przez badaczy trafił do podręczników szkolnych jako fakt pierwszego w dziejach lotu
balonem, jaki w 1731 r. miał odbyć Kriakutny w Nerechcie, a poczta ZSRR wydała specjalny znaczek32.

Znaczek pocztowy z 1956 r., „225 rocznica lotu Kriakutnego”

2.5. KRĄG KANCLERZA RUMIANCEWA I KSZTAŁTOWANIE SIĘ
NAUK POMOCNICZYCH HISTORII
Jednym z najsławniejszych kolekcjonerów i „miłośników starożytności” u progu XIX w. był hrabia
N i k o ł a j R u m i a n c e w (1754–1826), który zgromadził i udostępnił nauce kolekcję niezwykle
cennych rękopisów. N. Rumiancew zasłynął przede wszystkim jako kolekcjoner, twórca Muzeum
Rumiancewa, mecenas nauki i wydawca. W 1811 r. uzyskał zgodę cara Aleksandra I na powołanie komisji, która pod kierownictwem Nikołaja Bantysza–Kamienskiego, przygotowała i wydała
w 1813 r. sfinansowany przez Rumiancewa „Zbiór państwowych dokumentów i umów przechowywanych w Kolegium Spraw Zagranicznych”. Kolejne 3 tomy doprowadzone od XIII w. do 1696 r.
<http://knigavelesa.ucoz.ru/> — portal poświęcony badaniom nad „Księgą Welesa”, gdzie m.in. czterotomowe wydanie dzieł Mirolubowa i wiele innych tekstów świadczących o żywotności fantastycznych dziejów Słowian. Л. П. Жуковская, Поддельная докириллическая рукопись (К вопросу о методе определения подделок),
„Вопросы языкознания”, 1960, № 2; В. И. Буганов, Л. П. Жуковская, Б. А. Рыбаков, Мнимая „Древнейшая
летопись”, „Вопросы истории”, 1977, № 6.
30
О. В. Творогов, Что же такое „Влесова книга?, „Русская литература”, 1988, № 2, s. 77–102; tenże, „Влесова
книга”, „Труды Отдела древнерусской литературы”, 1990, т. 43, s. 170–254.
31
Что думают ученые о „Велесовой книге”, сост. А. А. Алексеев, С.–Петербург 2004.
32
Ekspertyza paleograficzna ustaliła, że autentyczny tekst „немец крещеный Фурцель” przerobiony został przez Sułakadziewa na „нерехтец Крякутный фурвин”, cyt. za: Л. П. Жуковская, Развитие..., s. 30–31; Л. П. Жуковская,
Поддельная докириллическая рукопись (К вопросу о методе определения подделок), „Вопросы языкознания”,
1960, № 2, s. 142–144; В. Ф. Покровская, Еще об одной рукописи А. И. Сулакадзева (К вопросу о поправках
в рукописных текстах), „Труды Отдела древнерусской литературы”, 1958, т. 14, s. 634–636.
29
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wydał w latach 1819–1828 Aleksy Malinowski kierujący po śmierci Bantysza–Kamienskiego Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a ostatni t. 5 wyszedł w 1894 r. Od 1804 r. N. Rumiancew
współpracował z metropolitą Eugeniuszem (Bołchowitinowem) i Aleksandrem Wostokowem. Pod
ich wpływem zaproponował Akademii Nauk wydanie „Latopisu Nestora”, a w 1813 polecił Bantyszowi–Kamienskiemu odzyskanie i wydanie Stiepiennoj Knigi. Do prac namówił też Konstantina
Kałajdowicza i Pawła Strojewa. Pod jego wpływem ogłaszali prace i wydawnictwa źródłowe Iwan
Grigorowicz, Johann Filip Krug, Piotr Köppen i wielu innych. W sumie N. Rumiancew sfinansował
13 bardzo cennych wydawnictw źródłowych33. Jego kolekcję umieszczono w Muzeum Rumiancewa
(Румянцевский музей), otwartym w jego domu w Petersburgu w 1831 r. W 1861 r. muzeum to przeniesiono do Moskwy, gdzie zbiory przeorganizowano w bibliotekę, w 1925 r. przemianowaną na
najważniejszą w ZSRR Bibliotekę im. Lenina. Wysiłek materialny Rumiancewa i jego niebywały
zapał i energia pozwoliły mu zebrać i natchnąć do pracy krąg uczonych, którzy stworzyli podstawy
nauk pomocniczych historii, w tym naukowej paleografii.
2.5.1. M e t r o p o l i t a k i j o w s k i E u g e n i u s z (właśc. Jewfimij Bołchowitinow 1767–
1837) był autorem wielu popularnych prac z dziedziny historii i literatury. Do dziejów paleografii wszedł dzięki odkryciu i wydaniu w 1818 r. przywileju kn. Mścisława Wielkiego i jego
syna Wsiewołoda dla monasteru Juriewskiego z ok. 1128–1132 r. Praca metropolity Eugeniusza,
zawierająca analizę historyczną i filologiczną, jest pionierską pracą paleograficzną, cenioną za
szerokie tło porównawcze, na jakim przedstawił analizowany dokument, co wykracza daleko
poza ramy pojedynczej monografii34.

1) Собрание Государственных грамот и договоров, хранящихся в Коллегии Иностранных дел, т. 1–3, 1813,
1819, 1822;
2) Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым и вторично изданные, с прибавлением 35 песен и сказок, доселе неизвестных, и нот для напева, сост. К. Ф. Калайдович, Москва
1818;
3) Законы великого князя Иоанна Васильевича и Судебник царя и великого князя Иоанна Васильевича с дополнительными указами и с образцами почерков, изд. К. Ф. Калайдович, П. М. Строев, Москва 1819;
4) Исследования, служащие к объяснению древней русской истории, сочиненные Лербергом, С.–Петербург
1819;
5) Рустрингия, первоначальное отечество первого Российского великого князя Рюрика и братьев его.
Исторический опыт Голдмана, переведенный Снегиревым, Москва 1819;
6) История Льва Дьякона Калойского и другие сочинения Византийских писателей, изданные в первый
раз с рукописей Королевской Парижской Библиотеки и объясненные примечаниями Карлом Бенедиктом
Газе, перевод Д. Попов, С.–Петербург 1820;
7) Записки о некоторых народах и землях средней Азии, соч. Филиппа Назарова, Отдельного Сибирского
корпуса переводчика, посыланного в Коканд в 1813 и 1814 годах, С.–Петербург 1821;
8) Памятники Российской словесности XII века, изданные с объяснениями, вариантами и образцами
почерков К. Ф. Калайдовичем, Москва 1821;
9) И. Григорович, Исторический и хронологический опыт о посадниках Новгородских, из древних Русских
летописей извлеченный, Москва 1821;
10) Софийский Временник или русская летопись с 862 по 1534 год, изд. П. Строев, ч. 1–2, Москва 1820–1821;
11) Письма к Алексию Федоровичу Малиновскому об археологических исследованиях в Рязанской губернии,
с рисунками найденных там в 1822 году древностей, Москва 1823;
12) К. Ф. Калайдович, Иоанн Экзарх Болгарский. Исследование, объясняющее историю словенского языка
и литературы IX и X столетия, Москва 1824;
13) И. Григорович, Белорусский архив древних грамот, ч. 1, Москва 1824.
34
Примечания на грамату великаго князя Мстислава Володимировича и сына его Всеволода Мстиславича,
удельнаго князя новгородскаго, пожалованную новгородскому Юрьеву монастырю, „Вестник Европы”,
1818, ч. 100, № 15–16, s. 201–255; ч. 101, № 20, s. 313, dodana litograficzna podobizna dokumentu.
33
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2.5.2. P a w e ł S t r o j e w (1796–1876) jest autorem pierwszego w Rosji naukowego inwentarza konkretnego zbioru rękopisów — biblioteki monasteru Wołokołamskiego35. Natomiast szerokie
uznanie przyniósł mu opracowany wspólnie z K. Kałajdowiczem inwentarz zbiorów rękopiśmiennych biblioteki hr. Fiodora Tołstoja, opublikowany w 1825 i uzupełniony w 1827 r.36, gdzie w dodatkach opublikowali 12 tablic z przykładami pisma cyrylickiego z XI–XVIII w.37 Kręgowi Rumiancewa zawdzięczamy więc zainicjowanie wydawania tablic paleograficznych, ułatwiających naukę
i badanie autentyczności pisma.
2.5.3. K o n s t a n t i n K a ł a j d o w i c z (1792–1832) pracę naukową zaczął w komisji N. Bantysza–Kamienskiego i w Cesarskim Towarzystwie Historii i Starożytności Rosyjskich, gdzie wydał
tom źródeł pt. „Rosyjskie rzeczy godne pamięci”38. Ponadto opublikował liczne źródła, m.in. „Zabytki literatury rosyjskiej XII w.” i rozprawę o początkach języka i literatury słowiańskiej „Jan
egzarcha bułgarski”39. K. Kałajdowicz jest ceniony dzięki wspomnianemu opracowaniu rękopisów
biblioteki hr. Tołstoja.
2.5.4. P i o t r K ö p p e n (1793–1864), prawnik i urzędnik pochodzenia niemieckiego, po opublikowaniu w 1818 r. przekładu wypisów z dzieła Antona Christina Lehrberga, Untersuchungen zur
lauterung der alteren Geschichte Russlands40, podjął współpracę z N. Rumiancewem. Od 1825 r. wydawał „Kartki Bibliograficzne” („Библиографические листы”), gdzie odnotowywał wszelkie ważne prace slawistyczne i korespondował z Václavem Hanką, Pawłem Józefem Szafarzykiem. Najważniejszym paleograficznym dziełem P. Köppena była dość niewinnie zatytułowana publikacja „Zbiór
słowiańskich zabytków znajdujących się poza Rosją, Księga 1: Zabytki zebranie w Niemczech”
(1827)41. Faktycznie jest to pionierskie wydanie obszernych fragmentów słynnego Ewangeliarza
Ostromira. W dalszej części P. Köppen ogłosił słynne „Urywki z Freisingen” kopię z X w. jakiegoś
starszego jeszcze zabytku z komentarzem A. Wostokowa, z tekstem podanym drukiem grażdanką
i cyrylicą i komentarzem gramatycznym z tablicą porównawczą o wymowie liter i na końcu z słownikiem z objaśnieniem znaczeń słów. Trzecim zamieszczonym tam zabytkiem jest „Ewangeliarz
Stefana 1492 r.” z biblioteki w Monachium, a z Norymbergi fragmenty modlitw po polsku z początku XVI w. Pierwszą część publikacji otwiera sporządzona przez A. Frołowa tablica z kształtami liter
Ewangeliarza Ostromira (Начертания букв и разных знаков Остромирова Евангелия писанного
в Новегороде, в 1056 и 1057 годах). Ewenementem było zastosowanie przez P. Köppena do tego
Описание славяно-российских рукописей хранящихся в библиотеке Волоколамского монастыря, „Отечественные записки”, 1823, кн. 33, 35, 39.
36
Обстоятельное описание славяно–российских рукописей, хранящихся в Москве в библиотеке тайнаго
советника, сенатора, двора его императорскаго величества действительнаго каммергера и кавалера
графа Федора Андреевича Толстова. С палеографическими таблицами почерков с XI по XVIII век, изд.
К. Калайдович, П. Строев, Москва 1825.
37
Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хранящихся в Москве в библиотеке тайнаго
советника, сенатора, двора его императорскаго величества действительнаго каммергера и кавалера
графа Федора Андреевича Толстова. С палеографическими таблицами почерков с XI по XVIII век, изд.
К. Калайдович, П. Строев, Москва 1825.
38
Русские достопамятности, издваемыя Обществом исторіи и древностей Россійских, ч. 1, Москва 1815.
Tomy 2 i 3 tego wydawnictwa pod red. Dymitra Dubienskiego ukazały się w latach 1843–1844.
39
Памятники Россійской словесности XII вѣка, изданные съ объясненіемъ, варіантами и образцами почерков
К. Калайдовичем, Типография Семена Селивановского, Москва 1821 (reprint); Иоанн, экзарх Болгарский:
Исследование, объясняющее историю словенского языка и литературы IX и XI столетий, Москва 1824.
40
A. Ch. Lehrberg (1781–1813) wydanie odrębne z 1816 wyszło w przekładzie Jazykowa w 1819 r.
41
Собраніе словенскихъ памятниковъ находящихся вне Россіи, Книга 1: Памятники собранные въ Германіи,
составлено Петромъ Кеппеномъ, Магистромъ Правоведенія, Докторомъ Философіи и Членомъ разныхъ
ученыхъ Обществ, Санкт Петербургъ 1827 (http://www.knigafund.ru/books/73965).
35
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wydania specjalnej czcionki, bliskiej kształtom oryginału (odlano 70 czcionek), a dla dokładności
zamieścił właśnie ową tablicę, by uczeni mogli śledzić tekst.
2.5.5. Z pracami kręgu Rumiancewa wiąże się działalność I g n a c e g o D a n i ł o w i c z a
(1787–1943), który wraz z J o a c h i m e m L e l e w e l e m (1786–1861) w latach 1821–1824 przy
okazji przygotowywania niezrealizowanej publikacji III Statutu Litewskiego odkrył w wileńskich
archiwach szereg nieznanych dotąd rękopisów. Obaj uczeni, wyrzuceni z Uniwersytetu Wileńskiego
w 1824 r. w związku ze sprawą Filomatów i Filaretów, przerwali badania. I. Daniłowicz dzięki poparciu N. Rumiancewa wyjechał do Moskwy i wkrótce został profesorem Uniwersytetu Charkowskiego. W Moskwie zetknął się z pracami K. Kałajdowicza i P. Strojewa i opublikował rozprawę recenzyjną ich inwentarza rękopisów z Biblioteki hr. Tołstoja. Jej uzupełnienie stanowi jedyna publikacja
J. Lelewela poświęcona paleografii ruskiej, którą w 1826 r. ogłosił w „Dzienniku Warszawskim”42.
Wbrew tytułowi O dyplomatyce ruskiej znaczna część rozważań Lelewela należy do paleografii.
Podstawą są bogate materiały cyrylickie, 3 dyplomy z XIV, około 20 z XV, 150 z XVI w., w tym
bardzo wiele z terenu W. Ks. Litewskiego. Autor ogłosił je z pełną świadomością, że jest to zaledwie
zarys i do badań nad pismem i dokumentem ruskim nigdy nie powróci. Zdumiewa na tle ówczesnych
publikacji głębia refleksji J. Lelewela, który w poglądach na typologię pisma ruskiego i chronologię
jego występowania (ustaw, półustaw i skoropis) w W. Ks. Litewskim wyprzedził uczonych rosyjskich
o kilkadziesiąt lat. Wyszczególnił też istotne różnice w między pismem ruskim W. Ks. Litewskiego i pismem moskiewskim, którego tabelkę charakterystycznych dla XIV–XVII w. liter dołączył43.
I. Daniłowicz natomiast, już pracując w Rosji, wydał z poparciem Rumiancewa w 1827 r. Latopisiec
Litwy i Kronikę ruską44 i w 1826 r. Statut Kazimierza Jagiellończyka45, a w 1830 r. na łamach pisma
„Moskowskij Wiestnik” przedstawił wspomnianą pracę J. Lelewela46.

2.6. DZIAŁALNOŚĆ EKSPEDYCJI I KOMISJI ARCHEOGRAFICZNYCH
Po śmierci hr. Rumiancewa P. Strojew uzyskał poparcie ministra oświaty i prezydenta Akademii
hr. Siergieja Uwarowa i wyruszył z ekspedycją, która w latach 1829–1834 przebadała ponad 200
bibliotek i kolekcji w 14 guberniach północnej części Rosji europejskiej, zebrała ok. 3 tys. dokumentów, liczne kopie latopisów i innych ksiąg z XIV–XVII w. i stworzyła katalog rękopisów i starodruków przechowywanych w odwiedzanych klasztorach. Przygotowaniem wydania tych akt zajęła się powołana w 1834 r. stała Komisja Archeograficzna, w której czołową rolę jako redaktor
i wydawca odgrywał Jakow Bieriednikow (1793–1854). Swoją działalność rozpoczęła od publikacji
„Akt Ekspedycji” w 4 tomach47. Statut Komisji, na której czele stanął kn. Płaton Szirinski–Szichmatow, car Mikołaj I zatwierdził w 1837 r. Jej zadaniem miało być publikowanie utworów literatuJ. Lelewel, O dyplomatyce ruskiej, [w:] Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatrywane przez Joachima Lelewela, t. 5,
Poznań 1863, s. 389–415, artykuł pierwotnie ogłoszony w „Dzienniku Warszawskim”, nr 19 z 1926 r.
43
Wnioski J. Lelewela bliskie są wynikom publikowanym w końcu XIX w. przez E. Karskiego (zob niżej), a tekst
uzupełniają wizerunki dokumentów z XIV–XVI w. oraz tablica „Ruskich liter odmiany z dyplomatów wyjęte” zawierająca przykłady liter ustawu z XII–XV w. oraz skoropisu z końca XIV po XVI w.
44
I. Daniłowicz, Latopisiec Litwy i Kronika ruska: z rękopisu słowiańskiego przepisane, wypisami z Wremiennika
Sofijskiego pomnożone, przypisami i objaśnieniami dla czytelników polskich potrzebnymi opatrzone, staraniem
i pracą [...] naprzód w „Dzienniku Wileńskim” roku 1824 częściami ogłaszane, a teraz w jedno zebrane, dokończone
i przedrukowane, Wilno 1827.
45
I. Daniłowicz, Statut Kazimierza Jagiellończyka, pomnik najdawniejszych uchwał litewskich z XV wieku, wynaleziony i drukiem ogłoszony staraniem [...], w rosyjskim języku, rosyjskimi i łacińskimi literami, i po polsku, Wilno 1826.
46
И. Данилович, О русской дипломатике, на основании Лелевеля, „Московский вестник”, 1829, ч. 3, s. 68–82.
47
Акты Археографической экспедиции, właśc. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи
Археографическою экспедициею Императорской академии наук, доп. и изд. Высочайше учрежденною
42
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ry słowiańsko–rosyjskiej mającej wartość historyczną, czyli latopisów, chronografów, stiepiennych
ksiąg, opowieści, dalej publikacja dokumentów państwowych i prawnych, w tym aktów (gramot),
ustaw, rozporządzeń, wyroków, śledztw. Chronologicznie prace komisji nie powinny były przekraczać 1700 r. Komisja zainicjowała publikację „Pełnego zbioru latopisów ruskich” (Полное собрание
русских летописей). Pierwszy tom wydawnictwa (liczony jako ogólnego zbioru tom trzeci) ukazał
się w 1841 r. Do 1921 r. ukazały się 24 tomy, przy tym niektóre z nich doskonalono i wydawano
kilkakrotnie w zmienionych wersjach. Wydawnictwo wznowiła w 1949 r. Akademia Nauk ZSRR
i do chwili obecnej ukazały 43 tomy, a od 1997 r. pod redakcją prof. Borysa Kłossa w Moskwie wydawany jest reprint całego zbioru. Inną serią zapoczątkowaną przez Komisję Archeograficzną była
„Rosyjska Biblioteka Historyczna” (Русская историческая библиотека) wydawana do pierwszej
wojny światowej. Wzorem stołecznej komisji, wraz z rozwojem badań historycznych powołano trzy
terenowe komisje archeograficzne w Wilnie, Kijowie i na Kaukazie. Ich celem, oprócz publikacji
rękopisów, były badania mające świadczyć o roli kulturowej prawosławia i prawach Rosji do panowania na podbitych terytoriach.
2.6.1. W i l e ń s k a K o m i s j a A r c h e o g r a f i c z n a powstała zaraz po powstaniu styczniowym w 1864 r.48 Jej zasadniczym celem było udowodnienie za pomocą źródeł historycznych pradawnych tradycji rosyjskiego języka, kultury i wiary prawosławnej na ziemiach litewskich i białoruskich. W okresie po powstaniu styczniowym i wzmożonej rusyfikacji tych ziem stanowiła ona
dodatkowy oręż w zwalczaniu wpływów polskich elit na tych ziemiach. Komisja działała do 1915 r.
Jej najważniejszym dziełem była edycja 39 tomów objętych ogólnym tytułem Akt49. Ponadto wydała
wiele oddzielnych publikacji źródłowych i pomocniczych.
2.6.2. K a u k a s k a K o m i s j a A r c h e o g r a f i c z n a powstała w Tbilisi również w 1864 r.
po ostatecznym przyłączeniu Kaukazu do Rosji. Jednak prace nad zdobywanymi w trakcie wojen
kaukaskich archiwaliami prowadziła już od 1843 komisja, która gromadziła bieżące akta działań na
Kaukazie oraz zabezpieczała inne dokumenty. W 1864 r. przekazała nowej Komisji Archeograficznej
archiwum, w którym znajdowało się 43 514 spraw i 877 oprawnych ksiąg. Komisja podjęła pracę
pod przewodnictwem Adolfa Berże (1828–1886), zasłużonego badacza Kaukazu. Uporządkowała
archiwum Głównego Urzędu Namiestnika Kaukazu (Главное Управление наместника Кавказа)
oraz przekazane do Tbilisi stare archiwa sztabu Kaukaskiego Okręgu Wojskowego. Wydawnictwa Komisji w 12 tomach opublikowanych w latach 1866–1904 obejmują okres 1762–1862, z tym
że w pierwszym tomie zamieszczono szereg akt tłumaczonych z języków orientalnych, poczynając
od X w.50 Wydawnictwo przedstawia praktycznie pełen zestaw dokumentów oświetlających podbój
Kaukazu przez Rosję, stosunków Rosji z Persją i Turcją, a także okres wojny krymskiej.
2.6.3. T y m c z a s o w a K o m i s j a A r c h e o g r a f i c z n a w K i j o w i e została ustanowiona
przy wojennym generale–gubernatorze kijowskim, podolskim i wołyńskim w 1843 r. Jej zadaniem
było zbieranie i badanie akt dawnych z trzech guberni ukraińskich podległych wymienionemu generałowi–gubernatorowi. Komisji przekazano archiwa miejskie i monasterskie, w 1845 r. otrzymała archiwa sądów powiatowych z Krzemieńca, Łucka i Włodzimierza oraz Ławry Poczajowskiej,
Konsystorza rzymskokatolickiego i metropolii unickiej w Radomiu. Komisja zbierała także archiwa
podworskie szlachty i magnaterii. Całość materiałów weszła do utworzonego w 1852 r. Kijowskiego
Centralnego Archiwum Akt Dawnych (Киевский центральный архив древних актов). Do 1845 r.
коммиссиею, Санкт–Петербург, в Типографии 2 Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1836–1838,
т. 1: 1294–1598, т. 2: 1598–1613, т. 3: 1613–1645, т. 4: 1645–1700.
48
H. Ilgiewicz, Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2005, s. 147–188, tam także na s. 182–188 szczegółowe omówienie wydawnictw Komisji.
49
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов.
50
Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею.
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Komisja ta działała obok Tymczasowego Komitetu do Badań Starożytności. Jej zasługą jest opublikowanie kilku serii wydawniczych, zawierających materiały do dziejów ziem ukraińskich. Oprócz
dyplomatariuszy Komisja publikowała w formie oddzielnych tomów latopisy południoworuskie.
Z Komisją kijowską współpracowało wyjątkowe grono wybitnych uczonych, m.in. Michaił Władimirski–Budanow, Mitrofan Downar–Zapolski, Nikołaj Iwaniszczew, Władimir Ikonnikow, Iwan
Kamanin, Nikołaj Kostomarow, Aleksander Łazarewski, Teofan Lebiedincew, Orest Lewicki, Michaił Maksymowicz i Taras Szewczenko. W 1921 r. Komisję włączono do struktury Akademii Nauk
Ukraińskiej SRR.
2.6.4. Ogromne zasoby rodzimego piśmiennictwa spowodowały, że archeografia, jako specjalna
dyscyplina, tak szeroko rozwinęła się w Rosji w XIX w. Oprócz wymienionych komisji działała jeszcze np. Komisja Archeograficzna przy Moskiewskim Towarzystwie Archeologicznym, która w latach 1898–1913 wydała trzy tomy akt w 5 zeszytach51. Po rewolucji bolszewickiej działalność komisji archeograficznych zamarła, dopiero w 1956 r. Michaił Tichomirow doprowadził do utworzenia
Komisji Archeograficznej Akademii Nauk ZSRR52. Komisja ta działa dziś w strukturach Rosyjskiej
Akademii Nauk, od 1957 r. wydaje „Rocznik Archeograficzny” („Археографический ежегодник”).
Obecnie na czele komisji stoi Siergiej Kasztanow. Komisja ma dorobku ponad 150 publikacji. Do jej
zadań należy naukowe inwentaryzowanie rękopisów w języku rosyjskim i innych językach słowiańskich; badanie problemów archeografii, archiwistyki, paleografii, kodykologii, filigranologii i innych
dyscyplin związanych z badaniem rękopisów; koordynacja badań archeograficznych w skali Rosji
oraz wydawanie wszelkiego rodzaju publikacji, katalogów i oddzielnych opracowań należących do
najszerzej rozumianej archeografii. Ukazują się one jako publikacje Komisji lub publikacje Oddziału
Nauk Historyczno–Filologicznych RAN i Federalnej Służby Archiwalnej53.

2.7. WYDAWNICTWA PALEOGRAFICZNE I PIERWSZE SYNTEZY
POŁOWY XIX W.
2.7.1. Wśród publikacji omawianego okresu z trudem udaje się wskazać prace ściśle paleograficzne.
Ogromne zasługi w inwentaryzacji rękopisów położył poeta i filolog A l e k s a d r Wo s t o k o w
(właściwie Alexandr–Voldemar Osteneck 1781–1864), w latach 1814–1844 kustosz w oddziale rękopisów Biblioteki Publicznej w Petersburgu. Międzynarodową sławę przyniosły mu prace filologiczne, ale jednocześnie opublikował on m.in. rozprawę o rękopisie supraskim oraz inwentarze
rękopisów metropolity Eugeniusza Bołchowitinowa i Muzeum Rumiancewa, wzbogacone o analizę
paleograficzną podstawowych typów pisma cyrylickiego. Zajął się także dawną ortografią z rozróżnieniem piśmiennictwa na dawne i nowe54. Inwentarz Wostokowa okazał się tak bogaty w treści
i ważny, że A l e k s a n d r P y p i n (1833–1904) opracował z niego wyciąg zawierający dane paleograficzne55. Jednak największą pracą paleograficzną A. Wostokowa było wydanie Ewangeliarza
Ostromira z lat 1056–1057 oddające drukiem graficzną formę każdej z liter, do czego wykorzystał
czcionki przygotowane w 1827 r. przez Köppena, nieco je tylko poprawiając. Duchowny prawosławny, historyk Cerkwi A l e k s a n d r G o r s k i (1812–1875), profesor i bibliotekarz Moskiew„Древности. Труды Археографической комиссии Императорского московского археологического
общества” (1898–1913).
52
Początkowo była to komisja przy Oddziale Historii AN ZSRR (Археографическая комиссия при Отделении
истории АН СССР).
53
50 лет Археографической комиссии, cост. А. В. Мельников, oтв. ред. С. О. Шмидт, Москва 2006.
54
Описание русских и словенских рукописей Румянценвского Музея, С.–Петербург 1842.
55
А. Н. Пыпин, Материалы для славянской палеографии из „Описания Румянцевскаго музея”, „Ученые
записки II Отделения АН”, 1856, кн. 2, вып 2, отд. III, s. 3–58.
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skiej Akademii Duchownej, wraz z K a p i t o n e m N i e w o s t r u j e w e m (1815–1872) wydali
wspólnie „Inwentarz rękopisów Moskiewskiej Biblioteki Synodalnej”56. Przy okazji tej publikacji
K. Niewostrujew odkrył szereg utworów ojców Cerkwi, które opisał w oddzielnych publikacjach57.
Natomiast P i o t r I w a n o w (1794–1860), pisarz, radca stanu i od 1852 r. dyrektor Moskiewskiego Archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie zgromadził cenne rękopisy wszelkiego rodzaju praw, w tym wywieziony z Polski zbiór Metryki Litewskiej, od 1833 r. pracował przy porządkowaniu archiwów Senatu w Moskwie, które znajdowały się w fatalnym stanie. Już w 1836 r.
wydał „Systematyczny przegląd praw pomiestnych” (Систематическое обозрение поместных
прав), a w 1842 „Inwentarz Państwowego Archiwum Razriadnego” (Описание Государственного
разрядного архива). Równolegle P. Iwanow ogłosił dwa przeglądy lustracji (piscowych knig) guberni moskiewskiej, Pskowa i Nowogrodu. Ważnym krokiem w rozwoju paleografii był pierwszy
w dziejach album zdjęć rękopisów wydany przez Iwanowa w Moskwie 1844 r.58, a w 1858 r. zbiór
zdjęć z starodruków (Сборник снимков с древних печатей). Album Iwanowa w pełni zasługuje na
miano publikacji naukowej. Wydawnictwo otwiera krótka historia pisma słowiańskiego, z szczegółowym omówieniem pisania jerów (półgłosek), osobliwości odmiany i skrótów. Każdy z publikowanych dokumentów został odczytany i skomentowany.
2.7.2. Wraz z badaniami pisma pojawiło się zainteresowanie poznaniem materiału pisarskiego.
Większość kolekcjonowanych i masowo włączanych do archiwów i bibliotek dawnych rękopisów była
niedatowana, toteż zasadniczym problemem stało się oddzielenie autentyków od falsyfikatów. W przypadku dokumentów papierowych pomocne mogło okazać się systematyczne poznanie znaków wodnych pozwalających datować okres wyprodukowania papieru. Pionierskim podręcznikiem filigranów
była publikacja petersburskiego kupca I w a n a Ł a p t i e w a (1774–1838), który ogłosił 28 tablic
ze 150 znakami wodnymi59. Było to jednak wydanie na poły amatorskie i nie zawsze dokładne. Toteż
znacznie wyżej ceniona jest w naukowej filigranologii rosyjskiej praca K o r n i ł a T r o m o n i n a
(zm. 1847), profesjonalnego litografa zajmującego się publikacją rysunków zabytków archeologicznych, który przedstawił ok. 2 tys. znaków wodnych w albumie wydanym w 1844 r. w Moskwie60.
2.7.3. O ile wydawnictwa źródłowe pierwszej połowy XIX w. były już dziełem profesjonalnie przygotowanych naukowców, to w dziedzinie przygotowania najstarszych podręczników paleografii ruskiej
pierwszeństwo należy do częstych w tej epoce „uczonych–dyletantów”. Za pioniera uchodzi W u k o ł
U n d o l s k i (1815–1864), właściciel bogatego, liczącego ponad 1300 ksiąg i dokumentów, zbioru
rękopisów oraz kolekcji ok. 900 starodruków. Jako kolekcjoner Undolski w trakcie opracowywania
inwentarza swoich zbiorów nabrał doświadczenia. Pozyskaną wiedzę przekazał w niedokończonym
rękopisie pt.: „Praktyka słowiano–rosyjskiej paleografii albo nauki, jak określać czas napisania rękopisów, prawidłowo i biegle czytać owe”61. Zachował się co prawda tylko fragment, ale znany konОписание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки, отд. 1–3, т. 1–5, Москва 1855–1869.
Невоструев Капитон Иванович — <http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/9212>.
58
Сборник палеографических снимков с почерков древняго и новаго письма, разных периодов времени
изданный для воспитанников Межеваго ведомства, Москва в Типографии С. Селивановскаго 1844.
59
Por. И. П. Лаптев, Опыт в старинной русской дипломатике, или способ узнавать на бумаге время,
в которое писаны старинные рукописи, Санктпетербург 1824; za: Ю. В. Андрюшайтите, И. П. Лаптев:
У истоков отечественного филиграноведения, Москва 2001, s. 272.
60
К. Я. Тромонин, Изъяснения знаков, видимых на писчей бумаге, посредством которых можно узнать,
когда написаны или напечатаны какие–либо книги, грамоты, рисунки, картинки и другие старинные
и исстаринные дела, на которых не означено годов, Москва 1844. Zob niżej rozdz. 4.
61
В. Ундольский, Опыт славянской палеографии или искусства распознавать время написания рукописей
и правильно читать оные, с присовокуплением снимков с разных кодексов и грамот, с XI по XVIII век, ob. rękopis Rosyjskiej Biblioteki Państwowej (d. im. Lenina), Oddział rękopisów, f. 310 (zbiór Undolskiego), sygn. 1422.
56
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spekt planowanej całości wskazuje na całkiem nowoczesne podejście do zadań paleografii jako nauki,
co wypracowano o wiele później. Nazwał on paleografię „sztuką rozpoznawania rękopisów i prawidłowego ich odczytania”, pod czym rozumiał umiejętność określenia czasu i miejsca powstania
rękopisu62. Oprócz tego W. Undolski projektował wydanie albumu zdjęć rękopisów. W jego kolekcji
zachowało się ok. 200 próbnych wydruków. Niestety jego publikacje nie miały szczęścia. Druk cennych inwentarzy Biblioteki Synodalnej wstrzymano w 1848 r. Wyszły pośmiertnie dopiero w 1867 r.63
2.7.4. W tym samym czasie co W. Undolski działał twórca pierwszego w Rosji kursu nauczania
paleografii, lekarz i kolekcjoner rękopisów I w a n S a c h a r o w (1807–1863). Mimo braku specjalistycznego wykształcenia poświęcił się folklorystyce i etnografii, zbierając „Opowieści ludu rosyjskiego”, a jednocześnie uczył paleografii w Liceum Aleksandryjskim i w Szkole Prawa w Petersburgu. Był także właścicielem kolekcji rękopisów, których inwentarz opublikował w 1839 r.64 W 1849 r.
I. Sacharow rozpoczął wydawanie „Przeglądu słowiano–rosyjskiej bibliografii”, której drugi, opublikowany częściowo tom zamierzał poświęcić słowiano–rosyjskiej paleografii65. W tym celu dokonał
analizy pisma ksiąg z XI i XII w. oraz druków z XV w. i przygotował ok. 150 zdjęć rękopisów do
albumu. Opracowanie Sacharowa jest dziełem oryginalnym. Pojmował paleografię bardzo szeroko, dzielił ją na cztery działy: paleografię literacką, prawniczą, archeologiczną (napisy) i numizmatyczną. Obejmował nimi wiedzę o dawnym piśmie drukowanym i odręcznym, o znakach wodnych
papieru, grafice pisma, języku i ortografii. Oprócz tego niedokończonego podręcznika I. Sacharow
opublikował swoje wykłady z paleografii w wydaniu litograficznym około 1852 r.66

3. PALEOGRAFIA RUSKA W DRUGIEJ POŁOWIE XIX
I POCZĄTKU XX W. JAKO NAUKA POMOCNICZA HISTORII
I PRZEDMIOT NAUCZANIA
Druga połowa XIX w. to okres bujnego rozwoju nauk pomocniczych historii. Przyczyniły się do tego
uniwersytety, specjalistyczne instytuty i towarzystwa naukowe, gdzie podjęto trud celowego kształcenia w tym kierunku. Istotną rolę w rozwoju nauk pomocniczych historii odegrało zapotrzebowanie
akademickie, prowadzenie systematycznych kursów wykładów, które wraz z wejściem do obrotu
naukowego nowych źródeł historycznych na przełomie XIX i XX w. wymusiło opracowanie nowych
metodycznych sposobów ich interpretacji. W wielu wyższych szkołach zaczęto wykładać jako odЛ. П. Жуковская (Развитие..., s. 43) publikuje konspekt podręcznika W. Undolskiego, z którego wynika,
że w czternastu rozdziałach planował on omówić kolejno: materiały i narzędzia pisarskie, formaty ksiąg i sposoby
oprawy (I–V), następnie powstanie alfabetu słowiańskiego (VI), różne typy pisma ze względu na jego charakter
i pochodzenie z danego kraju, nagłówki, wzory (VII), podziały ksiąg na części — rozdziały, wiersze, interpunkcja
(VIII), skróty i kryptografia (IX), zmiany kształtów liter z biegiem wieków od XI do XVII (X), dopiski i imiona
pisarzy w porządku alfabetycznym (XI), najważniejsze miejsca, gdzie kwitło piśmiennictwo (XII), przegląd najlepszych słowiano–rosyjskich bibliotek (XIII) i dyplomatyka, zgodnie z metodami Mabillona, Montfaucona, Gatterera
i metropolity Eugeniusza (XIV).
63
Описание славянских рукописей Московской патриаршей библиотеки, сост. В. М. Ундольский, „Чтения
в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете”, 1867, кн. 2,
s. 1–56; ponownie wydane jako odrębna publikacja w Moskwie w 1891 r.
64
И. П. Сахаров, Славяно–русские рукописи, С. Петербург 1839.
65
Cyt. za: Л. П. Жуковская, Развитие..., s. 47–55, И. П. Сахаров, Хронологическая роспись славяно–русской
библиографии, т. 2: Палеография славяно–русская, кн. 1: Письмо книжное.
66
И. П. Сахаров, Чтения из русской палеографии, С. Петербург [1854], natomiast w 1852 wydał kurs dla
liceum zatytułowany Лекции юридической русской палеографии. Литография, cytowane tylko w kilku dostępnych bibliografiach, gdzie panuje pod tym względem różnica zdań, co przy niemożności osobistego sprawdzenia
powoduje, że nie mogę za powyższe tytuły i daty przyjąć pełnej odpowiedzialności.
62

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

HISTORIA PALEOGRAFII RUSKIEJ JAKO DYSCYPLINY NAUKOWEJ

41

dzielne przedmioty paleografię, numizmatykę, metrologię, sfragistykę, genealogię i heraldykę. Dzięki temu wchodzące do nauki kolejne pokolenia badaczy stworzyły silne środowisko naukowe. Bujny
rozwój badań historycznych przyczynił się na początku XX w. do upowszechnienia terminu nauki
pomocnicze historii, który zastąpił dawne pojęcie „dyscypliny archeologiczne” 67.
Pierwsze prace z dziedziny nauk pomocniczych historii zaczęto publikować w Rosji na przełomie XVIII i XIX w. Początkowo dotyczyły one wedle ówczesnej terminologii krytyki źródeł. Ten
etap ich rozwoju skończył się wraz z powstaniem systematycznych podręczników paleografii, chronologii, metrologii i genealogii. Sfragistyka, genealogia i heraldyka kształtowały się jako system
wiedzy naukowej raczej pod wpływem osiągnięć uczonych zagranicznych, przy niedostatku opracowań i zbiorów rodzimych, na zapotrzebowanie stanu szlacheckiego. Dokładniejsze wyodrębnianie się poszczególnych nauk pomocniczych historii stało się możliwe dzięki pogłębieniu metodyki
krytyki źródeł i ogólnemu rozwojowi nauki historycznej. Uczeni z przełomu XIX i XX w. kontynuowali odkrywanie i opracowywanie źródeł związanych z naukami pomocniczymi. Równocześnie
w pracach tego okresu widać dążenie do starannego określenia pola zainteresowań poszczególnych
dyscyplin, przedmiotu badań, celu oraz do unowocześnienia reguł metodycznych. Kampania, jaka
na przełomie XIX i XX w. rozwinęła się wokół przyjęcia w Rosji nowego kalendarza, wpłynęła na
postęp w chronologii. Z kolei prace Nikołaja Lichaczowa zapoczątkowały rozwój naukowej filigranologii i sfragistyki. W genealogii obok zainteresowania rodowodami dynastii panujących pojawiły
się prace poświęcone szlachcie rosyjskiej. W heraldyce badano treści poszczególnych rosyjskich
herbów, rozwinęła się literatura informacyjna — herbarze szlacheckie, herby miast i in. Rozwój
numizmatyki sprzyjał powstaniu towarzystw numizmatycznych i wydzielaniu numizmatów w specjalne oddziały muzeów opracowywanych w seriach cennych prac naukowych. Nie wszystkie nauki pomocnicze traktowano jako odrębne dyscypliny. Mianowicie sfragistykę uważano za część
dyplomatyki, heraldykę wiązano z genealogią, chronologię włączano do kursów paleografii68.
Nową jakość w dzieło rozwoju paleografii ruskiej wnieśli w omawianym okresie filologowie–
slawiści, Izmaił Srezniewski (1812–1880), Vatroslav Jagić (1838–1923), Aleksiej Sobolewski
(1856–1929), Eutymiusz Karski (1860–1931), Wiaczesław Szczepkin (1863–1920) i Piotr Ławrow
(1856–1929). Refleksja historyków pozostawała na razie w cieniu ich działalności. Co ciekawe, kontynuowali oni swoją działalność bez specjalnych zmian także po rewolucji bolszewickiej.

3.1. WYKŁADY I PODRĘCZNIKI PALEOGRAFII SŁOWIAŃSKIEJ I ROSYJSKIEJ
(SŁOWIANO–RUSKIEJ) I PUBLIKACJE TZW. ZŁOTEJ KOLEKCJI
PALEOGRAFII ROSYJSKIEJ
3.1.1. Pojawienie się w Rosji systematycznych wykładów z paleografii wiąże się z osobą profesora I z m a i ł a S r e z n i e w s k i e g o (1812–1880), filologa slawisty, który w ciągu całej swojej kariery naukowej zbierał i systematyzował materiały paleograficzne zabytków piśmiennictwa.
I. Srezniewski był uczniem I. Daniłowicza, który obok prawa skłonił go ku studiom filologicznym.
И. В. Осокина, Вспомогательные исторические дисциплины в высших учебных заведениях Москвы и СанктПетербурга во второй половине XIX — начале XX вв. (историография и источники проблемы), rozprawa
doktorska z 2004 r., autoreferat rozprawy dostępny na: <http://www.dissercat.com/content/vspomogatelnye-istor
icheskie-distsipliny-v-vysshikh-uchebnykhzavedeniyakh-moskvy-i-sankt-pe>. А. М. Пашков, Вспомогательные
исторические дисциплины в отечественном архивном образовании в конце XIX — начале XX вв., 1984, praca
doktorska, РГБ ОД 61:85-7/517: <http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/199261.html>; Е. И. Каменцева, История
вспомогательных исторических дисциплин. Учебное пособие, Москва 1979.
68
Por. Г. А. Леонтьева, П. А. Шорин, В. Б. Кобрин, Вспомогательные исторические дисциплины, Просвещение,
Москва 2005.
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Od 1847 r. do końca życia I. Srezniewski wykładał slawistykę na Uniwersytecie w Petersburgu,
a od 1852 r. redagował „Wiadomości Akademii Nauk” („Известия Императорской Академии
Наук”) oraz „Uczone zapiski” („Ученуые записки”) i inne. Cały wysiłek badawczy skierował na
poznanie zabytków piśmiennictwa starosłowiańskiego i języka staroruskiego. Do najważniejszych
jego prac należą „Dawne zabytki ruskiego pisma i języka”69 oraz dziesiątki artykułów i mniejszych
studiów. Już po śmierci I. Srezniewskiego ukazały się monumentalne „Materiały do słownika języka
staroruskiego”70 oraz jego wykłady z paleografii słowiano–ruskiej prowadzone na Uniwersytecie Petersburskim w latach 1865–188071. I. Srezniewski rozumiał paleografię jako poznanie pochodzenia,
zmienności i rozprzestrzeniania się pism, wiedzę o zmienności pism dowolnego alfabetu, ich wykorzystaniu w określonym czasie i ich miejscu w porządku chronologicznym.
3.1.2 Zmarłego w 1880 r. I. Srezniewskiego w pracy nad edycją zabytków piśmiennictwa oraz na katedrze slawistyki Uniwersytetu Petersburskiego (do 1886) zastąpił Va t r o s l a v J a g i ć (1838–1923),
występujący w Rosji jako Ignatij Wikientjewicz Jagicz (Игнатий Викентьевич Ягич). Ten wybitny
slawista, Chorwat, profesor uniwersytetów w Odessie, Berlinie i Wiedniu, członek korespondent Petersburskiej Akademii Nauk, utrzymywał stałe związki z Rosją. Zainicjował i redagował od 1908 r. wydawanie prac naukowych z dziedziny slawistyki pt. „Encyklopedia filologii słowiańskiej” (Энциклопедия
славянской филологии). Jego zasługą było wydanie zasadniczego zrębu tekstów głagolickich (Kodeksu
zografskiego i mariańskiego, Psałterza synajskiego) i najdawniejszych tekstów staroruskich, Miniei z rękopisów z 1095–1096 r. oraz rozpraw z dziedziny języka starosłowiańskiego i ruskiego72.
W tym samym okresie, w latach 1887–1888, na Uniwersytecie Moskiewskim wykłady z paleografii
podjął wybitny historyk literatury i teatru, odkrywca i komentator „Pomorskich odpowiedzi”, N i k o ł a j
T i c h o n r a w o w (1832–1893). W wykładach rozpatrywał paleografię na szerokim tle europejskim,
w szczególności jednak interesował się pismem moskiewskim XVI w., w kontekście badań nad dawną literaturą ruską73. Natomiast wykładający paleografię w Petersburskim Instytucie Archeologicznym
znawca numizmatyki i metrologii D y m i t r P r o z o r o w s k i (1820–1894) uważał, że oprócz klasycznego wykładu z dziejów pisma słowiańskiego, samego alfabetu, określenia zabytków paleograficznych i nauki o rodzajach pisma, w tym głagolicy, należy studentom dać zarys dyplomatyki, epigrafiki
oraz staroruskiego systemu liczebników74. Swoje refleksje D. Prozorowski opierał na badaniach nad
rękopisami Muzeum Cesarskiego Towarzystwa Archeologicznego, których inwentarz wydał w 1879 r.75
И. И. Срезневский, Древние памятники русского письма и языка, Санкт–Петербург 1867–1876; ostatnia
część w „Dodatku” do t. 24, 1879.
70
Tenże, Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, т. 1–3, Санкт–Петербург
1890–1912. Bibliografia zasadniczych prac I. Srezniewskiego i na jego temat jest obecnie dostępna na portalu
przedstawiającym członków Rosyjskiej Akademii Nauk i jej poprzedniczek: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_
biography/115928/Срезневский>.
71
Tenże, Славяно–русская палеография XI–XIV вв., Санкт–Петербург 1885.
72
И. В. Ягич, Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь, в церковно–славянском переводе, по русским
рукописям 1096–1097 годов, С.–Петербург 1886; tenże, Рассуждения южнославянской и русской старины
о церковно–славянском языке, [w:] Исследования по русскому языку, т. 1, С.–Петербург 1895; tenże, Четыре
критико–палеографические статьи, „Сборник II отделения русского языка и словесности Академии наук”,
1884, т. 33, № 2, s. 103–191; tenże, Глаголическое письмо, [w:] Энциклопедия славянской филологии, ред.
И. В. Ягич, вып. 3, С.–Петербург 1911.
73
Н. С. Тихонравов, Русская палеография...
74
Д. И. Прозоровский, О названиях славянских букв, „Вестник археологии и истории, издаваемом Археологическим Институтом”, 1888, вып. 7; tenże, Чтения по истории славяно–русской палеографии (odbitka
z „Вестник археологии и истории ”, вып. 8–9, 1892).
75
Д. И. Прозоровский, Опись древних рукописей, хранящихся в музее Императорского археологического
общества, Санкт–Петербург 1879.
69
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***

Przełom XIX i XX w. zaznaczył się w rozwoju paleografii ruskiej powstaniem prac Aleksieja
Sobolewskiego, Eutymiusza Karskiego i Wiaczesława Szczepkina, które zaliczono do tzw. złotej kolekcji paleografii ruskiej (золотое собрание русской палеографии). Ta trójka wybitnych slawistów
miała wpływ na całe pokolenia uczonych, a ich dzieła do dziś zachowują wartość naukową.
3.1.3. Kontynuatorem prac I. Srezniewskiego w dziedzinie paleografii cyrylickiej był znakomity
slawista A l e k s i e j S o b o l e w s k i (1856–1929), autor jednego z podstawowych podręczników do
paleografii słowiano–rosyjskiej. Jego książka, wydana pierwotnie jako tekst wykładów (1893), w ostatecznym opracowaniu ukazała się w 1901 r., ponownie w 1908 r. i wznawiana jest po dziś dzień76. A. Sobolewski do refleksji nad paleografią doszedł poprzez studia nad historią języka, prowadzone w trakcie
badań wszystkich znanych najdawniejszych zabytków piśmiennictwa. W porównaniu z poprzednikami
rozszerzył on chronologiczny zakres zainteresowań na XV–XVII w., a także na zabytki piśmiennictwa
cyrylickiego poza Rosją. Jako filolog, badacz języka i literatury znacznie poszerzył też zakres rozumienia zadań paleografii. Uważał, że do jej powinności należy określenie na podstawie datowanych
rękopisów czasu powstania rękopisów niedatowanych, a ponadto dawanie wskazówek o specyfice oryginału, od którego pochodzi rękopis, i odpowiadanie na pytanie o pochodzenie tekstu znajdującego
się w rękopisie. Przedmiotem analizy paleograficznej czynił materiały i narzędzia pisarskie, pismo,
czyli kształty liter, oraz ornamenty i ortografię rękopisów. Zasługi Aleksieja Sobolewskiego polegały
ponadto na udostępnieniu bardzo wielu rękopisów w publikacjach albumów paleograficznych, które
przygotowywał bądź sam, bądź we współpracy z Stanisławem Ptaszyckim i Grigorijem Ceretelim77.
3.1.4. Kolejnym wybitnym filologiem, który stworzył wzorzec kształcenia paleografa ruskiego,
był E u t y m i u s z (Jewfimij) K a r s k i (1860–1931). Uczony ten uznawany jest za ojca białoruskiego językoznawstwa i białoruskiej dialektologii. E. Karski ukończył seminarium duchowne
i filologię pod kierunkiem Romana Brandta w Instytucie Historyczno–Filologicznym w Nieżynie,
był nauczycielem w Wilnie, a w latach 1893–1915 (do ewakuacji) wykładał na rosyjskim Uniwersytecie Warszawskim, gdzie doszedł do funkcji rektora. Już w Wilnie uczył cerkiewnosłowiańskiego
i napisał dla uczniów gramatykę porównawczą tego języka, która jako udany podręcznik szkolny
miała wiele wydań do 1917 r.78 W okresie wileńskim prowadził intensywne badania etnograficzne
nad ludem białoruskim i jego językiem i folklorem. Plonem był szereg publikacji uwieńczonych
trzytomowym dziełem „Białorusini” ukazującym się w kolejnych zeszytach w latach 1903–192279.
W Warszawie E. Karski podjął między innymi wykłady z paleografii cyrylickiej. Była to zmiana
perspektywy wobec dokonań poprzedników, objął bowiem badaniami całe dostępne piśmiennictwo
cyrylickie z terenu Rusi i południowej Słowiańszczyzny. Pierwotny tekst wykładów opublikowany
został wkrótce na łamach jednego z ważniejszych czasopism filologicznych80. Ten zarys podręcznika
А. И. Соболевский, Славяно–русская палеография, ostatnie wznowienia w serii „Лингвистическое наследие
ХХ века”: Москва 2005, 2007, 2010, najnowsze wydanie właśnie wyszło w wydawnictwie „Либроком”, Москва 2011.
77
Палеографические снимки съ русскихъ рукописей XII–XVII вв., изд. А. И. Соболевский, С. Петербург 1901;
Новый сборникъ палеографическихъ снимковъ съ рукописей Xl–XVII вв., изд. А. И. Соболевский, С. Петербург
1906; Сборникъ снимковъ съ славяно–русскихъ печатныхъ изданий, т. 1–2, С. Петербург 1895; Палеографические
снимки съ русскихъ грамотъ преимущественно XIV века, изд. А. И. Соболевский и С. Пташицкий, С. Петербург
1903; Образцы греческого уставного письма по преимуществу IX–XI веков, С. Петербург 1913.
78
Е. Ф. Карский, Грамматика древнего церковнославянского языка сравнительно с русским (курс средних
учебных заведений), Вильна 1888–1900, kolejne wydania: Варшава 1901–1916, Сергиев Посад 1917.
79
Tenże, Белорусы, т. 1: Введение в изучение языка и народной словесности, Варшава 1903 (2 wyd. Вильна
1904); т. 2: Язык белорусского племени, вып. 1–3, 1908–1912; т. 3: Очерки словесности белорусского племени,
вып. 1–3, 1916–1922; pełne wznowienie: Белорусы, т. 1–3, Москва 1955–1956.
80
Tenże, Лекции по славянской кирилловской палеографии Е. Карского, „Русский филологический вестник”,
1896–1897, т. 35–37. Uzupełnienia ukazały się w 1897 r. w t. 38 tego pisma.
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paleografii cyrylickiej, którą sam autor nazwał „słowiańską cyrylicą”, kompozycyjnie się nie zmieniał, był jedynie przez prof. Karskiego przeredagowywany i stale uzupełniany. Wydany w formie
książkowej po raz pierwszy w Warszawie w 1901 r., miał do 1915 r. pięć wydań81. Podręcznikowi
towarzyszył wydany w tym samym czasie album zawierający 80 tablic pomocniczych do nauki paleografii zawierających przykłady pisma z X–XVIII w.82 Szczególne miejsce w dorobku E. Karskiego
zajmuje studium pisma zabytków z terenu Białorusi z XIII–XVIII w., gdzie jako pierwszy od czasów
Lelewela w sposób systematyczny zbadał cechy pisma zachodnioruskiego83.
Wydanie 4 z 1913 r.

Stylizowana karta tytułowa z 1928 r.

Wznowienie z 1979 r.

Okładki różnych wydań podręcznika E. Karskiego

3.1.5. Ukoronowaniem „złotej kolekcji paleografii ruskiej” jest dzieło profesora Uniwersytetu
Moskiewskiego W i a c z e s ł a w a S z c z e p k i n a (1863–1920). Jeśli A. Sobolewski starał się
przede wszystkim zainteresować czytelnika paleografią, a jednocześnie zaznajomić z dawnym językiem i kulturą, E. Karski wyposażył w fundamentalny informator, to W. Szczepkin, dzięki lakoniczności wykładu podporządkowanego bardzo głębokiemu uogólnieniu i uściśleniu terminologii,
pozwolił rzeszy studentów zgłębić tajniki przedmiotu. Podobnie jak wymienieni uczeni W. Szczepkin był z wykształcenia filologiem, uczniem Fiodora Busłajewa i Filipa Fortunatowa. Po studiach
w Moskwie podjął pracę w dziale rękopisów Muzeum Historycznego w Moskwie, z którym związany był do końca życia i w którym już jako kierownik (od 1912 r.) stworzył stosowany do dziś
system katalogu naukowego i aparat naukowy. Sławę przyniosły mu doskonałe publikacje zabytków
piśmiennictwa84. Do nauki paleografii wkroczył znakomitym studium o więzi, specyficznym ornaTenże, Очерк славянской кирилловской палеографии, Варшава 1901.
Tenże, Образцы славянского кирилловского письма с Х по XVIII век, Варшава 1901.
83
Tenże, Особенности письма западнорусских произведений, начиная с древнейших времен (Палеографическій
очеркъ), [w:] tegoż, Белорусы, т. 2, вып. 1: Исторический очерк звуков белорусского наречия, Варшава 1908, s. 22–73.
84
W. Szczepkin wydał m.in. Księgę Sawy (В. Н. Щепкин, Саввина книга, С.–Петербург 1903 (Памятники
старославянского языка, т. 1, вып. 2); tenże, Рассуждение о языке Саввиной книги, С.–Петербург 1899,
wyd. uzup.: С.–Петербург 1901 (Сборник Отделения Русского Языка и Словесности Императорской
Академии Наук, т. 67, № 9), wznowienie: Москва 2007), badał „Psałterz boloński” (tenże, Болонская псалтырь,
„Исследования по русскому языку”, 1906, т. 2, вып. 4) i nowogrodzkie graffiti (tenże, Новгородские надписи
Graffiti с 9 фототипическими таблицами, „Древности. Труды Императорского московского археологического
общества”, 1902, т. 19, вып. 3, s. 26–46).
81
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mencie — cyrylickim piśmie nagłówkowym. Opublikował je w odrębnym artykule, najpierw staraniem V. Jagicia w Niemczech, a następnie w 1904 r. w Rosji85.
O znaczeniu tej publikacji świadczy fakt, że do dziś jej treść jest cytowana bez zmian przez
wszystkie podręczniki paleografii ruskiej. Szczepkin zajął się także znaczeniem filigranów w badaniach rękopisów86, czego wyrazem jest jego napisana wspólnie z córką praca, opublikowana dopiero w 1958 r. W. Szczepkin był przez dwie dekady wykładowcą paleografii na Uniwersytecie Moskiewskim i na Moskiewskich Wyższych Kursach Żeńskich. Zajęty badaniami naukowymi, spisanie
i przygotowanie pisemnej wersji wykładów pozostawił słuchaczom. W 1910 i 1915 r. zostały opublikowane konspekty jego wykładów87. Natomiast podręcznik, na tej podstawie opracowany, ukazał
się dopiero po rewolucji. Jest on do dziś polecany studentom i wznawiany88.

Wydanie pierwsze z 1918 [1920] r.

Przedruk z 1967 r.

Wznowienie z 1999 r.

Karty tytułowe kolejnych wydań podręcznika W. Szczepkina

W. Stschepkin, Cyryllische Ligaturschrift, „Archiv für slavische Philologie”, 1903, Bd. 25, Ht. 1, s. 109–129;
В. Н. Щепкин, Вязь, „Древности. Труды Императорского московского археологического общества”, 1904,
т. 20, s. 57–80.
86
Pracy tej nie dokończył, zredagowała ją, uzupełniła i opublikowała jego córka: В. Н. Щепкин, М. В. Щепкина,
Палеографическое значение водяных знаков, „Проблемы источниковедения”, 1958, т. 6, s. 325–346.
87
В. Н. Щепкин, Конспект курса славяно–русской палеографии. Курс, читанный в И. М. У. в 1910/11 акад. г.,
Москва 1910 [1911]; tenże, Конспект лекций по старославянскому языку, Лекции, читaнные на Высших
женских курсах, 1914–15 г., [1915].
88
Tenże, Учебник русской палеографии, 6 таблиц и 42 рисунки в тексте. Издание Общества Истории
и Древностей Российских при Московском Университетете, Москва 1918; na okładce natomiast:
„Государственное Издательство”, Москва 1920. Przedruk: tenże, Русская палеография, Москва 1967 [ostatnio
Аспект Пресс, Москва 1999].
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3.2. ROZWÓJ SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ PALEOGRAFICZNYCH
3.2.1. Potrzeba kształcenia wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie nauk zwanych w tym czasie
archeologicznymi skłoniła dyrektora Moskiewskiego Archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości
N i k o ł a j a K a ł a c z o w a (1819–1885) do ufundowania prywatnej szkoły wyższej. Dzięki doświadczeniu nabytemu w ekspedycjach terenowych i pracy w Komisji Archeograficznej widział konieczność zorganizowania profesjonalnej służby archiwalnej. Stworzył projekt powołania głównej
komisji archiwalnej i instytutu archeologicznego. Służba archiwalna nie powstała, natomiast w 1878 r.
utworzył w Petersburgu Instytut Archeologiczny (Петербургский археологический институт).
Szkoła ta od 1883 r. dotowana przez państwo, była wzorowana na paryskiej École des Chartes.
Przyjmowała osoby z wyższym wykształceniem prawniczym lub klasycznym. Studia w Instytucie
trwały dwa lata i obejmowały całą gamę nauk historycznych: paleografię, archeografię, archiwistykę, archeologię, numizmatykę, metrologię, historię prawa, etnografię i inne. Wykłady prowadzili tak
znani uczeni, jak Iwan Andriejewski, Siergiej Płatonow, Nikołaj Pokrowski i Izmaił Srezniewski.
Instytut wydawał czasopisma, „Сборник Археологического института” (1878–1898) i „Вестник
археологии и истории” (1885–1918). Po rewolucji Instytut został włączony w 1922/1923 r. do Uniwersytetu Leningradzkiego jako Oddział Archeologii i Historii Sztuki Wydziału Nauk Społecznych.
3.2.2. Do znakomitości Instytutu zalicza się prof. I l j a S z l a p k i n (1858–1918). Wychowany
na wykładach I. Srezniewskiego na Uniwersytecie Petersburskim, gdzie słuchał też Aleksandra Wiesiołowskiego i Vatroslava Jagicia, podjął badania nad źródłami rękopiśmiennymi. Niezwykle utalentowany mówca, jako profesor uniwersytetu gromadził na wykładach do 200 słuchaczy. W Instytucie
Archeologii wykładał tzw. archeologię rzeczową, czyli napisy na wszelkich przedmiotach. Wykłady
te, spisane przez studentów, jednak nieautoryzowane przez I. Szlapkina, doczekały się dwóch wydań w latach 1905–1907 i w 1913 r. Szlapkin dzielił paleografię na 3 gałęzie: paleografię napisów
na wszelkiego rodzaju przedmiotach, paleografię rękopisów i paleografię pism drukarskich (dział
książkowy), którą się nie zajmował. Drugim podręcznikiem przygotowanym przez Szlapkina były
przykłady więzi pisma nagłówkowego, niestety pozbawione jakiegokolwiek objaśnienia, są jedynie
ciekawym albumem89. Uczeń i wykładowca Instytutu M i c h a i ł M i c h a j ł o w, który przygotował
studenckie wydanie wykładów prof. Szlapkina, już jako pracownik instytutu opracował album zabytków paleografii rzeczowej w 1913 r. jako materiał pomocniczy do wykładów mistrza. Publikacja
ta stanowi jedno z pionierskich dokonań rosyjskiej epigrafiki90.
3.2.3. U progu XX w. do grona wykładowców paleografii Instytutu Archeologicznego dołączył
jeszcze N i k o ł a j K a r i n s k i (1873–1935), rosyjski slawista i dialektolog, profesor Uniwersytetu
Petersburskiego, od 1900 r. pracujący w dziale rękopisów Biblioteki Publicznej. Wiele lat poświęcił
badaniom Ewangeliarza Ostromira. Ogłosił też opisy kodeksu zografskiego, kodeksu Assemaniego
i Marinskiego, dokumentów nowogrodzkich z XIII–XIV w. oraz bibliografię do wielu zagadnień
paleograficznych, studia o głagolicy i historii pisma w Rosji91. Jego wykłady na pierwszym roku
И. А. Шляпкин, Русская палеография по лекциям, читанным в С.–Петербургском Археологическом
институте, перепечатано с изданий слушателей 1905–1907 гг. с разрешения, но без просмотра автора,
С.–Петербург 1913; tenże, Образцы вязи, вып. 1, Издательство Императорскаго Археологическаго иститута,
С. Петербург 1916.
90
М. И. Михайлов, Памятники русской вещевой палеографии, Пособие для слушателей Санктпетербургскаго
археологическаго института, Издательство Товарищества Р. Голике и А. Вильборг, С. Петербург 1913 (28
tablic, 59 stron).
91
Н. М. Каринский, Остромирово Евангелие как памятник древнерусского языка, „Журнал Министерства
Народного Просвещения”, 1905, № 5, s. 95–104; tenże, Письмо Остромирова Евангелия: Палеографический
очерк, „Сборник Российской Публичной Библиотеки”, 1920, т. 1, вып. 1; tenże, Хрестоматия по
89
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poświęcone pochodzeniu alfabetów słowiańskich ukazały się w 1905 r. Książka ta, bogato ilustrowana, została wznowiona z dodaniem rozdziału o Cyrylu i Metodym w 1915 r.92 Przed paleografią
stawiał zadanie badania pochodzenia i ewolucji rękopisów i druków od strony zewnętrznej, a więc
od strony materiału, na którym pisano, charakteru pisma, ortografii (grafiki) i ornamentu. N. Karinski przygotował w 1908 r. album „Przykłady głagolicy”93, a później album zdjęć rękopisów greckich,
łacińskich i słowiańskich z Biblioteki Publicznej, wydany w 1914 r., w którym zamieścił objaśnienia
do rękopisów słowiańskich z XI–XIV w.94 Na zamówienie Instytutu Archeologicznego pracował
także nad znacznie obszerniejszym albumem zdjęć już tylko słowiańskich rękopisów. Przygotował
go w 1913 r., ale zdołał wydać dopiero w 1925 r.95 Z punktu widzenia użytkownika niewątpliwym
osiągnięciem N. Karinskiego było opublikowanie wysokiej jakości zdjęć naturalnej wielkości.
3.2.4. Znacznie skromniejszym zamierzeniem dydaktycznym był Moskiewski Instytut Archeologiczny (Московский археологический институт) założony w 1907 r., w którym utworzono
dwa oddziały, archeologii i archiwistyki. Po trzech latach nauki i obronie pracy dyplomowej absolwenci otrzymywali tytuł uczonych archeologów lub archiwistów. Od 1909 r. instytut wydawał
„Записки”. W Moskiewskim Instytucie Archeologicznym wykładali m.in. znakomity archeolog
Wa s y l G o r o d c o w (1860–1945) i wybitny językoznawca, slawista, historyk literatury, poeta
i tłumacz R o m a n B r a n d t, pseudonim Orest Gołowin (1853–1920). Paleografia nie była przedmiotem jego szczególnych zainteresowań, tylko w młodości studiował u I. Srezniewskiego. W opublikowanych wykładach z lat 1908–1910 określał paleografię jako naukę o „pisalnych sposobach,
czyli o tym, jak i czym i na czym dawniej pisano”. Podzielał często wówczas występujący pogląd,
że paleografia to bardziej sztuka niż nauka96. Inną ciekawą postacią był petersburski lekarz J a k o w
T r u s i e w i c z (1853–?), który w 1905 r. opublikował w dwóch tomach „Zestawienie 260 alfabetów i wzorów cyrylicy”97. Był to praktyczny popularny podręcznik, zawierający wybór wzorów liter
z datowanych rękopisów. Na uwagę zasługuje zastosowana metoda przedstawienia alfabetów i wzorów pisania poszczególnych liter z wielu rękopisów ustawionych w porządku chronologicznym,
która stała się wzorem dla późniejszych podręczników paleografii.
3.2.5. Inny z wykładowców Instytutu Archeologicznego w Petersburgu, P i o t r Ł a w r o w
(1856–1929), wybitny filolog slawista, specjalizujący się w języku i dawnej literaturze bułgarskiej
i serbskiej, wypełnił lukę, jaka dotąd istniała w nauce paleografii w Rosji, publikując obszerne studium poświęcone analizie rękopisów południowosłowiańskich — bułgarskich i serbskich. Studium
to było plonem jego licznych podróży naukowych, badań rękopisów w prawosławnych monasterach,
w tym na górze Athos, oraz w Sofii, Belgradzie, Zagrzebiu, Pradze i Skopje. W 1904 r. wyszedł cykl
древнецерковнославянскому и русскому языкам, ч. 1: Древнейшие памятники, С.–Петербург 1904; 2–е изд.
1911; Историческая хрестоматия..., Петроград 1914.
92
Wydawnictwo z 1905 r. nie występuje w żadnej dostępnej bibliografii, podaje je tylko Л. П. Жуковская,
Развитие..., s. 79; Н. М. Каринский, Славянская палеография, Петроград 1915.
93
Н. М. Каринский, Образцы глаголицы (25 автотипических снимков с рукописных и печатных памятников
и транскрипция кирилловскими буквами), издание Имп. Археологического Института, С. Петербург 1908.
94
Палеографические снимки с некоторых греческих, латинских и славянских рукописей Имп. Публичной
библиотеки, С. Петербург 1914.
95
Образцы письма древнейшего периода истории русской книги (68 фототипических снимков с древне–
русских памятников, преимущественно XI в., на 29 таблицах), Издательство АН СССР, Ленинград 1925.
96
Р. Ф. Брандт, Лекции по славянорусской палеографии, читанные в Московском Археологическом Институте
в 1908, 1909 и 1910 гг., издание Московского Археологическокго Института, Москва 1910.
97
Я. Трусевич, Свод 260 азбук и образцов кириллицы (палеографич. факсимиле) из рукописей X–XVIII
веков русско– и юго–славянских. IIocoбиe к методике определения времени написания, древних рукописей,
Изборник 1905 года, вып. 1. Содержит 140 азбук и образцов рукописей X–XIV вв., С.–Петербург 1905; вып.
2, рукописи XV–XVIII вв., С.–Петербург 1905.
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wykładów „Południowosłowiańska paleografia”, uzupełniony w roku następnym o służący tym wykładom obszerny album zdjęć rękopisów98. Publikacje te uzupełnione i ponownie opracowane wydał w 1915 r. jako „Paleograficzny przegląd pisma cyrylickiego”, poświęcony rękopisom serbskim
i bułgarskim. Tytuł rozprawy jest nieco mylący i niezorientowany czytelnik może być zawiedziony,
że nie znajdzie w nim piśmiennictwa wschodniosłowiańskiego. Ma ona jednak kapitalne znaczenie
dla badań porównawczych i wpływów wzajemnych cyrylicy Słowian południowych i wschodnich
dzięki przedstawieniu ogromnej liczby rękopisów99.
3.2.6. Wydanie w 1912 r. przez Muzeum Rumiancewskie Ewangeliarza Archangielskiego
z 1092 r. pod redakcją kustosza działu rękopisów G r i g o r i j a G i e o r g i j e w s k i e g o (1866–
1948) było swoistym wydarzeniem. Po raz pierwszy w druku oddano dokładny wygląd oryginału
dzięki technice trójbarwnej cynkografii. Wydrukowana na bardzo grubym papierze, upodabnia go
do pergaminu. Skopiowano również drewniane okładki oklejone papierem, co powodowało, że wydawnictwo to niekiedy uznawano za jeden z utraconych autentyków. Zapoczątkowane w 1912 r. tego
typu wydawnictwa mają istotne znaczenie, ponieważ do czasu publikacji elektronicznych skanów
z rękopisów były jedynymi ogólnodostępnymi pomocami pozwalającymi na pełną analizę paleograficzną pisma.
3.2.7. Pierwsze systematyczne ujęcia paleografii ograniczały się do zabytków średniowiecznych,
toteż jak w przypadku I. Srezniewskiego pomijały okres XV–XVIII w. Zdawano sobie sprawę z jakościowej zmiany pisma wraz z upowszechnieniem papieru i rozwojem biurokracji, ale długo ograniczano się jedynie do praktycznych poradników, takich jak „Samouczek czytania rękopisów XVII
stulecia”100. Podręcznik ten zawierał krótki wykład dziejów pisma i jego przemian, oznaczenia liczb
i wzory liter. Był powszechnie używany w kształceniu historyków i filologów, dopóki nie pojawił
się znacznie lepszy podręcznik I w a n a B i e l a j e w a (1860–1918), archiwisty z Archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości w Moskwie, który w 1907 r. dzięki wsparciu hr. Siergieja Szeremietiewa
opublikował „Praktyczny kurs studiowania dawnego ruskiego skoropisu do czytania rękopisów XV–
XVIII stuleci”101. Podręcznik wyposażony w bardzo dobre ilustracje i 15 tablic ze zdjęciami rękopisów, odczytanych i skomentowanych, doskonale nadawał się do tego typu studiów i do dziś bywa
zalecany studentom mimo pewnej niesystematyczności wykładu i filologicznych usterek102.
Uzupełnieniem podręcznika I. Bielajewa jest dużego formatu album 56 datowanych rękopisów
z XVII w. opracowany przez wykładowcę petersburskiego Instytutu Archeologicznego W ł a d i m i r a
M a j k o w a (1863–1942), uzupełniony o odręczne odczytanie tekstów103. Znacznie bogatszy album
skoropisu z ziem południoworosyjskich, pod czym w oficjalnej nomenklaturze Imperium Rosyjskiego kryją się ziemie ukraińskie, w 1899 r. wydał dyrektor Kijowskiego Centralnego Archiwum
П. А. Лавров, Югославянская палеография. Курс читанный в С.–Петербургском археологическом
институте в 1903–1904 году, издание слушателя С.–Петербургского археологического институтa инженера
А. Ф. Папенгут, С.–Петербург 1904; П. А. Лавров, Палеографические снимки с югославянских рукописей
болгарского и сербского письма, вып. 1, XI–XIV в., С.–Петербург 1905.
99
Tenże, Палеографическое обозрение крилловского письма, Энциклопедия славянской филологии, вып. 4.1,
Петроград 1915; tenże, Приложение к вып. 4.1–4.2, Энциклопедии славянской филологии, Петроград 1916
(pierwsze 97 tablic albumu).
100
Dwa anonimowe wydawnictwa przypisywane Grigorijowi Osipowowi — Азбука и скоропись XVII века для
наглядного изучения, Москва 1875; Самоучитель чтения рукописей XVII столетия, Москва 1892.
101
И. С. Беляев, Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения рукописей XV–XVIII
столетий. Со снимками устава и полуустава, азхбуки, отдельных слов и целых рукописей, заставок
и загальных цветных букв, вязи и белорусского письма, Москва 1907 (2 wyd. 1911).
102
Н. П. Чулков, Некролог Ивана Степановича Беляева, „Архивное дело”, 1923, № 1, s. 145–148.
103
Памятники скорописи 1600–1699 гг., изданы С.–Петербургским Археологическим Институтом под
редакцией В. В. Майкова, С.–Петербург 1905.
98

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

HISTORIA PALEOGRAFII RUSKIEJ JAKO DYSCYPLINY NAUKOWEJ

49

Akt Dawnych I w a n K a m a n i n (1850–1921)104. Ten znakomity archiwista i teoretyk (kierował
Kijowskim Archiwum przez ponad 30 lat od 1890 r.) przyczynił się do objęcia badaniami paleograficznymi rękopisów z XV–XVIII w., wiążąc analizę pisma z okresami rozwoju kultury. Zainicjował
też album 1336 znaków wodnych dokumentów papierowych z ziem ukraińskich z lat 1566–1651,
przygotowany przez jego współpracownicę Aleksandrę Witwicką i wydany już po jego śmierci105.
3.2.8. Wraz z postępami krytyki źródeł powróciła kwestia datowania papieru na podstawie znaków wodnych, filigranów. Amatorskie publikacje z połowy XIX w. były przestarzałe i niewystarczające. Braki te wypełniły wczesne prace N i k o ł a j a L i c h a c z o w a (1862–1936), wybitnego źródłoznawcy i specjalisty w dziedzinie nauk pomocniczych, dyplomatyki i sfragistyki. Przeanalizował
on 504 filigrany, głównie z terenu Rosji z lat 1293–1832, i jako pierwszy uczony rosyjski przedstawił
systematyczny obraz pojawienia się papieru w Europie i jego użycia106. Publikacje N. Lichaczowa
miały od razu walor praktyczny. Pozwoliły mu na nowo datować wiele rękopisów.
Równolegle N. Lichaczow wykładał w Instytucie Archeologicznym dyplomatykę. Swoich wykładów nie autoryzował, ale zezwalał na ich publikację słuchaczom. Wedle jego ujęcia w zakres
dyplomatyki wchodziła paleografia, rozumiana jako nauka o własnościach pisma i materiale wykorzystanym do napisania zabytków historycznych. Przy tym wyodrębnił paleografię dyplomatyczną (dokumentową) z paleografii ogólnej. Paleografia dokumentowa miała zajmować się jedynie
dokumentami i poza paleograficzną analizą pisma badać podpisy, poświadczenia, zaświadczenia,
oznaczenia, sygnatury i wszelkie „signes de validation” tego typu źródeł. Zdaniem N. Lichaczowa
w paleografii dokumentowej szczególnie charakterystyczne jest przyjmowanie nowinek i skłonność
do uzyskania maksymalnej szybkości pisania (stąd wcześniejsze wykorzystanie skoropisu w dokumentach niż w książkach). Ponadto uczony ten postulował wyodrębnienie badania autografów jako
dziedziny paleografii dokumentowej107. Niewątpliwą zasługą N. Lichaczowa w rozwoju paleografii
w Rosji, mimo ograniczeń, jakie narzuciło zaliczenie tej dyscypliny do dyplomatyki, było skierowanie uwagi na pismo dokumentowe, co oznaczało zerwanie z dominacją historyków języka i literatury
zajmujących się w zasadzie tylko pismem książkowym. Siłą rzeczy kierowało to uwagę paleografów
na pismo aktowe późniejszego okresu — skoropis108.
Badania nad filigranami wspierali kolekcjonerzy. Do najznakomitszych należał P i o t r
K a r t a w o w (1873–1941), dziedzic pokaźnej fortuny, miłośnik książek. Gdy dość przypadkowo
zakupił ze składu makulatury archiwum Kancelarii Solnej Piotra I, zaczął badać osiemnastowieczne
akta i ich znaki wodne, wzorując się na metodzie N. Lichaczowa. Opublikował dociekania w niskonakładowych broszurkach „Kilka słów o filigranach papieru piśmiennego” oraz „Historyczne
świadectwa o papierze herbowym w Rosji”. Dalsze powiększenie kolekcji o rękopisy Niekrasowa,
Палеографический изборник. Материалы по истории южно–русскаго письма в XV–XVIII вв., изданные
Киевской коммиссей для разбора древних актов, вып. 1, Киев 1899: И. Каманин, Главные моменты в истории
развития южно–русскаго письма в XV–XVIII вв., s. 1–18.
105
І. Каманін, О. Вітвіцька, Водяні знаки на папері українських документів XVI і XVII вв. (1566–1651), Київ
1923.
106
Н. П. Лихачев, Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве, С.–Петербург 1891;
tenże, Палеографическое значение бумажных водяных знаков, С.–Петербург 1899, ч. 1–3 [2 wyd.: Likhachev’s
watermarks. An English–language version, ed. by J. S. G. Simmons and Bé van Ginneken–van de Kasteele, Amsterdam 1994, vol. 1–2 (Monumenta chartae papyraceae historiam illustrantia, vol. 15)]; М. П. Лукичев, К истории
бумажного производства и торговли бумагой в России в XVII веке, [w:] История и палеография, Москва
1993, вып. 2, s. 431–441.
107
Н. П. Лихачевъ, Изъ лекций по дипломатике читанных в Императорском Археологическом Институте,
печатано с разрешения, но без просмотра автора, зведующий изданіемъ М. И. Белавенец, С.–Петербург
1905–1906, s. 16–17.
108
Н. С. Чаев, Л. В. Черепнин, Русская палеография, Москва 1946, s. 33.
104
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Szewczenki i innych pisarzy pozwoliło P. Kartawowi na poszerzenie zakresu analiz109. Odmienne
podejście do badań papieru miał N i k o ł a j R e z c o w (1855–1914), fabrykant, mer Petersburga
(1905–1910), prezes Komitetu Wykonawczego Związku Producentów Papieru Piśmiennego, inicjator wydawanego w latach 1904–1917 czasopisma „Sprawa Papiernicza” („Писчебумажное дело”).
Doświadczenie zdobył jako uczeń prof. R. E. Lenza, pracując w Ekspedycji do spraw Przygotowania
Papierów Państwowych. Przeprowadził badania i zgłębił rozmaite procesy technologiczne produkcji
papieru. Zajął się również dziejami papiernictwa w Rosji w XIX i na początku XX w.110
3.2.9. Nową dziedziną w ramach paleografii rozwijaną na przełomie XIX i XX w. było zdobnictwo, ornament i ilustracje oraz format i oprawa rękopisów. Jednym z pionierów był uczeń V. Jagicia
P a w i e ł S i m o n i (1859–1939), filolog, paleograf i źródłoznawca, w latach 1892–1926 pracownik
w Oddziale Języka Rosyjskiego i Literatury Akademii Nauk. Był znakomitym organizatorem, wydawcą dawnych rękopisów i dokumentów, które wyposażał w opisy paleograficzne i historyczno–literackie komentarze. Jego najważniejsze prace oparte na najdawniejszych pisemnych świadectwach
poświęcone są tematyce technik pisarskich i tworzenia ilustracji ksiąg rękopiśmiennych111 oraz technik oprawy ksiąg112.
Pod koniec XIX w. opublikowano szereg albumów przedstawiających zdobnictwo dawnych rękopisów. Bodźcem stała się zorganizowana w 1856 r. w Bibliotece Publicznej w Petersburgu wystawa
ksiąg rękopiśmiennych XI–XVII w. Wówczas W i k t o r B u t o w s k i (1815–1881), wysoki urzędnik, dyrektor Stroganowowskiej Wyższej Szkoły Rysunku Technicznego i Muzeum Artystyczno–
Technicznego, podjął pracę nad przygotowaniem wydanej w 1870 r. po rosyjsku i francusku „Historii
ornamentu rosyjskiego X–XVI w.”, mającej służyć przemysłowemu wykorzystaniu ornamentów113.
Podobnie użytkowy charakter miał wydany w sześciu częściach w latach 1874–1877 „Zbiór zdobień
ornamentowych z rękopisów greckich i staroruskich”, wyraźnie już przeznaczony do użytku technicznego114. Pierwszym natomiast naukowym wydaniem ornamentów był album historyka sztuki
i archeologa W ł a d i m i r a S t a s o w a (1824–1906) zatytułowany „Słowiański i wschodni orna-

Na portalu „Старая книга” (http://www.oldbooks.ru) jest tylko opis bibliograficzny: Несколько слов
и филигранях писчей бумаги, Петр Алексеевич Картавов. — Б. м.: Б. и., [19––?]. — 6 с.; 23 см. — Без тит. л.
и обл. — Авт. указан на 6 с. в объявл. W rozległej nocie o działalności kolekcjonerskiej Kartawowa, wymieniona
jest wydana zapewne po 1900 r. jego broszura pt.: Исторические сведения о гербовой бумаге в России.
110
Pełna informacja o licznych dokonaniach N. Rezcowa i jego biogram dostępny jest na portalu Naukowo Informacyjnego Centrum Technologicznego Uniwersytetu Polimerów Roślinnych w Petersburgu: <http://nizrp.narod.ru/
reztsov.htm>.
111
П. К. Симони, Опыт сборника сведений по истории и технике книгопереплетного художества на Руси,
преимущественно в до–Петровское время, с XI–го по XVIII–oe столетие включительно. Тексты —
материалы — снимки, Изд. Общество любителей древней письменности, [С.–Петербургъ] 1903 (Памятники
древней письменности и искусства, 122); tenże, К истории обихода книгописца, переплетчика и иконного
писца при книжном и иконном строении. Материалы для истории техники книжного дела и иконописи,
извлеченные из русских и сербских рукописей и других источников, [С.–Петербургъ] 1906 (Памятники
древней письменности и искусства, 161, вып. 1).
112
В. Мотовилов, Э. Валк-Фалк, Русская переплетная техника и ее терминолгогия по работам Симони П.,
[w:] Raamat — aeg — restaureerimine. Artiklite kogumik, III, Tartu 1976, s. 64–110.
113
Л. П. Жуковская (Развитие..., s. 62) podaje jak się zdaje błędny tytuł wydawnictwa „Historia słowiańskiego
ornamentu, gdy wszystkie bibliografie podają ruski. В. И. Бутовский, История русского орнамента с X по XVI
столетие по древним рукописям, Москва 1870; wydanie francuskie: V. I. Boutovsky, Histoire de l’ornement
russe du Xe au XVIe siècle d’après les manuscrits, Paris 1870; wznowiona jako: Русский орнамент X–XVI веков
по древним рукописям, ред. Т. И. Хлебнова, Москва 2008.
114
Сборник орнаментных украшений, почерпнутых из греческих и древнерусских рукописных книг с X по XVI
век включительно. Материал для промышленного рисовальщика.
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ment w rękopisach starożytnych i nowożytnych”, wydany po raz pierwszy w 1884 r.115 Był to plon
25 lat pracy stanowiący systematyczny wykład o ornamentach. Ważnym uzupełnieniem tego albumu
była recenzja znamienitego filologa F i o d o r a B u s ł a j e w a (1818–1897), który przy okazji rozbioru podanych przez Stasowa przykładów uzupełnił je o własne zbiory i analizę innych podobnych
publikacji116. Dyskusja między Stasowem i Busłajewem stworzyła rosyjski model badań ornamentu
rękopiśmiennego po czasy współczesne117.
3.2.10. Niejako na marginesie badań paleograficznych rozwinęły się zainteresowania specyficzną, nieznaną gdzie indziej popularną ilustrowaną książką produkowaną w całości z barwionych drzeworytów, w której istotny z punktu widzenia paleografii jest tekst odwzorowujący pismo odręczne.
Badania nad nimi zapoczątkował I w a n S n i e g i r i e w (1793–1868), profesor literatury rzymskiej
i starożytności, a jednocześnie znawca dziejów Moskwy. Zajmując się naukowo sztuką rosyjską, odkrył łubok. Jego „Łubokowe obrazki” wydawane były dwukrotnie w 1844 i 1861 r. i były pierwszymi
w ogóle publikacjami na ten temat118. Zainteresowania łubokiem rozwinął D y m i t r R o w i n s k i
(1824–1895), prawnik, autor podręczników na temat rosyjskiego portretu i rycin XVI–XIX w. Sławę
przyniosły mu opublikowane w 1881 r. „Rosyjskie ludowe obrazki”, do których dodał czterotomowy
atlas119. Wydawnictwo to zapoczątkowało systematyczne badania nad specyficznie rosyjskim typem
drzeworytu. Było ono wielkim wydarzeniem kulturalnym, dzięki odkryciu przed szerokim gronem
czytelników nieznanego bogactwa sztuki ludowej.

3.3. WKŁAD FILOLOGÓW DO NAUKI PALEOGRAFII
Narodziny i bujny rozwój paleografii rosyjskiej niewątpliwie były zasługą uczonych filologów. Studia grupy tzw. złotego zbioru paleografii rosyjskiej, publikacji do dziś wznawianych i cenionych
prac Izmaiła Srezniewskiego, Vatroslava Jagicia, Aleksieja Sobolewskiego, Eutymiusza Karskiego,
Wiaczesława Szczepkina, Iwana Bielajewa, Ilji Szlapkina, Nikołaja Karinskiego, Piotra Ławrowa,
Nikołaja Lichaczowa, Aleksego Szachmatowa oraz wielu innych autorów cennych studiów i wydawnictw źródłowych to w znakomitej większości dzieła uczonych o dogłębnym przygotowaniu filologicznym. Ich chęć poznania najdawniejszego języka Słowian, poczynając od prac Aleksandra Wostokowa, stworzyła tradycję łączenia badań językoznawczych z paleograficznymi. To samo dotyczyło
literaturoznawców, zajmujących się dawnym piśmiennictwem, latopisami i zawartymi w nich utworami literackimi. Odkrycie „Słowa o pułku Igora” dało początek całej szkole badań językowych nad
dawnymi zabytkami piśmiennictwa, a przy okazji sprzyjało tworzeniu prac będących kolejnymi stopniami w rozwoju paleografii. To filologowie zajęli się studiowaniem języka i tworzeniem słowników,
co sprzyjało rozwojowi źródłoznawstwa, dzięki możliwości precyzyjnego rozumienia tekstów. Jest
ciekawym i jednocześnie smutnym spostrzeżeniem, że wśród czołowych twórców paleografii obok
filologów znajdziemy etnografów, prawników, historyków sztuki, natomiast brak tu czołowych historyków. Nie słychać nic o refleksji paleograficznej czołowych historyków XIX i początków XX w.
Ich nazwiska widać w gronie wydawców źródeł, inicjują pomnikowe serie, takie jak trwające do
dziś pełne wydanie latopisów ruskich, pracują w komisjach archeograficznych, słowem, zajmują się
В. В. Стасов, Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего и нового времени, С.–Петербург
1884, вып. 1. Pełne wydanie, С.–Петербург 1887.
116
Zob. szczegółowe omówienie w rozdziale VII niniejszego opracowania.
117
А. Н. Свирин, Остромирово евангелие как памятник искусства, „Труды Публичной библиотеки им.
М. Е. Салтыкова–Щедрина”, 1958, 5 (8), s. 47–55, cyt za: Л. П. Жуковская, Развитие..., s. 63.
118
И. М. Снегирев, Лубочные картинки русского народа в московском мире, Москва 1861.
119
Д. А. Ровинский, Русские народные картинки, т. 1–5, С.-Петербург 1881, z atlasem w czterech tomach:
1881–1893.
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pracami wymagającymi dużej praktycznej paleograficznej kompetencji, ale nie przedstawiają własnej
refleksji. Próżno wśród twórców paleografii tej epoki znaleźć nazwiska Nikołaja Karamzina, Nikołaja
Polewoja, Michaiła Pogodina, Michaiła Kaczenowskiego, Nikołaja Ustriałowa, Timofieja Granowskiego, Konstantina Kawielina, Siergieja Sołowiowa, Nikołaja Kostomarowa, Wasyla Siemiewskiego, Nikołaja Pawłowa–Silwanskiego, Pawła Milukowa, Siergieja Płatonowa, Mitrofana Downara–
Zapolskiego, Matwieja Lubawskiego, Michaiła Pokrowskiego czy Wasyla Kluczewskiego. Celowo
wymieniam tu całą plejadę wielkich nazwisk rosyjskiej historiografii, by wskazać zasadniczą różnicę
między epoką powstania paleografii a jej stanem współczesnym, gdy dominować zaczynają historycy źródłoznawcy, wszechstronnie przygotowani specjaliści z dziedziny nauk pomocniczych historii.
O ile do rewolucji 1917 r. w nauce paleografii rosyjskiej dominowali filologowie, w związku z czym
paleografia mogła jawić się jako dyscyplina filologiczna, o tyle współcześnie, na co wskazuje omówiona we wstępie dość emocjonalna próba obrony filologicznego pojmowania celów i zadań paleografii przez L. Żukowską, rozwój paleografii ruskiej jako nauki jest dziełem historyków.

4. PALEOGRAFIA RUSKA W NAUCE I NAUCZANIU
W SZKOŁACH WYŻSZYCH ZSRR
Po rewolucji październikowej i objęciu władzy przez bolszewików paleografia jako dyscyplina naukowa straciła możliwości dalszego rozwoju. Odeszło pokolenie uczonych działających od końca XIX w.,
którzy pozostawili dzieła o wysokim poziomie. W 1920 r. zmarł Wiaczesław Szczepkin, w 1929 Aleksiej Sobolewski i Piotr Ławrow, w 1931 Eutymiusz Karski. Co prawda ukazały się drukiem ich najważniejsze podręczniki i mimo niekiedy karkołomnych eksperymentów prowadzonych przez bolszewików
w szkolnictwie wyższym, zmian w Akademii Nauk, przynajmniej w Moskwie i Petersburgu wykładano na uniwersytetach paleografię, w Moskwie działał Michaił Spieranski (1863–1938) i Georgij Georgijewski (1866–1948), w Leningradzie Iwan Byczkow (1858–1944) i Nikołaj Karinski (1873–1935).
Byli to naukowcy z dużym, stażem i doświadczeniem. Brakowało natomiast następców. Nie pojawiały
się nowe publikacje. Przede wszystkim z powodów ekonomicznych i technicznych. Rewolucja i wojna
domowa doprowadziły do zapaści przemysł poligraficzny. Wymagające najwyższego zaawansowania technicznego publikacje albumów paleograficznych, jak i ilustrowane opracowania monograficzne
i podręczniki były zbyt drogie i trudne do wykonania. Ponadto paleografii nie ominęła katastrofa spowodowana zawężeniem roli nauk historycznych do zadań wynikających z tzw. frontu ideologicznego,
przekonywania społeczeństwa o historycznej słuszności i nieodwracalności wybranej przez partię bolszewicką drogi rozwoju, co prowadziło do uznania rzetelnych badań naukowych w oparciu o wszechstronną krytykę źródeł za zbędne, zbędne więc stały się i nauki pomocnicze.
W jakimś sensie szczęśliwie najwięksi nauczyciele paleografii poprzedniej epoki W. Szczepkin
i E. Karski wydali swoje znakomite podręczniki w epoce porewolucyjnej. Mogło się na nich z czasem wykształcić kolejne pokolenie studentów. E. Karski, który po ewakuacji z Warszawy wykładał
na Uniwersytecie w Piotrogrodzie, po rewolucji zapragnął pracować w Mińsku dla nowej Białorusi. Jednak jego konserwatywne poglądy spowodowały, że został aresztowany i wydalony z Mińska
w 1919 r. W latach 1921–1930 kierował Muzeum Archeologii i Etnografii (Kunstkamera) w Leningradzie i jako członek Akademii w Instytucie Języka Rosyjskiego i Literatury. Wyrzucony ze wszystkich stanowisk i Akademii w 1930 r., zmarł wkrótce potem w Leningradzie. Los podobny do nauk
historycznych spotkał także badania filologiczne nad dawną literaturą i językiem, które zostały sparaliżowane przez doktrynę Nikołaja Marra (1864–1934). Uczony ten, cieszący się poparciem Stalina,
zdołał narzucić swoje niekiedy absurdalne poglądy, nazwane „nową teorią języka”, jako jedyne dopuszczalne w ZSRR. Odrzucono możliwość badań historyczno–porównawczych, a przyjęcie zasady
jedności procesu historycznego kazało odrzucić istnienie migracji i rezygnację z badań różnic etnicz-
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nych, powodujących lokalne odrębności tak ważne w badaniach nad dawnymi rękopisami. W efekcie
oznaczało to koniec epoki, w której cyrylicką paleografię rozwijali filologowie słowianoznawcy.

4.1. NOWE PRACE PALEOGRAFICZNE OGŁOSZONE W ZSRR I NA EMIGRACJI
W LATACH DWUDZIESTYCH XX W.
4.1.1. Po rewolucji, jako jeden z nielicznych, kontynuował swoje badania nad początkami piśmiennictwa Piotr Ławrow. W 1928 r. ogłosił on studium poświęcone Cyrylowi i Metodemu, a już
pośmiertnie wyszedł uzupełniający je, opracowany przez Ławrowa kapitalny zbiór słowiańskich
tekstów odnoszących się do ich działalności120. Podobny kierunek zainteresowań reprezentował historyk literatury M i c h a i ł S p i e r a n s k i (1863–1938), autor wydanego w 1899 r. pierwszego
w Rosji opisu zbiorów rękopiśmiennych Serbii i Bułgarii121. Uczony ten paleografią zajął się dopiero
po śmierci W. Szczepkina, gdy zastąpił go w latach 1920–1929 na czele Oddziału Rękopisów Państwowego Muzeum Historycznego. Z tego okresu pochodzą jego fundamentalne prace poświęcone
kryptografii122 i falsyfikatom rękopisów123. Jako paleograf zajmował się głównie piśmiennictwem
bułgarskim, dokonał też oceny dorobku Piotra Ławrowa, dając tym wyraz przekonaniu, że paleografia może być uprawiana jedynie w bezpośrednim kontakcie z oryginalnym rękopisem124.
4.1.2. Tragiczne były losy W ł a d i m i r a P r a w d o l u b o w a (1888–1937), autora wydanej
w 1924 r. „Historii pisma”, która stanowiła dobry dydaktycznie wykład dziejów pisma w ogóle, choć
szczególny nacisk położył Prawdolubow na wynalezione przez św. Cyryla pismo słowiańskie i rosyjskie125. Teolog prawosławny, psycholog i pedagog zajmował się m.in. psychotechniką i metodami
nauczania. Jest współtwórcą nowoczesnego kierunku w psychologii dziecka. Jak wielu ludzi związanych z Cerkwią został w 1929 r. wyrzucony z uniwersytetu, zesłany, uwięziony w 1935 r., został
rozstrzelany w łagrze. W 2000 r. kanonizowano go jako świętego męczennika.
4.1.3. Na emigracji w Jugosławii kontynuował badania naukowe slawista, profesor Uniwersytetu
Charkowskiego S t i e p a n K u l b a k i n (1873–1941), który od 1924 r. wykładał na Uniwersytecie w Belgradzie paleografię słowiańską. Zamierzał wówczas stworzyć pełne opracowanie obu słowiańskich systemów pisma — głagolicy i cyrylicy. Byłoby to dzieło wyjątkowe, wszystkie bowiem
znane prace skupiają się zawsze na jednym z tych pism i to przeważnie odnoszonym do określonego
kraju czy regionu (Ruś, Słowiańszczyzna Południowa). Niestety S. Kulbakin napisał część poświęconą głagolicy, opracowanie zaś cyrylicy zaledwie rozpoczął, po czym zapoznawszy się z wydaną
w 1928 r. książką E. Karskiego, pracę przerwał. Można uznać, że jego książka jest ostatnim w szeregu dzieł pisanych przez uczonych slawistów (I. Srezniewski, A. Sobolewski, W. Szczepkin, E. Karski). Jako pełne ujęcie głagolicy poprzedziła klasyczną dziś rozprawę Josefa Vajsa (Praha 1932)126.
П. А. Лавров, Кирилл и Мефодий в древнеславянской письменности, Ленинград 1928; tenże, Материалы
по истории возникновения древнейшей славянской письменности, Ленинград 1930.
121
М. Сперанский, Заметки о рукописях белградских и софийской библиотек, „Известия Историко–
филологического института князя Безбородко в Нежине”, 1898, т. 16, s. 1–87.
122
Tenże, Тайнопись в юго–славянских и русских памятниках письма, [w:] Энциклопедия славянской филологии, вып. 4.3, Ленинград 1929.
123
Tenże, К истории русских рукописных подделок, „Доклады АН СССР”, серия „В”, 1928, № 9, s. 181–184;
pośmiertnie wydana praca: tenże, Русские подделки рукописей в начале XIX века..., s. 44–101.
124
Tenże, Палеографические труды П. А. Лаврова, „Известия АН СССР”, 7 серия, Отделение гуманитарных
паук, 1930, № 8, s. 559–572.
125
В. А. Правдолюбов, История письма, Москва 1924.
126
С. М. Кульбакинъ, Славянская палеографiя, Институт за српски језик САНУ, Старославенистички одсек
[Бѣоград 2008], praca ta napisana po rosyjsku zgodnie z regułami ortografii sprzed 1918 r. zachowała się w maszynopisie i została wydana w Belgradzie przez wybitnego rosyjskiego znawcę rękopisów południowosłowiańskich
120
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4.1.4. Odnotować wypada natomiast znaczące osiągnięcia w dziedzinie badań ornamentu rękopisów ilustrowanych. W 1927 r. w Kijowie wyszła „Historia ornamentu ukraińskiego”. Jej autor
G r i g o r i j P a w ł u c k i (1861–1924), ukraiński historyk sztuki, zajmujący się sztuką klasyczną,
który w końcu XIX w. rozpoczął prace nad sztuką i architekturą cerkiewną, ikonami i ornamentyką,
dość przypadkowo podjął temat ornamentu rękopiśmiennego, gdy poszukiwał informacji o budowie
świątyń i ich architekturze. Zaczął przy okazji analizować zdobienia rękopisów127. Jego zasadnicze
rozważania wyszły jednak pośmiertnie i okazały się jedyną jego pracą zachowującą do dziś wartość
naukową, dzięki szerokiemu potraktowaniu zagadnienia i przyjętej typologii ornamentów wedle materiału, na jakim jest wykonywany (kamień, tynk, papier, pergamin, tkaniny), z jednej i charakterem
zdobnictwa (geometryczny, roślinny) z drugiej strony128.
Badania nad ilustrowanymi rękopisami moskiewskimi zainicjował księgoznawca i historyk sztuki G r i g o r i j G e o r g i j e w s k i (1866–1948), pomysłodawca opublikowania całej serii albumów
dawnej sztuki. W jej ramach w 1933 r. wydany został atlas zawierający w formacie oryginału sto
najcenniejszych barwnych miniatur staroruskich. Znalazły się w nim unikalne miniatury z ilustrowanych rękopisów z XV–XVI w., w tym najsłynniejszego ilustrowanego latopisu Iwana Groźnego
(Лицевой летописный свод), z miniaturami przedstawiającymi ważniejsze wydarzenia z historii
Księstwa Moskiewskiego, także miniatury z dawnych Ewangelii, żywotów świętych i innych pism,
znajdujących się w zbiorach Biblioteki im. Lenina129. Równie duże zainteresowanie wzbudził wówczas inny ilustrowany latopis, zwany Radziwiłłowskim lub Królewieckim (Königsberski), spopularyzowany dzięki młodzieńczym pracom znanych później badaczy M i c h a i ł a A r t a m o n o w a
i A r t e m i j a A r c i c h o w s k i e g o. Ten ostatni znacząco rozszerzył swoje dociekania nad miniaturami w książce wydanej w 1944 r., która daleko wykraczała poza samą analizę miniatur i stanowi
ważną refleksję nad interpretacją źródeł historycznych130.

4.2. ODRODZENIE NAUK POMOCNICZYCH HISTORII
W KOŃCU LAT TRZYDZIESTYCH XX W.
4.2.1. W naukach historycznych w ZSRR w pierwszych latach po rewolucji zapanowała wulgarna
szkoła socjologizująca Michaiła Pokrowskiego (1868–1932). Prowadzono czystki wśród profesury
i mogłoby to trwać długo, gdyby nie charakterystyczne dla dyktatury J. Stalina tendencje do gwałtownych zwrotów politycznych i ideowych, co pozwalało mu sprawować pełną kontrolę nad ludźmi,
niepewnymi swojego stanowiska i wpływów. Tak stało się z szkołą M. Pokrowskiego i jego poglądami. W 1934 r. rząd radziecki i KC WKP(b) podjęły uchwałę o nauczaniu historii w szkołach, której
pretekstu dostarczyła dyskusja nad konspektem podręcznika do historii ZSRR. Konsekwencją było
odrzucenie poglądów Pokrowskiego i jego uczniów, nagle stali się oni „bazą szkodników, szpiegów
i terrorystów, którzy łatwo zamaskowali się przy pomocy jego wrednych antyleninowskich koncepcji” i zostali poddani krwawym represjom. Jednocześnie jednak powstały możliwości podjęcia przez

A. Turiłowa. Wydawnictwo zawiera bibliografię prac Kulbakina, jego rodzinne fotografie, zdjęcia kart tytułowych
jego prac, posiadane ordery etc.
127
Г. Г. Павлуцкий, Орнамент Пересопницкого Евангелия, „Искусство. Живопись. Графика. Художественная
печать”, 1909, nr 2, s. 83–92.
128
Tenże, Історія українського орнаменту, передмова М. Макаренка, Київ 1927.
129
Древнерусская миниатюра. 100 листов миниатюр, описание и статьи М. Владимиров и Г. П. Георгиевский,
Москва 1933, 117, [3] s., [1], 100, [1] k. kol. il. 38,5 × 29,3 cm, nakład 1050 egz.
130
Zob. Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 63; А. В. Арциховский, Древнерусские миниатюры как
исторический источник, Москва 1944.
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historyków badań nad całym spektrum problemów wymagających ponownie rzetelnego studiowania
źródeł historycznych.
4.2.2. Powróciły do łask kwestie warsztatowe, które rozwijano w Instytucie Historii Akademii
Nauk ZSRR, gdzie w 1937 r. wydano tom zawierający 17 rozpraw zatytułowany „Nauki Pomocnicze
Historii” (Вспомогательные исторические дисциплины), pod redakcją akademika A l e k s a n d r a
O r ł o w a (1871–1947). Redaktor w przedmowie sygnalizował zapaść w tej dziedzinie, a konieczność odrodzenia uzasadniał przewrotnie koniecznością sięgnięcia przez historyków bezpośrednio do
źródeł, w celu zerwania zależności „od przestarzałych schematów i koncepcji”131. W zbiorze znalazły się m.in. cztery teksty, które w pewnym sensie dotyczyły paleografii: tekst A. Orłowa, opisujący
materiały do bibliografii pieczęci ruskich z XI–XV w.132; artykuł N. W. Pigulewskiej o filigranach
syryjskich rękopisów133; A. F. Wiszniakowej o piśmiennictwie greckim, w którym zajęła się kwestią
pochodzenia alfabetów słowiańskich134; oraz jeden tylko tekst nawiązujący do paleografii ruskiej,
S i g i s m u n d a Wa ł k a (1887–1975), o początkach staroruskiego dokumentu prywatnego135. Nie
było to samodzielne opracowanie, tylko podsumowanie danych zawartych w literaturze przedmiotu,
co doprowadziło do wniosku, że przeważająca część cytowanych w historiografii aktów z XIV w.
to falsyfikaty. Później wybitny mediewista Michaił Tichomirow dowiódł autentyczności większości
dokumentów kwestionowanych przez S. Wałka, jednakże okres powstania tekstu jakoś usprawiedliwia autora136. Zwłaszcza że S. Wałk położył duże zasługi dla odnowienia nauk historycznych
w ZSRR, m.in. zainicjował w 1968 r. wydawanie czasopisma „Вспомогательные исторические
дисциплины” i był redaktorem odpowiedzialnym pierwszych 6 tomów (1968–1975)137.
4.2.3. W dziedzinie badań nad literaturą staroruską promykiem zmian była przygotowana
w 1938 r. przez S i e r g i e j a O b n o r s k i e g o (1888–1962) i S t i e p a n a B a r c h u d a r o w a
(1894–1983)138 publikacja „Wypisów do historii języka rosyjskiego” przeznaczonych dla studentów instytutów pedagogicznych i uniwersytetów, zwierająca fragmenty utworów z XI–XVIII w.,
oraz wydany w 1946 r. S. Obnorskiego „Zarys historii rosyjskiego języka literackiego starszego
okresu”139. Brak bezpośredniego odwołania do oryginałów w pracach z historii dawnej literatury
oznaczał zerwanie z wiekową tradycją rosyjskiej paleografii. Nie stosowali metody paleograficznej,
a przynajmniej nie publikowali znaczących analiz paleograficznych wydawcy staroruskich tekstów:
Warwara Adrianowa–Pierietc (1888–1972), Dymitr Lichaczow (1906–1999), Arsienij Nasonow
(1898–1965), Michaił Tichomirow (1893–1965) i wielu innych, choć wysoki poziom edycji wskazuje na ich znakomite przygotowanie.
4.2.4. Są pewne wskazówki, że ponownie zaczęto wykładać paleografię ruską w szkołach wyższych, o czym może świadczyć jedyny podręcznik tej dyscypliny wydany przed drugą wojną światową, zawierający wykłady profesora Uniwersytetu Leningradzkiego M i c h a i ł a P r i s i o ł k o w a
Вспомогательные исторические дисциплины. Сборник статей, ред. А. С. Орлов, Академия наук СССР,
Институт истории, Москва–Ленинград 1937.
132
А. С. Орлов, Материалы для библиографии русских печатей XI–XV вв., до 1425 г., s. 245–284.
133
Н. В. Пигулевская, Филиграни сирийских рукописей, s. 419–434.
134
А. Ф. Вишнякова, Из истории греческой письменности, s. 171–180.
135
С. Н. Валк, Начальная история древнерусского частного акта, s. 285–318.
136
М. Н. Тихомиров, О частных актах в древней Руси, „Исторические записки”, 1945, т. 17, s. 225–244; na tej
podstawie Л. П. Жуковская (Развитие..., s. 94–95) dała druzgocącą krytykę artykułu Wałka.
137
Pełen spis treści zbioru z 1937 r. i wszystkich wydanych tomów czasopisma „Вспомогательные исторические
дисциплины”, t. 1–31, dostępny jest na portalu: <http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/vid.htm#0>.
138
С. П. Обнорский, С. Г. Бархударов, Хрестоматия по истории русского языка, ч. 1, Москва–Ленинград
1938; ч. 2, вып. 1, Москва 1949; ч. 2, вып. 2, Москва 1948.
139
С. П. Обнорский, Очерки по истории русского литературного языка старшего периода, Москва–
Ленинград 1946.
131
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(1881–1941). Jednak skromny charakter tego wydawnictwa, znikomy, jak na rosyjskie warunki, nakład i przeznaczenie dla studentów zaocznych każą traktować tę książkę jako zjawisko
incydentalne140. Liczący zaledwie 38 stron tekstu podręcznik M. Prisiołkowa sięgał do klasycznych
wzorów A. Sobolewskiego i W. Szczepkina. Jako znawca latopisów ruskich autor dawał maksymalnie szeroką definicję paleografii, przed którą stawiał zadanie udzielenia różnorakiej pomocy badającemu tekst rękopiśmienny w kwestii wyjaśnienia historii tekstu i jego datowania. M. Prisiołkow
skrytykował paleografów–lingwistów za zawężanie definicji paleografii, czym rozpoczął trwający
do dziś w rosyjskiej nauce spór historyków ze slawistami, twierdząc, że filologa interesuje jedynie,
gdzie i kiedy został napisany rękopis, gdy historyka interesuje jeszcze historia tekstu.
W Moskiewskim Instytucie Historyczno–Archiwalnym wykłady z paleografii prowadził przez
wiele lat A l e k s a n d r S p i e r a n s k i (1892–1943), kierownik katedry nauk pomocniczych historii, który wedle lakonicznej oceny L. Czeriepnina „rozpatrywał historię piśmiennictwa w historycznym rozwoju, w ścisłym związku z ogólną periodyzacją dziejów ZSRR”. Zdaniem Nikołaja
Ustiugowa A. Spieranski wykładał paleografię „zgodnie z wymogami współczesnej nauki. Rozwój
piśmiennictwa w kursie A. Spieranskiego był organicznie powiązany z gospodarczym, społecznym
i politycznym rozwojem państwa rosyjskiego”141. Z tej samej epoki pochodzi album paleograficzny
przygotowany przez N i k o ł a j a S t i e p a n o w a, dla słuchaczy Akademii Wojskowo–Politycznej
im. Lenina, gdzie funkcjonował Wydział Pedagogiczny. Jednak nic o nim więcej nie wiadomo poza
krótkim opisem, że wprowadzenie N. Stiepanowa zawierało konspekt kursu paleografii, który przekazywał tradycyjne treści. W albumie znalazło się 77 tablic zawierających około 100 przykładów
rękopisów. Około trzech czwartych ilustracji przedstawia skoropis, co jest zgodne z dydaktycznym
celem wydania albumu, jakim jest ćwiczenie czytania tekstów archiwalnych142.
Podobny charakter miał skrypt do zajęć praktycznych z paleografii S i e r g i e j a G a d z i a c k i e g o
z 1940 r., wydany przez moskiewski Instytut Historyczno–Archiwalny143. Wypełniał on lukę związaną z nauczaniem czytania skoropisu, pisma najobficiej reprezentowanego w archiwach rosyjskich.
Była to jedyna taka publikacja poza wydanym przed rewolucją podręcznikiem I. Bielajewa. Teksty
do ćwiczeń S. Gadziacki dobrał wedle kryterium treści dokumentów poświęconych sprawom społeczno–gospodarczym, przy całkowitym braku rozwijania teoretycznych problemów paleografii.
Ostatnim z przedwojennych wydawnictw poświęconych paleografii był album paleograficzny dla
studentów Instytutu Historii, Filozofii i Literatury przygotowany w 1939 r. przez slawistę, specjalistę w dziedzinie języków południowosłowiańskich, A f a n a s i j a S i e l i s z c z e w a (1886–1942).
W swoim albumie A. Sieliszczew zebrał przykłady 30 rękopisów z XI–XVII w. wskazujących na
pochodzenie cyrylicy od pisma greckiego (przykład z X w.), aby słuchacze poznali ogólne cechy
rozwoju pisma cyrylickiego. Materiały opublikowane w albumie zostały zaczerpnięte z podręcznika
A. Sobolewskiego oraz ze starych albumów paleograficznych144.

М. Д. Приселков, Курс русской палеографии, Сектор заочного отделения Ленинградского Государственного
Университета, Ленинград 1938. Jest to maszynopis z ręcznie rysowanymi tablicami wydany metodą litograficzną
w 430 egzemplarzach.
141
Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 68; Устюгов Н., recenzja: Н. С. Чаев, Л. В. Черепнин, Русская
палеография, ч. 1, „Вопросы истории”, 1947, № 12, s. 111.
142
Учебный палеографический альбом. Снимки с русских рукописей XI–XIII вв., вводная статья и транскрипция
Н. В. Степанова, издание Военно–политической Академии им. В. И. Ленина, Москва 1940: Транскрипция
текстов к Учебному палеографическому альбому Н. В. Степанова, Москва 1941.
143
С. С. Гадзяцкий, Учебное пособие для практических занятий по палеографии, под ред. Н. В. Устюгова,
Москва 1940.
144
А. М. Селищев, Образцы древне–русского письма XI–XVII вв., [Москва] 1939.
140
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4.2.5. W okresie międzywojennym kilka prac paleograficznych opublikował archiwista I w a n
K o l e s n i k o w (1872–1952)145. W latach 1908–1922 wykładał paleografię w Moskiewskim Instytucie Archeologicznym146, a po jego likwidacji pracował w Państwowym Archiwum Feudalno–Pańszczyźnianej Rosji (obecnie Rosyjskie Państwowe Archiwum Akt Dawnych)147, skąd
w 1945 r. powrócił do wykładów w Moskiewskim Instytucie Historyczno–Archiwalnym. I. Kolesnikow był głównie archiwistą, toteż jego prace paleograficzne koncentrują się zasadniczo wokół piśmiennictwa dokumentowego (ros. деловая письменность), co znalazło odzwierciedlenie
w wydanych przed rewolucją albumach paleograficznych148 i fototypicznym wydaniu rękopisu
„Prawdy ruskiej” z 1282 (1280) r.149 Pod koniec lat trzydziestych I. Kolesnikow przeprowadził
kurs wykładów z paleografii dla pracowników Archiwum Akt Dawnych150. Wnioski z wieloletnich prac nad dokumentami do XVIII w. włącznie publikował w artykułach w czasopiśmie „Archiwnoje Dieło”. W rozprawie o zwojach (столбцы), charakterystycznym dla kancelarii rosyjskich sposobie archiwizowania dokumentów stosowanym w XVII w., zaproponował instrukcję
ich inwentaryzowania151. Natomiast w pracy poświęconej paleografii piśmiennictwa dokumentowego (archiwalnego) scharakteryzował skoropis XV–XVIII w., odróżniając przy tym pismo
rosyjskie od białoruskiego i ukraińskiego, i zajął się przy okazji formularzem dokumentów tego
okresu152. Najwięcej kontrowersji wzbudziły poglądy I. Kolesnikowa na zakres chronologiczny
paleografii, który proponował poszerzyć aż po wiek XX. I. Kolesnikow w wydanej pośmiertnie
ekspertyzie „podmienionego pisma” zaprezentował metodę ustalania autorstwa rękopisów drogą
analizy paleograficznej i dyplomatycznej153.

4.3. PALEOGRAFIA W MOSKIEWSKIM INSTYTUCIE HISTORYCZNO–
ARCHIWALNYM I INNYCH INSTYTUCJACH I MUZEACH ZSRR
W DRUGIEJ POŁOWIE XX W.
4.3.1. W systemie radzieckim archiwa i służba archiwalna były podporządkowane Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych (wcześniej NKWD), znajdujący się w jego strukturze Moskiewski Instytut Historyczno–Archiwalny odgrywał istotną, także regulacyjną rolę w dziedzinie organizowania archiwów
i kształcenia archiwistów. Prowadzący przed drugą wojną światową wykłady z paleografii w AlekO dorobku I. Kolesnikowa zob. Л. В. Черепнин, Из истории археографии и других специальных (вспомогательных) исторических дисциплин накануне и после Октября 1917 г. (Иван Филиппович Колесников),
„Археографический ежегодник за 1977 год”, 1978, s. 192–200; Список научных трудов профессора
И. Ф. Колесникова, „Труды Московского государственного историко–архивного института”, 1954, т. 7.
146
И. Ф. Колесников, Конспект лекции по палеографии (1 и 2 курсы) в Московском археологическом
институте, Москва 1910–1911; изд. 2–ое, Москва 1913–1914.
147
1925–1931 — Древлехранилище Московского отделения Центрального исторического архива РСФСР;
1931–1941 — Государственный архив феодально–крепостнической России; 1941–1992 — Центральный
государственный архив древних актов СССР (ЦГАДА); od czerwca 1992 — Российский государственный
архив древних актов (РГАДА).
148
Сборникъ снимковъ съ русскаго письма XI–XVIII вв., изд. 2–ое, ч. 1, под ред. И. Ф. Колесникова, Москва
1913; ч. 2, под ред. И. Ф. Колесникова и В. К. Клейна, Москва 1913.
149
„Русская правда” по Синодальному списку, текст и комментарии И. Ф. Колесникова, изд. Московского
археологического института, Москва 1916.
150
Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 68.
151
И. Ф. Колесников, Столбцы (К методике работ по систематизации и описанию), „Архивное дело”,
1939, № 2 (50), s. 28–59.
152
Tenże, Палеография документальной (архивной) письменности, s. 15–35.
153
Tenże, Экспертиза „подметного письма”, s. 209–222.
145
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sandr Spieranski, jako kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii zajęty licznymi działaniami
organizacyjnymi, swoich wykładów nie opublikował. Skłonił natomiast do napisania podręcznika
paleografii profesora Uniwersytetu Leningradzkiego i pracownika Leningradzkiego Oddziału Instytutu Historii AN ZSRR N i k o ł a j a C z a j e w a (1897–1942). Ten wybitny uczony, znany z licznych
publikacji źródeł XVI–XVIII w., wykładał od 1933 r. paleografię na Uniwersytecie Leningradzkim
i pracował w Oddziale Instytutu Historii154. N. Czajew zdążył przygotować znaczną część podręcznika
zgodnie z programem prowadzonych w Instytucie wykładów z paleografii. W 1944 r. nowy kierownik
Katedry Aleksandr Andriejew (1887–1959) zlecił dokończenie tej pracy L w u C z e r i e p n i n o w i
(1905–1977). Tak powstał opublikowany w 1947 r. pierwszy w pełni radziecki podręcznika paleografii
ruskiej155. Choć obaj autorzy szlify naukowe uzyskali w okresie porewolucyjnym, powstał znakomity
podręcznik, wykorzystujący tradycyjne wzorce klasycznych syntez paleografii z uwzględnieniem najnowszych poglądów każących położyć główny nacisk na pismo aktów z XVI–XVIII w., poszerzając
kurs paleografii o dzieje piśmiennictwa ruskiego do XVIII w. Przy tym zastosowali konsekwentnie
systematykę typów pisma cyrylickiego, wyodrębniając ustaw, półustaw, skoropis moskiewski XV–
XVII w., skoropis rosyjski XVIII w. oraz osobno skoropis białoruski i ukraiński.
N. Czajew posłużył się klasyczną definicją paleografii, którą zaliczył do nauk pomocniczych
historii, a jako jej zadanie podał (1) bezbłędne odczytanie dawnego pisma i (2) ustanawianie czasu
i miejsca pochodzenia rękopisu. Autorzy w sześciu rozdziałach zawarli kwestie pochodzenia piśmiennictwa słowiańskiego i ruskiego, przedstawili etapy rozwoju piśmiennictwa ruskiego w XI–
XVIII w., dalej omówili materiały i narzędzia pisarskie, grafikę rękopisów ruskich, zdobienia rękopisów (ornament i miniatury), kończąc omówieniem pisma dekoracyjnego (więzi) i kryptografii. Jak
widać, układ niczym nie różni się od wielu współczesnych ujęć. Jednak podręcznik N. S. Czajewa
i L. Czeriepnina spotkał się z miażdżącą krytyką i został skazany na zapomnienie.
Wkrótce po ukazaniu się podręcznika druzgocącą recenzję opublikował Nikołaj Ustiugow (1896–
1963), który zarzucił autorom zbyt wąskie pojmowanie paleografii jako nauki pomocniczej historii
i „oderwanie od rozwoju stosunków społecznych”, czyli niewpisanie historii pisma w obowiązujący
schemat podziału dziejów na formacje społeczno–ekonomiczne i wynikający z tego chronologiczny
podział dziejów Rusi i Rosji156. Wkrótce potem, gdy w 1948 r. Instytut Historyczno–Archiwalny
został włączony w struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nowy dyrektor N. A. Jelistratow
wyrzucił z pracy Lwa Czeriepnina i Aleksandra Andriejewa, oskarżając ich o „służalczość wobec
Zachodu”157. W swojej ocenie N. Jelistratow uznał prace L. Czeriepnina za „bezideowe, naukowo
bezpłodne i oddające pierwszeństwo formalizmowi, a nie dialektycznej logice”. L. Czeriepnin, już
raz aresztowany i skazany za działalność antysocjalistyczną w latach 1930–1933 i ponownie zagrożony pozbawieniem możliwości pracy naukowej, dokonał samokrytyki i zachował stanowisko w Instytucie Historii AN ZSRR oraz wykłady na uczelniach moskiewskich. Jednak, jak sam pisał później,
podręcznik paleografii ogłoszony wspólnie z N. S. Czajewem „miał charakter tradycyjny i reprezentował niewysoki poziom teoretyczny”. Jeszcze w 1963 r. L. Żukowska bardzo ostro skrytykowała
podręcznik Czajewa i Czeriepnina, podając, że w porównaniu z podręcznikiem W. Szczepkina stosuje nieprecyzyjną terminologię, jednak podany wywód i zaledwie dwa przykłady nie usprawiedliwiaЧаев Николай Сергеевич (1897–1942), [w:] Книга памяти Ленинградского — Санкт–Петербургского
университета 1941–1945, вып. 1, Санкт–Петербург 1995, s. 314–315, wymienia zasadnicze publikacje N. Czajewa i podaje, że zmarł on śmiercią głodową 27 lutego 1942 r. w czasie blokady Leningradu.
155
Н. С. Чаев, Л. В. Черепнин, Русская палеография, ч. 1, [na okładce: 1947], Главное архивное управление
МВД, Историко–архивный институт, Учебные пособия по вспомогательным историческим дисциплинам,
ч. 1, под ред. А. И. Андреева, Москва 1946, s. 213 + 19 il.
156
Recenzja: Н. Устюгов, „Вопросы истории”, 1947, № 12, s. 110–112.
157
Historia Instytutu Historyczno–Archiwalnego na stronie: <http://iai.rsuh.ru/section.html?id=5446>.
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ją aż takiej krytyki, poza niechęcią autorki do koncepcji historyków, zwłaszcza do określenia innego
zakresu paleografii158. W tym świetle łatwiej zrozumieć, co zmusiło Lwa Czeriepnina, by zastosować
model marksistowski do wykładu z paleografii ruskiej w podręczniku, który ukazał się w 1956 r.
4.3.2. Dzieło L w a C z e r i e p n i n a (1905–1977) pozostaje do tej pory najobszerniejszym i jednocześnie najszerzej i gorąco dyskutowanym nowoczesnym podręcznikiem paleografii ruskiej159.
Wynika to głównie z podjęcia się przez uczonego niewykonalnego chyba zadania dopasowania kursu paleografii do marksistowsko–leninowskiego schematu rozwoju społeczeństwa ludzkiego wedle
epok wyznaczanych przez ustrój społeczno–ekonomiczny, a więc widzenie kultury, w tym piśmiennictwa, jako funkcji stosunków społecznych warunkowanych stadium rozwoju w sferze sposobu
produkcji. Lew Czeriepnin był jednym z najwybitniejszych historyków radzieckich. Pozostawił
po sobie ogromny i ceniony dorobek w dziedzinie historii średniowiecznej Rusi i Rosji do XVII w.
Należał do pokolenia historyków marksistów w pełni wykształconych w ZSRR w oderwaniu od historiografii światowej, którą poznawał dopiero po okresie odwilży. Jako jeden z pierwszych Czeriepnin podjął się opracowania zagadnień teoretycznych i metodologicznych z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii.
L. Czeriepnin daleki był od uproszczeń, charakterystycznych dla prymitywnego marksizmu epoki stalinowskiej. Traktował paleografię jako naukę pomocniczą
historii, która miała przede wszystkim „badać rozwój
zewnętrznych znamion piśmiennictwa w związku z powszechnymi prawami w życiu społeczeństwa ludzkiego,
z tym, żeby jej osiągnięcia były praktyczną pomocą dla historyków, historyków języka, literatury, sztuki w ich pracy
nad zabytkami piśmiennymi”. Piśmiennictwo rozumiał
jako „zjawisko społeczne rozwijające się w nierozerwalnym związku z historią społeczeństwa i narodu”. Zmiany
w różnych elementach pisma wiązał „z rozwojem produkcji i wymiany, historią klas społecznych, państwa, kultury”. W swojej książce paleografię rozpatrywał pod kątem
widzenia jej znaczenia przede wszystkim dla historyka160.
Właściwa treść obszernego, liczącego ponad 600
stron opracowania została poddana pewnemu schematowi. W chronologii nie mógł dochować wierności schematowi marksowskiemu, bo cały omawiany okres historii pisma cyrylickiego w IX–XIX w. należy wedle niego
Okładka jedynego wydania podręcznika
do okresu feudalizmu, datowanego w ZSRR od początku
L. Czeriepnina z 1956 r.
średniowiecza do reformy włościańskiej 1861 r. Z tego
powodu treść podzielona została na siedem rozdziałów,
wedle dość tradycyjnych okresów z historii politycznej, bynajmniej nie marksistowskiego ujęcia.
Mamy zatem pochodzenie pisma słowiańskiego przedstawione na tle dziejów Słowian bałkańskich
w IX i X w. i przedstawienie dwóch alfabetów, cyrylicy i głagolicy, wraz z zarysem dyskusji o ich
pochodzeniu i starszeństwie. Następne 5 rozdziałów to kolejno: (II) paleografia zabytków dawneЛ. П. Жуковская, Развитие..., s. 104–105.
Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 578: do testu weszło ok. 50 stron tekstu napisanego przez N. Czajewa
z wydania z 1946 r.
160
Tamże, s. 1–5.
158
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go piśmiennictwa z XI–XII w. (do zaniku centralnej władzy w. ks. kijowskich); (III) paleografia
zabytków piśmiennictwa okresu rozdrobnienia feudalnego XII–XV w.; (IV) paleografia zabytków
piśmiennictwa okresu scentralizowanego państwa rosyjskiego od końca XV w. do końca XVII w.;
(V) paleografia zabytków rosyjskiego piśmiennictwa od końca XVII do końca XVIII w.; (VI)
paleografia zabytków rosyjskiego piśmiennictwa z pierwszej połowy XIX w. Ostatni VII rozdział
to poradnik zawierający zasady czytania, opisu paleograficznego, transkrypcji rękopisów i odkrywania falsyfikatów. Każdy z rozdziałów historycznych opracowany został wedle określonego
schematu, obejmującego: (1) stan rozwoju społeczno–gospodarczego danej epoki, stan sytuacji
politycznej ziem ruskich, potem Rosji, rozwoju kultury; (2) piśmiennictwo danej epoki, jego stan
zachowania; (3) materiały i narzędzia pisarskie wiązane z postępem sił wytwórczych; (4) grafika
pisma, kryptografia, ornament i miniatura, czyli klasyczne działy paleografii.
W sumie praca L. Czeriepnina to mimo pewnych ułomności najgruntowniej opracowany podręcznik paleografii, który do dziś pozostaje niezastąpiony w poznawaniu tej dyscypliny.
4.3.3. Z moskiewskim Instytutem Historyczno–Archiwalnym całą aktywność zawodową związała A l e k s a n d r a N i k o ł a j e w a (1908–1988), która po ukończeniu w tym instytucie studiów,
od 1947 wykładała w nim dyplomatykę, a następnie paleografię (już jako kierownik katedry nauk
pomocniczych, 1952–1960). Tu w 1956 r. wydala konspekt kursu paleografii dla studentów zaocznych161. Zajmowała się głównie źródłoznawstwem, któremu poświęciła większość prac. W 1980 r.
zdecydowała się opublikować poprawioną wersję podręcznika paleografii ruskiej. W stosunku
do pierwotnego tekstu poszerzyła zakres chronologiczny przedmiotu aż po wiek XX, publikując
m.in. fotografie rękopisu Włodzimierza Lenina162.
A. Nikołajewa propagowała tradycyjną definicję paleografii jako nauki pomocniczej historii, której przedmiotem jest badanie zewnętrznych cech rękopisów w ich historycznym rozwoju. W tych
czynnościach niekiedy trzeba zbadać tekst dokumentu, jego język, styl, terminologię, co wiąże paleografię z całym gronem nauk pomocniczych, które A. Nikołajewa s p r o w a d z a d o ź r ó d ł o z n a w s t w a (источниковедение истории СССР). Datowanie bowiem źródła, ustalenie miejsca
jego napisania i autora, dokonuje się wspólnym wysiłkiem paleografii, źródłoznawstwa, językoznawstwa i wielu innych dyscyplin. Metoda paleografii A. Nikołajewej sprowadzona zostaje do poznania zasadniczych cech pisma, jednak z uwzględnieniem treści rękopisu, bowiem na jego kształt
wpływało przeznaczenie.
4.3.4. Zasługą środowiska moskiewskiego Instytutu Historyczno–Archiwalnego było znaczące podniesienie poziomu teoretycznego paleografii w Rosji dzięki konsekwentnie pogłębianemu
historyzmowi, co pozwoliło zrewidować określenie przedmiotu dyscypliny i uściślić jej zadania
i ramy chronologiczne. Do rewolucji przyjmowano w Rosji jako zasadę badanie pism typu ustaw
i półustaw, używanych do tekstów biblijnych i liturgicznych, zaniedbując pismo dokumentowe — skoropis. Dopiero od początku lat czterdziestych XX w. podjęto badania nad skoropisem XV–XX w. Zaraz po drugiej wojnie światowej odrzucono zastosowany jeszcze w 1946 r.
przez N. Czajewa i L. Czeriepnina tradycyjny rzeczowy układ kursu paleografii wedle kolejnych
cech paleograficznych — materiał, grafika, format, zdobienia, etc. W opracowanym przy udziale
A. Nikołajewej w 1950 r. i wznawianym wielokrotnie do 1974 r. programie kursu „paleografii
ruskiej”, w którego przygotowaniu uczestniczyli Lew Czeriepnin, Wiktor Jacunski i Aleksander Zimin163, dano nową definicję paleografii, przyjętą w 1956 r. w podręczniku L. Czeriepnina
i powtórzoną przez A. Nikołajewą w 1980 r. Także L. Czeriepnin w późniejszych publikacjach
А. Т. Николаева, Русская палеография (конспект курса)...
Taż, Русская палеография. Учебное пособие, s. 89–95.
163
Программа курса „Русская палеография”, Москва 1950 (1954, 1971, 1974).
161
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bronił definicji wypracowanej w Moskiewskim Instytucie Historyczno–Archiwalnym, zwłaszcza
konieczności stworzenia paleografii nowożytnej, stosowania historyzmu i nieograniczania paleografii do badania grafiki164.
4.3.5. W latach siedemdziesiątych XX w. pod wpływem toczących się dyskusji w środowisku
naukowym pojawiły się prace szczegółowe poszerzające zakres chronologiczny paleografii po czasy nowożytne, autorstwa Sołomona Riejsiera, Pawła Bierkowa i samej Aleksandry Nikołajewej.
W badaniach szczegółowych prowadzonych w ZSRR na uwagę zasługuje działalność kilku czołowych instytucji: Rosyjskiej Biblioteki Narodowej (dawnej Biblioteki Publicznej potem Biblioteki
im. Sałtykowa–Szczedrina) w Petersburgu, Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie i archiwów, których pracownicy swoimi publikacjami dokonali jakościowego skoku w rozwoju paleografii w Rosji. Z Biblioteką Publiczną w Leningradzie całe swoje życie była związana J e w g i e n i a
G r a n s t r e m (1911–1991), jednocześnie wykładająca paleografię grecką i ruską na Uniwersytecie
Leningradzkim od 1947 r. Łączyła rzadką znajomość paleografii bizantyjskiej z ruską. W 1953 r.
wyszło jej fundamentalne dzieło „Inwentarz rękopisów pergaminowych Biblioteki Publicznej”165,
w następnych latach zajęła się studiami nad związkami pisma ruskiego z bizantyjskim i opublikowała wiele niezwykle cennych prac poświęconych konkretnym rękopisom ruskim i greckim oraz
przewodników metodycznych166.
Równie unikatowy charakter miały prace M a k s i m a B r a ż n i k o w a (1902–1973) poświęcone rękopisom zawierającym pieśni z zapisami nut. Opracował on metodykę edycji tych trudnych do
interpretacji ksiąg liturgicznych167. Pojawiły się też wreszcie analizy skoropisu moskiewskiego dokonywane przez R. Bachturinę, I. Filippową, A. Oresznikowa, W. Dieriagina, O. Tworogowa, R. Simonowa, L. Żukowską168.
4.3.6. Do dorobku omawianej epoki należą również liczne prace należące do wyspecjalizowanych działów paleografii, takich jak powstanie alfabetu, filiogranologia, ornamenty, a także archiwizowanie i inwentaryzacja rękopisów. W latach pięćdziesiątych powstały wymienione w innym
miejscu publikacje profesora Wiktora Istrina na temat powstania alfabetu słowiańskiego i dziejów
Л. В. Черепнин, Русская палеография и другие..., s. 8–29.
Е. Э. Гранстрем, Описание русских и славянских пергаменных рукописей. Рукописи русские, болгарские,
молдовлахские, сербские, Ленинград 1953.
166
Podsumowanie dorobku Jewgienii Granstrem: И. Н. Лебедева, Е. Э. Гранстрем (1911–1991), „Археографический ежегодник за 1991 г.”, 1994, s. 335–337; Л. Б. Вольфцун, Гранстрем Е. Э., [w:] Сотрудники РНБ —
деятели науки и культуры: Биографический словарь, С. Петербург 2003, т. 3, s. 173–176.
167
М. В. Бражников, Пути развития и задачи расшифровки знаменитого распева XII–XVIII веков. Применение
некоторых статистических методов к исследованию музыкальных явлений, Ленинград–Москва 1949; tenże,
Русские певческие рукописи и русская палеография, „Труды Отдела древнерусской литературы”, 1949, т. 7,
s. 429–454; tenże, Архивная обработка певческих рукописей, „Вопросы архивоведения”, 1965, № 2, s. 50–58.
168
Р. B. Бахтурина, Воспроизведение скорописного текста и учет графических вариантов, [w:] Лингвистическое источниковедение, Москва 1963, s. 35–37; И. С. Филиппова, О наблюдениях над элементами пунктуации в скорописи. Исследования по лингвистическому источниковедению, Москва 1963, s. 156–170; taż, Об
одной графической детали в скорописи XVII в. Лингвистическое источниковедение, Москва 1963, s. 73–77;
taż, Об употреблении букв Ъ и Ь в московских рукописях XVII века. Исследования источников по истории русского языка и письменности, Москва 1966; А. С. Орешников, Заметка о пунктуации в московских документах XVII века. Исследования по лингвистическому источниковедению, Москва 1963, s. 171–174; В. Я. Дерягин, Связные написания в северных актах XVI — начала XVII в., [w:] Источниковедение и история русского
языка, Москва 1964, s. 203–210; О. В. Творогов, О выносных буквах в русских рукописях XV–XVII веков. Исследования источников по истории русского языка и письменности, Москва 1966, s. 162–175; Р. А. Симонов,
О некоторых особенностях нумерации, употреблявшейся в кириллице, [w:] Источниковедение и история
русского языка, Москва 1964, s. 14–36; Л. П. Жуковская, К истории буквенной цифири и алфавитов у славян,
[w:] Источниковедение и история русского языка, Москва 1964, s. 37–43.
164
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pisma. Odnotować też wypada omówiony niżej w podrozdziale 5.2.1 rozkwit sowieckiej filigranologii, która odwołując się do dokonań N. Lichaczowa i K. Tromonina, wspaniale rozwinęła się dzięki
fundamentalnym pracom Sokrata Klepikowa, Zoji Uczastkiny, Margarity Kukuszkiny i Aleksandra
Gieraklitowa. Warto także wskazać w republikach bałtyckich Łotysza G. Jenša i Litwina E. Laucevičiusa169. Ornamenty i miniatury badali i publikowali wówczas T. B. Uchowa, E. L. Niemirowskij, A. N. Swirin, a zwłaszcza O. I. Podobiedowa, która udostępniła drukiem słynny „Ilustrowany
zwód latopisarski”170. Zajmowano się także nowymi technikami archiwizowania i publikowania rękopisów. Do tego L. Żukowska dodała osiągnięcia Laboratorium AN ZSRR w Leningradzie, gdzie
powstała nowa metoda badania palimpsestów. D. P. Erastow opracował sposób odzyskiwania niedostępnych dla zwykłego oglądu tekstów na pergaminie metodą fotografowania za pomocą promieni ultrafioletowych i podczerwonych oraz fotografowania widocznej luminescencji rękopisów
pobudzonej średnim ultrafioletem i podczerwienią171. Podobnymi metodami można odtworzyć ściśle
kształty znaków wodnych172.

5. EWOLUCJA DYSCYPLINY OD ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ
POMOCNICZYCH DO BADANIA PISMA JAKO ZJAWISKA
KULTUROWEGO
5.1. ROZWÓJ BADAŃ ŹRÓDŁOZNAWCZYCH I ICH ZNACZENIE
DLA POSTĘPÓW W PALEOGRAFII
5.1.1. W okresie powojennym profesjonalni historycy nie publikowali prac ściśle paleograficznych.
Natomiast po pewnym załamaniu wojennym osiągnięto znaczący postęp w badaniach nad pochodzeniem i rozwojem dawnego piśmiennictwa ruskiego. Zagadnieniom tym znaczną część swojej
twórczości poświęcił mediewista M i c h a i ł T i c h o m i r o w (1893–1965). W 1949 r. przyczynił się do wznowienia wydawania „Pełnego zbioru latopisów ruskich” i do śmierci pozostawał
głównym redaktorem tej serii173. M. Tichomirow jest autorem szeregu cenionych prac źródłoznawczych174. Przygotował do druku liczne zabytki dawnego piśmiennictwa i latopisy175. Młodszy nieco
М. В. Кукушкина, Филиграни на бумаге русских фабрик XVIII — начала XIX в. (Обзор собрания
П. А. Картавова), [w:] Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии наук,
ред. В. П. Адрианова–Перетц, вып. 2: XIX–XX века, Москва–Ленинград 1958, s. 285–371; А. А. Гераклитов,
Филиграни XVII века на бумаге рукописных и печатных документов, Москва 1963; G. Jenš, Рарirs un
ta udenzimes Latvija XIX gs. pirmaja puse, „Vestures problemas”, 1960, 3, s. 175–236; E. Laucevičius, Papiеrius
Liеtuvoje XV–XVIII a., Vilnius 1967, t. 1–2.
170
Т. Б. Ухова, Миниатюры, орнамент и гравюры в рукописях библиотеки Троице–Сергиева монастыря,
„Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина”, 1960, вып. 22, s. 5–56, 74–
193, 217–311; Е. Л. Немировский, Библиографическое описание художественного убранства древнерусской
рукописной книги, „Вопросы Архивоведения”, 1962, № 3, s. 124–127; О. И. Подобедова, Миниатюры русских
исторических рукописей (К истории русского лицевого летописания), Москва 1965.
171
Д. П. Эрастов, Основные методы фотографического выявления угасших текстов, Москва–Ленинград
1958.
172
Л. П. Жуковская, Развитие..., s. 126–130: o zastosowaniach nowych metod w paleografii.
173
Полное собрание русских летописей, т. 25: Московский летописный свод конца XV в., под ред.
М. Н. Тихомирова, Москва–Ленинград 1949.
174
М. Н. Тихомиров, Пособие для изучения Русской Правды, издание Московского университета, Москва
1953.
175
Tenże, Малоизвестные летописные памятники. Краткий Владимирский летописец, Москва 1952; tenże,
Пискаревский летописец как исторический источник о событиях XVI — начала XVII в., „История СССР”,
169
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D y m i t r L i c h a c z o w (1906–1999) specjalizował się w badaniach historyczno–literackich. Już
w pierwszych pracach o formach literackich latopisów XI–XVI w. starał się rozpatrywać literaturę
na szerokim tle kulturowym, w powiązaniu z oświatą, nauką, sztuką, folklorem176. W 1950 r. wydał
„Powieść minionych lat” i „Słowo o pułku Igora”. Później wiele syntez dziejów kultury i literatury
staroruskiej177.
Wśród językoznawców tej epoki szczególne miejsce zajmuje W i k t o r I s t r i n (1906–1967),
który u progu lat pięćdziesiątych kilkoma artykułami włączył się w dyskusję o początkach piśmiennictwa słowiańskiego na tle toczonych wówczas sporów i nie zawsze naukowych krytyk wywołanych
publikacją J. Stalina o problemach językoznawstwa. Jest autorem fundamentalnych w historiografii
rosyjskiej prac poświęconych powstaniu pisma. W 1963 r. wystąpił ze śmiałą tezą o tym, że św. Cyryl stworzył nie głagolicę, ale cyrylicę, i to na podstawie istniejącego już pisma słowiańskiego. Teza
ta miła dla ucha wielu nacjonalistów, cieszy się do dziś wzięciem, bo książkę Istrina „1100 lat pisma słowiańskiego”, wznowiono po raz trzeci w 2010 r. podobnie jak jego „Pojawienie się i rozwój
pisma”178. Inny językoznawca P a w e ł C z e r n y c h (1896–1970) w swoich wczesnych pracach
pisanych na Syberii przeprowadził m.in. badania paleograficznych i fonetycznych cech zbioru rękopisów XVI–XVII w. znajdującego się w Irkucku. W studium o życiu protopopa Awwakuma zajął się
językiem urzędowym, jaki rozwinął się na kanwie rosyjskiego języka ludowego w XVII w. W badaniach łączył głęboką wiedzę o języku z wiedzą historyczną. Jego najcenniejszą monografią jest
studium języka ułożenia soborowego 1649 r.179
5.1.2. Badania historycznoliterackie doprowadziły do stworzenia rosyjskiej tekstologii, której czołowymi twórcami byli B o r y s T o m a s z e w s k i (1890–1957) i wspomniany Dymitr Lichaczow.
Wydaną po raz pierwszy w 1962 r. wielokrotnie poprawianą i wznawianą „Tekstologię” D. Lichaczow uważał za główne dzieło swojego życia. Pierwotnie rozumiał ją jako wszechstronną krytykę
tekstu w celu jego publikacji, co było bliskie dawnej archeografii. Nawiązując do nauki zachodniej,
D. Lichaczow określał początkowo tekstologię jako system filologicznych zasad wydawania zabytków, gdzie wymagano ustalenia tekstu pierwotnego i oryginalnego oraz prześledzenia wszystkich
1957, № 3, s. 112–122; Закон Судный людем краткой редакции, подготовили к печати М. Н. Тихомиров,
Л. В. Милов, под ред. М. Н. Тихомирова, Москва 1961; М. Н. Тихомиров, Список русских городов дальних
и ближних, „Исторические записки”, 1952, т. 40, s. 214–259.
176
Д. С. Лихачев, Национальное самосознание Древней Руси. Очерки из области русской литературы XI–
XVII вв., Москва–Ленинград 1945; tenże, Русские летописи и их культурно–историческое значение, Москва–
Ленинград 1947.
177
Повесть временных лет, „Литературные памятники”, с переводом (совм. с Б. А. Романовым)
и комментариями Д. С. Лихачева, Москва–Ленинград 1950; Словo о полку Игореве, „Литературные
памятники” с переводом и комментариями Д. С. Лихачева, Москва–Ленинград 1950; Д. С. Лихачев,
Возникновение русской литературы, Москва–Ленинград 1952; tenże, Человек в литературе Древней Руси,
Москва–Ленинград 1958; tenże, Культура русского народа X–XVII вв., Москва–Ленинград 1961; tenże,
Поэтика древнерусской литературы, Ленинград 1967; tenże, Развитие русской литературы Х–XVII вв.:
Эпохи и стили, Ленинград 1973.
178
В. А. Истрин, 1100 лет славянской азбуки, Москва 2009 (poprz. wyd. 1963 i 1988); tenże, Возникновение
и развитие письма, Москва 2010 (1 wyd 1965).
179
П. Я. Черных, Рукописный сборник XVI–XVII столетий (Из собрания духовной семинарии), [w:] Сборник
трудов профессоров и преподавателей Государственного Иркутского университета, отд. 1, вып. 1, Иркутск
1921; tenże, Очерки по истории и диалектологии северновеликорусского наречия, 1: „Житие протопопа
Аввакума, им самим написанное” как памятник северновеликорусской речи XVII столетия, Иркутск 1927;
tenże, Происхождение русского литературного языка, Москва 1950; tenże, Русская диалектология, Москва
1952; tenże, Язык Уложения 1649 года: вопросы орфографии, фонетики и морфологии в связи с историей
Уложенной книги, Москва 1953.
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etapów historii tekstu. Późniejsza, nowoczesna tekstologia Lichaczowa to badanie historii tekstu konkretnego zabytku, co oznacza, że stała się ważnym elementem historii literatury. Publikacja natomiast
to już tylko ostatnie z zadań tekstologii180. W jego koncepcji badania tekstologiczne były wynikiem
zastosowania szeregu dyscyplin wspomagających. Pisał, że tekstolog „im więcej zbiera danych z obszaru paleografii, archeografii, literaturoznawstwa, historii, historii sztuki, tym pewniejsze wnioski
uzyskuje, tym bardziej niepodważalne są jego konstrukcje”. Paleografię uważał przede wszystkim za
pomoc w datowaniu tekstów. Proponował przyjąć znaną w paleografii zasadę, że datować należy na
podstawie najmłodszego w rękopisie typu nakreślenia litery181. Dla tekstologii paleografia jest dyscypliną pomocniczą. To, że rozwija się ona bardzo powoli, stanowi poważne niebezpieczeństwo182.
5.1.3. 26 lipca 1951 r. w Nowogrodzie, w trakcie prac ekspedycji archeologicznej kierowanej
przez wybitnego archeologa A r t i e m i j a A r c i c h o w s k i e g o (1902–1978), w warstwie śmieci z XIV w. odkryto mocno zwinięty, brudny kawałek kory brzozowej, który, jak wspomina jego
uczeń i współpracownik Wa l e n t i n J a n i n (ur. 1929), zapewne uznano by za spławik do wędki,
jak wiele podobnych przedmiotów, gdyby nie widoczne na nim litery. A. Arcichowski natychmiast
docenił wagę odkrycia i dzięki szczególnej uwadze, jaką zaczęto zwracać na tego typu znaleziska,
archeolodzy odkryli dziesiątki, a portem setki pism (gramot) na korze brzozowej, dotąd znanych
jedynie z nielicznych wzmianek źródłowych183. Od razu powstał problem teoretyczny, ponieważ
na korze brzozowej litery wydrapywano, zatem pisma te bliskie są epigrafice. Jednak nieznaczna
deformacja materiału i, co najważniejsze, treść pism na korze brzozowej — prywatna korespondencja, oficjalne dokumenty, różne zapiski — każą klasyfikować je jako rękopisy, zatem przedmiot
paleografii184. Badaniami archeologicznymi w Nowogrodzie do 1962 r. kierował A. Arcichowski,
po czym zastąpił go W. Janin, dyrektor nowogrodzkiej filii Instytutu Historii AN ZSRR. Później do
kierownictwa ekspedycji weszła J e l e n a R y b i n a (ur. 1942), autorka licznych prac, kierująca do
1997 r. laboratorium polowym, oraz W ł a d i m i r P o w i e t k i n (1943–2010), twórca metody konserwacji gramot brzozowych. Badania filologiczne, paleograficzne i leksykograficzne zainicjowała
L i d i a Ż u k o w s k a (1920–1994)185, natomiast A n d r i e j Z a l i z n i a k (ur. 1935) z Instytutu
Słowianoznawstwa RAN jest autorem zasadniczego studium o paleografii gramot brzozowych z pełną analizą poszczególnych liter186. W badaniach tych uczestniczył także białoruski slawista W i k t o r
B o r k o w s k i (1900–1982), wydawca i komentator wspólnie z A. Arcichowskim kolejnych publikacji gramot brzozowych odkrytych w latach 1953–1957187. Współcześnie refleksję nad językiem
gramot brzozowych kontynuuje slawista A l e k s i e j G i p p i u s z Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie188. Dla tej nowej dyscypliny Dymitr Lichaczow zapropo-

Д. С. Лихачев, Текстология, Санкт Петербург 2001.
Tamże, s. 36, 283–285.
182
Za: С. А. Рейсер, Некоторые вопросы палеографии...
183
В. Л. Янин, Я послал тебе бересту, Москва 1965 (wznowienie 1998).
184
А. В. Арциховский, М. Н. Тихомиров, Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951 г.), [т. 1],
Москва 1953.
185
Л. П. Жуковская, Новгородские берестяные грамоты, Москва 1959.
186
А. А. Зализняк, Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование,
[w:] В. Л. Янин, А. А. Зализняк, Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990–1996 гг.). Палеография
берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование, т. 10, Москва 2000, s. 134–429.
187
А. В. Арциховски, В. И. Борковский, Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953–1954 гг.),
[т. 3], Москва 1958; ciż, Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1955 г.), [т. 4], Москва 1958; ciż,
Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1956–1957 гг.), [т. 5], Москва 1963.
188
В. Л. Янин, А. А. Зализняк, А. А. Гиппиус, Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1997–2000 гг.),
т. 11, Русские словари, Москва 2004.
180
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nował nazwę „bierestologia”, nawiązującą do popularnego rosyjskiego określenia pisma na korze
brzozowej — bieriesta (береста)189.
5.1.4. Niejako na marginesie kwestii paleograficznych wskazać musimy na kilka zupełnie fundamentalnych prac poświęconych grafice ksiąg rękopiśmiennych. Jest to w zasadzie dziedzina w Polsce nieznana, ze względu na wyparcie w XVI w. rękopisu przez powszechnie dostępny druk. W Rosji
natomiast książka rękopiśmienna dominowała do początku XIX w., stąd powstała tam odrębna dziedzina zajmująca się badaniem ksiąg rękopiśmiennych z XI–XVIII w. Badania te zaliczane bywają
raczej do kodykologii niż do paleografii, choć ze względu na analizę pisma mają pierwszorzędne
paleograficzne znaczenie. Fundamentalne dla tego zagadnienia są prace L u b o w K o s t i u c h i n y
z oddziału Rękopisów i Starodruków Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie190. Wypracowała ona wraz z E m i l i ą S z u l g i n ą własną metodę analizy paleograficznej i rekonstrukcji rękopisów191. Ponadto jest autorką licznych szczegółowych opracowań, zawierających paleograficzną
analizę dawnych rękopisów192. Jej najważniejszym fundamentalnym dziełem pozostaje „Paleografia
rosyjskich ksiąg rękopiśmiennych XV–XVII w.”193. Jest to kompletne i niepodważone w nauce opracowanie nowożytnego rosyjskiego półustawu, zasadniczego typu pisma książek rękopiśmiennych
epoki194. Wspomniana E. Szulgina zajmowała się natomiast badaniami skoropisu rosyjskiego XV–
XVII w.195 Wymienione prace mogą służyć także jako praktyczne poradniki do datowania i porównań niedatowanych rękopisów z XV–XVIII w.
5.1.5. Również epigrafika, choć posługuje się metodą paleograficzną, ze względu na materiał,
traktowana jest w Rosji jako odrębna dyscyplina. Propozycja prof. I. Szlapkina, by uznać ją za „paleografię materialną”, się nie przyjęła196. Ogrom nowego materiału przyniosła publikacja S i e r g i e j a
W y s o c k i e g o (ur. 1923) poświęcona napisom na ścianach soboru św. Sofii w Kijowie. Autor
stworzył wzorcowe wydawnictwo dla opracowań dawnej epigrafiki. Posługując się literaturą przedmiotu, zebrał i poddał analizie każdy ze znalezionych na ścianach świątyni 250 napisów i 42 rysunków (również zawierających napisy). Dokonał ich analizy paleograficznej, zakwalifikował wedle
chronologii i typów pisma i ocenił wartość jako źródła historycznego, porównując ich treść z zapisami latopisów, odtworzył także stosowany tam alfabet197. Podobne rezultaty osiągnęła A l b i n a
Д. С. Лихачев, Новая наука — берестология, „Новый мир”, 1962, № 2, s. 271–274.
Л. М. Костюхина, Записи XIII–XVIII вв. на рукописях Воскресенского монастыря, „Археографический
ежегодник за 1960 год”, 1962.
191
Л. М. Костюхина, Э. В. Шульгина, Изборник 1073 г. Палеографический анализ и реконструкция рукописи,
[w:] Древнерусское искусство. Рукописная книга, сборник 3 [т. 12], ред. О. И. Подобедова, Москва 1983.
192
М. В. Щепкина, Т. Н. Протасьева, Л. М. Костюхина, В. С. Голышенко, Описание пергаментных рукописей
Государственного исторического музея, „Археографический ежегодник за 1964 год”, 1965, s. 135–234;
Л. М. Костюхина, Книжное письмо в России XVII в., Государственный исторический музей, Москва 1974;
taż, Русские рукописные книги и книжное письмо рубежа XIV–XV вв. (по материалам Государственного
исторического музея), [w:] Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины, Москва 1983.
193
Л. М. Костюхина, Почерки московских писцов XVII в. (по материалам Государственного исторического
музея), [w:] Проблемы палеографии и кодикологии в СССР, s. 152–189; taż, Палеография русских рукописных
книг XV–XVII вв. Русский полуустав, Москва 1999.
194
Taż, Палеография русских рукописных книг XV–XVII вв. Русский полуустав, Серия: Труды Государственного
Исторического музея, Государственный Исторический музей, Москва 1999.
195
Э. В. Шульгина, Русская книжная скоропись XV в., [w:] История и палеография, Москва 1957; to samo
dopracowane później: taż, Русская книжная скоропись XV в., С.–Петербург 2000; taż, Балканский орнамент,
[w:] Древнерусское искусство. Рукописная книга, сборник 2 [т. 8], ред. О. И. Подобедова, Москва 1974,
s. 240–264; taż, Скорописное письмо XVII века по Милютинским минеям–четьим, [w:] Вопросы славяно–
русской палеографии, кодикологии, эпиграфики, Москва 1987.
196
И. А. Шляпкин, Русская палеография по лекциям...
197
С. А. Высоцкий, Средневековые надписи Софии Киевской, s. 12–23.
189
190
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M i e d y n c e w a w badaniach nad napisami świątyni św. Sofii w Wielkim Nowogrodzie. Edytorsko
książka jest skromniejsza, ale pod względem merytorycznym również stanowi bezsprzeczne osiągnięcie198. Wykopaliska i badania w Nowogrodzie prowadzone są nadal, toteż uzupełnienie do pracy
A. Miedyncewej ogłosiła T. Rożdiestwienska199. A. Miedyncewa swoje osiągnięcia na tym polu podsumowała w powstałej na podstawie materiałów epigraficznych znakomitej monografii poświęconej
umiejętności czytania i pisana na Rusi w X–XIII w.200 Rozstrzygnęła też chyba ostatecznie dyskusję
o autentyczności Kamienia Tmutarakańskiego, kwestionowaną przez wybitnego archeologa Aleksandra Mongajta, co wywołało trwającą wiele lat dyskusję201, w której podjęto ponownie kwestię
epigrafiki jako dyscypliny samodzielnej czy pomocniczej202. Od 1960 r. wychodzi (dotąd 17 tomów)
pismo „Numizmatyka i Epigrafika”, ale kwestie epigraficzne zajmują w nim niewiele miejsca203.
Natomiast w 2006 r. zaczęto wydawać zbiory artykułów „Problemy epigrafiki”. Do chwili obecnej
ukazało się sześć tomów, ostatni w 2012 r.204

5.2. WYSPECJALIZOWANE DZIAŁY (WYODRĘBNIONE DYSCYPLINY)
PALEOGRAFII
5.2.1. Do najbujniej rozwijających się działów paleografii z ambicjami do wyodrębnienia się
w osobną dyscyplinę naukową należą badania papieru i filigranów, zwane filigranologią (ros.
филиграноведение, филигранология). Jej przedmiotem są również znaki wodne papieru produkcji
maszynowej, imitacje filigranów i stemple wyciskane na papierze. Obecnie datowanie na podstawie
filigranów uznawane jest w paleografii za jedną z najdokładniejszych i najpewniejszych metod. Natomiast brakuje wyjaśnienia tej metody w podręcznikach paleografii, z wyjątkiem publikacji J. Kruszelnickiej205. Z okresu międzywojennego pochodzi jedyne opracowanie Iwana Kamanina i O. Witwickiej (3.2.7.) oraz praca A l e k s a n d r a G i e r a k l i t o w a o filigranach na rosyjskim papierze
i dokumentach z XVII w. wydana pośmiertnie w 1963 r.206 Na dobre dyscyplina ta zaczęła być
rozwijana w ZSRR dopiero od połowy XX w. Pionierem był S o k r a t K l e p i k o w (1895–1978),
autor ponad 100 prac ukazujących się od 1958 r., poświęconych znakom wodnym, jeden z twórców
podstaw rosyjskiej filigranologii, wydawca licznych albumów znaków wodnych207, oraz T a t j a n a

А. А. Медынцева, Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора XI–XIV века, Москва 1978.
Т. В. Рождественская, Новонайденные древнерусские надписи–граффити Мартирьевской паперти
Новгородского Софийского собора, „Труды Отдела древнерусской литературы”, 2004, т. 55, s. 536–548.
200
А. А. Медынцева, Грамотность в Древней Руси по материалам эпиграфики Х–первой половины XIII века,
Москва 2000.
201
А. Л. Монгайт, Надпись на камне, Москва 1969; А. А. Медынцева, Тмутараканский камень, Москва 1979,
s. 6–13, historiografia problemu, na s. 13 omówienie pracy Mongajta i dyskusji.
202
К. Попконстантинов, рецензия на: Медынцева А. А., Тмутараканский камень, М. 1979, „Советская
археология”, 1983, № 1; В. А. Захаров, Заметки о Тмутараканском камне, „Сборник Русского исторического
общества”, 2002, № 4 (152): От Тмутороканя до Тамани IX–XIX вв. и др., s. 154–178.
203
Нумизматика и эпиграфика, spis treści wszystkich tomów oraz możliwość pobrania ich w wersji elektronicznej na portalu: <http://burelomus.narod2.ru/knigi/numizmatika_i_epigrafika>.
204
Вопросы эпиграфики, ред. А. Г. Авдеев, вып. 1, Москва 2006.
205
Е. В. Крушельницкая, Палеография, [w:] Специальные исторические дисциплины..., s. 77–88.
206
А. А. Гераклитов, Филиграни XVII века на бумаге рукописных и печатных документов русского
происхождения, Москва 1963.
207
Ważniejsze publikacje S. Klepikowa: С. А. Клепиков, Проблема филигранологических публикаций,
„Археографический ежегодник за 1962 год”, 1962, s. 331–337; tenże, Использование филиграней в работе
с недатированными рукописями и печатными книгами, „Советские архивы”, 1968, № 6, s. 50–57; tenże,
198
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D i a n o w a z Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie208. Obok tego ukazało się kilka prac poświęconych dziejom produkcji papieru — I. Małkina209, Z. Uczastkiny210, a na Ukrainie
O. Maciuka211 — uwzględniające także problematykę tworzenia i datowania znaków wodnych. Dostępne są również dwa podręczniki: A. Bogdanowa z 1999 r. będący przeglądem najnowocześniejszych metod badawczych filiogranologii, przeznaczony raczej jako poradnik dla profesjonalistów212,
oraz A l e k s e g o S i r i e n o w a, będący doskonałym wprowadzeniem studentów w problematykę
datowania papieru na podstawie wszelkich znaków producenckich, w tym filigranów213. W Polsce
mamy jedno tylko opracowanie Józefa Dąbrowskiego i Jadwigi Siniarskiej–Czaplickiej, Rękodzieło
papiernicze, wydane z okazji pięćsetnej rocznicy papiernictwa w Polsce214.
5.2.2. W nauce radzieckiej wrócono także do badań zdobnictwa rękopisów i ornamentyki w ogóle. Jest to obecnie dyscyplina stosunkowo słabo uprawiana. Przed drugą wojną światową ukazały
się pojedyncze prace A l e k s i e j a N i e k r a s o wa (1885–1950)215 i ukraińskiego historyka sztuki
i architektury H r y h o r e g o P a w ł u c k iego (1861–1924)216. Natomiast po wojnie cenione prace poświęcone zdobnictwa książek drukowanych w Rosji i na Rusi należącej do Rzeczypospolitej w XVI–XVII w. publikowała A n t o n i n a Z i e r n o w a (1883–1964), która wydała w 1960 r.
poradnik metodyczny opracowywania starodruków, organizowania zespołów i ich inwentaryzacji
z przykładami konkretnych procedur217. Autorstwa A. Ziernowej jest też „Ornamentyka ksiąg drukowanych w Moskwie w XVI–XVII w.”218 oraz wstęp do zbiorowego opracowania książek druko-

Штемпели па бумаге русского и иностранного производства, „Археографический ежегодник за 1966 год”,
1968, s. 116–141.
208
Т. В. Дианова, Использование водяных знаков при описании рукописей, [w:] Филигранологические
исследования. Теория. Методика. Практика, Ленинград 1990, s. 35–45; taż, Метод датировки документов
с помощью водяных знаков и принципы публикации филиграней, „Археографический ежегодник за 1974
год”, 1975, s. 56–61; taż, Методическое пособие по датированию рукописей с помощью водяных знаков
(филигранен) бумаги, [w:] Методическое пособие по описанию славяно–русских рукописей для Сводного
каталога рукописей, хранящихся в СССР, Москва 1973, вып. 1, s. 180–204; taż, Методы изучения филиграней
в печатных и рукописных книгах XVII в., [w:] Проблемы палеографии и кодикологии в СССР, s. 190–193;
Т. В. Дианова, Л. М. Костюхина, Водяные знаки рукописей России XVII в. (по материалам Отдела рукописей
Государственного исторического музея), Москва 1980.
209
И. Т. Малкин, История бумаги, Москва 1940.
210
3. В. Участкина, Русская техника в производстве бумаги, Москва 1954; taż, Развитие бумажного
производства в России, Москва 1972.
211
О. Я. Мацюк, Папір та філіграні на українських землях (XVI — початок XX ст.), Киïв 1974.
212
А. П. Богданов, Основы филиграповедеиия: история, теория, практика, Москва 1999.
213
А. В. Сиренов, Датировка рукописей по маркировочным знакам бумаги. Учебное пособие к курсу „Русская
палеография”, [w:] Н. Г. Рогулин, К. Б. Назаренко, А. В. Сиренов, Специальные курсы по источниковедению
истории России, отв. ред. С. Г. Кащенко, Альянс–Архео, Москва–С.–Петербург 2006, s. 3–57.
214
J. Dąbrowski, J. Siniarska–Czaplicka, Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991 (Dzieje polskiego papiernictwa
1491–1991).
215
А. И. Некрасов, Орнамент славянских печатных изданий XV–XVI вв., „Древности. Труды Славянской
комиссии Императорского московского археологического общества”, 1911, т. 5, Протоколы, s. 52–54; tenże,
Очерки из истории славянского орнамента. Человеческая фигура в русском тератологическом рукописном
орнаменте XIV века, 1913; tenże, Книгопечатание в России в XVI и XVII веках, [w:] Книга в России, Москва
1924, ч. 1, s. 63–126.
216
Г. Г. Павлуцький, Історія українського орнаменту, Київ 1927.
217
А. С. Зернова, Методика описания старопечатных книг кирилловской печати, Москва 1960 (wznowiona
w: Работа с редкими и ценными изданиями, Москва 1973, s. 17–96).
218
Taż, Орнаментика книг московской печати XVI–XVII вв., под ред. А. А. Сидорова, Москва 1952.
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wanych cyrylicą w XVI–XVII w.219, będące do dziś stosowanymi w poradnikami w pracowniach
zajmujących się starodrukami cyrylickimi.
W ZSRR pionierem badań miniatur był archeolog znany z odkrycia pism na korze brzozowej A. Arcichowski, który w czasie wojny podjął badania nad staroruskimi miniaturami z XIV–XVII w.220 Wydana
w 1944 r. praca to swoisty komentarz do ilustrowanych rękopisów. Analizie poddane zostały występujące
na miniaturach przedmioty codziennego użytku, broń, odzież, architektura, a także dające się odczytać
czynności i zwyczaje. Nieco inne metody stosował historyk sztuki staroruskiej A l e k s i e j S w i r i n
(1886–1976). Studia nad miniaturą rozpoczął od sztuki ormiańskiej, by przejść do staroruskiej221, co
ukoronował studium o Ewangeliarzu Ostromira jako zabytku sztuki222. To naprowadziło A. Swirina na
kwestię zdobnictwa ksiąg rękopiśmiennych, czego rezultatem było wydanie w 1964 r. „Sztuki księgi
dawnej Rusi XI–XVII w.”223 oraz w 1970 r. zbioru wcześniejszych studiów, będącego bogato ilustrowanym barwnymi fotografiami albumem przedmiotów dawnej sztuki jubilerskiej224.
Techniką zdobniczą rękopisów zajmował się na marginesie swoich zasadniczych zainteresowań
Wa s y l S c z a w i n s k i (1868–1924), historyk sztuki, kolekcjoner, konserwator dzieł sztuki i chemik technolog, którego studia nad techniką malarską i technologią farb na Rusi wydano pośmiertnie
w ZSRR w 1935 r.225
Syntezę omawianych zagadnień, potraktowanych jednak szerzej, dał wybitny historyk kultury
i specjalista w dziedzinie nauk pomocniczych historii S i g u r d S z m i d t (ur. 1922), przedstawiając
w wydanej w 1983 r. książce poświęconej państwu rosyjskiemu epoki Iwana Groźnego, carskiemu
archiwum i ilustrowanym latopisom tej epoki226. Kontynuował tym badania ogłaszane wcześniej
w artykułach o zabytkach piśmiennictwa XII–XVII w. zebrane w dwutomowym wydawnictwie „Zabytki piśmiennictwa w kulturze poznania historii Rosji. Okres przedpiotrowy”227. Bibliografia prac
poświęconych zdobieniu rękopisów znajduje się w podręczniku metodyki inwentaryzowania ksiąg
rękopiśmiennych I r i n y P o z d i e j e w e j228. Ponadto niezwykle drogie, wielkoformatowe barwne
wydawnictwa na kredowym papierze w oryginalnej kolorystyce ornamentów, z ilustracjami Wiktora
Butowskiego w albumie „Historia rosyjskiego ornamentu X–XVI wieku wedle dawnych rękopisów”, dwukrotnie wznowiła T. Chlebnowa w 1997 i 2008 r.229
5.2.3. Kryptografia i badanie systemów szyfrowania (ros. тайнопись) interesowały wszystkich
autorów dawnych podręczników paleografii. Dość obszerne opracowania na ten temat znajdujemy
w podręcznikach A. Sobolewskiego, W. Szczepkina i E. Karskiego. Dwa podrozdziały w swoim
gruntownym podręczniku poświęcił kryptografii Lew Czeriepnin. Ten uczony, podobnie jak inni
Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII вв., под ред. Н. П. Киселева, Москва 1958.
А. В. Арциховский, Древнерусские миниатюры как исторический источник, Москва 1944 (wznowiona
w 2004).
221
А. Н. Свирин, Миниатюра Древней Армении, Москва–Ленинград 1939; tenże, Древнерусская миниатюра,
Москва 1950.
222
Tenże, Остромирово евангелие как памятник искусства, s. 47–55.
223
Tenże, Искусство книги Древней Руси XI–XVII вв., Москва 1964.
224
Tenże, Ювелирное искусство Древней Руси XI–XVII веков, Москва 1970.
225
В. А. Щавинский, Очерки по истории техники живописи и технологии красок в древней Руси, Москва–
Ленинград 1935.
226
С. О. Шмидт, Российское государство в середине XVI столетия: Царский архив и лицевые летописи
времени Ивана Грозного, Москва 1984.
227
Tenże, Памятники письменности в культуре познания истории России, т. 1: Допетровская Русь, кн. 1,
Москва 2007, 480 s.; кн. 2, Москва 2008, 406 s.
228
И. В. Поздеева, Описание кириллических рукописных книг: методика изложения информации, полученной
при изучении памятника. Методические рекомендации, Москва 2005.
229
Русский орнамент X–XVI веков...
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współcześni autorzy, powtarza w zasadzie bez zmian treść klasycznej pracy M. Spieranskiego
z 1929 r.230 Nowożytną rosyjską kryptografią zajmuje się obecnie Tatiana Sobolowa, która opublikowała książkę poświęconą rosyjskiej kryptografii epoki Imperium (XVIII — początek XX w.)231
oraz drugie opracowanie na temat historii szyfrowania w Rosji232. Są to jednak prace zajmujące się
problematyką z dziejów nowożytnych i najnowszych, podobnie jak obszerne, i jak dotąd jedyne syntetyczne pełne, zbiorowe opracowanie w języku rosyjskim „Wprowadzenie do kryptografii”. Jedyną
pracą, jaką można wskazać paleografowi, jest książka Walerija Czudinowa „Tajnopis na ruskich
ikonach”233. Polecić ją jednak można z dużą ostrożnością, ze względu na nacisk, jaki jest w niej położony na doszukiwanie się w ikonach ludowych kultów wiedźm etc.
Zupełnie nowe ujęcie proponują natomiast młodzi naukowcy trudniący się współczesnym szyfrowaniem tekstów składanych elektronicznie, które przesyłane drogą internetową czy też w komputerach podłączonych do sieci mogą stać się przedmiotem kradzieży lub wykorzystania bez zgody autora. Do takich należą publikacje specjalisty od teorii informacji Grigorija Frołowa, który w 1992 r.
wydał książkę „Tajemnice tajnopisu”234. Wraz z bratem Aleksandrem opublikował szereg podręczników języków komputerowych i tworzenia baz danych, obsługi określonych systemów i programów. Obecnie prowadzi portal internetowy (http://www.frolov-lib.ru/), gdzie reklamują swoje usługi
w zakresie korzystania z Internetu, komputerów etc. Jak widać, wiedza zdobyta na studiach matematycznych na temat dawnych systemów kryptografii nadaje się współcześnie do wykorzystania.

5.3. ROZWÓJ BADAŃ NAD SKOROPISEM I GRAFIKĄ PISMA —
NOWE PODRĘCZNIKI DO PALEOGRAFII
5.3.1. Przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. przyniósł pogłębienie refleksji nad
pismem użytkowym wieków XIV–XVIII — skoropisem. W 1969 r. z nową koncepcją skoropisu
wystąpił kustosz w Bibliotece Publicznej w Leningradzie N i k o ł a j R o z o w, zadając pytanie:
„skoropisanie czy skoropis”235. Sam tytuł artykułu uzmysławia od razu, że termin „skoropis” nie jest
jednoznaczny. Kryje się pod nim typ pisma oraz charakter pisma. Wiadomo, że w ramach jednego
typu może być nieskończenie wiele indywidualnych charakterów pisma. Z poglądami N. Rozowa
zgodziła się W i r a P a n a s z e n k o, autorka znakomitej monografii poświęconej ukraińskiemu
skoropisowi drugiej połowy XVII w.236 W nauce ukraińskiej pojawiły się w tym okresie możliwości szeroko zakrojonych badań nad dokumentami z epoki kozackiej, zwłaszcza powstania Bohdana
Chmielnickiego i działalności urzędów Rzeczypospolitej, używających na ziemiach ruskich pisma
cyrylickiego237. Już u progu lat sześćdziesiątych w kwestii tej wypowiedziała się P. Zacharczyszyna,
która podjęła udaną próbę wyodrębnienia skoropisu południoworuskiego, co było w pewnym sensie
kontynuacją dziewiętnastowiecznych badań I. Kamanina238.
М. Н. Сперанский, Тайнопись...
Т. А. Соболева, Тайнопись в истории России. (История криптографической службы России XVIII —
начала XX в.), Москва 1994.
232
Taż, История шифровального дела в России, Москва 2002.
233
В. A. Чудинов, Тайнопись на русских иконах, Москва 2008, s. 510.
234
Г. В. Фролов, Тайны тайнописи, Москва 1992.
235
Н. Н. Розов, Скорописание или скоропись?..., s. 136–143.
236
В. В. Панашенко, Палеографія українського скоропису другої половини XVII ст., Київ 1974.
237
Taż, До питання методики і термінології палеографічних досліджень українського, [w:] Історичні
джерела та їх використання, вип. 7, Київ 1972, s. 88–92.
238
П. І. Захарчишина, Палеографічні особливості львівського письма XVI–XVII ст., [w:] Історичні джерела
та їх використання, вип. 1, Київ 1964, s. 189–194 (Материал к сопоставлению с южнорусской скорописью);
230
231
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W. Panaszenko uznała racje N. Rozowa, że skoropis to pismo, w jakim kolejno i całkowicie zanikają graficzne cechy ustawu i półustawu, zasada dwuliniowości pisma oraz proste linie większości
elementów liter. U jego podstaw leży nowy, swoisty system graficzny. Z naszego punktu widzenia
waga opracowania W. Panaszenko polega na wyodrębnieniu kategorii pisma ukraińskiego, obok
białoruskiego i rosyjskiego, i zasygnalizowaniu, przy pewnej ostrożności, odrębności pisma cyrylickiego rozwijanego w Rzeczypospolitej239.
5.3.2. W Rosji znaczące badania nad skoropisem moskiewskim XV w. podjęła pod koniec lat
pięćdziesiątych Emilia Szulgina, która następnie badała skoropis książkowy XVII w.240 Jednak jej
największym osiągnięciem jest monografia poświęcona narodzinom skoropisu ruskiego w XV w.
W pracy tej E. Szulgina sięgnęła po liczne rękopisy, greckie, bułgarskie i serbskie z XIII–XV w. oraz
ruskie z XIV i XV w., i na tym tle wykazała, skąd pochodzi moskiewski skoropis i jaką ewolucję
przeszedł w XV w.241
5.3.3. Intensywne badania nad skoropisem moskiewskim podjęto najwyraźniej pod wpływem konieczności kształcenia specjalistów, gdy uświadomiono sobie, że przejęte przez państwową sieć archiwalną wielkie zbiory cerkiewne i prywatne zawierają głównie książki rękopiśmienne i dokumenty z doby nowożytnej. Temu wyzwaniu usiłowali sprostać już w 1966 r. A n a t o l i j M u r a w j o w
(1924–1993) i Michaił Tichomirow w powszechnie używanym na uczelniach rosyjskich podręczniku
paleografii ruskiej. Jest to pierwszy tego typu podręcznik, właściwie skrypt, w którym zasadnicze zadanie przypisuje się praktycznej nauce odczytywania rękopisów, gdzie część opisowa zajmuje zaledwie
60 stron druku, a podstawą są zdjęcia oryginałów, w tym wypadku 104 przykłady różnych pism, z czego
tylko 15 pochodzi sprzed 1500 r., pozostałe zaś należą do epoki nowożytnej, w tym ostatnie cztery
dokumenty pochodzą nawet z XIX w.242 Podręcznik ten stanowił rozwinięcie zbioru zdjęć do ćwiczeń
z paleografii ruskiej wydanego przez prof. A. Murawjowa w 1963 r., gdzie na 55 przykładów tylko
9 pochodziło ze średniowiecza. Ten sam praktyczny walor widoczny jest omówionym wyżej (pkt 4.4.3.)
podręczniku skoropisu XVI–XVIII w. Aleksandry Nikołajewej opracowanym w 1959 r., wznowionym
i dopełnionym w 1974 r. o cenne, a długo zapomniane opracowanie Siergieja Gadziackiego z 1940 r.243
5.3.4. Twórcy współczesnego modułu wykładu paleografii za przełomowy w dziedzinie nauczania czytania skoropisu moskiewskiego uznali opublikowany w Rostowie w 1981 r. podręcznik autorstwa współpracowników Instytutu Historyczno–Archiwalnego A l e k s a n d r a P r o n s z t e j n a
i Wa l e n t y n y O w c z i n n i k o w e j, który wznowiony w 1987 r. pod redakcją prof. A. Murawjowa jako pierwszy ograniczał się do przedstawienia dziejów pisma244. Narzucił on wzorzec podobnym
późniejszym podręcznikowym publikacjom, w których rozwój grafiki pisma cyrylickiego, a więc
taż, Семінар з питань джерелознавства і спеціальних дисциплін історії, (Львів, 1963), „Український
історичний журнал”, 1963, № 4, s. 157–158; taż, Писарі і архівісти земських та гродських канцелярій
на західноукраїнських землях в XV–XVIII ст., „Архіви України”, 1969, № 1, s. 15–26.
239
В. В. Панашенко, Палеографія українського скоропису..., s. 5.
240
Э. В. Шульгина, Русская книжная скоропись XV в., [w:] История и палеография, Москва 1957; taż,
Скорописное письмо XVII века...
241
Taż, Русская книжная скоропись XV в., С.–Петербург 2000, s. 195.
242
М. Н. Тихомиров, A. В. Муравьев, Русская палеография, Москва 1966 (podręcznik ten wznowiono w 1982 r.
z niewielkimi zmianami).
243
С. С. Гадзяцкий, А. Т. Николаева, Русская скоропись XV–XVIII вв. Учебно–методическое пособие для
студунтов заочного факультета, Москва 1974, 124 s. Prof. S. Gadziacki wydał w 1940 r. pod red. Nikołaja
Ustiugowa podręcznik, z którego A. Nikołajewa zaczerpnęła 28 zdjęć rękopisów wraz z odczytaniem i słowniczek,
zamieszczone na s. 40–124, a więc stanowiące większość publikacji. С. С. Гадзяцкий, Учебное пгособие для
практических занятий по палеографии, Москва 1940.
244
А. П. Пронштейн, В. С. Овчинникова, Развитие графики кирилловского письма, 2–е изд., перераб.,
Ростов–на–Дону 1987.
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studia nad poszczególnymi znakami i sposobem budowania z nich rękopisu od powstania alfabetu
do XX w., stanowił treść podstawową, a w zasadzie jedyną. Do tego typu wykładu nawiązuje skrypt
litewskiego językoznawcy S t a n i s l o v a s a P a m e r n e c k i s a pozwalający studiować cyrylickie
rękopisy z terenu W. Ks. Litewskiego z X–XVII w.245 Wznowiony w 2012 r., przynosi jeszcze skromniejszy wykład podstaw paleografii, zawiera natomiast fotografie 105 dokumentów, często obszernych (w sumie 241 stron), służących wyłącznie ćwiczeniu odczytywania rękopisów. Jest to kapitalna
i jedyna w swoim rodzaju publikacja przykładów pisma z terenu W. Ks. Litewskiego246.
W ostatnich dekadach ukazały się w Rosji i innych krajach byłego ZSRR dość liczne podręczniki
i skrypty do nauki paleografii ruskiej będące odpowiedzią na zapotrzebowanie wywołane standaryzacją studiów historycznych (na dziesiątkach prowincjonalnych uniwersytetów ujednolicono zajęcia z paleografii, widać sprowadzone zazwyczaj do podstawowych umiejętności). Nie ze wszystkimi można się zapoznać, ze względu na nikłe nakłady wydań prowincjonalnych uniwersytetów.
Są to przeważnie opracowania wtórne, stanowiące wyciąg z dotychczasowej literatury przedmiotu,
niewolne od uproszczeń. Zwykle pod względem treści wzorowane są na podręczniku A. Murawjowa
i M. Tichomirowa, bez jego precyzji, wyposażone natomiast w pokaźny zwykle zbiór ćwiczeń. Sam
opis jest więc jedynie wstępem do większego lub mniejszego albumu paleograficznego. W tej grupie
można wspomnieć pochodzący z 1995 r. ukraiński podręcznik „Podstawy paleografii” M. Krila247;
wydany 2001 r. skrypt profesorów Gienadija Ajpłatowa i Annanija Iwanowa z Uniwersytetu Maryjskiego w Juszkar–Oła (Republika Mari–El), wyróżniający się powierzchownym wprowadzeniem ale
i potężnym ładunkiem ćwiczeń (170 fotografii rękopisów)248; Olega Skobiełkina z Woroneża podręcznik paleografii ruskiej z 2005 r.249 i prawie identyczny pod względem treści i układu podręcznik
Walerego Żaronkina i Aleksego Fribusa z Kiemierowa z 2007 r.250 Jak widać, liczba tych wydawnictw jest niemała. Nie wnoszą one jednak nic nowego do nauki paleografii.
Natomiast niewątpliwie wartościowa jest ostatnia publikacja z 2010 r. A n t o n i n y C z e k u n o w e j z Instytutu Historyczno–Archiwalnego Uniwersytetu Humanistycznego (RGGU) w Moskwie.
Jest to również opracowanie oparte na dotychczasowej literaturze, ale uderza starannością edytorską,
ładną szatą graficzną, celnym doborem ilustracji i materiałami, zarówno do ćwiczeń, jak i pracy
samodzielnej studenta. Zgodnie z tradycją oprócz wyposażenia studentów w nawyki poprawnego
czytania rękopisów i ustalenia ich treści A. Czekunowa pokazała w praktyczny sposób, jak paleograf
powinien wyjaśniać autorstwo rękopisu, czas i miejsce jego powstania oraz ustalać autentyczność
źródła rękopiśmiennego, sięgając po elementy wewnętrznej krytyki tekstu251.
5.3.5. Skrótowe, jednak bogate merytorycznie i instruktywne są zazwyczaj pisane przez wybitnych specjalistów rozdziały poświęcone paleografii ruskiej w podręcznikach nauk pomocniczych
historii. Z okresu radzieckiego wyróżnia się krótki zarys ukraińskiego źródłoznawcy A n d r e j a
W w e d e n s k i e g o z 1963 r.252 oraz rozdział Aleksandra Pronsztejna w podręczniku napisanym
wspólnie z rostowskim archeologiem Władimirem Kijaszko253. Z obecnie szeroko stosowanych na
S. Pamerneckis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kirilinių tekstų paleografija, Vilnius 1991.
Tenże, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rusėniškoju paleografija. Mokomoji knyga, Vilnius 2012.
247
М. Кріль, Основи палеографії. Навчальний посібник, Київ 1995.
248
Г. Н. Айплатов, А. Г. Иванов, Русская палеография: учебное пособие, Юшкар–Ола 2003, s. 5.
249
О. В. Скобелкин, Русская палеография. Учебное пособие по курсу палеография, Воронеж 2005.
250
В. Н. Жаронкин, А. В. Фрибус, Русская палеография. Учебное пособие, Кемерово 2007.
251
А. Е. Чекунова, Русское кириллическое письмо ХI–ХVIII вв. Учебное пособие, Москва 2010.
252
А. О. Введенський, Основи палеографії, [w:] А. О. Введенський, В. А. Дядиченко, В. І. Стрельський,
Допоміжні історичні дисципліни, Київ 1963.
253
А. П. Пронштейн, В. Я. Кияшко, Вспомогательные исторические дисциплины. Учебное пособие, Москва
1973.
245
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rosyjskich uniwersytetach opracowań wymienić należy przede wszystkim opracowania G a l i n y
L e o n t i e w e j zamieszczone w autorskim podręczniku paleografii, chronologii, acheografii i heraldyki254 oraz w wielokrotnie wznawianym podręczniku nauk pomocniczych napisanym wspólnie
z Pawłem Szorinem i Władimirem Kobrinem255.
Godną uwagi oryginalną koncepcję przedstawiła J e k a t i e r i n a K r u s z e l n i c k a, rusycystka,
kierująca Sektorem Zespołów Staroruskich w Oddziale Rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej
w Petersburgu, w wydanym w 2003 r. podręczniku specjalnych dyscyplin historycznych. Definiuje
ona paleografię jako dyscyplinę, której przedmiotem jest badanie zabytków piśmiennictwa od strony
zewnętrznej w celu określenia czasu i miejsca ich powstania. Sam termin paleografia proponuje tłumaczyć jako „opis starożytności” (описание древностей), co jest dość ekscentryczne, wskazujące
na chęć nawiązania do zarzuconych archaizmów, czym niepotrzebnie wykracza poza tradycyjne
rozumienie nazw nowożytnych dyscyplin naukowych tworzonych z greckich złożeń. Cenne jest natomiast w tym ujęciu poszerzenie zakresu chronologicznego badań paleograficznych po współczesność, a ponadto unikatowe w tego typu podręcznikach wyposażenie kursu w krótki album paleograficzny oraz zestaw ćwiczeń256. Ostatnio najpopularniejszy jest kilkakrotnie wznawiany podręcznik
T a t j a n y K r u g ł o w e j, napisany wspólnie z Nadieżdą Abramową. Jest to krótki treściwy wykład
podstaw paleografii ruskiej zawierający obok przeglądu typów pisma także informacje o bierestologii i filigranologii257. Wymienione podręczniki nauk pomocniczych w odniesieniu do paleografii
wyróżniają się korzystnie wysokim poziomem na tle wyżej omówionych skryptów wydawanych
specjalnie do nauki paleografii ruskiej.

5.4. POLSKIE PODRĘCZNIKI DO PALEOGRAFII RUSKIEJ
W Polsce dysponujemy zaledwie kilkoma wydawnictwami. Ściśle do zagadnień paleografii ruskiej
odnosi się jedynie podręcznik Bogdana Horodyskiego z 1951 r.258 oraz nowszy, napisany po rosyjsku, podręcznik historii pisma ruskiego Teotyna Rott–Żebrowskiego wydany dwukrotnie w Lublinie
w 1983 i 1987 r. Ponadto refleksję ogólniejszą można znaleźć w przeglądowym klasycznym podręczniku nauk pomocniczych historii Józefa Szymańskiego. B o g d a n H o r o d y s k i (1904–1965),
historyk i bibliotekarz, przed drugą wojną światową pracujący w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich,
później w Bibliotece Narodowej, zaraz na wstępie zaznaczył, że jego podręcznik ma charakter praktyczny i został napisany, aby ułatwić pracę przy inwentaryzacji rękopisów cyrylickich w polskich
archiwach, która traktowana jest drugoplanowo, wskutek trudności w odczytywaniu pisma. Autor
nie rościł sobie pretensji do oryginalności badań, a jedynie starał się możliwie przejrzyście zestawić
osiągnięcia paleografii cyrylickiej. Zasadniczo w układzie i metodzie B. Horodyski wzorował się na
podręczniku Wiaczesława Szczepkina.
Z kolei podręcznik Teotyna Rott–Żebrowskiego (1919–2004), wydany w tzw. małej poligrafii
(powielony maszynopis, gdzie znaki historycznej cyrylicy autor wpisał ręcznie), jest krótkim, napisanym po rosyjsku skryptem do wykładów prowadzonych na Uniwersytecie im. M. Curie–SkłodowГ. А. Леонтьева, Палеография, хронология, археография, геральдика, Москва 2000 (Пособие для вузов).
Taż, Палеография и археография, [w:] Г. А. Леонтьева, П. А. Шорин, В. Б. Кобрин, Вспомогательные
исторические дисциплины. Учебник для студентов высших учебных заведений, Москва 2009, s. 26–101.
256
Е. В. Крушельницкая, Палеография, [w:] Специальные исторические дисциплины..., s. 9–93; Материалы
и задания для практических занятий, к разделу „Палеография”, [w:] Специальные исторические дисциплины...,
s. 513–544.
257
Т. А. Круглова, Русская палеография, [w:] Н. Г. Абрамова, Т. А. Круглова, Вспомогательные исторические
дисциплины, Москва 2011, s. 86–166.
258
B. Horodyski, Podręcznik paleografii ruskiej, Kraków 1951, 92 s. + 16 tablic.
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skiej w Lublinie. Nie zawiera żadnych założeń teoretycznych ani uzasadnienia zakresu podawanych
treści. Konstrukcja skryptu odpowiada dawnej tradycji rosyjskiej. W nadzwyczaj krótkich, liczących
od 2 do 6 stron podrozdziałach autor przedstawił pochodzenie pisma słowiańskiego, analizę pisma
cyrylickiego, ozdabianie rękopisów, kryptografię, system cyrylickich liczebników, materiały i narzędzia pisarskie, wygląd zabytków (zmienne sposoby zapełniania karty) oraz dzieje ortografii ruskiej
i rosyjskiej. W tym układzie nieco obszerniejsze są jedynie wywody o wprowadzeniu pisma na
Rusi, oparte na pracy W. Istrina, przegląd poszczególnych liter i sposobów ich pisania oraz końcowy
rozdział o ortografii. Całość została wzbogacona o 30 ilustracji z przykładami pisma skopiowanych
z tablic W. Szczepkina i in.
Profesor Józef Szymański (1931–2011) pismom niełacińskim, w tym głównie głagolicy i cyrylicy, poświęcił w swoim fundamentalnym podręczniku nauk pomocniczych historii zaledwie 2 strony
(par. 8.7.2, s. 366–368, w wyd. 2009), wzbogacone o celny wykaz 15 najważniejszych podręczników paleografii głagolskiej i cyrylickiej (s. 385)259. Siłą rzeczy zmuszony jestem wspomnieć także
o własnym skrypcie do nauki odczytywania pisma staroruskiego i rosyjskiego z 1996 r., w którym
zamieściłem 35 elektronicznie wypreparowanych zdjęć rękopisów cyrylickich ze zbiorów polskich
z XIV–XX w. wraz z odczytaniem, poprzedzonych krótkim objaśniającym wstępem260. Skrypt ten
został wręcz zdruzgotany przez recenzenta „Studiów Źródłoznawczych”, nie wiedzieć czemu żądającego, by pomoc dydaktyczna spełniała rolę podręcznika paleografii, wydawnictwa źródłowego
etc.261
Ostatnio ukazało się wydane w Piotrkowie Trybunalskim kompendium Marka Gajdy (ur. 1978)
ABC neografii ruskiej262. Ze względów czasowych nie jestem w stanie rzetelnie ocenić tego obszernego (324 strony) opracowania historii powstania i rozwoju cyrylicy, będącego jednocześnie
praktycznym instruktarzem nauki czytania nowożytnego pisma ruskiego. Autor skoncentrował się
głównie na historii, cechach i sposobach odczytywania skoropisu moskiewskiego, uwzględniając
jednak całokształt dziejów cyrylicy na ziemiach ruskich. Zaopatrzył swój podręcznik w tablice znaków zaczerpnięte z rosyjskich podręczników paleografii, głównie autorstwa W. Szczepkina, I. Bielajewa, E. Karskiego, L. Czeriepnina. Niezwykle cenny wydaje się uzyskany z archiwów i bibliotek
rosyjskich materiał dokumentowy i dołączone 23 fotografie tekstów pisanych cyrylicą wraz z odczytaniem, co pozwoli studiującym na sprawdzenie swoich możliwości. Dyskusję z Autorem na temat
użytego w tytule terminu „neografia ruska”, gdy faktycznie chodzi o paleograficzne problemy skoropisu rosyjskiego, pozostawiam na inną okazję, doceniając trud Marka Gajdy podjęty przy okazji
kwerendy prowadzonej w Rosji.

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, wyd. 6, Warszawa 2009.
K. Pietkiewicz, Cyrylica. Skrypt do nauki odczytywania pisma staroruskiego i rosyjskiego dla studentów archiwistyki, Poznań 1996.
261
W. Mikulski, O odczytywaniu cyrylicy, „Studia Źródłoznawcze”, 2000, t. 38, s. 111–116.
262
M. Gajda, ABC neografii ruskiej, Piotrków Trybunalski 2013, 324 s.
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Rozdział II

ALFABET, ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA
W DAWNEJ RUSI I W ROSJI (XI–XX W.)

1. POWSTANIE I ROZPRZESTRZENIENIE SIĘ PISMA SŁOWIAŃSKIEGO
1.1. ALFABET — PODSTAWOWE POJĘCIA
Alfabet (ros. алфавит, азбука) to komplet liter pisma, ułożonych w powszechnie przyjętym porządku. Taką ogólną definicję można przyjąć pod warunkiem, że rozumiemy przez nią „pismo alfabetyczne”, a więc taki zestaw liter, używany w określonym piśmiennictwie, który charakteryzuje
się 1) określoną liczbą liter, 2) ich porządkiem w układzie, 3) ich kształtem (sposobem pisania lub
druku), 4) ich nazwami i 5) dźwiękowym znaczeniem liter1. Celowo przywołuję tu określenie z popularnego rosyjskiego podręcznika dla nauczycieli, by zorientować polskiego czytelnika w zakresie
znaczeniowym występującym w Rosji. Zatem znać alfabet, znaczy znać kształty liter, ich nazwy,
liczbę i kolejność w zestawie. Gorzej jest z ostatnią cechą — dźwiękami przypisanymi do konkretnej
litery. W nauce nie rozstrzygnięto problemu, czy dźwiękowe znaczenia liter należą do alfabetu.
W alfabetach używanych w europejskim kręgu kultury śródziemnomorskiej, greckim i łacińskim,
i pochodzących od nich licznych alfabetach dostosowanych do poszczególnych języków przyjmuje
się, że alfabety mają charakter fonetyczny, a więc do konkretnej litery jest przypisany konkretny
fonem — najmniejsza cząstka mowy. W rosyjskim nazywana też dźwiękiem (фонем, звук). Inaczej
mówiąc, przeznaczeniem liter jest być środkiem do oznaczenia dźwięków mowy. Nie znaczy to,
że konkretny fonem jest trwale i ostatecznie przypisany do danego znaku. Litery bowiem mają rozmaite znaczenia, należące i nienależące do alfabetu.
Znaczenia liter bowiem są wyrażone w ich nazwach — [a] a, [b] be, [c] ce, [d] de ...; [α] alfa,
[β] beta, [γ] gamma, [δ] delta ... itd. — charakterystycznych dla większości europejskich alfabetów. Nazwa, a właściwie jej początek lub następująca po samogłosce spółgłoska, zwykle informuje
o dźwiękowym znaczeniu litery. Te proste znaczenia dźwiękowe liter nie wyczerpują ich fonetycznego znaczenia, bo istnieje szereg reguł przyjętych i utrwalonych, a także skodyfikowanych w rozwoju
każdego konkretnego pisma, który w określonych wypadkach nakazuje zapisywać słowa w sposób
daleki od zapisu fonetycznego.
Sam zestaw liter alfabetu, ich nazwy i ich porządek na liście nie określają jeszcze jakichkolwiek
cech pisma i jego odczytywania, niemniej znajomość wymienionych cech alfabetu jest niezbędna,
tak ze względów praktycznych, do korzystania ze słowników, poradników, encyklopedii i wszelkich
В. Т. Ветвицкий, В. Ф. Иванова, А. И. Моисеев, Современное русское письмо. Пособие для учителей,
Москва 1974.
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wykazów podawanych w „porządku alfabetycznym”, jak i ze względów kulturowych, gdyż nazwy
liter związane są z kulturą języka. Ich znajomość jest przejawem ogólnego wykształcenia człowieka,
pozwala np. zapisać skróty zasłyszane lub poprawnie oddać zapisane: „er/pe/a” — RPA, „zet/es/er/
er” — ZSRR. W pracy z dawnym piśmiennictwem podstawy alfabetu mają znaczenie decydujące,
a znajomość chronologii jego rozwoju, zmienności wraz z rozwojem języka norm ortograficznych
i interpunkcyjnych jest niezbędnym warunkiem poprawnego jego odczytywania.

1.2. DZIAŁALNOŚĆ KONSTANTYNA–CYRYLA I METODEGO
Apostołowie Słowian i współpatroni Europy, pochodzący z Salonik (słowiańskiego Sołunia, stąd
określenie bracia sołuńscy) Konstantyn (Cyryl) zwany Filozofem (ok. 827–869) i jego starszy brat
Metody (815–885), są bohaterami licznych opracowań i publikacji hagiograficznych, naukowych
i popularnych. Ich działalność, dzięki szerokim międzynarodowym kontaktom, przyniosła sławę
i kult już za życia, by wkrótce dzięki uczniom i kontynuatorom stać się stałym elementem historycznej tradycji Europy Środkowej i Wschodniej2.
Konstantyn i Metody byli synami Marii (być może Słowianki)3 i Leona, wojskowego zarządcy
prowincji, themy salonickiej. Język słowiański poznali zapewne w dzieciństwie, w owym czasie bowiem Słowianie stanowili znaczny odsetek ludności bizantyjskiej Macedonii i z pewnością nie brakowało ich w portowych Salonikach. O św. Metodym wiemy, że w młodości podjął służbę wojskową, ożenił się i miał dzieci, ale w wieku około 30 lat w nieznanych okolicznościach porzucił służbę
państwową, został mnichem w klasztorze na górze Olimp w Bitynii (Azja Mniejsza), gdzie zajął się
studiowaniem ksiąg religijnych i prowadził życie ascety. Znacznie lepiej znamy życie św. Konstantyna. W dzieciństwie otrzymał wykształcenie domowe, po czym po śmierci ojca ok. 840 r. podjął
naukę w szkole cesarskiej w Konstantynopolu, gdzie studiował pod kierunkiem najwybitniejszych
ówczesnych uczonych i intensywnie uczył się języków, w czym wykazywał wybitne zdolności.
Hagiografowie piszą, że oprócz greckiego i słowiańskiego znał żydowski (aramejski?), chazarski,
arabski, samarytański (hebrajski?) i syryjski (surski). Po studiach został mnichem. Był doskonałym
mówcą i teologiem, odnoszącym błyskotliwe sukcesy w publicznych dyskusjach, skoro już ok. 850 r.
podjął w Konstantynopolu wykłady z filozofii, a sława, jaką wówczas zyskał jako uczony, zapewniła
mu przydomek „Filozofa”. Wspaniała kariera Konstantyna załamała się w 856 r. po zamachu stanu
cesarza Michała III. Konstantyn, protegowany rządzącej dotąd cesarzowej regentki Teodory, został
wygnany ze stolicy i schronił się w monasterze kierowanym przez Metodego. W tym dopiero momencie drogi życiowe braci zeszły się na stałe. Zapewne wówczas wokół Konstantyna i Metodego
zebrał się krąg uczonych, który przygotował misję u Słowian.
W 858 r. nowo wybrany patriarcha Focjusz, niegdyś nauczyciel Konstantyna, postanowił wykorzystać zdolności swojego wychowanka. Wezwawszy go na swój dwór, powierzał mu odtąd szereg
misji. Na przełomie 860/861 r. Konstantyn i Metody odbyli podróż do Chazarów. W drodze odwiedzili Chersonez (ob. przedmieście Sewastopola) na Krymie, gdzie Konstantyn uzyskał relikwie
św. Klemensa, papieża, który zginął w 101 r. męczeńską śmiercią. Posiadanie tych relikwii w przyszłości zapewniło Konstantynowi przychylność papiestwa. W 863 r. misję w państwie wielkomorawskim zlecił im sam Michał III, odpowiadając na prośbę tamtejszego władcy Rościsława (846–870),
Współpatronami Europy ogłosił ich Jan Paweł II Listem Apostolskim Egregiae virtutis 31 grudnia 1980 r. Podstawową bibliografię o działalności obu świętych opublikował w 1963 r. W. Istrin: В. А. Истрин, 1100 лет славянской
азбуки, Москва 1963 (wznowienie pod red. L. P. Żukowskiej 1988 i 2010). W Polsce podstawową pracą jest rozprawa Jana Leśnego, Konstantyn i Metody apostołowie Słowian. Dzieło i jego losy, Poznań 1987.
3
Słowiańskość matki jest wywiedziona jedynie z dobrej znajomości dialektu macedońskiego Konstantyna i Metodego, bez żadnego dowodu.
2
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który niezadowolony z misji prowadzonej po chrzcie z 831 r. przez duchownych z Włoch, Grecji
i Niemiec, poprosił o przysłanie biskupa zdolnego do nauczania wiary w miejscowym języku. Nie
udało się ustalić, czy dopiero na miejscu na Morawach, czy już wcześniej Konstantyn stworzył odpowiedni alfabet i przetłumaczył na język słowiański zasadniczy zrąb literatury religijnej, Cztery
Ewangelie, Psałterz, Dzieje Apostolskie, Mszał wedle wzorów zachodnich4. W każdym razie podjęta
misja znaczyła początek nowej epoki w dziejach kultury Słowian, przede wszystkim południowych,
a potem wschodnich. Co ciekawe, bracia misjonarze nie mieli zapewne nawet święceń kapłańskich.
Konstantyn był być może diakonem, Metody zwykłym mnichem.
Misja na Morawach zakończyła się niepowodzeniem. Pod naciskiem duchowieństwa niemieckiego w 867 r. Konstantyn i Metody musieli opuścić Morawy i wraz z uczniami udać się do Panonii,
a stamtąd w 868 r. dotarli do Rzymu. Dzięki ofiarowaniu relikwii św. Klemensa Konstantyn uzyskał
zgodę papieża Hadriana II na odprawianie liturgii w języku słowiańskim. Papież ponadto nadał Metodemu i jego uczniom godności duchowne.

Obszar misyjny Cyryla i Metodego

Konstantyn wstąpiwszy do jednego z rzymskich klasztorów, przyjął imię Cyryl, pod którym znany jest w Kościele wschodnim. Zmarł 14 lutego 869 r. Kontynuatorem misji został Metody ok. 870 r.
wyświęcony na metropolitę Sirmium (Sremska Mitrovica), niezależnej prowincji kościelnej w PaJ. Leśny zwrócił uwagę, że w sporach z duchowieństwem niemieckim dotyczących liturgii stawała jedynie kwestia języka, a nie porządku liturgii, zatem można przypuszczać, że Konstantyn i Metody posługiwali się liturgią przyjętą w Kościele zachodnim, zapewne w wersji pośredniej, tzw. liturgii św. Piotra, ułożonej przez papieża Grzegorza Wielkiego.

4

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

ALFABET, ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA W DAWNEJ RUSI I W ROSJI (XI–XX W.)

77

nonii. Na Morawy powrócił w 874 r., zaproszony przez ks. Światopełka, pod którego panowaniem
państwo wielkomorawskie weszło w szczytowy okres rozkwitu, co sprzyjało pracy duszpasterskiej.
Mimo wielu zabiegów i sukcesów w pracy misyjnej, w końcowym rezultacie Metody stracił wpływy na Morawach na rzecz duchowieństwa łacińskiego, zmarł 6 kwietnia 885 r., a zaraz potem papież Stefan V zabronił stosowania liturgii słowiańskiej. Jeszcze wcześniej Światopełk zlikwidował
Kościół słowiański, a przy okazji zniszczono księgi pisane alfabetem słowiańskim, co tłumaczy
fakt, że tak niewiele ich dotrwało do naszych czasów. Wygnani z Moraw uczniowie Metodego zostali przyjęci przez cara Bułgarii Borysa Michała, dając zaczyn bujnego rozwoju prawosławnego
piśmiennictwa słowiańskiego.

1.3. JĘZYK STAROSŁOWIAŃSKI, CZY CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI ALBO
STARO–CERKIEWNO–SŁOWIAŃSKI
J ę z y k s t a r o s ł o w i a ń s k i — to pierwszy język literacki wszystkich Słowian, powstały w IX w.
w wyniku dokonania przez greckich misjonarzy Konstantyna (Cyryla) i Metodego przekładu chrześcijańskiego Pisma Świętego i innych tekstów religijnych z języka greckiego. Zatem pierwszy słowiański język literacki powstał jako język „święty”5. Zgodnie z powyższą definicją język starosłowiański nie był językiem żywych codziennych kontaktów, tylko językiem liturgii i kazań, a także językiem kontaktów pisemnych — językiem Pisma Świętego, filozofii, hagiografii. Język ten rozpowszechniony w prawosławnym świecie słowiańskim podlegał wpływom żywego miejscowego języka.
Stopniowo każdy ze słowiańskich narodów tworzył własny zwód (извод) starosłowiańskiego języka,
serbski, bułgarski, ruski, przy tym zwód ruski w nauce rosyjskiej nazywany jest językiem słowiańskim lub słowieńskim, który w XI–XVIII w. w historycznym rozwoju przekształcił się w używany
dziś w Kościele prawosławnym liturgiczny język klasyfikowany jako nowo–cerkiewno–słowiański
typu rosyjskiego.
Pojęcie języka starosłowiańskiego wprowadził do nauki jako pierwszy Aleksandr Wostokow już
w 1820 r.6 W polskiej tradycji natomiast wymiennie używane jest częściej w tym znaczeniu pojęcie
język c e r k i e w n o s ł o w i a ń s k i lub s t a r o – c e r k i e w n o – s ł o w i a ń s k i. W językoznawstwie panuje zgoda co do tego, że języki słowiańskie należą do rodziny języków indoeuropejskich.
Wyodrębniły się z niej jako podrodzina bałtosłowiańska, z której następnie wykształciły się języki słowiańskie. Nie wdając się w krytykę rozmaitych hipotez co do przebiegu tego procesu (jego
trwanie datowane jest przez slawistów zwykle na okres od połowy II tysiąclecia p.n.e. do połowy I tysiąclecia n.e.), wypada przyjąć, że w tym okresie ukształtował się, cechujący się bogactwem
dialektów, ogólny język prasłowiański, zwany też starosłowiańskim7. Zapewne jednym z dialektów
południowosłowiańskich posłużyli się święci Konstantyn i Metody, dokonując przekładów z języka
greckiego. Język starosłowiański w wersji z czasów Konstantyna i Metodego w nauce dzieli się wedle zachowanych zabytków na dwie grupy, głagolską i cyrylską, w zależności, czy zachowały się napisane głagolicą, czy cyrylicą — jednym z dwóch alfabetów słowiańskich. Podział ten ma znaczenie
nie tylko formalne, gdyż zabytki głagolskie są przeważnie starsze od cyrylskich i zawierają starsze
formy językowe8. Zachowało się niewiele zabytków tego języka.

А. М. Камчатнов, Старославянский язык. Курс лекций, изд. 5–е, Москва 2009, s. 5.
Александр Востоков, autor klasycznego słownika i gramatyki: Словарь церковнославянского языка, t. 1–2,
1858–1861; Грамматика церковно–славянского языка, w: „Ученые Записки” w t. 7 z 1863 r.
7
L. Moszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej, wyd. 2, Warszawa 2006, s. 193–210, rozdz. IV: Język prasłowiański.
8
Por. np.: T. Lehr–Spławiński, C. Bartula, Zarys gramatyki języka staro–cerkiewno–słowiańskiego na tle porównawczym, wyd. 6, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973, s. 7.
5
6
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W grupie głagolskiej jest to siedem zasadniczych kodeksów: 1) Kodeks zografski (Codex Zographensis) z końca X w. znajdujący się niegdyś w monasterze Zografos na górze Athos (obecnie w Petersburgu); 2) Kodeks mariański (Codex Marianus) z X w. niegdyś w monasterze N.P. Marii na górze
Athos (obecnie w Moskwie); 3) Kodeks Assemaniego (Codex Assemanianus) z XI w. odkryty w Jerozolimie (obecnie w Watykanie); 4) Psałterz synajski (Psalterium Sinaiticum) z XI w. w Bibliotece
Klasztoru św. Katarzyny na górze Synaj; 5) Modlitewnik synajski (Euchologium Sinaiticum) znajdujący się w tym samym klasztorze; 6) Fragment Cloza (Glagolita Clozianus) — urywek kodeksu
z XI w. zawierającego homilie, ofiarowany przez hr. Cloza bibliotece w Trentino (Trydencie), 2 karty
znajdują się w Innsbrucku; 7) Mszał kijowski, fragment mszału (13 kart) obrządku łacińskiego, odpis z X–XI w. (obecnie w Bibliotece im. Wernadskiego w Kijowie); a ponadto kilka drobniejszych
zabytków na pojedynczych kartkach.
Do grupy cyrylskiej zalicza się zasadniczo cztery zabytki. Jest to: 1) Księga Sawy (Evangeliarium Savae) z XI w. pisana przez jakiegoś popa Sawę (obecnie w Moskwie); 2) Kodeks supraski
(Codex Suprasliensis), najobszerniejszy z zabytków cerkiewnosłowiańskich, zawierający tzw. menologium z XI w., odkryty w klasztorze Bazylianów w Supraślu (część główna — 151 kart — znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, druga część — 118 kart — w Bibliotece licealnej
w Lublianie, reszta — 16 kart — w Petersburgu); 3) Dwie karty chilandarskie z XI w. należące do
klasztoru Chilandar na górze Athos (obecnie w Odessie); 4) Apostolarz eninski, rękopis z XI w.
zawierający fragmenty listów apostolskich oraz śpiewy liturgiczne, odkryte w Eninie w Bułgarii.
Ponadto do zabytków cyrylskich zalicza się niektóre epigramy nagrobne — 5) najsłynniejszy cara
Samuela z 993 r. oraz 6) Ewangeliarz Ostromira z XI w., kopię jakiegoś ewangeliarza zapewne
przywiezionego z Bułgarii (obecnie w Petersburgu) i 7) Ewangeliarz Dobromira z XII w., oba mające cechy archaicznego języka.
Kwestia języka wymienionych tekstów nie została rozstrzygnięta. André Valliant, autor najobszerniejszego, do dziś stosowanego podręcznika, mówi o języku starosłowiańskim. Rozumie pod
nim wspólny słowiański język I tysiąclecia, z jego wieloma odmianami dialektycznymi9. Rozwijali
go uczniowie Metodego, skierowani przez władcę Bułgarii do macedońskiej Ochrydy, gdzie Klemes
i Naum stworzyli liczne szkoły pisarskie w monasterach. Zdaniem A. Vaillanta w X w. język starosłowiański w stolicy Bułgarii Presławiu przekształcił się w język literacki i z czasem nabrał cech języka
starobułgarskiego. Tadeusz Lehr–Spławiński zaliczył język najstarszych tekstów przełożonych przez
Konstantyna, Metodego i ich uczniów do narzeczy południowosłowiańskich, ściślej bułgarsko–macedońskich. Być może jest to język w znacznej części sztuczny, stworzony przez Cyryla i Metodego
do przekładu tekstów religijnych — jako taki po dziś dzień jest językiem liturgicznym Kościołów
prawosławnych, czyli językiem cerkiewnosłowiańskim. Język cerkiewnosłowiański przez wieki był
językiem piśmiennym Bułgarów, Serbów, Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, a nawet Chorwatów,
zanim narody te nie dorobiły się własnego języka literackiego.
Do języków martwych zaliczył cerkiewnosłowiański rosyjski slawista Wiktor M. Żywow, wskazując, że Cyryl i Metody musieli faktycznie przystosować język swojego otoczenia do wyrażenia
chrześcijańskich pojęć i oddać charakter zdań greckiego oryginału. Cyryl i Metody, dokonując
przekładów, stworzyli więc zasadniczy zrąb słownikowy (leksykę) języka cerkiewno–słowiańskiego. Ponadto musieli użyć jakiejś poprawnej składni. Nie mając wzorów, gdy brakowało słowiańskich odpowiedników, kopiowali wprost składnię grecką. W ten sposób powstała sztuczna składnia
słowiańskiego języka pisanego. Cerkiewnosłowiański był więc, wedle W. Żywowa, od początku
językiem książkowym, wyraźnie przeciwstawnym wobec mówionego języka domowego. Z czasem
A. Valliant, Manuel du vieux slave, Paris 1948, dostępny w Internecie w przekładzie rosyjskim V. Borodina:
А. Вайан, Руководство по старославянскому языку, Москва 1952.
9
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cerkiewnosłowiański używany w różnych krajach zaczął nabierać swoistych redakcji (изводов),
bułgarskiej, ruskiej, czy serbskiej. Niemniej pozostawały one zrozumiałe na całym obszarze słowiańskim. W związku z tym trzeba uznać klasyfikację współczesnego slawisty Františka V. Mareša,
wskazującą, że używany dziś w Kościele prawosławnym język liturgiczny należy zaklasyfikować
jako nowo–cerkiewno–słowiański, występujący w trzech typach: rosyjskim, chorwacko–głagolickim i czeskim10.

1.4. DYSKUSJE O WZAJEMNYM STOSUNKU GŁAGOLICY I CYRYLICY
W nauce problem dwóch słowiańskich alfabetów podjęto dopiero w końcu w XVIII w. Wcześniej
panowało przekonanie, że pismo głagolickie jest dziełem św. Hieronima, który znany jako twórca łacińskiej Wulgaty, uznawany był za Słowianina urodzonego w Dalmacji. Pochodzenie tego
podania nie jest jasne. Wiadomo, że w 1248 r. znał je papież Innocenty IV, który zezwolił duchowieństwu chorwackiemu na stosowanie liturgii słowiańskiej, którą dał im św. Hieronim (se habere
a B. Ieronimi asserentes)11. Jego wartość podważono dopiero na przełomie XVIII i XIX w. wraz
z dokładniejszym poznaniem zachowanych zabytków piśmiennictwa słowiańskiego. „Legendę”
św. Hieronima obalił „ojciec filologii słowiańskiej” Josef Dobrovský (1753–1829) w rozprawie
o głagolicy12. W owym czasie uczonych interesowało przede wszystkim z a g a d n i e n i e s t a r s z e ń s t w a jednego ze słowiańskich alfabetów i stworzenie którego z nich można przypisać
św. Konstantemu–Cyrylowi, przy czym uczonych XIX w. pasjonowała przede wszystkim kwestia
pochodzenia głagolicy13.
W 1858 r. dyskusję na temat pochodzenia alfabetów słowiańskich podsumował Paweł Józef Szafarzyk (Pavel Jozef Šafařík 1795–1861), który zebrał i usystematyzował argumenty historyczne i językoznawcze, opowiadając się za starszeństwem głagolicy14. Wyszedł od interpretacji traktatu Mnicha Chrabra, który wyraźnie stwierdzał, że przed misją Cyryla i Metodego pismo słowiańskie nie
istniało, że pismo stworzone przez Konstantyna było całkowicie nowe, natomiast cyrylica była jego
zdaniem pismem wtórnym stworzonym przez św. Klemensa (Klimenta) Ochrydzkiego. Głagolica
przeznaczona była dla Słowian z państwa wielkomorawskiego, już nawróconych na chrześcijaństwo,
ale niemających własnego pisma, natomiast cyrylicę stworzył św. Klemens dla Bułgarów obrządku
greckiego. Hipoteza Szafarzyka zachowuje do dziś swoją aktualność, choć nie brakuje nadal zwolenników starszeństwa cyrylicy. Przeciwstawiali się jej głównie uczeni rosyjscy, którzy uznawali
św. Konstantyna–Cyryla za twórcę cyrylicy. Podstawy tego poglądu pierwszy podważył rosyjski
slawista Wiktor Grigorowicz (1815–1876)15. Przeciw starszeństwu głagolicy ostro wypowiadali się
w Rosji słowianofile, doprowadzając do stłumienia krytyki naukowej. Ostatecznie tezę tę przyjęto
dopiero z chwilą publikacji fundamentalnego dzieła Vatroslava Jagicia.
Cały wywód za: В. М. Живов, Исторический очерк о церковнославянском языке, [w:] А. А. Плетнева,
А. Г. Кравецкий, Церковнословянский язык, ред. В. М. Живов, Москва 2001, s. 11–27; F. V. Mareš, Pierwszy
słowiański język literacki i początki piśmiennictwa słowiańskiego, Kraków 1994.
11
И. В. Ягич, Глаголическое письмо, s. 51–52.
12
J. Dobrovsky, Glagolitica. Über die glagolitische Literatur, das Alter der Bukwitza, ihr Muster, nach welchem sie
gebildet worden, den Ursprung der Römisch–Slawischen Liturgie, die Beschaffenheit der dalmatischen Uebersetzung, die man dem Hieronymus zuschrieb u.s.w. Ein Anhang zum Slawin, Prag 1807.
13
Szczegółowego omówienia tych dyskusji dokonał M. Wójtowicz, Początki pisma słowiańskiego, Poznań 2000,
s. 8–9.
14
P. J. Šafařík, Über den Unsprung Und die Heimath des Glagolitismus, Prag 1858.
15
Za: И. В. Ягич, Глаголическое письмо, s. 64; В. И. Григорович, Статьи, касающиеся древнеславянского
языка, Казань 1852.
10
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Poglądy Szafarzyka wskazujące na starszeństwo głagolicy są dość powszechnie przyjmowane
i tylko nadal uzupełniane o nowe argumenty. Powołują się na nie i przytaczają Isaac Taylor (1829–
1901)16, Vatroslav Jagić, czeski uczony i duchowny katolicki Josef Vajs (1865–1959)17, Mieczysław
Małecki (1903–1946)18, Olga Nedeljković, Nikita Iljicz Tołstoj (1923–1996)19, Leszek Moszyński
i František Václav Mareš (1922–1994)20.

1.5. POWSTANIE PISMA SŁOWIAŃSKIEGO
WEDŁUG MARIANA WÓJTOWICZA
Poznański slawista Marian Wójtowicz stworzył spójną hipotezę, przedstawiającą etapy pracy
św. Konstantyna nad głagolicą21. Jego zdaniem św. Konstantyn–Cyryl za podstawę systemową przyjął alfabet grecki, następnie przystosował go do słowiańskiego systemu fonologicznego, po czym
skonstruował nowe, oryginalne litery i nadał im nazwy.
Podstawę słowiańskiego alfabetu Konstantyna stanowił klasyczny alfabet grecki w wersji używanej w Bizancjum w IX w., składający się z 24 liter:
Αα —

(alfa)

Ιι

Ββ —

(beta)

Γγ —

—

(jota)

Ρρ —

(rho)

Κκ —

(kappa)

Σσ —

(sigma)

(gamma)

Λλ —

(lambda)

Ττ —

(tau)

Δδ —

(delta)

Μμ —

(my)

Υυ —

(ipsylon)

Εε —

(epsilon)

Νν —

(ny)

Φφ —

(phi)

Ζζ —

(dzeta)

Ξξ —

(ksi)

Χ χ — (chi)

Ηη —

(eta)

Οο —

(omikron)

Ψψ —

(psi)

Θθ —

(theta)

Ππ —

(pi)

Ωω —

(omega)

Od chwili powstania tego alfabetu w VI w. p.n.e. zmieniła się funkcja niektórych znaków — część
liter oznaczała już inne głoski niż w dobie klasycznej: zanikła różnica między omikronem (o) i omegą
(ω) i obie oznaczały samogłoskę o; samogłoska ē oznaczana literą eta (η) oraz ypsilon (υ) zmieniły
się w i. Charakterystyczne dla greki dyftongi uległy monoftongizacji, czyli przeszły w głoski, np. ει,
οι ≥ i, ale nadal zachowywano tradycyjną pisownię. Natomiast inne dyftongi uległy rozdzieleniu na
dwa elementy, np. αυ, ευ. Zmieniła się wymowa niektórych spółgłosek, np. spółgłoskę β beta odpowiadającą pierwotnie b wymawiano teraz jak w; γ gamma — jak h, etc.
Ponadto w alfabecie greckim każdej literze przypisany był liczebnik (nie abstrakcyjna cyfra, lecz
słowo), tworząc trzy grupy liczb oznaczających jedności, dziesiątki i setki. Niezbędną do pełnych
trzech szeregów liczbę 27 znaków uzupełniały litery: ϛ (wau albo jońska stigma) oznaczająca sześć,
ϟ (koppa) oznaczająca dziewięćdziesiąt oraz ϡ (sampi) — dziewięćset, używane w antyku, w średniowieczu byłyby już zapomniane, gdyby nie tradycja oznaczania nimi liczebników.

I. Taylor, Über den Ursprung des glagolitischen Alphabet, „Archiv fur slavische Philologie”, 1881, 5, s. 191–192;
tenże, The Alphabet. An account of the Origin and Developement of Letters, London 1883.
17
J. Vajs, Rukověť hlaholské paleografie. Uvedení do knižního písma hlaholského, Praha 1932.
18
M. Małecki, Najstarszy literacki język Słowian, Kraków 1947.
19
Н. И. Толстой, Древняя славянская письменность и становление этнического самосознания у славян.
Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья, Москва 1982.
20
F. V. Mareš, Pierwszy słowiański język literacki...
21
M. Wójtowicz, Początki pisma słowiańskiego, Poznań 2000, s. 80–110.
16
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Szeregi owych trzech grup liczebników przedstawiają się następująco:
Jedności
α
β
γ
δ
ε
ς
ζ
η
θ

Dziesiątki

— jeden
— dwa
— trzy
— cztery
— pięć
— sześć
— siedem
— osiem
— dziewięć

ι
κ
λ
μ
ν
ξ
ο
π
Ϟ

Setki

— dziesięć
— dwadzieścia
— trzydzieści
— czterdzieści
— pięćdziesiąt
— sześćdziesiąt
— siedemdziesiąt
— osiemdziesiąt
— dziewięćdziesiąt

ρ
σ
τ
υ
φ
χ
ψ
ω
Ϡ

— sto
— dwieście
— trzysta
— czterysta
— pięćset
— sześćset
— siedemset
— osiemset
— dziewięćset

Powyższa kolejność liter alfabetu wedle odpowiadających im liczebników okazała się niezwykle trwała, gdyż ze zmianami, oczywistymi, zważywszy na stosowanie go przez kilka tysięcy lat,
utrzymana została w swoim zasadniczym kształcie do dziś we współczesnym alfabecie greckim, jak
i w pochodnych od niego współczesnych alfabetach słowiańskich. Pierwszym krokiem Konstantyna było przystosowanie podstawy alfabetu do słowiańskiego systemu fonologicznego, inaczej mówiąc, porównanie zasobu dźwięków obu języków, greckiego i słowiańskiego, i wybranie fonemów
(najmniejszych rozróżnialnych cząstek języka) zgodnych w obu językach, a wyodrębnienie fonemów wyłącznie słowiańskich lub wyłącznie greckich. Następnie Konstantyn musiał dokonać zmian
w podstawie alfabetu. Polegały one na pozostawieniu w niej miejsc, jakie miały zająć litery słowiańskie oznaczające fonemy zgodne z greckimi, usunięciu nieprzydatnych do języka słowiańskiego liter greckich, a wprowadzeniu liter na oznaczenie dźwięków specyficznie słowiańskich. W ten
sposób Konstantyn stworzył, stosując schemat alfabetu greckiego, system odpowiadający dźwiękom
rozróżnialnym przez Słowian. Z powyższego zestawu 27 znaków, 21 miało odpowiednie fonemy
słowiańskie (podajemy je w brzmieniu współczesnego zapisu polskiego z odpowiednim wyrażonym
cyfrowo liczebnikiem):
α
β
γ
δ
ε
ς
ζ
η
θ

—a
—w
—g
—d
—e
—►
—z
—i
—►

—1
—2
—3
—4
—5
—6
—7
—8
—9

ι
κ
λ
μ
ν
ξ
ο
π
Ϟ

—i
—k
—l
—m
—n
—►
—o
—p
—►

— 10
— 20
— 30
— 40
— 50
— 60
— 70
— 80
— 90

ρ
σ
τ
υ
φ
χ
ψ
ω
Ϡ

—r
—s
—t
—u
—f
— ch
—►
—o
—►

— 100
— 200
— 300
— 400
— 500
— 600
— 700
— 800
— 900

W tak ułożonym alfabecie greckim brakowało znaków na oznaczenie aż kilkunastu fonemów
występujących w języku słowiańskim. Konstantyn starając się w miarę możności nie naruszyć greckiego systemu kolejności znaków, wyrzucił zbędne sześć znaków: ς, θ, ξ, ϟ, ψ, ϡ, a puste miejsca
zapełnił literami oddającymi bliskie, sąsiadującym fonemom greckim dźwięki słowiańskie. Do alfabetu wprowadził trzynaście nowych liter. Cztery postawił obok pokrewnych liter greckich. Pozostałe
specyficznie litery słowiańskie przesunął na koniec alfabetu. Jest to oczywiście hipoteza, ale o jej
prawdziwości przekonuje zachowana z tradycji greckiej kolejność liczebników przypisanych poszczególnym znakom. Podstawa ta wedle M. Wójtowicza przedstawiała się następująco:
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α
►
β
γ
δ
ε
►
►
ζ

—a
—b
—w
—g
—d
—e
—ż
—ʒ
—z

—1
—2
—3
—4
—5

—7

η
ι
►
κ
λ
μ
ν
ο
π

— i1
— i2
— g’
—k
—l
—m
—n
— o1
—p

—8 ρ
— 10 σ
τ
— 20 υ
— 30 φ
— 40 χ
— 50 ω
— 70 ►
— 80 ►

—r
—s
—t
—u
—f
— ch
— o2
—š
—c

— 100
— 200
— 300
— 400
— 500
— 600
— 800

►
►
►
►
►
►
►

—č
—ъ
—ь
— ě (ä)
—ǫ
— ju (ü)
—ę

Dopiero po wykonaniu takiej pracy Konstantyn mógł stworzyć słowiański alfabet. Jego forma
graficzna, znana pod nazwą głagolicy, jest samodzielnym i oryginalnym systemem pisma, wynikiem
twórczej pracy Konstantyna. Zgodnie ze średniowieczną tradycją autor sięgnął po całą gamę symboliki chrześcijańskiej, tworząc system liter w oparciu o znak krzyża oraz kreseczki poziome, pionowe
i pętelki. Zapewne początkowo przeważał kanciasty kształt liter i dopiero pod wpływem użytkowników być może przybrały one bardziej okrągłe kształty. Niestety głagolica Konstantyna nie zachowała się w oryginale. Najstarsze zabytki rękopisów głagolickich dzieli 150 lat od powstania pisma
ułożonego przez Konstantyna. Zdaniem M. Wójtowicza litery głagolickie dzielą się na cztery grupy:
1) liter, których podstawę stanowi krzyż równoramienny +; 2) krzyż monogramatyczny ┼; 3) krzyż
grecki z wpisaną literą x ; oraz 4) litery greckie. Wszystkie poddane licznym przekształceniom.
Pierwotna głagolica liczyła 34 znaki. Ostatnim krokiem było nadanie odpowiednich nazw literom, co było zgodne nie tylko z tradycją grecką i hebrajską. W głagolicy większość nazw daje się
wyjaśnić, z wyjątkiem liter ukъ, frъtъ, hěrъ. Przeważnie są to zwyczajne nazwy i proste pojęcia, które wypowiadane kolejno tworzą rytmiczną prozę, ułatwiającą naukę pisania. Być może pierwotnie
nazwy liter były początkowymi wyrazami jakiegoś alfabetycznego akrostychu, który nie zachował
się do naszych czasów. W celu opanowania alfabetu zamiast całego wiersza uczono się na pamięć
początkowych wyrazów lub może ich części i tak stały się one nazwami liter słowiańskiego alfabetu.
κ —k

ω — o2

α —a

— azъ

► —b

— boukъvi λ — l

β —w

— vědě

γ —g

— glagoli ν — n

— naš

► —č

— čьrvь

δ —d

— dobro

ο — o1

— onъ

► —ъ

— jerъ

ε

— estъ

π —p

— pokojь ► — ь

— jerь

► —ż

— živěte

ρ —r

— rьci

► — ě (ä)

— jatь

► —ʒ

— ʒělo

σ —s

— slovo

► —ǫ

— ǫ (jǫ)

ζ

— zemja

τ

— tvrьdo ► — ju (ü)

η — i1

— iže

υ —u

— ukъ

ι

—i

φ —f

— frъtъ

— ge

χ — ch

— hěrъ

—t

—z
— i2

► — g’

μ —m

—t

— kako

— otъ

— ljudije ► — š

— ša

— myslite ► — c

— ci

► —ę
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Forma nazw większości liter głagolicy nie zmieniła się z biegiem lat. Nie wszystkie nowe znaki
włączone do tego alfabetu na Morawach i w Bułgarii oraz Macedonii otrzymały odrębne nazwy,
a nazwy niektórych nie są pewne.

1.6. CYRYLICA KLEMENSA Z OCHRYDY
Drugi alfabet słowiański, c y r y l i c a, jest zaadaptowanym do systemu fonologicznego Słowian
alfabetem greckim. Okoliczności jego powstania nie są jasne. Za ojczyznę cyrylicy uważa się Bułgarię, gdzie równolegle z misją Konstantyna i Metodego na Morawach, od 863 r. misję prowadził
uczeń Metodego, Konstantyn z Presławia. Gdy w 886 r. w Bułgarii schronili się wygnani z Moraw
uczniowie Cyryla i Metodego, przynieśli z sobą duże doświadczenie w pisaniu i tłumaczeniu tekstów
kościelnych na język słowiański. Zapewne opór wpływowego w Bułgarii w tym czasie duchowieństwa greckiego spowodował, że głagolica została zarzucona na rzecz liter greckich, zaczerpniętych
z ówczesnej bizantyjskiej majuskuły. Za twórcę cyrylicy uznaje się najwybitniejszego ucznia Cyryla
i Metodego, św. Klemensa z Ochrydy (840–916), który osiadł w Kutmiczewicy i wraz ze św. Naumem z Presławia (ok. 830–910) w latach 886–893 wykształcił w piśmie około 3500 uczniów.
W tym właśnie okresie cyrylica nabrała cech dojrzałego alfabetu, skoro na soborze w Presławiu zwołanym przez ks. Borysa–Michała w 893 r., uznano język słowiański za język państwowy i kościelny
i uchwalono wprowadzenie cyrylicy do powszechnego użytku.
Autorstwo św. Klemensa potwierdza jedynie wzmianka w tzw. krótkim Żywocie św. Klemensa
mówiąca, że obmyślił on litery różne od tych, które wynalazł Konstantyn Filozof. Widząc, że alfabet grecki bywa obok głagolicy używany do zapisu tekstów słowiańskich, zachował gdzie to było
możliwe litery greckie, a dla głosek słowiańskich stworzył oparte na wzorach głagolicy bliskie stylistycznie znaki, jednak bardziej wyraźne i łatwiejsze do napisania i odczytania. Podobnie jak Konstantyn–Cyryl Klemens z Ochrydy miał znakomite przygotowanie filologiczne. Toteż dla nowego
alfabetu zachował przyjęty przez Konstantyna układ głagolicy. Zachował kolejność liter, także ich
nazwy. Pierwotna cyrylica liczyła 33 znaki, Klemens zrezygnował bowiem z niepotrzebnego w starobułgarskim palatalnego g’. Natomiast dla liczebników zachował tradycyjne litery greckie, które
pozostawały poza alfabetem. Graficznie cyrylica dzieli się na 21 liter zaczerpniętych bezpośrednio
z alfabetu greckiego, oraz z 12 liter słowiańskich, wyraźnie różniących się pod względem formy graficznej, jednak stylistycznie nawiązujących do liter greckich. Cyrylica jest więc kontynuacją głagolicy. Przejęła z niej strukturę alfabetu i zgodne z kolejnością alfabetu greckiego przyporządkowanie
liczebników.
1.

à

—1

8.

z

—

15.

í

— 50

22.

ô

— 500

29.

ü

—

2.

á

—

9.

ç

—7

16.

î

— 60

23.

õ

— 600

30.

¸

—

3.

â

—2

10.

è

—8

17.

ï

— 80

24.

w

— 800

31.

ý

—

4.

ã

—3

11.

i

— 10

18.

ð

— 100

25.

ö

—

32.

þ

—

5.

ä

—4

12.

ê

— 20

19.

ñ

— 200

26.

÷

—

33.

\

—

6.

å

—5

13.

ë

— 30

20.

ò

— 300

27.

ø

—

7.

æ

—

14.

ì

— 40

21.

îó

—

28.

ú

—

Zapewne zaraz po oficjalnym wprowadzeniu cyrylicy do użytku na przełomie IX i X w. zasób
liter tego alfabetu został wzbogacony o kilka dalszych znaków: y — i, u — uk będące ligaturą „îó”,
a równolegle usamodzielniło się ó — ikь, natomiast v — iżyca została przeniesiona na koniec alfabetu
po literach greckich zachowanych jako liczebniki. Z nadpisanego ø nad ò ukształtowało się r — šča;

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

84

ALFABET, ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA W DAWNEJ RUSI I W ROSJI (XI–XX W.)

w — omega występująca często w złożeniu z ò przybrała kształt t — ot. Pojawiły się także litery dla
prejotowanych (йотированных) samogłosek c, d, k; do powszechnego użytku weszło = — jery,
odpowiednik polskiego y, wkrótce połączone kreseczką. Tak ukształtowany w X w. alfabet cyrylicki
został bardzo szybko zaadaptowany na Rusi. W zasadzie był zgodny z ruskim systemem fonologicznym. Wraz z rozwojem języka i piśmiennictwa, w zależności od odmian regionalnych z pewnych
znaków rezygnowano, wprowadzając na to miejsce inne, na przykład prejotowane a zastąpiono ÿ.
à

— az(ъ)

á

— buki

â

— vědě

—1

ê

— kako

— 20

ë

— ljudьje

— 30

—2

ì

— myslete — 40

ã

— glagol(ь) — 3

í

— naš

— 50

ä

— dobro

—4

î

— on(ъ)

— 70

H,å

— jestъ

—5

ï

— pokoj

— 80

æ

— živěte

ð

— rьci

— 100

s

— zělo

ñ

— slovo

— 200

—6

z,ç — zemlja

—7

ò,h — tverdo

q,u — uk

è

— iže

—8

j,³

—i

— 10

y

— i (ji)

— 300

— chěr

— 600

d

— ie

w,t — ot

— 800

a

— ia

— ci

— 900

k

— (ju)

m,÷

— červь

— 90

#\

— a (ja)

ø

— ša

ÿ

— ja

r,ù — šča

q

— ksi

— 60

— jer

p

— psi

— 700

=,û — jery

f

— fita

—9

ü

— jerь

v

— ižica

¸

— jatь

õ
ö

ú

ó

— ikь

— 400

þ

— ju

ô

— fert

— 500

ý

— jus (u)

Tak w swoich dziejach, używany na terenie Słowiańszczyzny wschodniej (obszarze ruskim) alfabet cyrylicki łącznie korzystał w różnych okresach z 45 liter, z których aż 8 występowało w zasadniczych odmianach. Z niewielkimi zmianami przetrwał on do epoki reform Piotra I. Pod wpływem
zmian fonetycznych, co zrozumiałe, zmianie uległa wymowa nazw niektórych liter, jednak zachowany został zasadniczy zasób nazw zaczerpnięty z głagolicy. Traktowano je jak rzeczowniki i zwykle
odmieniano przez przypadki22.

2. PROBLEM POCZĄTKÓW PISMA NA RUSI
2.1. „CZERTY I REZY” (KRESKI I KARBY) — RZEKOME
PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKIE PISMO RUSKIE
Współcześnie panuje w nauce przekonanie, że do czasu stworzenia pisma przez św. Konstantyna Filozofa nie istniało żadne pismo, którym by wcześniej posługiwali się Słowianie. Jednak przez długie
dziesięciolecia, a także współcześnie w środowiskach kultywujących kulty dawnych Słowian poszukiwano i poszukuje się śladów takiego piśmiennictwa, wskazanych przez autora słynnego traktatu
z około 893 r. O pismenech („O literach”) Mnicha Chrabra, który stwierdził, że „dawniej Słowianie
nie mieli ksiąg, lecz gdy byli poganami, liczyli i wróżyli za pomocą kresek i karbów (nacięć)”23.
W oryginalnym tekście Mnicha Chrabra owe znaki słowiańskie nazwane zostały c z i e r t y i r i e z y
Nazwy liter podajemy za rekonstrukcją cyrylicy z XIII w. przedstawioną przez M. Wójtowicza, Początki pisma...,
s. 119. Zasób ten zrekonstruowano dla 35 pierwotnych znaków na podstawie najstarszych greckich zapisów nazw
liter cyrylicy z alfabetu Banduriego i nazw łacińskich z alfabetu z Bambergu. Ze swojej strony dodałem pozostałe
znaki stosowane na Rusi wraz z tradycyjnymi nazwami stosowanymi do XVIII w.
23
L. Moszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej, wyd. 2, Warszawa 2006, s. 17, za A. Naumow, Pasterze wiernych
Słowian: święci Cyryl i Metody, Kraków 1985.
22
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(черты и резы — kreski–rysy i karby–nacięcia). Do chwili obecnej istnienia takiego pisma nie dowiedziono, natomiast znakomity uczony rosyjski Borys Rybakow w pracy poświęconej pogaństwu
dawnych Słowian przedstawił rozdział na temat takich kresek i karbów tworzących kalendarz24. Owe
riezy to oczywiście karby — nacięcia rachunkowe na kijach probierczych, rękojeściach narzędzi używane przez ludzi niepiśmiennych po XIX w. itp. Natomiast czerty to mające wiele kształtów linie —
znaki wróżebne, to rozmaite symboliczne rysunki, za pomocą których wróżono urodzaj, zdarzenia
losowe etc. Bodźca do współczesnych rozważań na ten temat dostarczyły odkrycia ekspedycji archeologicznej prof. Marii Tichanowej z 1957 r., która we wsi Lepiesowka na Wołyniu wykopała przedmioty kultu (gliniane naczynia) z okresu kultury czerniachowskiej (II–IV w.), z licznymi rysunkami25,
które B. Rybakow zinterpretował jako stary kalendarz z symbolicznymi oznaczeniami 12 miesięcy.
To pozwoliło wyjaśnić wiele podobnych znalezisk dawnej ceramiki z podobnymi ornamentami. Odkrycie M. Tichanowej pozwoliło zinterpretować rysunki na dzbanie z IV w. odkopanym już w 1899 r.
we wsi Romaszki koło Kijowa. Uczeni od dawna domyślali się, że znajdujące się tam ornamenty
to kalendarz „cziert i riez”, jednak dopiero B. Rybakow odnalazł dokładny kalendarz zaczynający się
2 maja i kończący 7 sierpnia. Natomiast pismem to nie jest. Liczne znaleziska ciekawych ornamentów
kultury czerniachowskiej interpretowanych jako dawne pismo zestawił Walery Czudinow26.

2.2. LEGENDA O DAWNYM PIŚMIE RUSKIM
W podrozdziale 1.3. wskazano, jak niewiele zachowało się zabytków piśmiennictwa starosłowiańskiego i że żaden z nich nie pochodzi z Rusi. Toteż nie dziwi popularność tezy mówiącej o istnieniu
pisma ruskiego przed stworzeniem głagolicy przez Konstantyna–Cyryla. Najpełniej przedstawił ją
Wiktor Istrin w wydanej 1963 r. książce „1100 lat słowiańskiego alfabetu”27. W. Istrin był przekonany o prawdziwości przekazu tzw. Panońskiego żywota św. Konstantyna–Cyryla, mówiącego,
że w czasie pobytu w Chersonezie ok. 860 r.:
Znalazł tam ewangelię i psałterz ruskimi literami pisany, i człowieka spotkał mówiącego tą mową
i rozmawiał z nim, i wiele słów wziął, do swojej mowy dodając liczne litery, głoski i spółgłoski,
i modląc się do Boga, wkrótce zaczął czytać i mówić, i wzbudził tym podziw wielu chrześcijan28.

Dodatkowo argumentem wspierającym tę hipotezę miała być wiadomość, że patriarcha Focjusz
w 867 r. chrzcił licznych Rusów29. Podtrzymuje w ten sposób miłe Rosjanom twierdzenie, sformułowane już w 1852 r., iż pierwszeństwo w wynalezieniu alfabetu słowiańskiego należy przypisać
Б. А. Рыбаков, Язычество древней Руси, Москва 1987, rozdz. IV: Календарные „Черты и Резы”. Oryginalny
tekst brzmiał: „чертами и резами считали и гадали, находясь в язычестве”.
25
М. А. Тиханова, Раскопки на поселении III–IV веков у села Лепесовка в 1957–1959 гг., „Советская
археология”, 1963, № 3.
26
В. А. Чудинов, Славянская докирилловская письменность. История дешифровки, [w:] Славяне: письмо
и имя, ч. 2, Москва 2000.
27
В. А. Истрин, 1100 лет славянской азбуки, Москва 2010.
28
Tekst z „Żywotu panońskiego” Cyryla, cytowany przez W. Istrina — В. А. Истрин, 1100 лет славянской азбуки,
Москва 2010, s. 111, za: Н. В. Ястребов, Сборник источников для истории деятельности Кирилла и Мефодия,
С.–Петербург 1911: „Ѻбрѣте же тоу евангєлıе и ѱалтырь роуськыми писмены писано, и чловѣка wбрѣтъ
глаголюща тою бесѣдою, и бесѣдова с нимъ, и силоу рѣчи прıимъ, своеи бесѣдѣ, прикладаа различнаа
писмена, гласнаа съгласнаа, и къ богоу молитвоу творѧ, въскорѣ начѧтъ чести и сказати, мноѕи сѧ емоу
дивлѧхоу, бога хвалѧщıе”.
29
N. Jakowenko, Historia Ukrainy do końca XVIII wieku, Lublin 2000, s. 51, przypuszcza, że mógł być to chrzest
Askolda i Dira odwiedzających Konstantynopol.
24
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Słowianom wschodnim30. Swoje zasadnicze wywody W. Istrin opiera na pracy znakomitego slawisty
Pawła Czernycha, na którego poglądach w 1950 r. swoje językoznawcze rzekomo naukowe osiągnięcia oparł Józef Stalin. Co do poglądów P. Czernycha ogłoszonych w 1950 r., to trzeba by wyjaśnić, czy był on rzeczywiście przekonany, że początki języka literackiego Rusi mają rodzime źródła,
że język ten nie powstał wskutek przyjęcia chrześcijaństwa i pod wpływem tekstów cerkiewnosłowiańskich, lecz wcześniej. Zgodnie z poglądami Stalina język rozwija się wraz z narodem, więc skoro początki narodu rosyjskiego sięgają okresu działalności Cyryla i Metodego, to i literatura własna
musiała już istnieć, na co wskazuje ów passus o Konstantym–Cyrylu na Krymie31. Zatem W. Istrin
skonstatował, że księgi znalezione przez Konstantyna w Chersonezie najprawdopodobniej były napisane w języku ruskim pismem „protocyrylickim” opartym na literach greckich, które być może
zostały też graficznie zmienione odpowiednio do zwyczajowej u Słowian wschodnich grafiki „kresek i nacięć”32. Dyskusja na powyższy temat nosi wyraźny podtekst polityczno–propagandowy
i jest wynikiem poszukiwania dla Rosji po drugiej wojnie światowej legitymacji starszeństwa, także
w dziedzinie kulturowej na terenie Słowiańszczyzny. Mimo szacunku dla W. Istrina i jego dorobku
współcześni uczeni rosyjscy odrzucają wszelkie hipotezy o istnieniu jakiegoś pisma ruskiego przed
misją Cyryla i Metodego, w cytowanym zaś Panońskim żywocie św. Konstantyna–Cyryla chodzi
o inwersję zgłosek w nazwie „pismo s u r s k i e” — „r u s k i e” (cоурськы → роуськы), czyli syryjskie, jakim posługiwali się Żydzi mówiący wówczas językiem aramejskim33.

2.3. NAJDAWNIEJSZE ZACHOWANE ZABYTKI PIŚMIENNICTWA NA RUSI
Najdawniejsze zachowane zabytki pisma na Rusi pochodzą z XI–XIII w. Cezurą końcową pierwszego okresu rozwoju piśmiennictwa jest okres pojawienia się papieru, jak i znaczący ilościowo wzrost
zachowanych rękopisów od XIV w. Dopiero z następnego okresu pochodzą w większości szeroko
znane i badane najstarsze zachowane kopie dzieł literatury staroruskiej. Czym innym jest więc data
napisania zabytku w pierwotnej wersji, a czym innym dostępne jego kopie zachowane w sensie
materialnym. Toteż współczesny adept paleografii nie będzie miał w zasadzie dostępu do zabytków
sprzed XIV w., gdyż są one rzadkie, dokładnie skatalogowane i opisane, starannie przechowywane
w muzeach i archiwach.
Chronologiczny wykaz najdawniejszych zabytków pisma cyrylickiego otwierają pochodzące
z X w. napisy na murach ruin cerkwi z czasów cara Symeona (893–927) w Presławiu; bułgarski napis
z Dobrudży z 943 r.34 oraz napis na płycie nagrobnej cara bułgarskiego Samuela z 993 r., natomiast
В. И. Григорович, О древней письменности славян, „Журнал министерства народного просвещения”, 1852,
73. Za istnieniem protocyrylicy opowiedzieć miał się też M. Pogodin, a za nim I. Srezniewski w 1885 r. i N. Nikolski.
31
Chodzi tu o pracę autora historyczno–etymologicznego słownika języka rosyjskiego: П. Я. Черных,
Происхождение русского литературного языка и письма, Москва 1950, opublikowaną w roku trwającej na
łamach „Prawdy” dyskusji językoznawców.
32
В. А. Истрин, 1100 лет..., s. 113n, twierdzenie to miało być wyprowadzone przez I. Srezniewskiego, a potem rozwinięte przez W. Millera i I. Ohijenkę, z powołaniem się na Е. Георгиев, Славянская письменность до
Кирилла и Мефодия, София 1952.
33
А. М. Камчатнов, Старославянский язык. Курс лекций. Издание 5–е, исправленное и дополненное,
Москва 2009, s. 18 i 23, gdzie powołuje się na referat: И. Г. Добродомов, Р. Н. Кривко, Ðóøêà@ ïèñüìåíà
в Житии Константина в контексте культурно–языковой ситуации Северного Причерноморья, [w:] XIII
международный съезд славистов. Славянской языкознание, Любляна, 2003 г. Доклады российской делегации,
Москва 2003, s. 119–130, w podanym cytacie chodzi o inwersję. Zresztą sam Istrin (В. А. Истрин, 1100 лет...,
s. 111), podaje jednak, że tylko w 2 spośród 23 znanych odpisów tego żywota jest określenie „роушкими”.
34
Fotografie ich bez podania źródła opublikował W. Istrin (В. А. Истрин, 1100 лет..., s. 77), natomiast anonimowy autor internetowej „Historii książki” (http://www.prodtp.ru/lofiversion/index.php/t22707.html) powołał
30
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na Rusi najstarszy jest napis „ãîðîóõøà”, wyryty na glinianym dzbanie, odkrytym w Gniezdowie
koło Smoleńska w 1949 r. Potwierdzeniem stosowania cyrylicy na Rusi od przyjęcia chrześcijaństwa
są używane w Nowogrodzie drewniane kołeczki z oznaczeniami literowymi i liczbowymi, służące
do zamykania worków, i napisy cyrylicą na monetach bitych na początku XI w.35 Na połowę XI w.
datowane są graffiti na ścianach najstarszych świątyń w Kijowie i Nowogrodzie, słynny „kamień
tmutarakański” i najstarsze pisma na korze brzozowej.

Płyta nagrobna Cara Samuela z 993 r.

Słynny napis na dzbanie znalezionym w Gniezdowie

Najstarszą zachowaną księgą pergaminową jest starosłowiański ewangeliarz, tzw. Księga Sawy
(Саввина книа) datowana na (X?)/XI w., zawierająca także 34 karty pisane po rusku z XII i XIV w.36
Nieco późniejszy jest sporządzony w Nowogrodzie w latach 1056–1057 Ewangeliarz Ostromira,
wspaniale iluminowana kopia jakiegoś oryginalnego kodeksu przywiezionego z Bułgarii37. Szczęśliwie pewnych informacji o zabytkach piśmiennictwa dostarczają sporządzane w ZSRR i współcześnie w Rosji katalogi. Tak oto zbiorczy katalog słowiańsko–rosyjskich ksiąg rękopiśmiennych
z XI–XIII w. przechowywanych w ZSRR podaje, że takich rękopisów zachowało się łącznie 494,
w tym 36 rękopisów datowanych na XI w., 104 rękopisy z XII w. i 321 — z XIII w. Większość
opisanych kodeksów to rękopisy zachowane we fragmentach, przechowywane w głównych instytucjach Moskwy i Petersburga, ale katalog uwzględnia cały obszar ZSRR, co jest bardzo cenne,
bo po jego rozpadzie zebranie informacji ze wszystkich archiwów nowych państw przekraczałoby
nasze możliwości38.
Pod względem językowym twórcy katalogu wyodrębnili 19 rękopisów starosłowiańskich, 88 —
średniobułgarskich, 87 — serbskich, w tym 2 bośniackie i 2 chorwackie, pozostałe zaś 300 zakwalifikowali do staroruskich. Wszystkie wymienione w katalogu rękopisy mają charakter religijny.
Świecki jest jedynie Latopis nowogrodzki pierwszy z XIII i pierwszej połowy XIV w. Oczywiście
są to liczby przybliżone, bo znaczna część rękopisów datowana jest w sposób hipotetyczny. Kasię na prace: К. Миятев, Кръглага църква в Преслав, София 1932; И. Гошев, Старобългарски глаголически
и кирилски надписи от IХ и Х век, София 1961.
35
А. А. Медынцева, Новгородские находки..., s. 49.
36
Саввина книа: РГАДА, ф. 381, Библиотека Московской Синодальной типографии, № 14.
37
Opis i literatura na portalu Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgu, gdzie jest przechowywana, tam też
literatura i najnowsze prace: <http://www.nlr.ru/exib/Gospel/index.html>.
38
Сводный каталог славяно–русских рукописных книг, хранящихся в СССP (ХI–ХIII вв.), Москва 1984.
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talog nie mówi o liczbie ksiąg, które codziennie czytane, po prostu się zużyły. Cytowany przez
Lwa Czeriepnina B. Sapunow ocenił liczbę ksiąg będących w użyciu na Rusi we wczesnym średniowieczu na około 85 tysięcy39. Niestety podobnych zestawów danych dla następnych wieków
już nie sporządzono. Jedynie wstępny katalog słowiano–rosyjskich ksiąg rękopiśmiennych XV w.
przechowywanych w ZSRR, zawierający 3422 pozycje, wyszedł 1986 r.40, a Rosyjskie Państwowe
Archiwum Akt Dawnych w Moskwie wydało trzy tomy takiego katalogu rękopisów z XI–XVI w.
z własnych zbiorów41.
Widoczny ogromny wzrost liczby zachowanych rękopisów, poczynając od XIV w., był wynikiem działania kilku czynników, takich jak odnowa życia monastycznego, wzrost liczby czytelników wykształconych, kolekcjonerów ksiąg, wśród duchowieństwa i elity świeckiej. Rozwój
piśmiennictwa zwłaszcza w XV w. należy na pewno wiązać z działalnością św. Sergiusza Radoneskiego, który w lekturze widział drogę do pogłębiania wiary mnichów, a jego uczniowie, zakładając kolejne monastery, powoływali całe szkoły przepisywania i tworzenia ksiąg religijnych.
Czytali też ludzie świeccy, którzy używali pisma w życiu codziennym, o czym świadczą pisma
na korze brzozowej. Obok tego zachowały się rękopiśmienne zbiory praw, księgi genealogiczne ustalające hierarchię i świadectwa służby w życiu publicznym kniaziów, bojarów i rycerstwa,
księgi inwentarzy, popisów i miernicze, zawierające dane o osiedlach, właścicielach i podziałach
terytorialnych, oraz księgi rachunkowe, strażnicze etc. Popularne były latopisy, których dziesiątki
redakcji ciągle są odkrywane przez uczonych, jeden z najstarszych zabytków literatury staroruskiej, pielgrzymka ihumena Daniela do Ziemi Świętej z ok. 1109 r., była nieustannie kopiowana
po wiek XIX, o czym świadczy ponad 150 znanych nauce odpisów42. Inaczej rzecz się ma ze słynnym „Słowem o pułku Igora” (Слово о плъку Игоревe), utworem z XIII w. zachowanym w jednej
tylko kopii z XVI w.43

2.4. ZAGADNIENIE JĘZYKA ŚREDNIOWIECZNYCH ZABYTKÓW
PIŚMIENNICTWA RUSKIEGO
2.4.1. Zagadnienie to nosi w sobie ogromny ładunek tzw. polityki historycznej. Język ma bowiem
decydować o przynależności danego zabytku do kultury narodowej definiowanej wedle dzisiejszych kategorii. Wspomniano wyżej, że w nauce wygasły spory o istotę języka najdawniejszych
przekładów tekstów religijnych dokonanych przez Cyryla i Metodego i ich współpracowników
i uczniów. Sytuacja komplikuje się z chwilą, gdy stawiamy pytanie o język rękopisów cyrylickich
używanych na Rusi, ponieważ te najstarsze powstawały od końca IX w. w Bułgarii, więc ich język
może być uznany za starobułgarski. Piśmiennictwo to o stulecie wyprzedziło chrzest Rusi i reL. Czeriepnin, s. 193, za Б. В. Сапунов, Некоторые соображения о древнерусской книжности XI–XIII веков,
„Труды Oтдела древнерусской литературы”, t. 11, Москва–Ленинград 1955, s. 323.
40
Предварительный список славяно–русских рукописных книг XV в., хранящихся в СССР (Для сводного каталога рукописных книг, хранящихся в СССР), cост. А. А. Турилов, Москва 1986.
41
(1) Каталог славяно–русских рукописных книг XI–XIV вв., хранящихся в ЦГАДА СССР, ред. М. И. Автократова, О. А. Князевская, С. О. Шмидт, 2 тт., Москва 1988, 349 s., zawiera naukowy opis 173 rękopisów
w układzie chronologicznym. (2) Каталог славяно–русских рукописных книг XV вв., хранящихся в Российском
государственном архиве древних актов, под ред. А. А. Турилова, Москва 2000, 416 s., zawiera naukowy opis
128 rękopisów w układzie chronologicznym i 9 nowo odkrytych z XIII i XIV w. (3) Каталог славяно–русских
рукописных книг XVI в. РГАДА, вып. 1: Апостол — Кормчая, Москва 2006.
42
Ihumena Daniela z ziemi ruskiej pielgrzymka do Ziemi Świętej, przeł. K. Pietkiewicz, oprac. J. Grzembowska
i K. Pietkiewicz, Poznań 2003.
43
Zob. internetowa wersja „Encyklopedii Słowa o pułku Igora” w 5 tomach: <http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/>.
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cepcję pisma na jej terenach. Skoro więc nie udało się dowieść użytkowania pisma na Rusi przed
chrztem w 988 r., a nazwanie przyniesionych wówczas przez duchownych ksiąg starobułgarskimi
budziło opór nacjonalistów, jaśniejsza staje się kariera terminu „język starosłowiański”. Jednak
nie da się zaprzeczyć, że zasadniczy kanon tekstów, jakie dotarły w wersji cyrylickiej na Ruś
w X–XI w., pochodził z Bułgarii i miał znamiona bułgarskiej redakcji. I nie ma nic do rzeczy argument, iż podbita przez Bizancjum Bułgaria (1014–1185) nie mogła rzekomo być wzorem kulturowym dla Rusi, skoro w tym czasie wykształcił się nowy język literacki używany w XII–XVI w.,
określany jako średniobułgarski (среднеболгарский). Jego wpływ widoczny jest w większości
tekstów religijnych tworzonych wówczas na Rusi. Z czasem kopiujący księgi duchowni ruscy zaczęli zastępować własnymi słowami niezrozumiałe terminy starosłowiańskie, stosować elementy
rodzimej składni i fleksji. W ten sposób powstał ruski wariant języka starosłowiańskiego.
2.4.2. Powyższa reguła odnosi się także do języka najstarszych utworów literatury ruskiej. Najliczniejsze były latopisy, specyficzny gatunek kronik, popularny na Rusi w XI–XVIII w., których
narracja była prowadzona według porządku kolejnych lat, rozpoczynanych od słów „в лѣто...”
(w roku). Jako gatunek literacki latopisy cechował nie tylko kronikarski opis wydarzeń, ale także włączane do niego teksty dokumentów (traktaty międzynarodowe), samodzielne utwory literackie, opowieści, kazania, żywoty świętych i panujących, pieśni i inne. Większość literatury
tworzona była w języku starosłowiańskim, ale już w jego lokalnej redakcji. Toteż zasadniczym
pytaniem jest, czy był to jeszcze język cerkiewnosłowiański w swoim staroruskim wariancie,
czy też własny s t a r o r u s k i język literacki (древнерусский язык). Termin „język staroruski”
rozumiemy w szerokim znaczeniu język Słowian wschodnich, zjednoczonych w średniowieczu
w ramach Rusi (państwa kijowskiego, kijowskiej metropolii prawosławnej, używających nazwy
własnej Ruś).
Jak już podałem we wstępie, przymiotnik ruski (w języku rosyjskim, ukraińskim i białoruskim odpowiednio — русский, руський, рускі) ma dwa odpowiedniki w języku polskim: 1) ruski, odnoszący się do Rusi i 2) rosyjski, odnoszący się do Rosji. Dla podkreślenia braku bezpośredniego związku ze współczesnym rosyjskim dodaje się określenie „staro–”, przyjęte następnie
w wielu językach, np. w niemieckim Altrussisch, angielskim — Old East Slavic, Old Ruthenian,
Old Rus(s)ian, francuskim — le vieux russe, ukraińskim — давньоруська мова, białoruskim —
старажытнаруская мова.
Za okres ostatecznego rozpadu języka staroruskiego uznaje się wiek XIV, gdy wskutek podziałów dzielnicowych, a następnie podbojów Ruś północno–wschodnia wchodziła w skład w Imperium
Złotej Ordy, Ruś zachodnia znalazła się w W. Ks. Litewskim, Ruś południowo–zachodnia w Polsce,
Ruś karpacka w ramach Węgier, co pogłębiło wcześniejsze różnice dialektyczne. I choć nie do końca
pokrywały się one z podziałami politycznymi, na Rusi północno–wschodniej z połączenia miejscowych dialektów i dialektu nowogrodzkiego zaczął kształtować się wielkoruski obszar językowy, dla
którego językoznawcy rosyjscy zarezerwowali nazwę język staroruski (древнерусский), a na zachodzie obszar zachodnioruski44. Na jego terenie uformował się język kancelaryjny i literacki stosowany
w W. Ks. Litewskim, zwany językiem ruskim (руськи язык), w którym językoznawcy doszukują się
cech białoruskich (starobiałoruski) lub ukraińskich (staroukraiński).
Zatem przynajmniej po wiek XIV język pisany na Rusi zachowywał cechy języka starosłowiańskiego. Napisano w nim zarówno najdawniejsze zbiory prawa — redakcje „Prawdy ruskiej”, jak
i utwory literackie — „Słowo o pułku Igora”, „Pielgrzymkę Ihumena Daniela do Ziemi Świętej”,
„Powieść minionych lat” i inne latopisy. Jak pisze Adam Suprun, stopień nasycenia tych utworów
Tezę tę bezsprzecznie udowodnił Andrasz Zoltan w swojej pracy doktorskiej: А. Золтан, Из истории русской
лексики (на правах рукописи), Танкеньвкидадо, Будапешт 1987.
44
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Podział Słowiańszczyzny wschodniej na zachodnioruski i wielkoruski obszar językowy

elementami wschodniosłowiańskimi lub starosłowiańskimi jest nie tylko bardzo różny, ale zmienia
się często wewnątrz danego tekstu w zależności od jego treści, od stylu autora itp. Starosłowiański
język pisany, oderwany od żywotnych soków swojej ludowej podstawy, przestał się rozwijać, a jedynie przyswajał wprowadzane do niego elementy powstające w innych źródłach. Toteż z czasem
otwierał się na wpływy miejscowej ustnej mowy potocznej i ustnej mowy poetyckiej45. Dodać
jeszcze należy, o czym wspomniano wyżej, że staroruskie utwory literackie zachowały się w późniejszych kopiach, głównie z XV–XVII w. Zapewne w ciągu kilkuset lat rozwój języka powodował,
że zabytkowy tekst przestawał być zrozumiały, toteż kolejni kopiści zapewne nadawali utworom
własną redakcję językową, eliminowali niezrozumiałe dla siebie słowa, wprowadzali współczesną
sobie składnię i fleksję.
2.4.3. W odróżnieniu od piśmiennictwa religijnego język dokumentu musiał być w miarę zrozumiały
dla odbiorcy, toteż najdawniejsze akty musiały być bliższe jego językowi domowemu. Pisarzami w kancelariach byli wbrew dawnemu przekonaniu ludzie świeccy. Na 110 znanych pisarzy z XIV–XV w.
miało być 63 świeckich. Nie zachowały się najstarsze dokumenty pisane na pergaminie i teksty umów,
przekazane w późnych kopiach latopisarskich, także najstarsze kopie latopisów pochodzą z XIV w., choć
gatunek ten uprawiano już w XI w., zaś z XII w. pochodzą najstarsze teksty dokumentów46. Z późnego
średniowiecza zachowały się liczne nadania, pisma sądowe, listy itp. Na ich podstawie B. Rybakow

А. Е. Супрун, Введение в славянскую филологию, Минск 1989, s. 33–37.
Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв., Москва–Ленинград 1950, gdzie
opublikowano 104 dokumenty z lat ok. 1339–1566. М. Н. Тихомиров, О частных актах в Древней Руси,
[w:] Древняя Русь, Наука, Москва 1975, s. 240–260.
45
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stwierdził, że pismo używane było wtedy dość powszechnie w celach komercyjnych i domowych47.
Decydujące argumenty o stosowaniu w piśmie języka potocznego przyniosły pisma na korze brzozowej
odkrywane głównie w Wielkim Nowogrodzie, których język ma cechy dialektu nowogrodzkiego i zapewne pskowskiego48.
Zachowane teksty świadczą, że równolegle w użyciu był język starosłowiański (cerkiewnosłowiański). Owa swoista dwujęzyczność (diglossia z gr. διζ — „dwukrotny” i γλωσσα — „język”)
była cechą charakterystyczną całego piśmiennictwa staroruskiego. Najdawniejsze podręczniki gramatyki nastawione były na nauczanie Rusinów poprawnego używania pisanego języka literackiego,
czyli cerkiewnosłowiańskiego. Toteż dopiero w XIX w. filologowie rosyjscy zaczęli rekonstruować
dawny język ruski. Pierwszej w pełni systematycznej analizy tego języka dokonał Aleksy Szachmatow w pracach opublikowanych w czasie pierwszej wojny światowej, które do dziś zachowują
wartość naukową49. Współcześnie badaniami nad językiem staroruskim zajmują się liczne instytuty i placówki badawcze w Rosji. Instytut Języka Rosyjskiego Rosyjskiej Akademii Nauk wydaje
od 1975 r. słownik języka rosyjskiego XI–XVII w. oraz równolegle zaplanowany na 10 tomów
słownik języka staroruskiego XI–XIV w.50 Po zakończeniu edycji zastąpią one z pewnością już
nieco zdezaktualizowane, ale bardzo cenne „Materiały do słownika języka staroruskiego” Izmaiła
Srezniewskiego z lat 1893–190351.
2.4.4. Badania językoznawcze nad dialektami języka białoruskiego od dawna wskazywały na ich
pokrewieństwo z językiem kancelarii W. Ks. Litewskiego, którego bogactwo odnajdujemy na kartach Metryki Litewskiej. Pod tą nazwą kryje się właściwie Archiwum W. Ks. Litewskiego, po III rozbiorze 1795 r. wywiezione do Rosji, zdeponowane obecnie w Rosyjskim Głównych Archiwum Akt
Dawnych w Moskwie52. Zgodnie z prawem litewskim do końca XVII w. cała dokumentacja, także
administracji lokalnej i sądów, prowadzona była po łacinie i w urzędowym języku ruskim, którego
charakter do dziś budzi spory, jednak raczej pozanaukowego charakteru.
Filolog rosyjski Wiaczesław Iwanow (ur. 1929) na podstawie badań językoznawczych prowadzonych na terenie białoruskich wsi w Litwie wyraził przekonanie o podobieństwie spotykanego tam
jeszcze w latach pięćdziesiątych XX w. dialektu, który mieszkańcy nazywali „mową po–prostu” lub
„prostą mową”, z językiem kancelarii W. Ks. Litewskiego i uznał, że ów „prosty język” był zatem
językiem komunikacji w W. Ks. Litewskim. Terytorium tego rozległego mocarstwa, w XIV–XVII w.
obejmującego ziemie dziś należące do pięciu państw, zamieszkiwała ludność posługującą się wieloma językami, głównie słowiańskimi, i według W. Iwanowa legły one, wraz z elementami języka
cerkiewnosłowiańskiego (zachodnioruskiej redakcji) i polskiego, u podstaw języka pisanego używa-

Б. А. Рыбаков, Язычество древних славян, s. 686.
А. А. Зализняк, Древненовгородский диалект. Второе издание переработанное с учетом материала находок 1995–2003 гг., Языки славянской культуры, Москва 2004.
49
А. А. Шахматов, Очерк древнейшего периода истории русского языка, [w:] Энциклопедия славянской филологии, Петроград 1915, вып. 11.1.; tenże, Введение в курс истории русского языка, Петроград 1916, ч. 1:
Исторический процесс образования русских племен и наречий; tenże, Историческая морфология русского
языка, Москва 1957.
50
Словарь русского языка XI–XVII вв., Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва 1975–
2008, вып. 1–28; Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.), ред. В. Б. Крыський, т. 1–6, Москва 1988–2009
(do litery „o”). Bogate informacje o pracach Instytutu im. Winogradowa na portalu: <http://www.ruslang.ru/>.
51
И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, reprint wydania petersburskiego, т. 1–3,
Москва 1958.
52
Российский государственный архив древних актов, фонд 389, оп. 1, ч. 1–4, liczący 666 jednostek archiwalnych, zawierający rozmaite materiały z lat 1386–1792.
47
48
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nego w kancelarii wielkoksiążęcej53. Zagadkę przyjęcia tego języka przez pierwszych książąt litewskich posługujących się językiem litewskim starał się wyjaśnić Władimir Toporow54. Zdaniem norweskiego slawisty Christiana Stanga (1900–1977) w najstarszych dokumentach z XIV–XV w. przeważały cechy typu ukraińskiego, stopniowo zastępowane przez cechy typu białoruskiego55. Ostatnie
tezy znajdują potwierdzenie w pracach Eutymiusza Karskiego, W. Kuraszkiewicza, W. Miakiszewa
i in.56 Natomiast slawista węgierski Andras Zoltan dowiódł, że rozwój języka administracji nie szedł
po linii podziału na trzy późniejsze języki, rosyjski, ukraiński i białoruski, ale zgodnie z podziałem
ziem wschodniosłowiańskich między sąsiednie mocarstwa, Rosję, Litwę i Polskę, co doprowadziło
do powstania dwóch wschodniosłowiańskich języków państwowych — wielkoruskiego (moskiewskiego) i zachodnioruskiego, wspólnego białorusko–ukraińskiego oraz specyficznego języka kancelarii mołdawskiej57.
Nie zakończyło to dyskusji wobec pojawienia się wraz z rozpadem ZSRR nowych państw narodowych i poszukiwaniem przez Białorusinów i Ukraińców swojej narodowej idei. Stąd w nauce
białoruskiej po 1991 r. zaczął gruntować się pogląd, że W. Ks. Litewskie było państwem w znacznej części białoruskim, natomiast język starobiałoruski był językiem urzędowym tego państwa.
Pogląd ten ferowany ostatnio przez Uładzimira Swiażynskiego wywołał polemikę ze strony uczonych litewskich, którzy zgadzają się, że podstawą języka kancelaryjnego W. Ks. Litewskiego były
dialekty mieszkańców dzisiejszej Białorusi, ale język pisany świadczy jedynie o tym, że „starobiałoruskim” władali panowie, bojarzy i mieszczanie, jednak równolegle w piśmie stosowano od początku łacinę, a od XVI w. polski58. W polemice Arturas Dubonis sformułował tezę, że język ruski,
dość prosty, był językiem ruskich poddanych W. Ks. Litewskiego oraz językiem kancelaryjnym,
ale do chwili polonizacji elita litewska na co dzień posługiwała się językiem litewskim59. Z kolei
Wiktor Mojsiejenko dowiódł, że znaczącą rolę w ukształtowaniu języka pisanego W. Ks. Litewskiego odegrały dialekty należące do języka używanego współcześnie na Ukrainie. Polemiki wokół białoruskości W. Ks. Litewskiego będą trwały, choć należą one już nie do nauki, ale do tzw.
polityki historycznej60.

<http://kogni.narod.ru/gediminas.htm> — portal założonej przez Iwanowa Rosyjskiej Szkoły Antropologicznej,
gdzie publikuje swój tekst: В. Вс. Иванов, Славянские диалекты в соотношении с другими языками Великого
Княжества Литовского.
54
В. Н. Топоров, Вильна: город и миф, [w:] Балтославянские этноязыковые контакты, Москва 1980, s. 3–71;
tenże, Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai. Rinktinė, sudarė N. Mikhailov, Vilnius 2000.
55
C. S. Stang, Die westrussische Kanzleisprache des Grossfürstentums Litauen, Oslo 1935; tenże, Die altrussische
Urkundensprache der Stadt Polotzk, Oslo 1939.
56
Por. В. Вс. Иванов, Славянские диалекты..., bibliografia.
57
А. Золтан, Из истории русской лексики..., s. 13.
58
У. Свяжынскі, Праблема ідэнтыфікацыі афіцыйнай мовы Вялікага Княства Літоўскага, [w:] Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага, т. 1, Мінск 2001, s. 109–136;
В. Мойсієнко, До проблеми виділення „західноруського” наріччя, або якою мовою писали на теренах
українсько–білоруського пограниччя у XVI–XVII столітті?, „Український гуманітарний огляд”, вип. 7, Київ
2002, s. 92–115; У. Свяжынскі, Аб статусе беларускай і ўкраінскай моў у часы Вялікага Княства Літоўскага,
[w:] Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага, т. 2, Мінск 2003, s. 132–
163.
59
А. Дубоніс, Да праблемы дзяржаўнай мовы ў Вялікім Княстве Літоўскім, [w:] Metriciana: Даследаванні
і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага, т. 3, Мінск 2004, s. 205–219; У. Свяжынскі, Вяртаючыся
да дыскусіі пра офіційную мову ВКЛ, tamże, s. 220–227.
60
Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя, т. 1, Мінск 2005: А. Грыцкевіч, Гісторыя, s. 7, dowodzi, tak jak
całe to wydawnictwo, białoruskości W. Ks. Litewskiego.
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3. ALFABETY. PRZEGLĄD ZNAKÓW PISMA CYRYLICKIEGO
3.1. PRZEGLĄD ZNAKÓW CYRYLICY
— А, а, азъ, a, grecka α (alfa). Pisana pod tytłem (czasem między kropkami) •à_• — odpowiednik liczebnika jeden (один); pod wpływem wzorów greckich zastępowała rdzeń
oznaczający „1” — mono (jeden), proto (pierwszy) — np. •à•àõú = монахъ, •à•ïîïú
= протопопъ.
Á, á
— Б, б, буки, бэ — grecka β (beta), która już w średniowiecznej grece oznaczała spółgłoskę
„w”, tu urobiona od majuskulnej formy „B” pozbawionej górnego brzuszka dla oddania
spółgłoski „b”.
Â, â
— В, в, веде (вѣди), вэ — grecka β (beta) użyta dla oddania słowiańskiego „w”. Obecnie
tak w rosyjskim, natomiast w zachodnioruskim (ob. białoruski i ukraiński) przechodziła w półsamogłoskę, lub nawet głoskę „u”, a przed spółgłoską bezdźwięczną w „u niezgłoskotwórcze” (ł), i tak jest dziś pisana. Pisana pod tytłem, •á_• — odpowiednik
liczebnika dwa.
Ã, ã
— Г, г, глаголь, гэ — grecka γ (gamma) użyta w formie majuskulnej „Г”. Na Rusi, podobnie jak w średniowiecznej grece, oddawała dźwięczne „h”. Dla oddania dźwięku „g”
w słowach obcego pochodzenia stosowano dwuznak „êã”. W rosyjskim przeszła w „g”,
z wyjątkiem niektórych słów wymawianych tradycyjnie, np. Бог = Boh. Osobliwość
ta znalazła odzwierciedlenie w pisowni słów obcych, np. Herzen pisany Герцен i wymawiany Giercen, Heine pisany Гейне, a wymawiany Giejnie. Natomiast w końcówkach
–аго, –ого, wymawiana jest jak „w” (awo, owo). W ukraińskim pozostała odpowiednikiem dźwięcznego „h”, natomiast dla „g” utworzono znak „Ґ, ґ”. W dobie nowożytnej
w piśmie odręcznym różni się zasadniczo od tradycyjnej wersji drukowanej, przybierając
kształt odwróconego „s” — г. Pisana pod tytłem •ã_• — odpowiednik liczebnika trzy.
Ä, ä, d — Д, д, добро, дэ, grecka δ (delta) użyta w formie majuskulnej „Δ”. W druku zachowała
klasyczny kształt, natomiast w piśmie odręcznym pisana w środku i na końcu wyrazu
z długimi wychodzącymi w dół wiersza łapkami, zgubiła pierwszą z nich, upodobniając się do łacińskiego „g”, równolegle stosowana jest wersja znaku wystającego ponad
górną linię wiersza д. Pisana pod tytłem •ä_• — odpowiednik liczebnika cztery.
Å, å, º, є — Е, е, есть, йe, grecka ε (epsilon), znak oddający „e” po miękkiej spółgłosce (miękczące poprzedzającą spółgłoskę), w późniejszym czasie na Rusi zastąpiona przez znak identyczny z łacińskim „e”. W języku ukraińskim znak ten zachował pierwotne znaczenie jako
miękkie „є” obok twardego „e”; w skoropisie występująca w formie „å”, czasem wydłużonej
formie „є”, została nazwana „e kotwicznym” (якорное е) lub „długim”, odpowiada dawnemu prejotowanemu e (zob. niżej) odpowiadającemu w przybliżeniu polskiemu „ie” po spółgłosce lub „je” po samogłosce i na początku wyrazu. Pisana pod tytłem •å_• — odpowiednik
liczebnika pięć.
Ý, ý
— Э, э, э оборотное (odwrotne), znak używany od XV w. na obszarze zachodnioruskim,
w Moskwie od drugiej połowy XVII w., w elementarzach z XVIII w. zalecano jej pisanie tylko na początku wyrazów obcego pochodzenia. Obecnie używana do oddania „e”
po twardej spółgłosce lub na początku wyrazu, w zasadzie w wyrazach obcego pochodzenia.
¨, ¸
— Ё, ё, йо, znak wprowadzony w Rosji w 1783 r. pod wpływem alfabetu francuskiego dla
oddania akcentowanego dźwięku „jo” lub „o” po miękkiej spółgłosce. Jego użycie miało
charakter fakultatywny z „e”, dopiero od 1942 r. obowiązkowo wprowadzona do naÀ, à
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—

½, ¾, § —

Ç, ç, ‚

—

È, è

—

², ³, ¿, i

—

É, é

—

Ê, ê

—

Ë, ë

—

Ì, ì

—

uczania szkolnego. Do dziś stosowana jest w drukach tylko w przypadkach, gdy jej brak
może oznaczać zmianę znaczenia danego słowa.
Ж, ж, живете, же, znak utworzony dla oddania słowiańskiej twardej spółgłoski „ž”.
Jest to pierwsza w kolejności litera słowiańska. Co do jej kształtu to w nauce przeważają dwie hipotezy. Pierwsza, iż została ona przejęta z głagolicy, gdzie ma kształt Æ,
druga, że jest to pionowo przekreślone õ. Ze względu na brak tego znaku w alfabecie
greckim nie ma on liczbowego odpowiednika.
Ѕ, ѕ, зело, starogrecka ligatura V (stigma) powstała z połączenia Στ, στ, zaczerpnięta z alfabetu jońskiego, obecnie występująca tylko w alfabecie macedońskim, gdzie odpowiada
„dz”. Pierwotnie oznaczała miękki dźwięk zbliżony do polskiego „dź” lub „ź”. Na Rusi
sporadycznie używana wymiennie z „з”, ostatecznie zniesiona w XVIII w., pisana pod
tytłem •¾_• — używana prawie wyłącznie jako odpowiednik liczebnika sześć.
З, з, земля, зэ, grecka ζ (dzeta). Pierwotnie występowała częściej w formie „‚” niż „з”.
U progu ery nowożytnej stosowano ją czasem jako drugą z dwóch „z” stojących razem,
np.: беzзаконно. Pisana pod tytłem •ç_• — odpowiednik liczebnika siedem.
И, и, иже, и, grecka η (eta), w średniowiecznej grece wymawiana jako „i”, pisana początkowo w formie klasycznej majuskuły „H”, następnie ewoluowała w kierunku ukośnego pisania poprzeczki „и”, co w piśmie odręcznym upodobniło ją do łacińskiego „u”.
W cyrylicy litera ta oznaczała nie tylko „i”, ale także bliską jej spółgłoskę „j”. Dla ich
rozróżnienia w XVI/XVII w. przyjęto specjalny znak diakrytyczny „й”. Pisana pod tytłem
•è_• — odpowiednik liczebnika osiem, dlatego w potocznej terminologii rosyjskiej literę
tę zwano „и осьмеричное” (ósemkowe).
I, i, и, grecka ι (iota), „i” pisane bez kropki, albo z jedną lub z dwoma kropkami — ı,
i, ї. Ta ostatnia w współczesnym ukraińskim oznacza prejotowane „i” (ji). Na Rusi litera ta oznaczała niezgłoskowe „i”, czyli odpowiednik polskiego „j”. Następującą po niej
samogłoskę łączono z nią poprzeczką „ⱶ”. Rosyjskie reguły ortograficzne do 1918 r. wymagały pisania „i” przed każdą samogłoską, także przed „й” i dwugłoskami „я” i „ю”;
„i” do dziś używana jest w alfabecie białoruskim i ukraińskim. Pisana pod tytłem •i_•,
•ᵻ_• — odpowiednik liczebnika dziesięć, dlatego w potocznej terminologii rosyjskiej literę tę zwano „i десятeричное” (dziesiątkowe).
Й, й, йи краткое, cyrylickie „и”, któremu w najstarszych drukach XVI/XVII w. powstałych na ziemiach ukraińskich dodano przejęty z greki diakrytyczny znak krótkości.
Upowszechniona w Moskwie w połowie XVII w., litera ta była używana na oznaczenie niezgłoskotwórczego „i” oraz bliskiej mu dźwięcznej spółgłoski „j”. Nazwa litery,
ze względu na używanie zwykłego „i” przyjęła się dopiero w końcu XIX w. Wcześniej
nazywano ją „«и» с краткой” (dosł. i z krótką). Podobnie jak „ё” do oficjalnego alfabetu
zaliczona dopiero w XX w.
К, к, како, ка, grecka κ (kappa). W piśmiennictwie cyrylickim często wyglądała identycznie jak podwójne „cc”, stąd złożenia „кс” i „ск” są trudne do rozróżnienia. Pisana
pod tytłem •ê_• — odpowiednik liczebnika dwadzieścia.
Л, л, людье, эль, grecka λ (lambda), wymawiana podobnie jak w innych językach słowiańskich, twardo, tylne „ł” (odmienne od polskiego przedniego), lub miękko — „ль”,
nieco podobnie do polskiego „l”. Pisana pod tytłem •ë_• — odpowiednik liczebnika trzydzieści.
М, м, мыслете, эм, grecka μ (my), od wieków pisana podobnie, choć środkowa część
znaku mogła przybierać nie tylko formę V, jak we wzorcu, ale także „U”, lub „T”. Pisana pod tytłem •ì_• — odpowiednik liczebnika czterdzieści.
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— Н, н, наш, эн, grecka ν (ny) urobiona od majuskulnej formy „N”, od XIV w. pisano ją
najczęściej z poziomą poprzeczką, i w takim kształcie weszła do pisma nowożytnego
„н”, chociaż w zależności od szkoły pisarskiej w rękopisach do XVIII w. spotykana jest
wymiennie w formach „N” oraz „H”, jednak zawsze dających się odróżnić. Jako skrót
od słowa „номер” (numer), pisana jest tradycyjnie — №. Pisana pod tytłem •í_• — odpowiednik liczebnika pięćdziesiąt.
Î, î
— О, о, он, o, grecka ο (omikron); pisana pod tytłem •î_• — odpowiednik liczebnika siedemdziesiąt.
Ï, ï
— П, п, покой, пэ, grecka π (pi), w piśmie nowożytnym mała litera przybrała kształt identyczny z łacińskim „n”. Pisana pod tytłem •ï_• — odpowiednik liczebnika osiemdziesiąt.
Ð, ð
— Р, р, рьцы, эр, grecka ρ (rho). Pisana pod tytłem •ð_• — odpowiednik liczebnika sto.
Ñ, ñ
— С, с, слово, ес, grecka σ (sigma), pisana podobnie do łacińskiego „c”, choć genetycznie
znaki te nie mają z sobą nic wspólnego. Pisana pod tytłem •ñ_• —odpowiednik liczebnika
dwieście.
Ò, ò, h — Т, т, твердо, тэ, grecka τ (tau), pisana zwykle z wydłużonymi w dół końcówkami
poprzeczki, co upodobniło ją do łacińskiego kursywnego „m”. Stosowano także tzw.
„wysokie t”, nieco podobne do cyfry „7”. Pisana pod tytłem •ò_• — odpowiednik liczebnika trzysta.
Ó, ®, ¢ — У, у, ікъ, укъ, у, grecka υ (ypsilon) urobiona od majuskulnej formy „Υ”, zgodnie
ze średniowieczną tradycją grecką w cyrylicy dźwięk „u” oddawał dwuznak „oy”, gdzie
„y” nadpisywano najczęściej nad „o” (уо), co doprowadziło do powstania ligatury „ү”.
Na Rusi już w średniowieczu upraszczano pisownię i trzy sposoby zapisu „ó” i „¢” lub
„®” stosowano wymiennie. Pisana pod tytłem •ó_• — odpowiednik liczebnika czterysta.
U progu ery nowożytnej zaczęto stosować przejęty z greki znak krótkości, w formie
„ў” (у краткое), dla oddania „u niezgłoskotwórczego” po samogłosce, odpowiednika
polskiego „ł”. Od końca XIX w. jest to litera alfabetu białoruskiego.
Ô, ô
— Ф, ф, ферт, эф, grecka φ (phi). Pierwotnie w cyrylicy stosowana tylko dla słów przejętych z greki, natomiast dźwięk „f” oddawano znakiem „fita” (patrz niżej). Pisana pod
tytłem •ô_• — odpowiednik liczebnika pięćset.
Õ, õ
— Х, х, хер, ха, grecka χ (chi), oddaje bezdźwięczne „ch”. Pisana pod tytłem •õ_• — odpowiednik liczebnika sześćset.
W, w, ^ — Ω, ω, от, grecka ω (omega), którą pisano zamiast „o” na początku wyrazu i w złożeniu
z nadpisanym „T” — „ѿ”, czyli „от”; Pisana pod tytłem •w_• — odpowiednik liczebnika
osiemset.
Ö, ö,  — Ц, ц, цы, цэ, w staroruskim miękkie „c”, dziś twarde, znak zapewne przejęty z hebrajskiego cadi — ץ, pierwotnie pisana z ogonkiem stanowiącym przedłużenie tylnego
słupka poniżej linii pisma, co upodobniało ją do „y”. Pisana pod tytłem •ö_• — odpowiednik liczebnika dziewięćset, gdzie zastąpiła grecką sampi — ϡ.
Y, m, ÷ — Ч, ч, червь, чэ, miękkie „č”. Pierwotnie miała kształt identyczny z półokrągłym „Y”.
Pisana pod tytłem •m_• — odpowiednik liczebnika dziewięćdziesiąt, gdzie zastąpiła
grecką koppę — Ϟ.
Ø, ø — Ш, ш, ша, w staroruskim miękkie „š”, dziś twarde bezdźwięczne. Znak przejęty z hebrajskiego szin — ש.
Ù, r, ù — Щ, щ, шта, ща, pierwotnie oddawała dźwięk „št”, później na Rusi miękkie „šč”. W piśmie nowożytnym ogonek przeniesiono na koniec znaku, nadając mu kształt „щ”. Nie
występuje w alfabecie białoruskim, gdzie zastępuje ją dwuznak „шч”.
Í, í
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— Ъ, ъ, еръ, твёрдый (разделительный) знак, półsamogłoska (superkrótka inaczej zredukowana samogłoska, inaczej samogłoska półkrótka, tylna) pisana w pozycji zanikającej głoski. Ok. XII w. utraciła znaczenie jakiegokolwiek dźwięku. W piśmie, zgodnie
z tradycyjną ortografią, pozwalała prawidłowo dzielić słowo na sylaby otwarte (kończące
się zawsze samogłoską), czego pozostałością w nowożytnym piśmie rosyjskim do 1918 r.
była reguła pisania „ъ” obowiązkowo po spółgłosce na końcu wyrazu. W niektórych pozycjach przeszła w „o”. Obecnie tylko znak rozdzielający między spółgłoską i samogłoską. We współczesnym ukraińskim alfabecie zastąpiona apostrofem, w białoruskim nie
używana.
Û, r, û — Ы, ы, еры, ы, odpowiednik polskiego „у”; znak powstał przez połączenie „ъ” lub
„ь” z krótkim „i” lub zwykłym „и”. Spotykane są zatem wszelkie możliwe warianty:
ъи, ьи, ъɪ, ъї, ъі, ьї, ъі, do współczesnego „ы”. W alfabecie ukraińskim nie używana,
bo rosyjską parę liter „и” — „ы”, odpowiadającą polskim literom „i” — „y”, zastąpiono odpowiednio parą liter „і” — „и”, co prowadzi do wielu nieporozumień.
Ü, ü
— Ь, ь, ерь, мягкий знак (малый ер), miękka półsamogłoska (inaczej samogłoska półwysoka przednia) pisana zamiast zanikającej głoski, podobnie jak „ъ” przeszła w „o” lub
„e”. Obecnie używana jedynie dla zmiękczenia poprzedzającej ją spółgłoski oraz jako
znak rozdzielający przed samogłoską, gdzie zastępuje jotowanie, np. каньон — kanion.
W dawnym piśmiennictwie znak stosowany czasem wymiennie z „ъ”.
'
— ерик, lub поерик, ерок, pisany nad wierszem znak zastępujący któryś z opuszczonych
jerów — ú lub ü. Na Rusi stosowany też w pozycjach, gdzie zastąpił nadpisane „и”,
w późniejszych odmianach skoropisu ruskiego używany zamiennie z „i” lub „и”.
†, &
— Ѣ, ѣ, ять — znak oddający niskie przednie „ä” po spółgłosce miękkiej, przypominała
w wymowie prejotowane „a”. Na Rusi już w średniowieczu nie zawsze dostrzegano różnice fonetyczne między „ѣ” oraz „e” i od XVII w. znaki te stosowano wymiennie w pozycji
nieakcentowanej, gdzie identyfikowano „jat′” jako „ье”. Po reformie Piotra I zachowano
historyczną ortografię, stąd znajomość kilkuset wyjątków, kiedy zamiast „e” należało pisać „jat′”, stanowiła o dobrym wykształceniu, toteż pojawiło się powiedzonko „umieć coś
„na jat′”, odpowiednik polskiego „umieć na blachę”. Litera „ѣ” używana była w piśmie
nowożytnym do 1918 r., gdy zastąpiono ją zwykłym „e”. Natomiast w Ukraińskim „jat′”
przeszła w „i”. W formie kursywnej pisano ją najczęściej w formie — „ѣ”.
Þ, þ
— Ю, ю — ю, jedyny znak przeniesiony do cyrylicy bezpośrednio z głagolicy, znak oddający dwugłoskę „ju” powstał z połączenia krótkiego „ı” z bizantyjsko–greckim dwuznakiem „oy”, oddającym polskie „u” — „jîó”, w którym końcowe „y” zanikło.
™, A, a — Ӕ, ӕ, ia, prejotowane „a”, znak oddający dwugłoskę „ja” złożony z „i” oraz „a”, stosowany na początku wyrazu i po samogłosce, w późniejszych odmianach skoropisu
od XVII w. już powszechnie zastąpiony przez znak „я”.
‰, %
— Ѥ, ѥ, iе, prejotowane „e”, stosowane na początku wyrazu i po samogłosce.
¥, #
— Ѧ, ѧ, малый юс (mały jus) — w starosłowiańskim nosówka „ę” nieznana w języku
ruskim, gdzie oddawała głoskę „a” po spółgłosce miękkiej (ia — jak w polskim „niania”); po spółgłosce twardej pisano ją prejotowaną poprzedzającym „i” — „Ѩ”; na
Rusi w dobie nowożytnej używano jej wymiennie, „ѧ” i „ѩ”; z pochylonej kursywnej
formy tego znaku powstała nowożytna litera „я”.
ß, ÿ
— Я, я — znak, który w nowożytnym alfabecie cyrylickim i potem w jego pochodnych
zastąpił ѧ, ѩ, ӕ. Powstała jako kursywne Ѧ, w którym przednia dolna część uległa
zanikowi, w nowoczesnej formie upowszechniona w Rosji w XVII w. Oddaje dyftong
„ja” lub „a” po spółgłosce miękkiej.
Ú, ú
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— Ѫ, ѫ, большой юс (wielki jus) — w cerkiewnosłowiańskim nosówka „ǫ” (polskie „ą”)
nieznana w języku ruskim, gdzie oddawała „u”; litera ta nie była używana na obszarze
zachodnioruskim i spotykana jest przeważnie w tekstach tworzonych pod wpływem
klasycznych tekstów starosłowiańskich.
Ѓ, ƒ — Ѩ, ѩ, ia, prejotowany mały jus, odpowiednik — ja, pisany wymiennie z zwykłym
jusem, potem „я”.
Ђ, ђ — Ѭ, ѭ, iu, prejotowany wielki jus, odpowiednik — ju, pisany wymiennie ze zwykłym
jusem, wyparty przez „ю”.
Ќ, ќ
— Ѯ, ѯ, кси, grecka ξ (xi); używana do XVIII w., głównie w pisowni przejętych z greckiego imion, takich jak Àëåqåé — Aleksiej, Àëåqàíäðú — Aleksandr, w zasadzie niepotrzebna ze względu na możliwość stosowania dwuznaku „кс”. Pisana pod tytłem •ќ_• —
odpowiednik liczebnika sześćdziesiąt.
Џ, Ÿ
— Ѱ, ѱ, пси, grecka Ψ (psi); używana niezwykle rzadko w słowach przejętych z greki, takich jak pàëòûðü — psałtyr, pàëìú — psałm. Pisana pod tytłem •Ÿ_• — odpowiednik
liczebnika siedemset.
©, ¤ — Ѳ, ѳ, фита, grecka θ (theta), używana dla oddania dźwięku „f”, zgodnie z etymologią
konkretnych słów, z czasem używana wymiennie z „ф” i ostatecznie przez nią wyparta.
Pisana pod tytłem •¤_• — odpowiednik liczebnika dziewięć.
£, μ
— Ѵ, ѵ, ижица, iżyca — grecka υ (ypsilon) po samogłoskach czytana jako „в”
(åvàíãåëèå — iewangieliie, ëàvðà — ławra, Ïàvåë — Pawieł), natomiast po spółgłoskach jak „и” (Ñvíîä — Sinod, ñvìâîë — simwoł).
‡, $

3.2. ZNAKI INTERPUNKCYJNE I NADPISANE I ICH EWOLUCJA
3.2.1. Oprócz liter w rękopisach cyrylickich spotykamy szereg dodatkowych znaków61. Znaki stawiane w wierszu znane są jako z n a k i p r z e s t a n k o w e lub i n t e r p u n k c y j n e (знаки препинания, пунктуация). W chwili powstania cyrylicy pismo greckie dysponowało już rozwiniętym
systemem interpunkcyjnym, jednak do nowego pisma przejęto ich niewiele. Najważniejszym znakiem była kropka — точка (·) pisana w środku między dwoma liniami pisma oraz jej rozmaite
kombinacje: , , , , , ,
, , , którym towarzyszyły czasem linie krzywe etc.
Obok nich pojawiają się znaki zaczerpnięte z tradycji greckiej i zachowujące greckie nazwy: —
подoстолия (ύποδιαστολή) — dwukropek; — прибыльца; — кендема (κέντημα); a obok
nich nowe znaki o swojsko brzmiących nazwach: — прибавленая; — положительна; —
кавыка; — слогия albo слогня;
— статия;
— стишица;
— отрикаль. O tej ostatniej V. Jagić pisał, że jej nazwy pojąć nie potrafi. Znaczenie tych znaków było rozmaite. Służyły
podkreśleniu danej litery lub określeniu wymowy, dzieleniu wyrazów (gdy tekst stanowił ciąg
liter). Niektóre służyły oddzieleniu zdań (przecinek) lub jako zatrzymanie (wg Jagicia зделение),
do czego używany był dwukropek (подoстолия) i wykrzyknik (прибыльца). Z kolei rozdzielenie oznaczano kropką oraz znakami положитeльна oraz кендема. Na zakończenie wypowiedzi
(akapitu) stawiano znaki o wymownych nazwach статия, стишица czy отрикаль. Czasem jako
znaku rozdzielającego uzywano kwadratu lub prostokąta, dużych kropek oraz dodatkowych znaków o nazwie mieta (мѣта) — ,

Graficzne przedstawienie znaków diakrytycznych i interpunkcyjnych czerpiemy z publikacji: Е. Ф. Карский,
Славянская кирилловская палеография, Москва 1979 (przedruk wyd. 1, Ленинград 1928), s. 224–235; Л. В.
Черепнин, Русская палеография, s. 374–377.
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Drugim najczęściej spotykanym znakiem jest krzyż występujący w postaci znanej z głagolicy, gdzie oznaczał „a” albo na początku akapitu lub dokumentu oznaczał odwołanie się do Boga
(chryzmon, invocatio Dei): , , , , . Nie znano natomiast przecinka, co nieco dziwi, skoro
Grecy stosowali go już w IX w. Na Rusi przecinek, nazwany запятая, pojawia się dopiero w XIV w.
Jakichś jednolitych reguł stosowania znaków interpunkcyjnych nie było.
3.2.2. Drugim typem znaków cyrylicy są z n a k i n a d p i s a n e, po rosyjsku zwane знаки надстрочные (n a d w i e r s z o w e). W piśmie bizantyjskim IX–X w. stosowano bardzo liczne znaki
nadpisane, oznaczające akcenty i przydech. Jednak w najstarszych rękopisach cyrylickich znaków
akcentu i przydechu nie ma, bo zjawisko to w językach słowiańskich nie występuje. Spotykamy
natomiast znaki podobne do greckich przydechów i apostrofów ‘, ʼ, ˘, jednak reguły ich stosowania
trudno ustalić. Zdaniem E. Karskiego zwykle stawiano je na początku słowa nad samogłoską lub
w środku słowa nad samogłoską stojącą po innej samogłosce. Znaki te służyły zapewne sprawnemu
czytaniu na głos, pozwalając nadawać czytanemu zdaniu odpowiednią intonację. Innym znakiem
nadpisanym jest ̾ (jerok, albo jerik, pojerik) zastępujący któryś z opuszczonych jerów ú, ü, chociaż
może oznaczać także opuszczone è lub é (j).
3.2.3. Kolejnymi znakami cyrylicy są a k c e n t y, znaki nieznane rękopisom starosłowiańskim,
które zaczęto stosować na terenie Słowiańszczyzny południowej dość późno, dopiero od XII w.,
a powszechnie używać od XIV w., gdy pojawiły się także na Rusi. Poprawne stawianie akcentu występuje w piśmiennictwie rosyjskim dopiero w XVI w., jednak nie zawsze było stosowane i w nauce
jest wiązane z tzw. drugim wpływem południowosłowiańskim62. V. Jagić podjął się na podstawie
źródeł, głównie anonimowych szesnastowiecznych i późniejszych tekstów poświęconych kwestiom
gramatycznym, ująć stosowane w piśmie słowiańskim znaki nadpisane w pewien system wedle ich
historycznych, zaczerpniętych głównie z greckiego nazw63.
Pierwotnie w piśmie słowiańskim stosowano trzy znaki akcentowe, były to оксия (gr. όξία), czyli
akut, вария (gravis) i полкрышка (daszek), zwana inaczej периспомена. Z czasem liczba znaków
akcentuacyjnych wzrosła do dziesięciu. Przy tym nazwy znaków bywają mieszane, stosuje się nazwy greckie, a obok nich własne, stanowiące bardziej lub mniej udane przekłady z greki.
— окс, оксь, оксия — ostry akcent — akut,
— звательцо, псиль — (gr. ψιλή — lekki przydech) nad samogłoskami,
— исть, иссо, исо — звательцо + оксия — przydech z akcentem,
— оковавы, znak niejasny, pisany nad i,
— вариа — ciężki akcent (gravis),
— дасиа — (gr. δασεῖα — gęsty przydech),
— апостроф — звательцо + вария — przydech z ciężkim akcentem,
— периспoмен, камора — cyrkumfleks (stawiany nad jednosylabowymi),
— кендима, кедема,
— краткая (brevis) — oznaczała krótkość, potem niezgłoskowy charakter znaku.

А. И. Соболевский, Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV–XV веках, С. Петербург
1894, приложение 3; cyt. za Е. Ф. Карский, Славянская кириловская палеография, s. 229.
63
И. В. Ягич, Рассуждения…, s. 793–803; źródła stanowi 30 artykułów publikowanych w tej pracy jako rozdział VII:
Различныя статьи грамматическаго содержания, s. 634–792.
62
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3.2.4. Oprócz znaków akcentu i przydechu szeroko stosowano nadpisane znaki oznaczające
s k r ó t y, będące wariantami tytła. E. Karski, i L. Czeriepnin wyróżnili kilka ich wariantów mających
odrębne nazwy, było to:
— tytło (титло — łac. titulus — pokrywka) we właściwym znaczeniu,
— взмет (radło), dosł. orka,
— покрытие — przykrycie,
— камора — krótkie przykrycie okrągłe np. nad liczebnikami,
— стяга — zapewne znak ściągnięcia (contractio),
— смычец,
— ерок — półsamogłoska.

Камора, стяга i смычец pełniły tę samą funkcję, wskazując na skrócenie lub zastępując nadpisaną literę, zwykle samogłoskę. Specjalne znaczenie miał ерок, zwany też ерик lub поерик — jak
wskazuje nazwa, zastępujący któryś z jerów lub w późniejszych rękopisach zastępujący także ѣ oraz
и. W cytowanej przez L. Czereipnina „Gramatyce” Melecjusza Smotryckiego z 1618 r. znaki te noszą nieco zmienione nazwy:
— острая,
— вария albo тяжкая,
— периспомена albo облеченая,
— исо albo долгая,
— краткая,
— псилия albo густая,
— ерик albo паерик.

Do znaków nadpisanych zalicza się także nuty. Oprócz rzeczywistych nut w właściwym znaczeniu, służących do zapisu melodii, w dawnych rękopisach liturgicznych znajdują się znaki
napisane nad słowami, najprawdopodobniej służące do wskazania, w którym miejscu należy
podnieść, a w którym obniżyć głos w czasie czytania Ewangelii lub innego fragmentu Pisma
Świętego. Natomiast używane na Rusi rękopisy zwierające nuty występują w dwóch typach.
Są to stichirary (стихирарь), w których śpiewy cerkiewne zawierały nad wierszem zapisy nut
w formie krótszych i dłuższych haczyków, oraz kondakary (кондакарь), rodzaj hymnów cerkiewnych, w których oprócz nut nad wierszem zapisywane są także litery. Czytanie ich wymaga
specjalnego przygotowania.
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4. EWOLUCJA ZASAD PISOWNI CYRYLICKIEJ W ZWIĄZKU
Z ROZWOJEM PIŚMIENNICTWA I KULTURĄ JĘZYKA
4.1. STARO–CERKIEWNO–SŁOWIAŃSKIE REDAKCJE I ICH SPECYFIKA64
4.1.1. Pismo słowiańskie, w tym oczywiście cyrylickie, od chwili powstania miało charakter fonetyczny, toteż w znacznym stopniu odzwierciadlało ono wraz z biegiem wieków zmieniające się
zasady wymowy, co znajdowało odbicie w zmieniających się regułach pisowni, czyli ortografii (ros.
правописание). Do pojawienia się w XVI w. podręczników gramatyki wszelkie próby ujęcia zasad
ortografii mają charakter hipotez, stanowiących sumę spostrzeżeń występowania danego typu zapisu. W wyniku rozprzestrzenienia się słowiańskiego piśmiennictwa wśród Słowian posługujących się
różnymi dialektami, a potem językami, pojawiły się odmienne sposoby zapisywania, skażone przez
pisarzy, którzy nadawali przepisywanym tekstom cechy własnego języka.
Z tego powodu w badaniach nad zabytkami piśmiennictwa słowiańskiego stosuje się termin redakcji — izwodu (ros. извод), przeniesiony z biblistyki, gdzie izwod oznacza rękopiśmienną redakcję Pisma Świętego. W filologii izwod to redakcja tekstu różniąca się od innych kopii tego samego
zabytku specyfiką języka. W tym znaczeniu pojęcia izwodu używali autorzy najpopularniejszych
podręczników paleografii, Aleksiej Sobolewski, Wiaczesław Szczepkin i Eutymiusz Karski. Zgodnie
z tym przyjęto następującą klasyfikację przekazów języka starosłowiańskiego, w wersji literackiej
zwanego cerkiewnosłowiańskim, zachowanego w odmianach regionalnych65:
 panońsko–morawska związana z pierwszym terenem pracy Cyryla i Metodego,
 czeska (głagolickie Fragmenty praskie),
 panońsko–słoweńska (Zabytki fryzyjskie),
 macedońska — ochrydzka (większość zabytków głagolickich),
 bułgarska — presławska (starobułgarska).
Ortografię piśmiennictwa cyrylickiego w stanie, w jakim je znamy z zachowanych najstarszych
zabytków cerkiewnosłowiańskich, zrekonstruował E. Karski, który ustalił kilka poniższych reguł:
1. Poprawne użycie jusów jako nosówek, nie mylonych z innymi literami — zawsze ý odpowiada
ę, \ — ǫ, i odpowiednio k — ję, c — jǫ. Nosówki te zachowały się jedynie w języku polskim,
gdzie niezgodnie z fonetyką zamiast „ǫ” mamy „ą”.
2. Poprawne użycie jerów ú i ü jako półsamogłosek, jednak z zastrzeżeniem, że bywają stosowane
wymiennie, w pozycjach nieakcentowanych bywają opuszczane, a w pozycjach akcentowanych
czasem zamieniane są w î lub å.
3. ¸ nigdy nie jest mylona z å (co jest charakterystyczne dla języka rosyjskiego), tylko czasem jest
pisana w miejscu spodziewanego a.
4. Prasłowiańskie grupy dj i tj zamieniają się w cyrylickie æä i øò (r).
5. Po bezdźwięcznych г, к, х zawsze pisano ы, gdy w rosyjskim jest и, a po szeleszczących ж, ч,
ш, щ, ц zawsze и (nie ы) lub ю (rzadko у).

Rozdział stanowi syntezę ich poglądów. А. Соболевский, Славяно–русская палеография..., rozdz. VII;
В. Н. Щепкин, Русская палеография, § 16–19, s. 30–34, § 59–82б, s. 110–132; Е. Ф. Карский, Славянская
кирилловская палеография, s. 315–347.
65
L. Moszyński, Wstęp..., s. 353.
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4.1.2. W historycznym rozwoju piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie rozeszło się na kilka izwodów — r e d a k c j i, z których E. Karski wymienia środkowo–bułgarską, serbską, rumuńską i ruską.
Polski slawista L. Moszyński wskazuje ich nieco więcej. Są to redakcje66:
1. R e d a k c j a b u ł g a r s k o – m a c e d o ń s k a — rozwija się od odrodzenia państwa bułgarskiego do zdobycia przez Turcję Trnowa w 1393 r., później piśmiennictwo zanika z wyjątkiem kopiowania ksiąg kościelnych,
2. R e d a k c j a s e r b s k a — podobnie jak bułgarska rozwijała się do upadku Serbii po klęsce na
Kosowym Polu w 1389 r.
3. R e d a k c j a s t a r o r u s k a — rozwijała się w średniowieczu do rozpadu jedności (XIII w.) w redakcji kijowskiej i nowogrodzkiej.
4. R e d a k c j a m o s k i e w s k a — rozwijała się od przeniesienia stolicy metropolii do Włodzimierza nad Klaźmą, a potem Moskwy z początkiem XIV w.
5. Redakcja ukraińska67 — rozwijała się w dwóch odmianach — tradycyjnej w Kijowie i lokalnej
w Ks. Halicko–Wołyńskim.
6. R e d a k c j a b i a ł o r u s k a — język cerkiewnobiałoruski stał się językiem kancelarii W. Ks. Litewskiego i widoczne są tu wpływy polskie.
7. R e d a k c j a r u m u ń s k a (m o ł d a w s k o – w o ł o s k a) — specyficzna archaiczna odmiana
języka cerkiewnosłowiańskiego zachowana w otoczeniu niesłowiańskim.
Dla naszego wywodu najistotniejsze jest stwierdzenie, że podstawowe redakcje, serbska, bułgarska czy ruska, charakteryzowały się swoistą ortografią, przystosowaną do własnej fonetyki i zapisu,
naruszającą zasady ortografii starosłowiańskiej. Odróżnienie tych redakcji jest jednym z zasadniczych zadań paleografii, która musi dać uczonym innych specjalności, zwłaszcza nie posiadającym
biegłości w dawnych językach słowiańskich, historykom, archeologom, archiwistom, numizmatykom antykwariuszom i innym, odpowiednie narzędzie metodyczne w tym względzie. Tu ograniczmy
się do krótkiego omówienia poszczególnych redakcji, szerzej zajmując się jedynie redakcją wschodnioslowiańskią (ruską).
4.1.3. Wedle ustaleń W. Szczepkina r e d a k c j a b u ł g a r s k i a dzieli się wyraźnie na dwie grupy,
macedońską i wschodnio–bułgarską, różniące się zarówno językowo, jak i paleograficznie i ortograficznie. W drugiej połowie XIII w. w r e d a k c j i m a c e d o ń s k i e j dostrzegamy zjawiska będące wynikiem szybkiego rozwoju pisma bułgarskiego, co powodowało, że macedońskie rękopisy wydają się niestaranne i z licznymi błędami. Nie zawiera natomiast błędów ani zamian liter p i s m o w s c h o d n i o b u ł g a r s k i e (trnowskie), w porównaniu z innymi pismami południowosłowiańskimi XIII–XIV w.
Dostrzegana jest znaczna zbieżność między piśmiennictwem serbskim i bułgarskim tej epoki.
W XIV w. patriarcha Eutymiusz Tyrnowski (Евтимий Търновски ok. 1330 — ok. 1402–1404)
przeprowadził reformę ksiąg cerkiewnych. Wraz z uczniami przeprowadził porównanie dokonywanych od wieków przekładów ksiąg cerkiewnych z greckimi oryginałami. Będąc przekonanym
hezyhastą, uznającym kult słowa Pisma Świętego, starał się ustanowić ścisłe reguły językowo–ortograficzne, co miało zapobiec na przyszłość wszelkim błędom i rozbieżnościom w stosunku do
oryginałów. Na reformie Eutymiusza zaważył jednocześnie szacunek do ksiąg greckich i kult Cyryla
i Metodego. Pod egidą cara Ioana Szyszmana Eutymiusz wydał swoisty regulamin dla pisarzy, zakazując przepisywania ksiąg nieuczonym kopistom. Wszelkie rękopisy cerkiewne poddano ścisłej
kontroli. Dzięki temu ugruntowała się ś r e d n i o b u ł g a r s k a r e d a k c j a j ę z y k a c e r k i e w Tamże, pkt 286–292, s. 355–370, losy języka cerkiewnosłowiańskiego od XI w. wraz z próbkami tekstów poszczególnych redakcji. Podobne ujęcia redakcji–zwodów w starszych podręcznikach Sobolewskiego, Szczepkina
i Karskiego.
67
Tak L. Moszyński, Wstęp..., s. 357.
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n o s ł o w i a ń s k i e g o. Reforma ta stała się wzorem dla zmian wprowadzonych następnie w piśmiennictwie cerkiewnosłowiańskim w Serbii, a potem w Moskwie i Mołdawii. Nakaz dla pisarzy,
jak i zasady reformy Eutymiusza wydane przez cara Ioana Szyszmana nie zachowały się. Znamy je
tylko z badań późniejszych, głównie serbskich i rumuńskich rękopisów XV w. Wynika z nich, że Eutymiusz usystematyzował bułgarską ortografię i uporządkował używanie jusów.
4.1.4. R e d a k c j a s e r b s k a jest mniej znana, wyodrębniła się bowiem od końca XII w. Niestety zachowało się niewiele rękopisów, gdyż wskutek wielowiekowej przynależności do Turcji znaczna
część dawnych bibliotek uległa zniszczeniu. Pod względem określenia zasad pisowni W. Szczepkin
największe znaczenie przypisuje bułgarsko–macedońskiemu Ewangeliarzowi Dobromira z XII w.
Jest on przykładem rękopisu okresu przejściowego, gdzie nie zachowywano reguł stosowania jusów
piśmiennictwa starobułgarskiego, a nie stosowano się także do nowej normy jusów z XIII w., tzw.
zmiany (смены) jusów. Odmianą redakcji serbskiej były tzw. t e k s t y r e s a w s k i e, nazwane
tak od monasteru Manassijskiego nad Resawą, gdzie działał uczeń Eutymiusza Konstanty Filozof
Kostenecki (1380–1427), który do serbskiej redakcji przywrócił jer ú, polecając pisać go w środku
słowa i w przyimkach, natomiast ü tylko na końcu słów. Pisownia rasawska stosowana była w drukach XV–XVI w., w rękopisach aż do XVII w.

4.2. REDAKCJA RUSKA
4.2.1. W grupie najstarszych rękopisów z terenu Rusi do XII w. daje się wyodrębnić dwie grupy,
pierwszą tworzą teksty starosłowiańskie, zawierające pewne rusizmy, ale zachowujące charakter
oryginałów, m.in. Ewangeliarz Ostromira (1057), Izbornik Światosława (1073), do drugiej grupy zalicza się teksty mające już wyraźnie ruskie cechy pisma i morfologii, np. Ewangeliarz Archangielski
(1092) i Minieje 1096 i 1097 r. Większość zachowanych rękopisów ruskich z okresu XI–XIV w. ma
cechy ruskiej redakcji. Szczegółową analizę ortografii ruskiej po raz pierwszy podał A. Sobolewski.
Krótkie podsumowanie w punktach powtórzył E. Karski.
1. Język ruski nie znał nosówek, więc w piśmie mieszano jusy z samogłoskami, ý — îó, \ — à lub a.
2. Stosowanie w pozycji akcentowanej zamiast jerów ú i ü, liter î i å oraz pisanie jerów przed
spółgłoskami płynnymi: úð — üð, úë — üë, np. òúðæüíèêúìü, èñïúëíü, æüëòú, lub po obu
stronach płynnych: îòúâüðüçå, ìúëúíè.
3. Całkowite zmieszanie ¸ z å.
4. Stosowanie form pełnogłosowych (sylab otwartych), np.: íîâ¸ãîðîäå, âîëîäèìèðà.
5. Przejście zmiękczenia dj w æ i tj w ù, w nowszych w m, np.: ïð¸æå, ïårü, ÷ýrà.
6. Użycie w znanych słowach zamiast d, å, dźwięku î, np.: îäèíú, îrå — årå, îæå — åæå.
4.2.2. Od przełomu XIV i XV w. w kulturze ruskiej widoczny jest tzw. drugi wpływ południowosłowiański, zauważalny zwłaszcza w licznie zachowanych rękopisach z drugiej ćwierci XV w.
W ortografii do najważniejszych cech południowosłowiańskich, jakie pojawiły się w piśmiennictwie
ruskim tej epoki, należą:
1. Znak ü zaczęto używać jako wariant znaku ú: îíü, áîãü, ñûíü, (ú w składzie = został ostatecznie wyparty przez znak ü — û).
2. Jery ú i ü zaczęto pisać po spółgłoskach płynnych zamiast ruskich „о i е przed płynnymi” w takich przypadkach, jak âðúõú, âðüõú, „верх”, i âëúíà, âëüíà, „волна”. Ta zasada ortograficzna
rozciągnięta została błędnie także na o: ïëü zamiast ïîëú „половина”.
3. Dźwięk з zaczęto oddawać czasami przez ¾ (зело), dźwięk у (łac. u) — niekiedy przez jus wielki
(ý), który zgodnie z celnym określeniem dawnej ruskiej erudycji wstawiano „dla piękna, a nie
prawdy” (красоты ради а не истины) ºìý, ñûíý.
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4. f (fita), v (iżyca) i p (psi) używane wyłącznie jako liczebniki, pojawiły się w słowach przejętych
z języka greckiego, zgodnie z grecką ortografią.
5. Zamiast poprawnego pisania îó na początku słowa, a ó w środku wyrazu, przywrócono îó we
wszystkich miejscach lub stosowano jego ligaturę u.
6. Zamiast @ po samogłosce zaczęto wpisywać à: äîáðàà, áðàò³à, ìîà: zgodnie z fonetyką bułgarską, nawet tam, gdzie w bułgarskim nie było dźwięku à, âñºà Ðuñ³è.
7. Ugruntowana została reguła pisania przed wszystkimi samogłoskami ³ zamiast è, obowiązująca
do reformy 1918 r.
8. Ponadto zaczęto używać przecinka jako znaku interpunkcyjnego; jako liczebnika 900 użyto litery
ö, zamiast dawnego #; pojawiło się l odwrotne (l оборотное), używane już w XV w. w piśmiennictwie zachodnioruskim dla oznaczenia dźwięku e, nie ie, na początku sylaby.
Niektóre nowinki południowosłowiańskie przetrwały całe wieki, chociaż nie dawały nic poza
zbędnym „obciążaniem umysłu pisarza i oczu czytelnika”68. Przykładowo południowosłowiańskie
h, wprowadzone zamiast dawnego ò, niewyraźne i monotonne wśród takich znaków, jak ø, è, í, ÿ,
panowało w rosyjskim aż do połowy XIX w., gdy w druku zastąpiło je т, natomiast w piśmie kaligraficznym do dziś stosowane jest w formie kursywnej — m.
Z pożytecznych zmian wprowadzonych do ortografii ruskiej pod wpływem Słowian południowych W. Szczepkin zaliczył (1) użycie lewostronnego × zamiast tradycyjnego M, które utrudniało
czytanie i mylone było z ò i ó; wprowadzenie prostszego û w miejsce r; poprawne pisanie i przed
wszystkimi samogłoskami, co uwalniało oczy od monotonnego èè.
4.2.3. Wyżej przytoczyliśmy pogląd L. Moszyńskiego, który wyodrębnił redakcję białoruską języka cerkiewnosłowiańskiego, co jak się zdaje jest nie do utrzymania. Natomiast zdaniem dawnych
paleografów i slawistów, A. Sobolewskiego i E. Karskiego, z pewnością da się wyodrębnić r e d a k c j ę z a c h o d n i o r u s k ą, identyfikowaną z Rusią litewską, w której narodowo przekonani
badacze widzą redakcję protobiałoruską i protoukraińską. Korzenie tej drugiej mają sięgać czasów
Ks. Halicko–Włodzimierskiego.
Cechą charakterystyczną pisma południoworuskiego (protoukraińskiego) było systemowe stosowanie ¸. Tamtejsi pisarze ściśle odróżniali ¸ od å, toteż bardzo rzadko zastępowali ¸ przez å, natomiast na odwrót, bardzo często w pozycji å widzimy ¸, tam, gdzie w późniejszym ukraińskim jest
oboczność e ↔ i, np. пѣщь → пічь, шѣсть → шість, весѣлие → вeсілле, камѣние → камінне.
Ponadto stosowano ó zamiast â, np. óíèäó ó zamiast âíèäå âú; â÷èíèòè zamiast ó÷èíèòè; z kolei cerkiewnosłowiańskie æä zastąpiono æ÷ (дъжчь — дъждь) oraz sporadycznie pisano ó zamiast
î (добровульно), û zamiast è, (просыти), þ zamiast å (июдѣюмъ).
W późniejszym piśmiennictwie tego regionu można wyodrębnić takie cechy, jak69:
1. Zastąpienie cerkiewnosłowiańskiej grupy æä nie tylko grupą æ÷, ale też æä÷ (дожчю,
дъжчѣвнымъ, еждчалые) i æäæ (наежджаючи).
2. Zmieszanie â z ó (późniejsze białoruskie ў) (âæàñàèñ\, îóñ\).
3. Zamiast przyimka въ pojawia się ув (óâ îãîðîäå, óâî âðó÷³è, uâ óòðåõ).
4. Mieszanie å z ¸: dõàëè, ðåêà, wáå, ì¸÷ü, ñ¸ àçú.
5. W pozycji a nieakcentowanego, zwłaszcza przed j, pojawia się å: åðîïîëêú, ïîåñû, äååëî,
ïàìåòü, ñâåòûè.
6. Mieszanie p twardego z p miękkim, przy przewadze p twardego: òðîì, ñòðûrè, öàðu, öàðà,
äíåïðà, ðèáû.
68
69

В. Н. Щепкин, Русская палеография, s. 131.
Większość spostrzeżeń za Е. Ф. Карский, Славянская кирилловская палеография, s. 322.
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7. Użycie dwuznaku êã dla oddania dźwięcznego g w słowach obcych, np. nazwach litewskich:
Êãîðæäû, Êãåäèìèíú, Êãàñòîâòú.
8. Pisanie â w miejsce ó przed bezdźwięczną spółgłoską, gdzie wymawiano u niezgłoskotwórcze
(ў): Âèòîâòú, Êãàñòîâòú (wymowa: Витоўт, Гастоўт), czego skutkiem jest przyjęcie w języku rosyjskim brzmienia wynikającego z zapisu, np. Vitovt, zamiast lit. Vytautas.
9. W późniejszym okresie pisanie przyimków razem z rzeczownikiem: uâîâðó÷³è (w Owruczu).

5. ORTOGRAFIA RUSKA I ROSYJSKA
5.1. ROZWÓJ ORTOGRAFII RUSKIEJ W XI–XVII W.
5.1.1. Pierwotne zasady pisowni ustalane są przez slawistów badających początki piśmiennictwa metodą retrogresywną i jako takie pozostają poza naszymi rozważaniami. Zasady pisowni można rozpocząć systematyzować na podstawie zachowanych zabytków piśmiennictwa od XI w. Wedle ustaleń
paleografii w średniowiecznym piśmiennictwie ruskim, ze względu na zasady pisma wyodrębnia się
na trzy okresy, najstarszy okres obejmuje wiek XI do około połowy wieku XII, drugi okres obejmuje
wiek XII–XV, trzeci wiek XVI–XVIII. O k r e s XI–XII w. charakteryzuje występowanie jusów.
W rękopisach spotykane są: jus wielki — ѫ i jus mały — ѧ oraz jus wielki jotowany — ѭ i jus mały
jotowany ѩ, zastąpione w końcu omawianego okresu odpowiednio ѫ → у, ѧ → а, ѭ → ю, ѩ → ӕ.
Ponadto dla oznaczenia zmiękczenia (palatalizacji) spółgłosek л oraz н, pisano specjalny haczyk
w górnej części z prawej strony litery. Ze znaków przestankowych stosowano w zasadzie tylko kropkę, pisaną, w rozmaitych kombinacjach wielokropkowych. O k r e s XII–XV w. charakteryzuje się
bujnym rozwojem i różnorodnością piśmiennictwa. Ponadto w końcu tego czasu rozchodzą się drogi
rozwoju pisma rosyjskiego i zachodnioruskiego (W. Ks. Litewskiego i Rusi koronnej). Nie ma natomiast tu znaczenia chronologia rozwoju cyrylicy pod względem paleograficznym, czym zajmujemy
się w rozdziale piątym. Istotną cechą wyróżniającą piśmiennictwo cyrylickie było na Rusi towarzyszenie rozwojowi języka. Jest to zjawisko przeciwne historyczno–tradycyjnemu zapisowi np. języka
francuskiego czy angielskiego, będącemu skutkiem wielowiekowego stosowania łaciny i kształcenia elit na literaturze klasycznej. W przeciwieństwie do tego pismo ruskie rozwijało się praktycznie
do XVII w. w sposób żywiołowy, toteż panowała wielka rozmaitość szkół, w których starano się jak
najdokładniej oddać na piśmie własną mowę, by była ona w pełni zrozumiała przy odczytywaniu.
5.1.2. Vatroslav Jagić w swoich Badaniach nad językiem rosyjskim zebrał i usystematyzował
wskazówki dotyczące ortografii cyrylickiej zawarte w publikacjach z XVI w.70 Większość dostrzeżonych przez niego reguł dotyczy pisania samogłosek:
a
— Rozróżniano dwa rodzaje „a”. Na początku słowa należało pisać „a z siłą” — à`, wewnątrz
wyrazu zwykłe à bez dodatkowego znaku. Czasem zamiast à pisano grecką a (alfa).
Po znakach \ oraz i nie pisano zwykłego à, czyli — \à zamiast \\ lub ià zamiast i\.
e
— Precyzyjnie odróżniano å od H. Å należało pisać na początku i na końcu wyrazu, natomiast
H „w sylabie”, czyli w środku po spółgłosce. Samogłoski te różniły się siłą, nie należało
natomiast mylić H z ¸.
i
— Reguły pisania i były podobne e. I należało pisać na początku wyrazu, a è „w sylabie”,
czyli po spółgłosce, natomiast y pisano obok samogłoski. Zamiast i pisano iè.
— Precyzyjnie określano, kiedy należało użyć î, a kiedy w (omega). Î pisano „w sylabie”, natoo
miast w zwykle na początku wyrazu i „w sylabie”. Sylaba z w nazywana była „логовато” (zapadlisko), czyli głębokie obniżenie dźwięku, zaś zwykłe î „w sylabie” nazywano „o grubym”.
70

И. В. Ягич, Рассуждения..., s. 800–802, na podstawie opublikowanych 30 artykułów.
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— Zalecano pisanie îó na początku wyrazu, natomiast ligatury u „w sylabie”.
— W późniejszym okresie preferowano pisanie z powodów estetycznych wielkiego jusa ý
zamiast u. Zalecano unikać podwójnego ýý i pisać ýþ albo odwrotnie — þý.
μ
— „W sylabie” v (iżyca) mogła zastępować è, jeśli pisana była z dwoma kropkami ѷ, natomiast pisana bez kropek v używana była zamiast litery â.
ъ i ь — W późniejszych tekstach wskazuje się czasem na różnicę między „grubością” ú a „cienkością” ü, przy czym pojerik — , mógł zastępować zarówno ú, jak i ü. Znaki te mogły
służyć odróżnieniu liczby pojedynczej od mnogiej.
Niewiele reguł dotyczyło pisania spółgłosek. Praktycznie odnosiły się one tylko do zachowanych
w cyrylicy liter greckich i zachowywanych do czasu różnic fonetycznych między z a s oraz między
ô a f. Jednak już w średniowieczu różnice te zaniknęły i trzeba było uczyć się słów, w których reguły nakazywały pisać ten lub inny znak71.

y
ѫ

5.2. WPŁYW ROZWOJU PISMA I GRAFIKI NA OBUMIERANIE STARYCH
I POJAWIANIE SIĘ NOWYCH ZNAKÓW W PIŚMIENNICTWIE XV–XVIII W.
Cyrylica przyjęta została na Rusi w pełnym zestawie znaków, czyli 24 liter alfabetu greckiego oraz
19 nowych liter stworzonych dla języka słowiańskiego. Jednak na przestrzeni wieków i w warunkach odrębnego języka, przy powolnym przechodzeniu z piśmiennictwa cerkiewnosłowiańskiego
na dialekty wschodniosłowiańskie, język ruski, potem rosyjski, ukraiński i białoruski, dźwiękowe
znaczenia liter uległy zmianie. Do czasów nam współczesnych, przez całe tysiąclecie, swoje znaczenie zachowały tylko niektóre litery stworzone dla języka starosłowiańskiego, którym odpowiadają
od początku te same dźwięki. Są to б [b], ж [ż], ц [c], ч [č], ш [š], щ [šč], ы [y], ю [ju]. Pozostałe
litery zmieniły znaczenie wraz z rozwojem języka ruskiego. Tak więc jusy Ѫ i Ѧ oznaczające samogłoski nosowe, ǫ i ę, na Rusi otrzymały nowe znaczenie w zależności od pozycji, np.: çýáú
(ząb) — зуб [zub]; ðýêà (ręka) — рука [ruka]; ï\òü (pięt′) — пять [piat′]. Litery jotowane — ѩ,
ѭ, ӕ, ѥ, ю, oznaczały odpowiednie samogłoski, na początku wyrazu z poprzedzającym [j], w środku
wyrazu oznaczały zmiękczenie poprzedzającej spółgłoski. Dopiero na początku wieku XVIII w elementarzach pojawił się nowy znak — я, zastępujący ѧ oraz jotowane ѩ i ӕ, spotykany w rękopisach
od XVI w.72 Я nie jest w zasadzie nowym znakiem, ale tylko prawdopodobnie przekształconym
jusem Ѧ, pochylonym i następnie zaokrąglonym w piśmie odręcznym.

Spotyka się także próby wyprowadzenia Я z jotowanego a, jednak jest to dość wątpliwe i raczej
należy poszukiwać źródła litery я w pospiesznym (skoropisie) pisaniu ѧ73.

Я było literą wyłącznie rosyjską, w specjalistycznych publikacjach dotyczących paleografii cyrylickiej obszaru zachodnioruskiego (Alaksandr Grusza i W. Panaszenko) brak tego kształtu litery.
Tamże, s. 715, 718 i 727, Jagić publikuje oryginalne teksty z wykazem słów o odpowiedniej pisowni.
В. Н. Щепкин, Русская палеография, rys. 59, s. 140; Л. В. Черепнин, Русская палеография, tabl. 9, s. 363
(XVI w.), tabl. 10 (XVII w.) s. 366.
73
В. Т. Ветвицкий, В. Ф. Иванова, А. И. Моисеев, Современное русское письмо: Пособие для учителей,
Просвещение, Москва 1974.
71
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Litera ѣ (jat′) oznaczała odrębną, zanikłą samogłoskę, której pozostałości odnajdujemy w języku
polskim, oznaczającą głębokie gardłowe „a” [ä] po miękkiej spółgłosce, toteż nie występuje ona na
początku wyrazu, ale tylko w środku lub na końcu. W języku rosyjskim przeszła w [e], a w ukraińskim w [i], np.: ä¸ëî — pol. działo, dzieło, ros. дело [d′eło], ukraińskie діло [diło]; ì¸ðà — pol.
miara, ros. мера [m′era]; ñ¸íî — pol. siano, ros. сено [s′eno].
W pewnym sensie do jotowanych samogłosek należałoby zaliczyć istniejące od początku є
[e]. Przy rozmaitych wariantach użycia, na Rusi zawsze na początku wyrazu oznaczało jotowane є [je] — Европа [Jewropa], a w środku wyrazu zmiękczało poprzedzającą spółgłoskę —
место [m′esto], поле [pol′e]. Dawne jery ъ i ь, oznaczające zredukowane samogłoski, zaniknęły w mowie, ale długo pozostawały zapisywane w odpowiednich pozycjach, choć wymowa
uległa już zmianie, np. сънъ (sen, syn) to współcześnie сон lub сын; а wyraz дьнь (dzień),
to współczesny день.
Proces stabilizowania się alfabetu i ortografii rosyjskiej trwał do początku XIX w. Jego etapy rozwoju znaczyły kolejno: pojawienie się druku w XVI w. i publikacja szeroko dostępnych
elementarzy i podręczników gramatyki, co powodowało ujednolicanie sposobów pisania, dalej
reforma czcionki drukarskiej przeprowadzona przez Piotra I w latach 1707–1710, której efektem było powstanie nowego cywilnego alfabetu — grażdanki, przy pozostawieniu cyrylicy z jej
tradycyjnym sposobem pisania i druku oraz ortografią w pismach religijnych. W XIX w. Akademia Nauk opublikowała w oficjalnych podręcznikach gramatyki zasady ortografii i interpunkcji.
Jednak siła tradycji była ogromna. Dlatego na przełomie XIX i XX w. specjalna Komisja ortograficzna Akademii Nauk przygotowała projekt reformy pisowni, która weszła w życie dopiero
po rewolucji październikowej w grudniu 1917 i październiku 1918 r. W ZSRR pisownię rosyjską
reformowano jeszcze w 1943 i 1956 r. Ostatnią była natomiast publikacja Komisji Ortograficznej
RAN z 2006 r.74

5.3. ELEMENTARZE I PODRĘCZNIKI GRAMATYKI RUSKIEJ XVI–XVII W.
5.3.1. Tradycja elementarza sięga na Rusi początków drukarstwa. Uznawany za pioniera drukarstwa
rosyjskiego I w a n F i o d o r o w był twórcą pierwszego elementarza wydanego w 1574 r. we Lwowie i powtórzonego w 1578 r. w Ostrogu. Drugie wydanie elementarza wydrukowane przez I. Fiodorowa w Ostrogu w 1578 r. nosi tytuł: Книжка по греческия „Альфа вита” а по рускии „Аз
буки” перваго ради научения детьскаго, co utrwaliło nazwę elementarzy na kilka wieków. Później
szkolne elementarze tytułowano także букварь (dosłownie literownik). Iwan Fiodorow zamieścił
w elementarzu wzory liter i odpowiadające im brzmienia z przykładami literowania sylab i wyrazów
i następnie dodał materiały do nauki czytania, modlitwy oraz podstawy gramatyki, tworząc w ten
sposób wzorzec nauczania pisania stosowany w Rosji do XVIII w.75
W drugim wydaniu I. Fiodorow opublikował traktat „O literach” (О писмєнєхъ) Mnicha Chrabra, co wskazuje na istotną rolę ówczesnej gramatyki jako źródła poznania poprzez pismo76. Dzieło
Fiodorowa było jego oryginalnym opracowaniem dokonanym na podstawie popularnego w owym
Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник, ред. В. В. Лопатин,
Москва 2006, s. 480, o którym złośliwie zauważono, że Komisja samowładnie przejęła rolę regulatora rosyjskiej
ortografii i narzuca narodowi swoje poglądy.
75
От азбуки Ивана Федорова до современного букваря, s. 6, przytacza „Руководство учителям первого
и второго класса народных училищ...”, С. Петербург 1783.
76
А. С. Зернова, Второе издание букваря Ивана Федорова, „Труды”, Гос. б–ка СССР им В. И. Ленина, 1959,
т. 3, s. 189–194; В. В. Німчук, Іван Федоров і початок світського книгодрукування, „Мовознавство”, 1975,
№ 1, s. 73–80. Zachowane dwa egzemplarze znajdują się w bibliotece w Kopenhadze i w Gotha.
74
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Zestaw 45 liter I. Fiodorowa w trzech kolejnych układach ośmiokolumnowych

czasie przekładu gramatyki greckiej, mylnie przypisywanej św. Janowi Damasceńskiemu, zatytułowanej Ѡсьмь чєстии слова, єлико глаголємь и пишємь („Osiem części mowy, jak mówimy i piszemy”), powstałej zapewne w Serbii w końcu XIV w., oraz na zaginionym elementarzu pt. Книга
глаголемая буквы („Księga zwana litery”)77. „Osiem części mowy” było elementarzem w szkołach
brackich używanym w celu nauczania i rozumienia Pisma Świętego. Kolejne wydanie pt. Кграматыка Словеньска языка pojawiło się w Wilnie w 1586 r.
5.3.2. Zainteresowania językiem świadczą o wyraźnym rozchodzeniu się literackiego języka cerkiewnosłowiańskiego z codzienną mową mieszkańców Rusi. Z tego powodu istotnym elementem
nauczania stały się podręczniki gramatyki greckiej. Najstarszym jest opublikowany we Lwowie
w 1591 r. tzw. Adelfotes (gr. αδελφοτης — bractwo), opracowany przez studentów w tamtejszej
szkole brackiej. Była to kompilacja różnych zachodnioeuropejskich opracowań, przede wszystkim
gramatyki K. Laskarysa oraz F. Melanchtona, M. Crosiusa i N. Cleynaertsa78. Opracowanie to, napisane w dwóch językach, po grecku i słowiańsku: Грамматіка доброглаголиваго елинно–словенскаго языка. Совεршеннаго искуства осми частεй слова. Ко наказанїю многоимεнитому Ро(с)
сійскому роду (Γραμματικη συντεθεισα εκ διαφορων γραμματικων, διά σπουδαιων, δι εν τω της λεοπόλεως παιδοτριβίω)79, przez długi czas było jedynym podręcznikiem języka greckiego w szkołach
wschodnioeuropejskich. Zasługą jego twórców było udoskonalenie terminologii gramatycznej, przy
czym wiele słów stworzono na nowo80.
5.3.3. Istotny postęp w rozwoju językoznawstwa wschodniosłowiańskiego stanowiła gramatyka Wa w r z y ń c a Z y z a n i u s z a T u s t a n o w s k i e g o (ok. 1560–po 1634), wydana w Wilnie
w 1596 r.81 Charakterystyczny dla epoki sążnisty tom nawiązywał do tradycji: Грамматіка словεнска. Съвεршεннаг(о) искүства осми частій слова, и иных нуждных. Новω съставленна Л. Z.
В Вилни, в дрүкарни Братской. Рок(у) Б(о)ж(о)го ҂а҃ф҃ч҃ѕ҃, а ѿ създанїя Мîра ҂з҃р҃г҃г(о), м(е)с(ѧ)
Н. Е. Кузякина, Уроки по культуре работы с книгой, podręcznik na prawosławnym portalu oświatowym
„СЛОВО” <http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/38145.php>.
78
К. Студинський, „Адельфотес”: Граматика видана у Львові в р. 1591: Студия літературно–язикова,
Львів 1895.
79
„Gramatyka bardzo wielomównego grecko–słowiańskiego języka. Doskonałej sztuki ośmiu części mowy. Ku
nauce wszelkich imion (pleno titulo) ruskiego plemienia”.
80
Szczegóły nowej terminologii przytacza Wasyl Nimczuk w: В. Німчук, Систематичний підручник церковнослов’янської мови „Грамматіка словенска” Л. Зизанія, Київ 1980, (facsimile zabytku), <http://litopys.org.
ua/zyzgram/zy01.htm>.
81
Pochodzenie Wawrzyńca Zyzaniusza nie jest jasne, prawdopodobnie był mieszczaninem lwowskim, jego
związek z Tustanowem nie jest udowodniony, podobnie jak pochodzenie przydomku Zyzania, prawdopodobnie
z greckiego ξιξάνιον — kąkol. Jednak W. Nimczuk stara się go wywieść z ukraińskiego dialektalnego зизий —
zezowaty.
77
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ц(а) фєв ралѧ в҃р҃(го)82. Autor był duchownym, wykładowcą (didaskał) języka greckiego i cerkiewnosłowiańskiego w szkołach brackich m.in w Lwowie, Brześciu, Wilnie i Kijowie. Równolegle
z „Gramatyką” wydal w 1596 r. Лексис, Сирѣчь Рεчεнїѧ, Въкратъцѣ събранны. И из словεнскаго
языка на простый Рускїй діѧлектъ Истолкованы. Л. Z.83 „Gramatyka 1596 r.” była pierwszą oryginalną próbą zrozumienia i wyłożenia morfologii języka cerkiewnosłowiańskiego i jego normalizacji. Była też pierwszym systematycznym szkolnym podręcznikiem gramatyki tego języka. Ustalono,
że tworząc ją, autor korzystał z dostępnych w Rzeczypospolitej podręczników gramatyki greckiej,
jednak podał własne przekłady i nowe definicje pojęć greckich.
Zgodnie z tradycją grecką Zyzania wyróżnił cztery działy gramatyki: ortografia, prozodia, etymologia i syntaksa (po cerkiewnosłowiańsku: правописанїε, припѣло, истиннословїε
и съчинεнїε — poprawne pisanie, przyśpiew, znaczenie słów, składnia), ale składnię w podręczniku pominął. Z naszego punktu widzenia najważniejszym osiągnięciem Zyzanii jest pionierska próba uświadomienia dźwiękowego (a tak wówczas rozumiano ortografię) i morfologicznego
systemu języka cerkiewnosłowiańskiego. Z tego wywodził pierwszy rozdział „O ortografii”, co
„jest pierwszą częścią gramatyki, która nas uczy, abyśmy każdą literę na jej miejscu pisali”. Do
tego wywodu Zyzania dodał jeszcze rozdział „O kanonach ortografii” (k. 85–88v), gdzie zawarł
wyjątki od podanych zasad. Ten fragment ma istotne znaczenie dla poznania reguł pisowni języka
ruskiego w Rzeczypospolitej84.
5.3.4. Do kontynuatorów Zyzanii należał M e l e c j u s z S m o t r y c k i (Мелетий Смотрицкий,
ok. 1578–1633). Smotrycki odbył studia na Akademii Ostrogskiej, w kolegium jezuickim w Wilnie
i na protestanckich uniwersytetach w Lipsku i Wittenberdze. W latach 1615–1618 wykładał język
cerkiewnosłowiański w kijowskiej szkole brackiej i zapewne wtedy opracował podręcznik gramatyki
pt. Грамматики славенския правилное синтагма под тщанием многогрешного мниха Мелетия
Смотриского, wydany w 1618 r. w Wilnie i powtórnie w Jewiu w roku 161985. Była to obszerna
książka (502 strony in 8°) przeznaczona przede wszystkim dla wykładowców. Dzięki przygotowaniu
filologicznemu M. Smotrycki, znający systemy gramatyczne łaciny i greki, starał się usystematyzować gramatykę cerkiewnosłowiańską. Doskonale rozumiał różnice między językiem cerkiewnosłowiańskim a mową ruską, jaką posługiwał się na co dzień. Zastosował nowoczesny podział gramatyki
na ortografię, etymologię, syntaksę i prozodię86.
Interesujący tu rozdział „O ortografii” (s. 9–39) poświęcony został „istocie liter, ich cechom,
sylabie, mowie, artykulacji słowa, akcentowi i interpunkcji”. Smotrycki za podstawę alfabetu uznał
40 liter (faktycznie 47, bo niektóre litery uznał za warianty liter podstawowych). W rozdziale „O prawidłach ortografii” Smotrycki jako pierwszy wprowadził (1) stosowanie dużych liter na początku wierszowanej strofy, po kropce i w nazwach własnych, w słowach oznaczających tytuły, nauki
i ich części. Kolejne reguły to (2) zalecenie nieużywania liter nadpisanych, z wyjątkiem kończących
skład; (3) zalecenie poprawnego używania fleksji przy deklinacji i koniugacji słów, niepisania є zamiast ѣ, ѣ zamiast и, ы zamiast и; a także (4) nieużywanie ф zamiast хв, щ zamiast сч, i na odwrót,
„Gramatyka słowiańska. Doskonałej sztuki ośmiu części słowa i innych potrzebnych. Nowo złożona [przez]
Ł(awrentija) Z(yzanię)”. W Wilnie, w drukarni Brackiej. Roku Bożego 1596, a od stworzenia Świata 7103–go,
miesiąca lutego 3–go [dnia].
83
„Leksis, to jest słowa pokrótce zebrane. I z słowiańskiego języka na prosty ruski dialekt przełożone. Ł.Z.”
84
Pełny tekst dostępny jest w Internecie na stronie: <http://litopys.org.ua/zyzgram/zy01.htm>, pt. Грамматіка
словенска (1596), gdzie opracowanie W. Nimczuka i facsimile starodruku.
85
„Gramatyki słowiańskiej poprawna składnia staraniem grzesznego Melecjusza Smotryckiego”.
86
Мелетій Смотрицький, Граматика слов’янська (1619), підготовка факсимільного видання В. В. Німчука,
Наукова Думка (Пам’ятки української мови), Київ 1979, <http://litopys.org.ua/smotrgram/sm.htm>; tamże słowo wstępne: В. Німчук, Граматика М. Смотрицького — перлина давнього мовознавства.
82
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niepisanie в zamiast ѵ, г zamiast н (аггелъ — ангелъ), г zamiast ґ; a (5) w słowach pochodzenia
greckiego i łacińskiego proponował transliterację, czyli zachowanie w miarę oryginalnej pisowni,
w końcu (6) polecał podwajanie н w odpowiednich przypadkach (истинный). Znaków interpunkcyjnych zaproponował aż dziesięć: ukośnik (черта), przecinek (запѧтаѧ), dwukropek (двоточїе),
kropkę (точка), rozsuwającą (разѧтнаѧ), łącznik (єдинитнаѧ); pytajnik (вопроснаѧ), wykrzyknik
(оудивнаѧ), wstawiającą, czyli nawiasy kwadratowe (вмѣстнаѧ), okładkę, czyli nawiasy okrągłe
(ѿложнаѧ), rodzaj cudzysłowu.
Dzieło Smotryckiego cieszyło się ogromnym wzięciem, w 1629 r. ukazało się kolejne wydanie
w Wilnie, później dwukrotnie, w 1638 i 1648 r., wydawano je w Kamieńcu i w Moskwie. Na „Gramatykę” M. Smotryckiego powoływali się twórcy wielu podobnych podręczników gramatyk słowiańskich na Zachodzie, aż do końca XVIII w.

6. ORTOGRAFIA ROSYJSKA
6.1. WPROWADZANIE ZASAD ORTOGRAFII W XVIII W.
6.1.1. W XVII w. pojawiła się cała masa wydawnictw, które kształtowały pisownię i narzucały skład
i charakter alfabetu oraz podstawowe reguły ortografii. Wzorem była „Azbuka” I. Fiodorowa i podobne podręczniki Wasyla Burcowa z 1634 i 1637 r. Wydania elementarzy i licznych podręczników
gramatyki, intensywnie używane i „zaczytywane”, w większości się nie zachowały. Julia Szustowa
podaje, że tylko w XVII w. wyszło takich publikacji 25 w Rosji i 18 w Rzeczypospolitej, niekiedy
w nakładzie kilkunastu tys. egzemplarzy, a znamy tylko nieliczne87. Dla wszystkich punktem wyjścia
był 45–literowy alfabet I. Fiodorowa, który aż do 1708 r. nie podlegał większym zmianom88. W piśmie zaczęto stosować dzielenie wyrazów i znaki interpunkcyjne. Nie dotyczyło to jednak skoropisu,
pisma pospiesznego, używanego w administracji, sądownictwie etc.
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Podstawowe reguły pisowni oparto na Gramatyce Melecjusza Smotryckiego wydanej anonimowo
w Moskwie w 1648 r., a zamiast wstępu wstawiono dwie prace przypisywane Maksymowi Grekowi89.
Wydawcy moskiewscy Gramatyki Smotryckiego znacznie zmienili jego ortografię, usunęli przykłady
greckie, a zamiast nich dodali kompilację reguł Smotryckiego z „kanonami” ortografii Zyzanii. Z 10 znaków interpunkcyjnych zostawili 5: запѧтаѧ (,) двоточїε (:) точка (.) подстоліа (;) вопроснаѧ (?)90.

Ю. Э. Шустова, Азбука в Российских изданиях Букварей XVII — первой половины XVIII в., [w:] Три столетия
русского гражданского шрифта (1708–2008), сост. А. Ю. Самарин и др., Москва 2008, s. 106–127.
88
Swoje dalsze wnioski opieramy na pracy J. Szustowej (tabele na s. 123–127) oraz wydawnictwie: От азбуки
Ивана Федорова до современного букваря.
89
Przyczyną było przyjęcie przez Smotryckiego unii i jego konflikt z Cerkwią prawosławną. Dwa teksty Maksyma
Greka mówiły o pożytkach z poznania gramatyki: „Прεдисловіε грамматіки” oraz „Нѣкоεгω вопросившагω съ
люботруднымъ тщанїεмъ Маξіма инока ст̃ыѧ горы...”.
90
Szczegółowej analizy zmian dokonali m.in. S. Bulicz i V. Jagić.
87

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

110

ALFABET, ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA W DAWNEJ RUSI I W ROSJI (XI–XX W.)

Kolejne wydania rosyjskie tego podręcznika pojawiły się w 1721 i 1755 r.91, rozmaite zaś plagiaty i przeróbki ogłaszano aż do polowy XIX w.92
6.1.2. W latach 1708–1710 car rosyjski Piotr I przeprowadził reformę pisma drukarskiego, która
w konsekwencji doprowadziła do powstania nowoczesnego alfabetu rosyjskiego, popularnie zwanego grażdanką (z ros. гражданский шрифт — świecki druk) w odróżnieniu od cyrylicy, odtąd
wyłącznie alfabetu cerkiewnego, dla którego zaczęto stosować określenie pismo słowiańskie. Był
to ogromny skok cywilizacyjny. Pierwszy krok ku powstaniu nowego, rosyjskiego języka literackiego
i urzędowego, który dopiero wówczas zaczął powoli wypierać z literatury język cerkiewnosłowiański
Wbrew popularnym twierdzeniom car P i o t r I n i e z r e f o r m o w a ł p i s m a, t y l k o d r u k 93.
Druk dla problematyki pisma odręcznego, będącego przedmiotem naszych rozważań, ma drugorzędne znaczenie. Skoro jednak, zmieniając krój pisma drukarskiego, Piotr I zreformował jednocześnie
alfabet, siłą rzeczy obu reform rozdzielić niepodobna. Jego celem było bowiem uzyskanie czytelnego
druku użytkowego, potrzebnego do działania sprawnej biurokracji, czego nie były w stanie zapewnić
tradycyjne rosyjskie drukarnie posługujące się czcionkami wzorowanymi na piśmie książkowym rodem z XVI w., ze skomplikowaną ortografią. Ponadto druk cyrylicki był duży, zajmował o wiele więcej niż zachodnie druki miejsca na stronie. Co przy kosztach administracji nie było bez znaczenia94.
Drugim motywem była oświata, potrzeba wydania licznych świeckich podręczników i poradników
niezbędnych w trakcie reformy państwa. Pierwsze druki car zamawiał w Holandii95. W trakcie podróży na Zachód Piotr I poznał proste, jasne wzory druków, jakże różne od rosyjskich cyrylickich.

Strona tytułowa podręcznika do geometrii,
wydanego w Moskwie w 1708 r.

Strona tytułowa pierwszego w Rosji drukowanego
poradnika pisania listów

T. А. Быкова, M. M. Гуревич, Описание изданий, напечатанных кириллицей, 1689 — январь 1725 г.,
Москва–Ленинград 1958, s. 222, 223; И. В. Ягич, История славянской филологии, Москва 2003, s. 31.
92
В. Німчук, Граматика М. Смотрицького.
93
А. Г. Шицгал, Русский гражданский шрифт...; tenże, Русский типографский шрифт (вопросы истории
и практика применения), Москва 1974, изд. 2–е, Москва 1985.
94
В. Ефимов, Драматическая история кириллицы. Великий петровский перелом, <http://www.speakrus.ru/
articles/peter/peter1a.htm> (Исправленный и дополненный вариант. В первоначальном виде опубликовано
в журнале „Да!”, 1994, № 0).
95
Zgodnie z umową zawartą z carem kupiec z Amsterdamu Jan Tessing uzyskał monopol na wwóz do Rosji książek
i map i wraz z holenderskimi drukarzami w latach 1699–1705 wyprodukował 15 książek pisanych cyrylicą.
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Wydruk pierwszej wersji nowego druku „cywilnego”, zatwierdzony przez cara 29 stycznia 1710 r.,
z własnoręczną uwagą Piotra I dopisaną na wewnętrznej stronie97

Grafika rosyjskiego pisma drukarskiego legła u podstaw systemu pisma wielu narodów Imperium
Rosyjskiego, a także prawosławnych Słowian południowych, Bułgarów i Serbów. Stąd niezwykła
rola omawianego przedsięwzięcia. W czasie wojny północnej w 1707 r. Piotr I poznał w Żółkwi
inżyniera wojskowego i rytownika Kulenbacha, ze sztabu A. Mienszykowa. Na podstawie szkiców
cara Kulenbach przygotował wzory czcionek przekazane następnie do drukarni w Moskwie. Zdaniem Abrama Szicgała wzorów graficznych dla czcionek dostarczyło współczesne eleganckie pismo
odręczne oraz łacińska antykwa. Odlewy pierwszych czcionek wykonane w Amsterdamie przewieziono do Rosji i w marcu 1708 r. wyszła pierwsza książka drukowana grażdanką — „Geometria”,
a w kwietniu poradnik pisania listów.96
Uzyskane rezultaty nie zadowoliły cara, który w 1709 r. nakazał dalsze prace. W rezultacie odpowiedzialny za drukarnie I. Musin–Puszkin przesłał carowi projekt wzorów czcionek ostatecznie
zatwierdzony 29 stycznia 1710 r. po wizycie Piotra w Pieczatnym Dworze. Wprowadzona reforma
otworzyła drogę do upowszechnienia druku, nadawała rosyjskiemu pismu wygląd bardziej europejski.
Kopia z: Я. Б. Шницер, Иллюстрированная всеобщая история письмён, изд. „Права человека”, Москва 1995
(1 wyd. 1903) — <http://slovnik.narod.ru/rus/shnizer/index.html>. Dopiska Piotra I ma brzmenie: „Сими литеры печатать історические и маниѳактóрныя книги а которыя подчернены тѣх [в] вышеписанных книгах не үпотреблят”.

96

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

112

ALFABET, ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA W DAWNEJ RUSI I W ROSJI (XI–XX W.)

Wedle poglądu V. Jefimowa reforma druku Piotra I nie była poprawna. Rosyjskie świeckie pismo
drukarskie nie zachowywało jednolitej stylistyki. O kształcie liter zadecydowała wola i gust cara,
musiało więc wystarczyć, że druk wyglądał „po europejsku”. Alfabet rosyjski czekała jeszcze długa
droga ku nowoczesności. Wbrew powszechnemu mniemaniu reforma Piotra, wpływająca na drukarstwo, w modernizacji pisma stanowiła dopiero pierwszy, i to niewielki krok97.
6.1.3. Alfabet zatwierdzony przez Piotra I do druku został zmniejszony z 45 do do 41 liter. Zniknął wielki jus — ѫ, mały jus ѧ, jotowane a ӕ, zastąpiło я [ja], natomiast dwukrotnie wpisana do
alfabetu omega ѡ została zastąpiona przez o. Z alfabetu Piotra I zniknęły więc znaki ѱ, ѿ, ѡ, ӕ i ѧ.
Ponadto ostatecznie zlikwidowano różnicę między å [e] i º [e szerokim]. Zastąpiły je zwykłe є [e]
oraz э [e odwrócone] oznaczające twardą samogłoskę, znaną nam w języku polskim.
Likwidacji uległo zapisywanie liczebników w systemie literowym, w zamian pojawiły się cyfry
arabskie i system dziesiętny zapisu liczb. Ponadto wzorem zachodnim ostatecznie wprowadzano rozróżnienie na „duże” (прописные) i „małe” (строчные) litery. Zdaniem A. Szicgała stosowanie dużych
liter w drukach cyrylickich przed reformą nie jest udowodnione. Drukowano co prawda nagłówki i tytuły dużymi literami, ale był to jego zdaniem skutek nawyku stosowania więzi, pisma nagłówkowego,
a nie stosowanie dużych liter w sensie nowożytnym. Odtąd w drukach świeckich miano stosować
alfabet złożony z 38 liter: Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее(є), Жж, Ѕѕ, Зз, Ии. Їі, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп,
Рр, Сс, Тт, Ȣȣ, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ, Ыы, Ьь, Ѣѣ, Ээ, Юю, Яя, Ѯѯ, Ѳѳ, Ѵѵ.
Wprowadzono przerwy między wyrazami, interpunkcję, zlikwidowano nadpisania i narzucono
rozpoczynanie zdania oraz nazw własnych dużą literą. Nie znaczy to, że poza drukami świeckimi
reforma została przyjęta od razu. Pismo odręczne miało przed sobą stulecie powolnej ewolucji.
6.1.4. Reforma Piotra I siłą rzeczy postawiła w centrum zainteresowania uczonych i pisarzy problemy ortografii, gdyż zdaniem Borysa Uspienskiego ortografia odgrywa dominującą rolę w świadomości
języka literackiego, z drugiej strony w różnicach graficznych (poczynając od przeciwstawienia alfabetu
cywilnego cerkiewnemu) z największą jasnością wyrażała przeciwstawienie się żywiołu językowego
rosyjskiego cerkiewnosłowiańskiemu. Przy tym jeśli ortografia cerkiewnych tekstów opierała się na
wielowiekowej tradycji, to ortografia rosyjskich świeckich tekstów mogła bądź zbliżyć się do transkrypcji rzeczywistej wymowy, bądź ulec i być przedstawiana w transkrypcji książkowej98.
Dalsze zmiany przeprowadziła Akademia Nauk. Nie wynikało to z jakichś specjalnych pełnomocnictw, tylko z praktyki, bo przez wiele dziesięcioleci Drukarnia Akademii była jedyną drukarnią
w Rosji wydającą książki drukowane grażdanką. W 1732 r. odlano w tej drukarni nową czcionkę,
nieco smuklejszą, nazwaną potem „artyleryjską”, specjalnie do wydania przetłumaczonego z francuskiego podręcznika artylerii99. Wa s y l T r e d i a k o w s k i (1703–1769), uczony i poeta, który
kontrolował przekład tej książki, zaproponował reformę pisma100. Na razie w 1735 r. Akademia Nauk
В. Ефимов, Драматическая история...
Б. Успенский, Доломоносовский период отечественной русистики: Адодуров и Тредшаковский, [w:] Вокруг
Тредиаковского. Труды по истории русского языка и русской культуры, Индрик, Москва 2008, s. 509–527.
99
Мемории или Записки артиллерийския. В которых описаны мортиры, петарды, доппельгакены, мушкеты,
фузеи, и все что принадлежит ко всем сим оружиям. Бомбы, каркасы, и гранаты, и проч. Литье пушек, дело
селитры и пороху; мосты, мины, карры и телеги; и лошади, и генерально все что касается до артиллерии.
Так на море, как на сухом пути. Разпоряжение магазинов, сочинение нарядов и станов при армее, и в осадах;
поход нарядов, и разположение их во время баталии. Способ оборонять крепости, и должность офицерская
и проч. Чрез г. Сюрирей де Сен Реми [П. С. де Сен-Реми (1650–1716)]. Переведены с французскаго языка,
т. 1–2, С.–Петербург 1732–1733.
100
14 marca 1735 r. na Rosyjskim Zebraniu Trediakowski wygłosił mowę „O czystości języka rosyjskiego”, w której postulował konieczność stworzenia „gramatyki dobrej i poprawnej, słownika pełnego i swobodnego, retoryki
i nauki o poetyce”.
97
98

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

ALFABET, ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA W DAWNEJ RUSI I W ROSJI (XI–XX W.)

113

Alfabet z „Gramatyki” Akademii Rosyjskiej (wyd. 1819, s. 2–3)

wprowadziła w swoich drukach pierwsze zmiany w alfabecie świeckim, ostatecznie likwidując ѕ na
rzecz з. Skasowano także ѯ [ksi] i ѵ [iżyca], dodano natomiast na stałe й [j] oraz э [e twarde]. Zaczęto
także odróżniać ortograficznie і od и, ze względu na zachowującą się jeszcze wówczas ich odmienną
wymowę. Dlatego i pisano nie tylko przed samogłoskami, ale także jako [i] w zapożyczeniach. Zasadę pisania i przed samogłoską uprawomocniono decyzją Akademii w 1738 r.
6.1.5. Za pioniera nowożytnej rosyjskiej gramatyki uznawany jest Wa s y l A d o d u r o w (1709–
1780), matematyk i rusycysta, autor książki wydanej tylko w przekładzie na język szwedzki w 1750 r.
Gramatykę tę wykorzystał W. Trediakowski w swoim traktacie ortograficznym „Rozmowa między
cudzoziemcem a Rosjaninem o ortografii starej i nowej i o wszystkim, co przynależy do tej materii”
z 1748 r.101 W. Adodurow sformułował zasadę fonetyczności rosyjskiej ortografii. Adodurow i Trediakowski postulowali pisanie fonetyczne. Na przykład rozpatrują używanie fity w imieniu Ѳеодор/Феодор,
wykazując, że w języku greckim ma to znaczenie, ponieważ tylko pierwszy zapis oznacza „dar Boga”
(Theodoros), natomiast dla Rosjanina nie ma to żadnego znaczenia, podobnie jak nie ma sensu zapis historyczny wywodzący się z greckiego, np. teatr — ѳеатр (theatr) trzeba zapisać fonetycznie przez „театр”.
Traktat Trediakowskiego wydrukowano zgodnie z zasadami zaproponowanej nowej ortografii.
Pierwszą innowacją było, że uczony w ogóle nie użył liter и, э, щ, ѳ, з, które zastąpił і, е, шч, ф, ѕ.
Co do ѕ [z], to uznał, że lepiej oddaje ideę europeizacji rosyjskiego alfabetu niż tradycyjne з. Zamiast
jotowanego e na początku wyrazu i ѣ, na początku sylaby lub słowa pisał łacińskie E, np.: двоE, Есть
zamiast есть lub ѣсть. W kwestii jerów, jer miękki „ь” opisywał jako połowę litery [i]. Jeśli chodzi
o jer twardy „ъ”, to Trediakowski, rozumiejąc potrzebę znaku rozdzielającego, proponował na jego
miejsce apostrof lub dywiz, bo uważał, że jer nie jest literą, lecz znakiem. Zaproponował jeszcze
szereg drobniejszych zmian wyrażających dążenie do pełnego pisania fonetycznego, co obrazują
przykładowe pary słów jego i współczesnej, opartej o morfologię ortografii: порятку ↔ порядку,
свѣцкой ↔ светский, обрасцы ↔ образцы, извѣсно ↔ извѣстно, книшка ↔ книжка.
6.1.6. Bardziej zachowawczy, choć także konsekwentny w poglądach na konieczność stosowania
zapisu fonetycznego w języku rosyjskim okazał się M i c h a i ł Ł o m o n o s o w (1711–1765), który
w 1757 r. wydał „Gramatykę rosyjską”, mającą w XVIII w. pięć wydań po rosyjsku (1765, 1771, 1777,
1784) i opublikowany w 1764 r. w Petersburgu przekład na język niemiecki102. Łomonosow racjonaWydana z rękopisu: Б. А. Успенский, Первая русская грамматика на родном языке. Доломоносовский
период отечественной русистики, Москва 1975, s. 92–127 (текст); В. К. Тредяковскiй, Раѕговор между
Чужестранным человѣком і Россійскимъ объ орфографіі старінной і новой і о всемъ что принадлежітъ къ
сей матеріі, С.–Петербург 1748.
102
<http://imwerden.de/pdf/lomonosov_rossijskaya_grammatika_1755.pdf> — Россійская грамматика Михайла
Ломоносова, печатана въ Санктпетербургѣ При Императорской Академии Наукъ 1755 года.
101
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lista swoje rozważania o gramatyce rozpoczął od charakterystyki języka i stwierdził, że do oddania
dźwięków rosyjskiej mowy wystarczy tylko trzydzieści liter [Łomonosow pod pojęciem litery rozumiał fonemy]: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ъ, Ы, Ь, Ѣ, Ю, Я.
Natomiast Ι, Щ, Э, і҇о, choć są stosowane, do alfabetu nie powinny być zaliczone, bo I wymawia się tak
samo jak И, Й to И dla krótkości oznaczone haczykiem, Щ wymawiane jest jako połączenie liter Ш
i Ч, greckim Ѯ i Ѱ odpowiadają złożenia К i С, П i С103. M. Łomonosow bardzo krótko odniósł się do
interpunkcji, znaków przestankowych nie zmieniał, natomiast w odniesieniu do znaków nadpisanych
nad wierszem stwierdził, że większość z nich przyjęto z greckiego bez potrzeby.
W rozdziale poświęconym ortografii „О правописаніи”104 M. Łomonosow określił, czego w ortografii należy przestrzegać: ma ona 1) służyć łatwemu czytaniu przez każdego znającego pismo
rosyjskie; 2) nie odchodzić od głównych rosyjskich dialektów, moskiewskiego, północnego i ukraińskiego; 3) nie oddalać się od czystej wymowy; 4) starać się zachować ślady pochodzenia i składu
słów. Tym samym wyraził ostry sprzeciw wobec pomysłów zapisu czysto fonetycznego.
6.1.7. „Gramatyka” Łomonosowa, choć wielokrotnie wznawiana, nie odegrała żadnej praktycznej roli w kształtowaniu pisma i ortografii rosyjskiej. Nie stosowano jej i w samej Akademii Nauk.
Zdaniem J. Grota przeszkodą we wprowadzeniu prostej i systematycznej ortografii M. Łomonosowa była także zawiść konkurentów, którzy umniejszali jego zasługi. Jeden z nich, A l e k s a n d e r
S u m a r o k o w (1717–1777), poświęcił ortografii trzy artykuły (jeden jako wskazówki dla zecerów)
i potrafił literackim autorytetem narzucić Akademii swoje poglądy, czym znacznie opóźnił dochodzenie w Rosji do jednorodnego poprawnego sposobu pisania105. Na przeszkodzie stał ogólny nastrój
końca XVIII w., w tym zachowawczy charakter oświeconej monarchii, która pod okiem czujnych
konserwatystów przeciwna była wszelkim gwałtownym przemianom. Także stosunkowo niski poziom wykształcenia elity i znaczne wpływy cudzoziemców zajmujących wysokie stanowiska w Akademii Nauk106.
Mimo to zaczęły ukazywać się liczne krótkie podręczniki gramatyki i ortografii, znamionujące
rozmaitość poglądów i szkół. Wzorcowy podręcznik stworzył N i k o ł a j K u r g a n o w (1725–
1796), matematyk, pedagog i działacz oświatowy, który w 1769 r. wydał kilkusetstronicową „Rosyjską uniwersalną gramatykę...”107, uniwersalny poradnik pisany czystym językiem rosyjskim, wzbogacony o ponad 500 stron dodatków zawierających przysłowia, powiastki, dowcipy, ciekawostki,
ogólny przegląd nauk i sztuk. W pierwszym wydaniu N. Kurganow zaproponował alfabet złożony
z 31 liter. W zasadzie 32, bo pod jedną literą przedstawił dwa znaki dla [i] — И oraz І. Podręcznik
Kurganowa odegrał ogromna rolę w życiu kilku pokoleń — do połowy XIX w. miał 11 wydań — był
podręczną encyklopedią i samouczkiem języka i pisowni.
Zasłużoną osobą był A n t o n B a r s o w (1730–1791), autor wielokrotnie wydawanych
od 1771 r. „Krótkich prawideł gramatyki rosyjskiej” dla szkół. Starał się on wcielić w życie niektóre

Tamże: Наставленіе второе о чтеніи и правописаніи Россіискомъ. Глава Ι: О азбукѣ Россійской, § 84–92,
s. 41–45.
104
Tamże § 108–133, s. 51–61.
105
Я. Грот, Спорные вопросы ортографіи отъ Петра Венликого донынѣ, Типографія Императорской
Академіи Наукъ, Санктпетербург 1873, s. 32.
106
Н. Н. Булич, Сумароков и современная ему критика, С. Петербург 1854, s. 221.
107
Российская универсальная грамматика или всеобщее письмословие, предлагающее легчайший способ
основательного учения русскому языку, с седьмью присовокуплениями разных учебных и полезнозабавных
вещей. Pismownik Kurganowa wychodził także pod innymi tytułami, np.: Письмовник, содержащий в себе
науку российского языка со многим присовокуплением разного учебного и полезнозабавного вещеслови,
в типографии Ивана Глазунова, Санкт–Петербург 1818.
103
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idee M. Łomonosowa. Dowodził, że jer ъ jest na końcu wyrazu zbędny i nie występuje w żadnym
innym języku, natomiast może być znakiem rozdzielającym. Za zbędne uważał litery greckie.
Niewątpliwie w rosyjskiej ortografii ważny jest założony w 1791 r. przez N i k o ł a j a K a r a m z i n a
(1766–1826) „Moskowskij Żurnał”, pierwsze w Rosji czasopismo literackie i kulturalne, którego jednym z celów było dbanie o czystość i poprawność języka. Karamzin, pisarz i historyk o niekłamanym
autorytecie, dążył w języku literackim do prostoty i poprawności. Nie uznawał znaków nadpisanych,
ale to on prowadził dwie kropki nad e — ё, tworząc nowy znak dla oddania dyftongu і҇о108. W swoich
pracach dużą literą pisał nazwy własne oraz nazwy, którym przyznawał istotne znaczenie (Autor, Literatura, Bohater, Poeta, Latopis etc.), czym wpłynął na rozwój rosyjskiej ortografii.
6.1.8. Założona w 1783 r. przez Katarzynę II Akademia Rosyjska, wzorowana na Akademii Francuskiej, stała się ośrodkiem badań nad językiem i piśmiennictwem rosyjskim. Odegrała ogromną
rolę w rozwoju nowoczesnego języka rosyjskiego. Katarzyna II, rozumiejąc rolę języka ojczystego
„jako nieodzownego warunku i najważniejszego narzędzia upowszechniania nauki i korzystnej dla
Rosjan wiedzy”, zleciła członkom Akademii przede wszystkim opracowywanie gramatyki, rosyjskiego słownika, retoryki i reguł poezji, a także podręczników, encyklopedii i poradników zawierających inne zagadnienia109.
Gdy Katarzyna II edyktem z 1785 r. nakazała tworzenie sieci szkół ludowych dla nauczania dzieci
wszystkich stanów w zakresie pisania, czytania, arytmetyki, zadanie to powierzyła słynnemu pedagogowi serbskiemu F i o d o r o w i J a n k o w i c z o w i – d e – M i r i e w o (1741–1814). Przygotował
on szereg podręczników, w tym także Elementarz opublikowany w 1788 r.110 Zawarł w nim nowy wzór
alfabetu złożony z 33 liter, w którym dodał w osobnej pozycji drugie [i] oraz na końcu fitę. Jak widać,
było to zwycięstwo konserwatywnych poglądów na pisownię Sumarokowa nad koncepcjami Łomonosowa zmierzającymi do jej maksymalnego uproszczenia. Wówczas N. Kurganow w 1793 r. w kolejnym
wydaniu swojego poradnika wprowadził nowo ustanowiony alfabet111. W ten sposób w końcu XVIII w.
zaczęła kształtować się nowoczesna ortografia rosyjska. Jej podstawą stał się alfabet zasadniczo odmienny od cerkiewnosłowiańskiego, oddający cechy fonetyczne i morfologiczne języka rosyjskiego.
Równolegle w 1783 r. podjęto prace nad słownikiem opisowym języka rosyjskiego. By uzyskać pełen obraz rosyjskiej leksyki, zgodny z ówczesnym stanem wiedzy filologicznej, sięgnięto do
wszystkich dostępnych ksiąg cerkiewnych, utworów świeckich, latopisów, kodeksów prawa dawnych i najnowszych, relacji podróżników, prac naukowych, opracowań o sztuce, rzemiośle, wszelkiej produkcji i innych powszechnego użytku. Przygotowany przez grupę uczonych w ciągu 11 lat
„Słownik Akademii Rosyjskiej” (Словарь Академіи Россійской), zawierający ponad 40 tys. słów,
ukazał się w 6 częściach w latach 1789–1794.
6.1.9. Na zamówienie Akademii podręcznik gramatyki rosyjskiej przygotował w 1786 r. duchowny i współtwórca Słownika, I o a n n S i d o r o w s k i (1748–1795)112. Propozycję ortografii
Я. Грот, Спорные..., s. 42.
В. И. Аннушкин, Словесные науки в Словаре Академии Российской, (http://www.portal-slovo.ru), cytuje
zdanie prof. Aleksandra Krasowskiego: А. Красовский, Опыт истории императрской российской Академии
от основания оной в 1783 году по 1840 го, ЖМНП, ч. 60, 1848, отд. III, s. 14, i zapiskę prezes Akademii E. Daszkowej o konieczności stworzenia „Грамматики, Российского Словаря, Риторики и правил Стихотворения”.
110
Российскɪй букварь для обученїя юношества чтенїю изданный при учрежденɪи народныхъ училищъ
в Россɪйской Имперɪи по Высочайшему повѣленɪю царствующей Императрицы Екатерины Второй.
В Санктпетербурге 1788 года.
111
Dysponujemy wydaniem z 1793 r. dostępnym w Internecie: <http://imwerden.de/pdf/pismovnik_kurganova_
chast1_1793.pdf>.
112
Rękopis Sidorowskiego wykorzystał inny duchowny, abp Apollos (Andriej Bajbakow), który włączył ją do swojego wydawnictwa: Грамматика руководствующая к познанию славенороссийского языка, Киев 1794.
108
109
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opracował Wa s y l G r i g o r i e w, szerszą zaś wersję swojej szkolnej gramatyki Anton Barsow113.
Były to publikacje użytkowe, natomiast podstawy naukowe filologii stworzył pisarz i tłumacz
literatury antycznej A l e k s a n d e r N i k o l s k i (1755–1834), który opracował w 1790 r. „Logikę
i retorykę”114, a w 1792 r. „Podstawy filologii rosyjskiej”115. Jego koncepcje na dziesięciolecia weszły
do dydaktyki. W wymienionych pracach zawarł gramatykę i retorykę. Podał wyjaśnienia liter, sylab,
ośmiu części mowy, reguł ortografii, wymowy i wersyfikacji (składania wierszy). Na tej podstawie gramatykę akademicką opracowali Piotr Sokołow (1764–1835), Dymitr Sokołow (1786–1819)
i protojerej Iwan Krasowski (1746–1811). Wydana została po raz pierwszy w 1802 r. pt.: „Rosyjska gramatyka stworzona przez Cesarską Akademię Rosyjską”. Poprawiona i uzupełniona, została
wznowiona w 1809 r. i jeszcze kilkakrotnie w latach 1819, 1823 i 1827116.
W części pierwszej poświęconej ortografii О правописанїи (Ortographia) twórcy gramatyki
stwierdzali, że rolą ortografii jest nauczenie kształtu, podziału i wymowy liter rosyjskich, poprawnego
z nich zestawiania sylab i słów oraz używania znaków interpunkcyjnych i nadpisanych. Skodyfikowali alfabet, w którym umieścili 35 liter. Zachowali ich tradycyjne cyrylickie nazwy, dostosowując
jednak do pisowni rosyjskiej. W druku przedstawiono ich kształty proste i kursywą. Autorzy uznali
za konieczne odnieść się do alfabetu cyrylickiego i powodów, dla jakich zrezygnowano z takich liter,
jak s, u, t, w, q, p, ý. Widać, z jakim trudem nowoczesność przedzierała się przez cyrylicką tradycję.
Podana ortografia zwierała też reguły dzielenia słów na sylaby, przy czym podkreślono, że sylaby
mogą tworzyć jedynie samogłoski, samodzielnie lub ze spółgłoskami, a także spółgłoski z bezgłośnymi jerami. Uregulowano również używanie dużych liter, które należało pisać na początku zdania,
na początku wersu w wierszach. Od dużych liter nakazywano pisać imiona ludzi, nazwy państw,
stron świata, narodów, nazwy geograficzne, niektóre cechy Boże, niektóre godności i urzędy, nazwy
instytucji, nazwy nauk i sztuk. Jerom przypisano rolę znaków rozdzielającego i miękkiego. W kwestii pisania litery ѣ zamieszczono słowniczek wyrazów, co do których nie można wskazać zasady,
dlaczego jest ona używana. Rozstrzygnięto jeszcze kilka innych kwestii.

6.2. ORTOGRAFIA ROSYJSKA XIX W. — AKADEMICKI PODRĘCZNIK
ORTOGRAFII JAKOWA GROTA
6.2.1. Postęp w dziedzinie rozwoju ortografii rosyjskiej dokonał się dopiero wraz z rozwojem językoznawstwa rosyjskiego. Znakomity filolog A l e k s a n d r Wo s t o k o w w 1827 r. został poproszony
przez Ministerstwo Oświaty Ludowej o napisanie podręcznika gramatyki dla szkół, gdyż istniejące
pomoce uznano za przestarzałe. A. Wostokow napisał w 1830 r. „Skróconą gramatykę rosyjską do
wykorzystania w niższych szkołach”117 i zaraz potem „Gramatykę rosyjską po nakreśleniu skróconej gramatyki, pełniej wyłożoną”118. Pisząc te podręczniki, Wostokow mógł już wykorzystać trzy
Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова, подготовка текста и текстологический комментарий
М. П. Тоболовой, под редакцией и с предисловием Б. А. Успенского, Москва 1981.
114
А. С. Никольский, Логика и риторика, кратким и для детского возраста удобопонятным образом
расположенные, изъясненные и в пользу юношества изданные А. Н., Санкт–Петербург 1790, miało 5 wydań
do 1830 r.
115
Tenże, Основания российской словесности, Санкт–Петербург 1792, miało 7 wydań.
116
Россійская грамматика сочиненная Императорскою Россійскою Академіею. Podawane w literaturze dane
są dość bałamutne. W opisie korzystamy z dostępnego w Internecie wydania 3 z 1819 r. (http://ijitsa.imwerden.net/
Rossijskaja_grammatika_1819.djvu).
117
Сокращенная Русская грамматика для употребления в низших учебных заведениях.
118
Русская грамматика Александра Востокова по начартанію его же сокращенной Грамматики полнѣе
иложенная, Санктпетербург, въ Типографіи И. Глазунова, 1831 года.
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fundamentalne opracowania N i k o ł a j a G r e c z a (Gretsch 1787–1867), który w 1827 r. wydał
„Obszerną gramatykę rosyjską”119, równolegle wydał tom 1, „Praktycznej gramatyki rosyjskiej”120,
a w 1828 r. „Główne zasady gramatyki rosyjskiej”121. Wyłożone przez N. Grecza zasady gramatyki rosyjskiej stanowiły istotny postęp w nauce. Wedle jego biografów „Główne zasady...”, pod
zmienionym tytułem „Krótka gramatyka rosyjska”, były przez 60 lat podstawowym podręcznikiem
szkolnym122. Wymienione publikacje wykorzystał J a k o w K a r ł o w i c z G r o t (1812–1893),
znakomity literaturoznawca rosyjski i skandynawista, który ostatecznie skodyfikował zasady ortografii rosyjskiej w podręczniku, który w latach 1885–1916 miał 22 wydania123. Jego prace z dziedziny gramatyki i leksykologii zebrane zostały w „Studiach filologicznych”124. Podręcznik J. Grota
stanowił podsumowanie kilkudziesięciu lat badań nad sposobem pisania w języku rosyjskim. J. Grot
nie był reformatorem, natomiast doskonale rozumiał reguły rządzące zapisem mowy i wedle nich
uszczegółowił stosowane powszechnie zasady ortografii oraz nadał im formę prawideł. Odtąd w Rosji pisano „po Grotu”. W 1891 r. zainicjował program wydania akademickiego „Słownika języka
rosyjskiego”125.
6.2.2. W „Gramatyce” Akademii Rosyjskiej z 1809 r alfabet składał się z 35 liter. Warto przyjrzeć
się, jak skład alfabetu formułowali wybitni autorzy gramatyk szkolnych i akademickich XIX w.
Akademia Rosyjska
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Пространная русская грамматика, Санкт–Петербург 1827.
Практическая русская грамматика, Санкт–Петербург 1827, s. VIII, 578.
121
Начальные правила русской грамматики, Санкт–Петербург 1827.
122
Dysponuję wydaniem 10: Краткая русская грамматика изданная Николаем Гречем, 10 изд, испрвленное
и дополненное, второй оттиск, Санктпетербург 1845.
123
Я. Грот, Русское правописание, С.–Петербург 1885.
124
Tenże, Филологические разыскания, т. 1–2, С.–Петербург 1873, 4–е изд. 1899.
125
Словарь русского языка, т. 1: А–Д, сост. 2–ым отделением Императорской акдемии наук, под ред.
Я. К. Грота, С.–Петербург 1895, 1251 s.
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Jak widać, przez cały wiek XIX obowiązywał alfabet rosyjski zadekretowany przez Akademię
Rosyjską w końcu XVIII w. i największe autorytety gramatyczne nie potrafiły nic zmienić. Konserwatyści narzucili pozostawienie bezsensownych liter fita i iżyca, a wprowadzenie do alfabetu
znaków й [j] i ё [io] było odrzucane z powodu różnic w poglądach uczonych. N. Grecz uważał,
że są to litery и i е, tylko ze znakami nadwierszowymi, więc do alfabetu nie należą i tylko J. Grot
otwarcie napisał, że powinny one należeć do alfabetu, skoro odpowiadają im osobne dźwięki, ale
uczynić tego regułą nie zdołał126.
W swoim podręczniku J. Grot po omówieniu alfabetu i podstawy fonetyki za zasadnicze działy
ortografii uznał (1) użycie konkretnych liter, (2) łączenie dwóch słów w jedno i przenoszenie części
słowa do następnego wiersza, (3) zasady używania znaków przestankowych i innych, ułatwiających
poprawne czytanie znaków. Twierdził on, że pismo może mieć charakter fonetyczny albo etymologiczny, czyli historyczny, gdy jednocześnie przestrzega się w piśmie słowotwórstwa, a z drugiej zachowuje się dawną, zmienioną już wymowę lub używa się powszechnie od dawna przyjętych zapisów
nie oddających żywej mowy. W piśmie rosyjskim, zdaniem J. Grota, przeważa zapis etymologiczny,
starania, by w zapisie, zgodnie z rozwojem języka, „jasne były ślady pochodzenia i struktury słów”127.
Zasadnicze problemy w kwestii używania określonych liter to jego zdaniem:
(1) jaką wybrać literę z dwóch oznaczających różne dźwięki (np. a czy o, з czy c);
(2) jakiej użyć litery spośród dwóch oznaczających ten sam dźwięk (np. e czy ѣ);
(3) w jakich przypadkach podwajać tę samą samogłoskę;
126
127

Я. Грот, Русское правописание, s. 2.
Tamże, s. 21.
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(4) jak pisać słowa zapożyczone z innych języków;
(5) kiedy zaczynać słowo dużą literą.
Ponadto musiano poradzić sobie z kwestią pozostawionych w alfabecie liter greckich. Najsprawniej uczynił to A. Wostokow, pisząc, że litera ѵ jest używana tylko w słowach zapożyczonych z greckiego i ma dwojaką wymowę: (1) jak samogłoska и lub i, np.: Мѵро, Сѵнодъ, (2) jako spółgłoska
в, np.: Еѵангеліе, Исаѵъ; litera ѳ, ma w języku greckim inną niż ф wymowę, odpowiadającą łacińskiemu th, pisana jest w nazwach własnych, np.: Аѳанаст, Ѳеодорь, Ѳома, Аѳины, Коринѳъ
i in. oraz w wyrażeniach, które w rosyjskim zachowały ślady pisowni greckiej, a do języka polskiego
przez łacinę przeszły pisane i wymawiane w uproszczeniu przez t.
акаѳистъ — akatyst
анаѳема — anatema
апофѳегма — apoftegmat
ариѳметика — arytmetyka
вивліоѳика — biblioteka
диѳирамбъ — dytyramb
еѳимоны — etymon
иѳика — etyka
каѳедра — katedra

каѳедралъный — katedralny
каѳизма — (fragment psałterza)
каѳолическій — katolicki
логоѳетъ — logoteta
маѳиматика — matematyka
миѳологія — mitologia
орѳoграфія — ortografia
паѳологія — patologia
пиѳикъ — pitek

риѳма — rytm
струѳокамиль — struś
струѳъ — (nazwa ptaka)
эѳирь — eter
ѳеатръ — teatr
ѳеорема — teoremat
ѳѵміамъ — tymian
ѳита — (nazwa litery)

Jak widać, mimo wielu naukowych opracowań gramatyki rosyjskiej pisownia archaicznych liter
jat′, fita i iżyca pozostawała nieustabilizowana. Zwłaszcza w kwestii pisania litery „jat′” [ѣ]. Gramatycy starali się znaleźć reguły tym rządzące, ale w wyniku rozwoju języka po tysiącu lat od ustanowienia zapisu jego geneza była niezrozumiała. Toteż wedle podręcznika J. Grota daje się wyodrębnić
130 tematów słów z jat′ i reguły stosowania jej we fleksji128. Jednak prawdziwy obraz problemu zyskujemy podczas lektury „Podręcznika do stosowania litery ѣ i znaków przestankowych” z 1858 r.129
6.2.3. W XIX w., jak widać z powyższego zestawienia, ortografia rosyjska daleka była od uporządkowania. Podręcznik J. Grota nie wprowadził postulowanych zmian w pisowni i interpunkcji,
jakie zgłaszano od wielu lat. Niewątpliwie taką sytuację dyktowała Cesarska Akademia Nauk, gdzie
środowisko uczonych w pewnych kwestiach reprezentowało konserwatywne poglądy. Należał do
nich wybitny filolog I w a n D a w y d o w (1794–1863), autor–redaktor akademickiego „Zarysu
gramatyki ogólnoporównawczej języka rosyjskiego”, przygotowanego przez II Oddział Cesarskiej
Akademii Nauk, pracy wybitnie kodyfikacyjnej, wskazującej na specyfikę i w sumie głoszącej chwałę języka rosyjskiego130. Ortografia zdaniem I. Dawydowa jest efektem rozwoju historycznego, więc
do podręcznika wchodzi etymologia (słowotwórstwo — словопроизведение), pokazująca pochodzenie zmieniających się w wymowie słów, i syntaksa (składnia — словосочинение), wyjaśniająca
zasady tworzenia zdań, która naucza używania znaków przestankowych. Ortografia służy zatem tłumaczeniu etymologii i składni. Język postrzega jako organiczną całość, jest on mową zawierającą się
w zdaniach i okresach. Dlatego ortografia powinna nauczać z jednej strony poprawnego przedstawiania słów, z drugiej poprawnego przedstawiania zdań i okresów131.
Umocnił tę tendencję I w a n F i o d o r o w i c z B u s ł a j e w (1818–1897), językoznawca, który
należał do nowego pokolenia, ukształtowanego na odkryciach A. Wostokowa, N. Grecza, I. Dawydowa.
Tamże, s. 59–69 w wyd. 1895 r.
Руководство къ употребленію буквы ѣ и знаков препинаннія, Санктптербургъ въ Типографии Ю. Штауфа
1858. Oprócz krótko wyłożonych reguł stosowania zawiera słownik słów z „ѣ” (s. 12–99) zawierający ponad 4800
słów.
130
И. И. Давыдов, Опытъ общесравнительной грамматикт русскаго языка, Санктпетербургъ 1853.
131
Tamże, s. 382–383 (§ 532–534).
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W 1858 r. opublikował on pierwsze wydanie „Gramatyki historycznej języka rosyjskiego”132, a w 1869 r.
„Podręcznik gramatyki rosyjskiej”133. Bliski w poglądach do W. Humboldta i J. Grimma, traktował historię języka niezwykle szeroko, jako ludoznawstwo i użytkową historię kultury. Dzięki jego opracowaniu historycznej etymologii i składni rosyjskiej mogły powstać fundamentalne prace Jakowa Grota.
6.2.4. Pewne śmiałe pomysły zmiany ortografii pojawiały się przez całą pierwszą połowę XIX w.,
ale dopiero w okresie reform Aleksandra II dyskusja nabrała większego rozpędu. Pisarze i intelektualiści zaczęli kwestionować stosowanie liter dubletów, fonetycznie oddających ten sam dźwięk, np. ѣ = e,
и = i. Zgłaszano pomysły uproszczenia gramatyki poprzez wprowadzenie alfabetu łacińskiego albo
polskiego134. Wybitny pedagog Władimir Stojunin (1826–1888) zaproponował w 1862 r. zebranie
wszystkich nauczycieli języka rosyjskiego z Petersburga, by uzgodnili podstawy ortografii, wyjaśnili
niektóre sporne kwestie oraz uprościli ortografię135. Dyskusję taką podjęto i „Учитель” w 1862 r. publikował jej wyniki, ale do wypracowania jednorodnego stanowiska nie doszło, wobec rozmaitości poglądów. Niepowodzenie W. Stojunina nie zniechęciło zwolenników uproszenia ortografii136. Pomysły reformy popierali wydawcy gazet, widzący wymierne korzyści. W kwestii używania litery ѣ J. Grot bronił jej
ze względu na zachowanie etymologicznego charakteru ortografii rosyjskiej. Jego adwersarz Władysław
Kieniewicz (1831–1879) atakował, że pisanie poprawne ѣ w rdzeniach wyrazów i tak nie jest przestrzegane i nie jest ona pisana tam, gdzie występowała w średniowieczu, więc nie warto w nauczaniu tracić
czasu na coś, co nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. Od panującej ortografii odszedł W ł a d i m i r I w a n o w i c z D a l (1801–1872), twórca słynnego „Opisowego słownika żywego języka
wielkoruskiego” ukazującego się w latach 1863–1866137. Dal starał się unikać podwajania liter, pisząc
np. бесмертіе zamiast бессмертіе, вобще zamiast вообще; nazwy obce starał się pisać ze słuchu itp.
W końcu jakościową zmianę do dyskusji o ortografii rosyjskiej wniósł J. Grot w ogłoszonej
w 1873 r. pracy „Sporne problemy rosyjskiej ortografii od Piotra Wielkiego do dziś”. J. Grot ośmielił
się jasno postawić kilka kwestii. Współczesną sobie ortografię scharakteryzował jako stosunkowo łatwą. Jej problemy polegać miały po pierwsze na nieporozumieniach, i te można usunąć poprzez należyte wyjaśnienie reguł. Po drugie na różnicy poglądów co do zasad, i tu wymagana jest kodyfikacja.
Czyli, czy w ortografii kierować się zasadą zapisu fonetycznego, inaczej dźwiękowego, czy raczej
etymologicznego, słowotwórczego, i w jakim zakresie. W zależności od sytuacji górę bierze jedna
z wymienionych zasad. Co decyduje o przewadze którejś z reguł zapisu, obyczaj czy dawność, skoro
czasem mają one niewiele wspólnego z rzeczywistością. Zdecydować musi więc nauka. Do rozwiązania są dwa problemy: składu alfabetu i poprawnego pisania przy użyciu posiadanego alfabetu.
6.2.5. Mimo 20 wydań Ortografia J. Grota była trudna i skomplikowana. Wiele jego wyjaśnień
i reguł nie przekonywało uczonych użytkowników, którzy podkreślali niespójność w stanowieniu zasad fonetycznej, historycznej, słowotwórczej — i brak konsekwencji w stosowaniu każdej z nich138.
Pierwotnie wyszła pod tytułem „Опыт исторической грамматики русского языка”, a dopiero od drugiego
wydania jako „Историческая грамматика русского языка”.
133
Учебник русской грамматики.
134
K. Szejkowski, О польском правописаніи (O polskiej ortografii), „Кіевскій Курьер”, 1862, № 35.
135
W. Stojunin wyliczył, że litera ѣ zajmuje 1/16 wszystkich czcionek w drukach rosyjskich, zrezygnowanie zaś
z liter dubletów, и, й, ѣ, ѳ, ѵ, ъ i ь, dałoby zmniejszenie o 1/6 zużycia czcionek, farby drukarskiej papieru i piór oraz
spowodowało, że pisanie byłoby mniej męczące: „Учитель”, 1862.
136
Spr. Т. М. Григорьева, Три века русской орфографии (XVIII–XX вв.), Москва 2004, s. 48–53, 70–74.
137
Толковый словарь живаго Великорускаго языка Владимира Даля, 1–е издание Общества любителей
Российской словесности, т. 1–4, Москва 1863–1866; obecnie dostępne są wydania oparte na wersji zmienionej
i rozwiniętej pod red J. Baudouina de Couttenay z 1903 r. W okresie ZSRR zmieniono tytuł. Ostatnie wydanie:
В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, т. 1–4, Москва 1989–1991.
138
Т. М. Григорьева, Три века…, s. 82.
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Toteż pojawiła się myśl, by ujednolicenie ortografii powierzyć dostojnemu gremium Oddziału Języka Rosyjskiego i Literatury Akademii Nauk, który dość długo unikał podjęcia prac. Główny nacisk na uproszczenie ortografii wychodził ze środowisk nauczycielskich, które w 1901 r. skierowały
liczne postulaty do Akademii. W wielu drukach zaczęto opuszczać końcowy ъ i zastępować ѣ — e,
и — і. Propozycje uproszczenia pisowni znalazły wsparcie m.in profesorów Filipa Fortunatowa
i Aleksego Szachmatowa. Ten ostatni wspólnie z A. Sobolewskim sprzeciwił się zamiarom ministra
spraw wewnętrznych Dymitra Sipiagina, który przygotował projekt rozporządzenia zakazującego
„wolnomyślicielstwa w ortografii”. Memorandum profesorów przekazane ministrowi oświaty zapobiegło wydaniu rządowego rozporządzenia139. Stanowisko Szachmatowa poparli wybitni uczeni
Fiodor Korsz, Władimir Szeremietiewski, Roman Brandt, Aleksander Thomson i Paweł Sakulin140.
Przez prasę, a pamiętać trzeba, że była ona w całości koncesjonowana, przetoczyła się dyskusja na
temat skasowania niektórych liter. W końcu Akademia została zmuszona do powołania specjalnej
komisji do sprawy rosyjskiej ortografii. W skład komisji pod przewodnictwem prezesa Akademii
Nauk w. ks. Konstantego Konstantynowicza weszło 55 członków, profesorów i przedstawicieli szkół
średnich. Na posiedzeniu 12 kwietnia 1904 r. większość opowiedziała się za uproszeniem pisowni
rosyjskiej, zwłaszcza usunięciem zbędnych liter z alfabetu. Szczegółowe opracowanie reformy powierzono podkomisji pod kierunkiem akademika Filipa Fortunatowa, w której skład weszli Aleksy
Szachmatow, Aleksiej Sobolewski, Fiodor Korsz, Paweł Sakulin, Jan Baudouin de Courtenay, Roman Brandt oraz jako zastępcy członków profesorowie Siergiej Bulicz, Nikołaj Karinskij, Nikołaj
Kulman. Już w maju 1904 r. A. Szachmatow przedstawił jej pracę w broszurze „Wstępne ogłoszenie
podkomisji ortograficznej”141. Jednak projekt był jeszcze niedopracowany. Z jego krytyką wystąpili
publicyści. Problem najcelniej sformułował językoznawca Lew Szczerba (1880–1944), który pisał:
„Trzeba odróżnić fonetykę i etymologię lingwisty od fonetyki i etymologii zwykłych śmiertelników,
czyli to, co dostępne jest jedynie wyostrzonemu wzrokowi badacza, od tego, co jest powszechną
własnością i stanowi żywe psychicznie istniejące fakty językowe, i co właściwie winno być wyłączną
podstawą ortografii”142.
6.2.6. Dodatkowego bodźca pracom nad uproszczeniem pisowni dodały wydarzenia rewolucji
1905–1907 r., zelżenie cenzury i rozwój życia politycznego. Masowo pojawiły się druki składane nie
tylko bez kwestionowanych liter, ale także wprowadzające w pełni fonetyczną pisownię. Mimo to
prace podkomisji na wiele lat zamarły. Akademię Nauk w końcu zmusił do działania znakomity językoznawca Dymitr Uszakow (1873–1942), który w ogłoszonej w 1911 r. pracy „Rosyjska pisownia”
odniósł się do kwestii stosunku zapisu do wymowy. Opowiedział się zdecydowanie za uproszczeniem
pisowni143. Postulował, by ortografia była „określonym systemem, nietrudnym do opanowania i odpowiednim do jasnego, choć nie absolutnego oddania brzemienia żywej mowy” i by uczniowie nie
musieli ze szkodą dla innych zajęć tracić tak wiele czasu na jej naukę144. W rezultacie komisja, której
Tamże, s. 100.
В. П. Шереметевский, К вопросу о «единообразии» в орфографии по поводу академического руководства,
„Русское правописание”, 1891; Р. Ф. Брандт, О лженаучности нашего правописания, „Филологические
записки”, 1901, № 1–2; Ф. Е. Корш, O русском правописании, „Известия Отделения русского языка
и словесности Академии наук”, 1902, т. 7, кн. 1; А. И. Томсон, К теории правописания и методологии
преподавания его, в связи с проектированным упрощением русского правописания, Одесса 1903;
П. Н. Сакулин, Вопрос, об упрощении русской орфографии, „Вестник воспитания”, 1904, № 6.
141
Предварительные сообщения орфографической подкомиссии, Санктпетербург 1904.
142
И. Кучеров, Русское правописание и его реформирование, <http://slovnik.rusgor.ru/old/pravila/07.html>.
143
Д. Н. Ушаков, Русское правописание. Очерк его происхождения, отношения его к языку и вопроса о его
реформе, Москва 1911.
144
Za: И. Кучеров, Русское правописание и его реформирование.
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przewodnictwo objął A. Szachmatow, opublikowała w 1912 r. założenia reformy ortografii zatytułowane „Postanowienia podkomisji ortograficznej”145. Jednak Akademia Nauk projektu podkomisji nie
przyjęła. Natomiast w 1913 r. Ministerstwo Oświaty wydało specjalny okólnik do szkół w obronie
liter „jer” i „jat′”. W następnych latach, aż do 1917 r., trwały dyskusje naukowców, przesłonięte potem przez wydarzenia wojny światowej. Kolejne prace, w których dowodzono konieczności reformy
ortografii, opublikowali J. Baudouin de Courtenay, Wiktor Czernyszew i Paweł Sakulin146.
Zmianę przyniosła rewolucja lutowa w Rosji i ogólny nastrój zmian w kierunku lewicowym, w tym
krytyka postaw konserwatywnych wskazująca na konieczność ułatwienia „ludowi” dostępu do wiedzy,
w czym miała przeszkadzać m.in. skomplikowana ortografia. Zaraz po obaleniu caratu Akademia Nauk
powołała komisję do przygotowania reformy ortografii. W jej skład weszli najwybitniejsi humaniści
różnych specjalności: historyk i literaturoznawca Nikołaj Konstantynowicz Nikolski (1863–1936),
orientalista Siergiej Fiodorowicz Oldenburg (1863–1934), filologowie Władimir Nikołajewicz Pierietc
(1870–1935), Eutymiusz Karski, Aleksy Szachmatow i Aleksiej Sobolewski. Była to w zasadzie kontynuacja komisji przygotowawczej z 1912 r., której pracami kierował A. Szachmatow.
11 (24) maja 1917 r. na specjalnej naradzie Oddziału Języka Rosyjskiego i Literatury Akademii
Nauk, z udziałem członków podkomisji z 1904 r., przedstawicieli instytucji naukowych i oświatowych
oraz nauczycieli uchwalono „Postanowienie Narady w sprawie uproszczenia rosyjskiej ortografii”147.
Już 17 (30) maja 1917 r. Ministerstwo Oświaty Ludowej Rządu Tymczasowego nakazało kierującym
okręgami szkolnymi wprowadzić reformę do szkół, jednak okólnik wydano dopiero 22 czerwca (5 lipca) 1917 r., więc nie miał już praktycznego znaczenia, nie miał rangi ustawy. Okazało się, że we wrześniu rady pedagogiczne w znakomitej większości szkół odrzuciły reformę i nadal nauczano tradycyjnej
ortografii. W swojej masie środowiska osób wykształconych okazały się wcale nie radykalne.

6.3. REFORMA 1917–1918 R. I ZMIANY ORTOGRAFII W ZSRR
6.3.1. Nowe rewolucyjne władze wyłonione wskutek rewolucji bolszewickiej miały w końcu 1917 r.
do dyspozycji gotowe projekty reformy ortografii dyskutowane, jak widać, od 1862 r. i przygotowane
w projektach Akademii z 1904, 1912 i 1917 r. Toteż komisarz ludowy oświaty Anatolij Łunaczarski
dekretem z 30 grudnia 1917 r. powtórnie nadał moc urzędową rozporządzeniu Rządu Tymczasowego
z 17 maja 1917 r. Jednak faktycznie reforma weszła w życie dopiero, gdy rząd bolszewicki, Rada Komisarzy Ludowych (Совет народных комиссаров) dekretem z 10 października 1918 r. nakazał przestrzeganie nowych zasad ortografii we wszystkich drukach. Ideowym uzasadnieniem reformy było wyzwolenie uczniów i nauczycieli spod „ortograficznego ucisku” (орфографического гнета). Przyczyną
był opór i tradycjonalizm inteligencji. Władze zaczęły wprowadzać reformę do druków siłą. Zniszczono
drukarnie cerkiewne. Specjalne bojówki wpadały do drukarni gazetowych i niszczyły zapasy zlikwidowanych dekretem czcionek і, ъ, ѣ, ѳ, ѵ. Do tego stopnia, że do drugiej wojny światowej w gazetach
drukowano apostrof zamiast ъ. W propagandzie bolszewickiej absolutyzowano dobrodziejstwa reformy,
zwłaszcza w czasie wojny domowej (1918–1921), przeciwstawiając „proletariacką” ortografię ortografii „białogwardyjskiej” z „popowskimi” (od pop — duchowny) literami. Dyskusję zdominowały dość
prymitywne argumenty, akcentowanie troski o „inorodnych” (nierosyjskich obywateli ZSRR), „szerokie
masy”, „słabopiśmiennych i niepiśmiennych”, „klasę robotniczą zachodu i wschodu”.
Постановления орфографической подкомиссии, Санкт–Петербург 1912.
И. А. Бодуэн–де–Куртенэ, Об отношении русского письма к русскому языку, С.–Петербург 1912;
В. И. Чернышев, Упрощение русского правописания, изд. 2–е, С.–Петербург 1913; П. Н. Сакулин, Новое
русское правописание, Москва 1917.
147
Постановление Совещания по вопросу об упрощении русского правописания. Wystąpienie A. Szachmatowa, Архив PАН, Фонд 134, Опись 1, № 240.
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6.3.2. W środowiskach naukowych, przepojonych w 1917 r. nastrojami potrzeby podnoszenia
poziomu wykształcenia ludu, szybko przyszło otrzeźwienie i zrozumienie, że reforma ortografii nie
oznaczała jej uproszczenia, lecz degradację kultury piśmiennictwa.
Zasadnicze postanowienia pierwszego z dekretów sprowadzały się do: (1) wyłączenia z alfabetu
liter ѣ (ять), ѳ (фита), і (и десятеричное); zamiast nich nakazywano pisać odpowiednio litery
е, ф, и; (2) usunięto twardy jer ъ z zakończeń słów i części słów złożonych, zachowano go tylko w charakterze twardego znaku rozdzielającego (твёрдый разделительный знак), np.: подъём,
адъютант; (3) zmieniono pisownię przedrostków na з–, с–, odtąd wszystkie należało pisać przez
с– przed spółgłoską bezdźwięczną i przez з– przed spółgłoską dźwięczną lub samogłoską, np.: расхватывать разбить, разораться; (4) w dopełniaczu i bierniku przymiotników i imiesłowów przymiotnikowych zakończenia –аго, –яго zamieniono na –ого, –его, np.: новаго → нового, ранняго →
раннего; w mianowniku i bierniku liczby mnogiej rodzaju żeńskiego i nijakiego końcówki –ыя, –ія
zamieniono na –ые, –ие, np.: новыя (книги) → новые; (5) pisownię słów rodzaju żeńskiego liczby
mnogiej онѣ, однѣ, однѣхъ, однѣмъ, однѣми zamieniono na они, одни, одних, одним, одними;
(6) zezwolono na zasadach dobrowolności używać litery ё, np.: пёс, вёл, всё; (7) pisownię wyrazu
ея (нея) zamieniono na её (неё); (8) uproszczono dzielenie wyrazów. Zakazano dzielenia przedrostków, np.: под–ходить, раз–вязать, a nie: по–дходить, ра–звязать; (9) dopuszczono łączne lub
rozłączne pisanie przysłówków, np.: сверху — с верху, вдвое — в двое.
Reforma naruszała tymi postanowieniami nie tylko ortografię, ale i poprawność wymowy i poprawność gramatyczną języka. W literaturze podkreśla się, że w dekrecie z 1917 r. zapomniano w ogóle
o literze ѵ (ижица), która została usunięta oficjalnie z alfabetu w 1918 r. Ten drugi dekret był jeszcze
bardziej uproszczony, nic nie mówił o literze ё i napisany był niezwykle prostym językiem, z zastosowaniem nowej ortografii. Formalnie oba dekrety dotyczyły tylko wszystkich instytucji państwowych
i rządowych oraz szkół, natomiast wydawnictwa prywatne mogły pozostać przy tradycyjnej ortografii148.
6.3.3. Zmiany wprowadzane do ortografii rosyjskiej w XX w. nie zyskują w nauce miana reform, ale
jedynie porządkowania. Już w latach dwudziestych XX w. w kręgach nauczycieli zdano sobie sprawę
z niedostatków reformy ortografii 1917–1918 r. Toteż „Gazeta Nauczycielska” („Учительская газета”)
zainicjowała dyskusję, której rezultatem było powołanie w 1929 r. specjalnej komisji ortograficznej
przy Głównym Zarządzie Instytucji Naukowych Ministerstwa Oświaty149. Na podstawie zbieranych
z całego kraju propozycji komisja ta opracowała projekt zmiany ortografii opublikowany w 1930 r. jako
„Projekt Gławnauki o nowej ortografii” (Проект Главнауки о новом правописании). Komisja rozpatrywała także pomysły latynizacji alfabetu rosyjskiego, ale te utajniono. Natomiast projekt z 1930 r.
ogłoszony w 30 tys. egzemplarzy rozważał racjonalizację pisowni przede wszystkim jako problem
polityczny. Znowu kierowano uwagę na ludzi niepiśmiennych i słabo wykształconych, toteż proponowano dalsze uproszczenie pisowni w celu zbliżenia jej jeszcze bardziej do zapisu fonetycznego. Mimo
to projekt nie zadowolił zwolenników zasady „pisz, jak wymawiasz”150. Prace nad projektem zarzucono, ale nie zmieniło to sytuacji, że bujnie rozwijający się język prasowy i propagandowy produkował
masę słów i sposobów pisania wymagających jakiegoś ujednolicenia zasad pisowni.
Do kwestii tej powrócono pod koniec lat trzydziestych. Pracami powołanej w Moskwie i Leningradzie komisji kierowali wybitni uczeni Siergiej Obnorski (1888–1962), a następnie Wiktor
Oba dekrety ogłoszono w oficjalnym dzienniku ustaw RFSRR: Собрание узаконений и распоряжений рабочего
и крестьянского правительства, nr 12, z 30 XII 1917 r. i nr 74, z 17 X 1918 r. Daty ogłoszenia dekretów różnią się
od dat ich uchwalenia przez Sownarkom, 23 XII 1917 i 10 X 1918, co wywołuje pewne nieporozumienia w literaturze.
149
Właściwie Главнаука Наркомпроса (Главное управление научными, научно–художественными и музейными учреждениями Народного комиссариата просвещения) — koszmarny skrót od Główny Zarząd Naukowych,
Naukowo–Artystycznych i Muzealnych Instytucji Ludowego Komisariatu Oświaty.
150
Современная русская орфография, <http://bibl.tikva.ru/base/B952/B952Content.php>, s. 180.
148
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Winogradow (1895–1969). W 1940 r. wydano pierwsze opracowanie komisji pt.: „Zasady jednolitej ortografii i interpunkcji z dodaniem słownika. Projekt”151. Dalsze prace przerwała wojna. Mimo
to 24 grudnia 1942 r. ogłoszono nakaz ludowego komisarza oświaty Rosyjskiej FSRR Władimira
Potiomkina (1874–1946) o wprowadzeniu obowiązkowego stosowania litery Ё w praktyce szkolnej.
Było to skutkiem potrzeb wojny, gdy nastała konieczność precyzyjnego oddawania nazwisk dowódców i nazw geograficznych. Ё pozwalała unikać dwojakich odczytań Ё — E.
6.3.4. Do prac nad ortografią powrócono w 1947 r. w Oddziale Literatury i Języka Akademii
Nauk ZSRR. Przygotowany w 1951 r. zbiór prawideł ortografii rosyjskiej opublikowano na łamach
czasopisma „Język rosyjski w szkole” („Русский язык в школе”). Po kolejnych redakcjach z 1954 r.
w 1956 r. ukazały się „Zasady rosyjskiej ortografii i interpunkcji” (Правила русской орфографии
и пунктуации), zatwierdzone przez Prezydium Akademii nauk ZSRR, Ministerstwo Nauki ZSRR
i Ministerstwo Oświaty Rosyjskiej FSRR, mające moc obowiązującą dla wszystkich instytucji naukowych i oświatowych, organów druku oraz państwowych i społecznych organizacji. Tak pojawiło
się podstawowe źródło dla wszystkich autorów prac naukowych, podręczników, słowników, encyklopedii i poradników152. Autorami opracowania byli m.in znani rosyjscy uczeni Siergiej Ożegow
(1900–1964), Abram Szapiro (1890–1966) i Siergiej Kriuczkow (1897–1969). Razem z przepisami
wydano „Słownik ortograficzny języka rosyjskiego”, pod redakcją S. Ożegowa i A. Szapira. Ponadto A. Szapiro przygotował podręcznik interpunkcji. Od nazwiska głównego redaktora, „Zasady”
1956 r. zaczęto w Rosji nazywać pisownią Winogradowską (Виноградовское правописание). Uporządkowanie reguł pisowni rosyjskiej nie naruszyło podstaw ortografii obowiązującej od 1918 r. Jej
znaczenie polegało na tym, że po raz pierwszy w historii zebrano rzeczywiście pełny zbiór ściśle
sformułowanych i naukowo uzasadnionych prawideł.
Aż do rozpadu ZSRR, mimo powołania kilku komisji, specjalnych reguł ortografii już nie zmieniono, natomiast rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji z 1 w r z e ś n i a 1968 r. z r e f o r m o w a n o k a l i g r a f i ę. Był to już czas najwyższy, gdyż zasady rosyjskiej kaligrafii sięgały przełomu XVIII/XIX w. i wypracowane zostały dla pisania gęsim piórem, a następnie przystosowane
do stalówki moczonej w atramencie. Kaligrafia ta polegała na cieniowaniu wykonywanych kresek
poprzez zmiany nacisku na pióro w trakcie pisania. Teraz uproszczono pisanie, nakazując nauczanie
pisania beznaciskowego i nieodrywanego. Uczono praktycznej umiejętności pisania za pomocą pióra wiecznego lub długopisu.

6.4. NOWE ZASADY PISOWNI I INTERPUNKCJI Z 2006 R.
Przemiany w ZSRR zapoczątkowane przez Michaiła Gorbaczowa w epoce tzw. pieriestrojki i rozpadu ZSRR w 1991 r. doprowadziły do uznania w Federacji Rosyjskiej „językowej suwerenności
każdego narodu i jednostki”153. W ślad za tym ustawa oświatowa Federacji Rosyjskiej z 10 lipca
1992 r. gwarantowała m.in. prawo do otrzymywania wykształcenia w rodzimym języku. W 1999 r.
skorzystał z tego Tatarstan, przywracając alfabet łaciński.
Niejako bocznymi drzwiami weszła w życie nowa ortografia. W 1999 r. opublikowano nowy „Słownik ortograficzny języka rosyjskiego” pod redakcją Władimira Władimirowicza Łopatina (ur. 1936),
opracowany przez Komisję Ortograficzną Rosyjskiej Akademii Nauk. Tak bez publicznej dyskuПравила единой орфографии и пунктуации с приложением краткого словаря. Проект. Составлен
Комиссией по разработке единой орфографии и пунктуации русского языка.
152
В. В. Виноградов, Д. Э. Розенталь, Д. Н. Ушаков, Л. В. Щерба и др., Правила русской орфографии
и пунктуации, Учпедгиз, Москва 1956, 176 s.
153
Закон РФ от 25.10.1991 № 1807–1 О языках народов Российской Федерации; № 1808/1–I Декларация
о языках народов России.
151
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sji W. Łopatin narzucił językowi rosyjskiemu przedstawione w „Słowniku” nowe normy ortografii154.
Siłą rzeczy ten akademicki słownik stał się wzorem poprawnościowym dla wszelkich publikacji. Nie
było to ostatnie zdanie nauki rosyjskiej. W Instytucie Języka Rosyjskiego im. W. W. Winogradowa
RAN 31 sierpnia 2001 r. przedyskutowano i przyjęto opracowany w Komisji ortograficznej działającej w Oddziale Literatury i Języka RAN projekt „Zbioru zasad pisowni rosyjskiej. Ortografia.
Interpunkcja”155. Na posiedzeniu komisji w Instytucie im. W. W. Winogradowa w 2002 r. projekt ten
uznano za zakończony i postanowiono poddać go pod dyskusję. Umieszczony został na portalu internetowym www.gramota.ru w rozdziale „Правила новые и старые” (Zasady stare i nowe). Po załamaniu porządku sowieckiego i dekadzie transformacji i poszukiwań nastąpiło po 2000 r. umocnienie
państwa i zdecydowano o jego rosyjskości, mimo mozaiki narodów zamieszkującej Federację Rosyjską. Świadczy o tym także ustawa o języku państwowym Federacji Rosyjskiej, w której w 2005 r.
rosyjski uznano za język państwowy i zakazano używania „słów i wyrażeń, nie odpowiadających
n o r m o m w s p ó ł c z e s n e g o j ę z y k a l i t e r a c k i e g o, z wyjątkiem nie mających powszechnie używanych odpowiedników w języku rosyjskim”156. Rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy
głosi, że „Ministerstwo Edukacji i Nauki będzie zatwierdzać m.in. z a s a d y r o s y j s k i e j o r t o g r a f i i i i n t e r p u n k c j i. Określi porządek przeprowadzenia ekspertyzy gramatyk, słowników
i poradników, zawierających normy współczesnego rosyjskiego języka literackiego przy jego używaniu w charakterze języka państwowego [...]”157. W ślad za tym 28 listopada 2006 r. ukazały się
„Zasady rosyjskiej ortografii i interpunkcji. Pełny akademicki poradnik”. Wydawnictwo to, zatwierdzone przez Komisję Ortograficzną Rosyjskiej Akademii Nauk, zastąpiło „Zasady” 1956 r.158 Nowe
zasady nazywane są od nazwiska redaktora odpowiedzialnego pisownią Łopatińską (Лопатинское
правописание). Akademia Nauk wyposażona w szeroki zakres kompetencji została zobowiązana do
wypełnienia rozporządzenia rządowego treścią. Jest to program „Słowniki XXI wieku” (Словари XXI
века) ogłoszony w 2008 r. Dzięki znaczącym środkom budżetowym jest to ogromna seria coraz to nowych wydawnictw, obejmująca słowniki dotyczące rozmaitych zagadnień języka rosyjskiego. Słowniki z programu „Słowniki XXI wieku” udostępniane są także w Internecie, gdzie reklamowe są jako
seria najnowszych słowników sporządzonych przez czołowych filologów i akademików RAN.

„Słowniki XXI wiekuˮ
Л. К. Чельцова, В. В. Лопатин, И. В. Нечаева, Орфографический словарь русского языка, Москва 1999, 384 s.
Свод правил русского правописания. Орфография. Пунктуация.
156
Закон Российской Федерации № 3789, О государственном языке Российской Федерации.
157
Постановление № 714 Правительства РФ, О порядке утверждения норм современного русского
литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ, правил русской
орфографии и пунктуации.
158
Правила русской орфографии и пунктуации...
154
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Obowiązujące zasady pisowni i interpunkcji są dostępne na portalu internetowym http://www.
gramota.ru/ w rozdziale „Действующие правила правописания” (Obowiązujące zasady pisowni),
dostępnym pod adresem: http://www.gramota.ru/spravka/rules/.

7. STWORZENIE NOWYCH SYSTEMÓW PISMA DLA NARODÓW ROSJI
I ZSRR (LATA DWUDZIESTE I TRZYDZIESTE XX W.)
7.1. PROBLEMY WYKORZYSTANIA CYRYLICY I LATYNICY
W PIŚMIENNICTWIE NARODÓW ROSJI
W czasach Imperium Rosyjskiego podjęto kilka prób narzucenia cyrylicy narodom posługującym się
innymi alfabetami. Do takich należały nie zrealizowane projekty zastosowania cyrylicy do języka
polskiego z 1844 r. i 1852 r., do których wrócono w czasie powstania styczniowego, ale ostatecznie wydano jedynie zakaz druku alfabetem łacińskim w języku litewskim obowiązujący w latach
1864–1904 r. Kolejne próby miały miejsce w ZSRR w końcu lat trzydziestych XX w., gdy alfabet
rosyjski wprowadzono praktycznie do wszystkich języków imperium, z wyjątkiem języków Kaukazu Południowego (azerbejdżański, gruziński, ormiański) i bałtyckich (litewski, łotewski i estoński).
Większość z nich w Federacji Rosyjskiej nadal posługuje się tymi alfabetami. Współcześnie, jako
państwowe, pozostały alfabety kazachski, kirgiski, mołdawski mongolski i tadżycki.
Rewolucja rosyjska dokonała ogromnego przewrotu kulturalnego w byłym Imperium Rosyjskim.
Bolszewickie hasła zawarte w „Deklaracji praw narodów Rosji” mówiły o prawie do samostanowienia, a więc także do mówienia i pisania we własnym języku. U progu lat dwudziestych XX w. w środowisku bolszewickim, nastawionym na dokonanie rewolucji światowej, niezwykle popularne były
pomysły latynizacji alfabetu rosyjskiego. Wielu związanych z bolszewikami intelektualistów uznawało cyrylicę za anachronizm w okresie budowy socjalizmu, stanowiący barierę rozwojową. Projekt latynizacji popierał m.in. A. Łunaczarski159, widzący w tym przejście do powszechnego internacjonalistycznego alfabetu. Miał nim być oczywiście alfabet łaciński, używany przez największe potęgi
militarne i gospodarcze świata. Sporządzeniem projektu latynizacji pisma rosyjskiego, równolegle
ze sprawą uproszczenia cyrylicy, zajmował się od 1929 r. wspomniany Zarząd Instytucji Naukowych
Ministerstwa Oświaty (Gławnauka). Pomysły te zderzyły się z brakiem zrozumienia ludowego trzonu
kierownictwa bolszewickiego, które swój internacjonalizm identyfikowało z rosyjskością. Rozumiał
to doskonale J. Stalin, jeszcze jako komisarz do spraw narodowości, nie dopuszczając do daleko idących zmian kulturowych mogących rozsadzić jedność państwa. Toteż jako dyktator już na początku
1930 r. przeprowadził tajną uchwałę Politbiura partii bolszewickiej o przerwaniu prac nad latynizacją
alfabetu rosyjskiego. A od połowy lat trzydziestych prowadził już jawną politykę rusyfikacyjną.
7.1.1. N i e u d a n e p r ó b y r u s y f i k a c j i P o l a k ó w i L i t w i n ó w p o p r z e z n a r z u c e n i e
alfabetu rosyjskiego
Na nieudane próby narzucenia Polakom w Imperium Rosyjskim podejmowane przez cara Mikołaja I zwrócił uwagę w znakomitym studium Borys Uspienski, który przypadkiem kupił od moskiewskiego bukinisty broszurę oznaczoną jako „tajne”, zawierającą zapiskę służbową z Ministerstwa
Oświaty Ludowej z około 1864 r. na temat dotychczasowych prac nad przystosowaniem alfabetu rosyjskiego do języka polskiego160. Wynika z niej, że władze rosyjskie podjęły te prace w sekrecie, nie,
А. В. Луначарский, К латинизации русского алфавита, „Красная газета”, 7 I 1930.
Б. А. Успенский, Николай І и польский язык (Языковая политика Российской империи в отношении
Царства Польского: вопросы графики и орфографии), [w:] tenże, Историко–филологические очерки, Языки

159
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jak sądzono, w związku z wprowadzeniem w Królestwie Polskim urzędowego języka rosyjskiego
w 1864 r., ale dwadzieścia lat wcześniej. W 1844 r. z inicjatywy ministra oświaty hr. Siergieja Uwarowa i namiestnika Królestwa Polskiego Iwana Paskiewicza car Mikołaj I kazał powołać komisję
mającą przystosować alfabet rosyjski do języka polskiego. Prowadzone kilka lat prace nie przyniosły
zadowalającego cara rezultatu. Wznowiono je w 1852 r. pod kierunkiem kolejnego ministra oświaty
kn. Płatona Szirinskiego–Szichmatowa. Z jego inicjatywy Piotr Dubrowski opublikował drukowany
grażdanką rodzaj elementarza i wypisów z literatury polskiej pt.: „Wzory języka polskiego prozą
i wierszem dla Rossyjan”161. Car polecił rozsyłanie tego elementarza do szkół ludowych, ale przedstawione jako działania prywatne anonimowego autora. Doświadczenia te wykorzystano w latach
po powstaniu styczniowym, gdy grażdanką wydano szereg elementarzy i podręczników polskich,
które się jednak nie przyjęły. Opracowywali je na polecenie Nikołaja Milutina m.in. Stanisław Mikucki i Aleksander Hilferding, późniejszy twórca „wszechsłowiańskiego alfabetu”, czego plonem
był wznawiany kilkakrotnie „Элементаръ для дзеци вейскихъ”162. Przyczyna niepowodzenia tych
zamierzeń wynikła z samej istoty projektu, polegającej na próbie zachowania fonetyki rosyjskiego
alfabetu przy zapisywaniu języka polskiego, którego fonemy zasadniczo różnią się od rosyjskich.
Sukces byłby możliwy, tylko w przypadku zastosowania metody Vuka Karadžicia, czyli zachowania cyrylickiej grafiki, ale przypisania swoistych polszczyźnie fonemów do rosyjskich liter. Metoda
ta została przez Rosjan odrzucona, bo chodziło o ułatwienie rusyfikacji, a tę pozwalało osiągnąć
jedynie istnienie wspólnego dla języka polskiego i rosyjskiego alfabetu.
Doświadczenia powyższe wykorzystał po powstaniu styczniowym generał–gubernator Michaił
Murawjow (Wieszatiel), który wydał w 1864 r. zakaz drukowania „czcionką polsko–łacińską”
w językach litewskim, żmudzkim i łotewskim w Kraju Zachodnio–Rosyjskim163. Zakaz motywowano potrzebą większego „zlania się Żmudzinów, Litwinów i Łotyszy z rosyjskimi mieszkańcami
tego kraju” oraz koniecznością upowszechnienia języka rosyjskiego i plemiennych narzeczy między mieszkańcami guberni wspomnianego kraju. Było to oczywistą represją za udział w powstaniu
styczniowym, a oznaczało nieukrywaną chęć drastycznego wyrwania mieszkańców spod dominacji
kultury polskiej, co zakończyło się niespodziewaną klęską164. Litwini z kulturą polską zerwali, ale
zamiast asymilacji do kultury rosyjskiej, dzięki walce o własne piśmiennictwo, ostatecznie ukształtowali własną wspólnotę narodową165. Wraz z poleceniem dla wileńskiego urzędu cenzury, by nie
zezwalać na jakiekolwiek publikacje litewskie alfabetem łacińskim, 14 maja 1864 r. za zgodą cara
M. Murawjow powołał komisję ds. opracowania rosyjskiego alfabetu dla druków litewskich. Weszli
do niej doc. Stanisław Mikucki z Uniwersytetu Warszawskiego, Rosjanin Iwan Kreczyński, cenzor

славянской культуры, Москва 2004, tamże w dodatkach opublikowana wspomniana broszura: О предложениях
заменить в польском языке латинский алфавит русскою азбукою, s. 156–173.
161
П. Д. [Дубровский], Oбразцы польского языка въ прозѣ и стихахъ для русскихъ (Wzory języka polskiego
prozą i wierszem dla Rossyjan), wydane przez P. D., C.–Петербург 1852.
162
M. Brzezina, Propozycje zastosowania grażdanki do języka polskiego z drugiej połowy XIX wieku, [w:] Słowianie Wschodni: między językiem a kulturą. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Bolek, A. Fałkowski, B. Zinkiewicz–Tomanek, Kraków 1997, s. 161–167.
163
Do Kraju Zachodnio–Rosyjskiego wchodziły tzw. gubernie litewskie: wileńska, kowieńska, grodzieńska, mińska, mohylewska i witebska, toteż zakaz objął druki łotewskie z Inflant Polskich, ale nie było to szkodliwe, bo nie
dotyczyło większości ziem łotewskich położonych w guberni kurlandzkiej i inflanckiej.
164
Zakaz ten potwierdził następca Murawjowa, gen. Konstanty Kaufman: Цуиркуляр Министерства Внутренних
Дел от 23 сентября 1865 г., № 141. Правитель канцелярии МВД Д. Любимов.
165
Por. Spaudos draudimas 1864–1904 metais Lietuvoje (Zakaz druków litewskich w latach 1864–1904),
[w:] Lietuvių enciklopedija, kn. 28, Boston 1963, s. 334–337.
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ks. Antoni Pietkiewicz, nauczyciel i wydawca kalendarzy Laurynas Ivinskis oraz rosyjscy pedagodzy — dyrektor gimnazjum w Kownie M. Nowikow, J. Szulgin i D. Kaszyrin166.
Jednolitego alfabetu złożonego z liter rosyjskich przystosowanego do języka litewskiego nigdy
nie wypracowano. Autorem jednego z pierwszych wydawnictw był wspomniany S. Mikucki, który
wraz z L. Ivinskisem wydał w Warszawie w 1865 r. Elementarz litewsko–rosyjski dla szkół elementarnych, którego tytuł drukowany grażdanką wyglądał następująco: Абецеле лѣтувишкай–русишка
дел наӯдос лементоришку мокслинийчю. S. Mikucki i L. Ivinskis zastosowali alfabet rosyjski,
z którego usunęli niepotrzebne w języku litewskim znaki „ы”, „ф”, „х”, „ъ”, natomiast specyficzne brzmienie fonemów litewskich starali się oddać za pomocą 28 liter rosyjskich, bez rozróżnienia
samogłosek na długie, krótkie i nosowe, zapisując je bez różnicy jako „а”, „е”, „и”, „я”, „ю”, „у”.
W ten sposób powstał dość szeroko stosowany alfabet liczący 34 litery i apostrof:
а, б, в, г, д, е, ê, ж, з, и, û, й, i, к, л, м, н, о, ô, п, р, с, т, у, ŷ, ц, ч, ш, щ, ь, ѣ, э, ю, я, ’.
Nie uwzględniał on wszystkich odrębności fonetyki litewskiej, ale autorzy zastosowali własne
dodatkowe znaki w następujących przypadkach:
dla litewskiego „ė” — ê,
dla długiego „ū” — û,
dla długich „o”, „uo”, „ua” — ô,
dla dyftongów „ei”, „ij”, „ie” — ѣ,
„j” przed „o”, „uo” — i, u,
skróconą końcówkę lub przedrostek oznaczano apostrofem: эйт’ (эйна), ат’iоти167.
Natomiast wydawcy rosyjscy, np. Iwan Kreczyński, stosowali zwykły pełny 36–literowy alfabet
z takimi niepotrzebnymi w litewskim znakami, jak „ф”, „х”, „ы”, „θ”, „ν”. Wydawnictwa litewskie
drukowane grażdanką są ostatnio przedmiotem szeroko zakrojonych badań w Instytucie Języka Litewskiego w Wilnie we współpracy ze środowiskiem uczonych litewskich w USA168.
7.1.2. A l f a b e t u k r a i ń s k i i b i a ł o r u s k i
Alfabety dwóch pozostałych wschodniosłowiańskich narodów europejskich ukształtowały się pod
wpływem nowoczesnego alfabetu rosyjskiego. Działacze ukraińskiego ruchu narodowego w XIX w.
dodawali doń stopniowo w piśmie kolejne znaki odpowiadające fonemom ukraińskim różnym od rosyjskich. Ze względu na ogromne zróżnicowanie dialektyczne, wzmacniane jeszcze w dziejach najnowszych podziałami ukraińskiego terytorium etnicznego między Austrię i Rosję, a po 1918 między
Polskę, Czechosłowację i ZSRR, przyjęcie jednolitych reguł nastąpiło dopiero w końcu XX w.
Alfabet ukraiński (украї́нська абе́тка) ostatecznego kształtu w Galicji nabrał w 1895 r. Wówczas Szkolna Rada Krajowa Galicji wydała „Ruską pisownię” (Руський правопис), podręcznik do
użytku szkolnego, który oficjalnie zatwierdził grażdankę oraz fonetykę i pisownię języka ukraińskiego. Natomiast w Rosji stało się to możliwe dopiero po rewolucji 1905 r. W latach 1907–1909 ukazał
G. Subačius, The Experts of Lithuanian in Service of the Russian Empire: Dmitrii Kashirin, Zakharii Lyatskii,
and Andrius Poidėnas, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius 2011.
167
Szczegółowe rozpatrzenie wymienionej pisowni: D. Litvinskaitė, Kirilikos Evangelijų (Евангелiесъ, 1865) rašyba: Laurynas Ivinskis ir Jonas Krečinskis, „Archivum Lithuanicum”, 2005, 7, s. 123–138.
168
G. Subačius, Lietuviška ir rusiška lietuviškų spaudinių kirilika 1864–1866 metais, [w:] Raidžių draudimo metai:
straipsnių rinkinys, red. D. Staliūnas, Lietuvos Istorijos instituto leidykla, Vilnius 2004, s. 139–174; tenże, Phenomenon of the ban on the Latin letters for Lithuanian: 1864–1904, prezentacja, zawierająca cenne fotografie druków
litewskich na portalu internetowym University of Illinois at Chicago <http://www.uic.edu>.
166
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się w Kijowie czterotomowy pierwszy „Słownik języka ukraińskiego” (Словарь української мови)
pod redakcją Borysa Dmytrowycza Hrinczenko (1863–1910), który włączył do tego słownika krótki,
ale dokładny zarys ukraińskiej leksykografii oraz specjalnie opracowaną pisownię, zwaną od jego
nazwiska „hrinczewiczówką” (грінчевичівка). Ortografia Hrinczenki legła u podstaw współcześnie obowiązującej pisowni ukraińskiej. Niewielkie zmiany wprowadzono do alfabetu ukraińskiego w 1933 r. w okresie nasilającej się rusyfikacji, gdy starano się jak najbardziej zbliżyć pisownię
ukraińską do rosyjskiej. Ostanie regulacje wydano w 1990 r. Współczesny alfabet ukraiński liczy
33 litery, którymi na piśmie oddaje się 48 fonemów.
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Ponadto jako znak rozdzielający występuje w alfabecie ukraińskim apostrof, odpowiednik
twardego znaku rozdzielającego „ъ” z alfabetu rosyjskiego. Artykulacja ukraińska zdecydowanie
różni się od rosyjskiej i odpowiednio do tego następuje przypisanie innych fonemów niektórym
literom. Mianowicie г — odpowiada dźwięcznemu gardłowemu [h], natomiast dla [g] wprowadzono znak — ґ, е oznacza twarda samogłoskę [e], taką jak w języku polskim, natomiast litera
є to [e] po miękkiej spółgłosce lub [je] na początku wyrazu, litera и odpowiada [y], dla samogłoski [i] zachowano dawne rosyjskie i. Ponadto dla dyftongu [ji] użyto dawnego cyrylickiego
i z dwoma kropkami ї. Znak й przed o odpowiada spółgłosce [j], natomiast w innych pozycjach
niezgłoskotwórczemu [і].
Alfabet białoruski został ukształtowany bardzo późno. Aż do okresu międzywojennego brakowało jednolitych zasad pisania po białorusku. Używano alfabetu rosyjskiego lub łacińskiego. Białoruska
łacinka, wzorowana na piśmie polskim, używana była od XVII w. Na początku XX w. drukowano nią
m.in. równoległą do cyrylickiej wersję czasopisma „Nasza Niwa” (1906–1915). W latach dwudziestych XX w. pod wpływem nacjonalistycznych nastrojów zrezygnowano z niektórych polskich liter
i wprowadzono tzw. czeskie č, š, ž. Obecnie łacinka białoruska używana jest w niektórych środowiskach emigracyjnych. Jest to tradycyjny alfabet słowiański z dodaniem liter č, š, ž, ć, ś, ź, ń, ŭ, ł.
Oparty na alfabecie rosyjskim alfabet białoruski ukształtowany został w okresie międzywojennym. Jazep (Józef) Losyk (1883–1940), działacz narodowy i pedagog, autor podręcznika gramatyki
białoruskiej (1922), zaproponował pewne zmiany dostosowujące pismo rosyjskie do języka białoruskiego. Działający wówczas Instytut Kultury Białoruskiej (Inbiełkult) tworzył dopiero podstawy
jednolitego języka literackiego, zasady pisowni i alfabet. Prace te jednak zdezawuowano w okresie
stalinowskiej rusyfikacji i w 1933 r. został on maksymalnie zbliżony do alfabetu rosyjskiego.
Alfabet białoruski liczy 32 litery i podobnie jak ukraiński stosuje apostrof jako twardy znak rozdzielający. Ponadto w podręcznikach w alfabecie dodaje się dwa dwuznaki.
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А а, Б б, В в, Г г, Д д (ДЖ дж, ДЗ дз), Е е, Ё ё, Ж ж, З з, І і, Й й, К к ,Л л, М м, Н н, О о, П п,
Р р, С с, Т т, У у, Ў ў, Ф ф, Х х, Ц ц, Ч ч, Ш ш, Ы ы, Ь ь, Э э, Ю ю, Я я.
W odróżnieniu od alfabetu rosyjskiego w białoruskim występują dwie inne litery І і oraz Ў ў,
dwuznaki дж i дз, natomiast nie ma liter И и, Щ щ i twardego znaku — Ъ ъ. Litera і odpowiada
rosyjskiej и [i], natomiast ў, znak występujący tylko w alfabecie białoruskim, został wprowadzony
na oznaczenie niezgłoskotwórczego [u], bliskiego polskiemu [ł] lub angielskiemu [w].

7.2. JAŊALIF — NOWY ALFABET NARODÓW TURECKOJĘZYCZNYCH
Nazwą „nowy alfabet” obejmuje się w historiografii rozmaite koncepcje wprowadzenia opartych na
alfabecie łacińskim nowych alfabetów przeznaczonych dla narodów orientalnych zamieszkujących
ZSRR. Po rewolucji i zakończeniu wojny domowej, w ramach tzw. leninowskiej polityki narodowościowej, polegającej m.in. na przyciąganiu do lokalnych władz i partii bolszewickiej inteligencji narodowej, rozpoczęto tzw. rewolucję na Wschodzie, której elementem stało się zastępowanie pisma arabskiego łacinką. Pierwsze projekty pojawiły się w 1921 r. w Azerbejdżanie i na Północnym Kaukazie,
w Inguszetii, Północnej Osetii i w Kabardzie. Ruch ten nieco później dotarł do Azji Środkowej, a jego
apogeum przypadło na lata 1925–1926. W ten sposób, poprzez stworzenie nowych alfabetów, przystosowanych dla masowego użytkownika — w ramach powszechnego nauczania czytania i pisania,
bolszewicy starali się odebrać tradycyjnym środowiskom kulturalnym sowieckiego Wschodu wpływ
na oświatę. Bezpośrednie przejście na rosyjski było niemożliwe, bo dla znakomitej większości tamtejszych mieszkańców był on nieznanym językiem obcym. W ten sposób dokonano zamiany licznych
wąsko stosowanych pism odręcznych opartych na grafice arabskiej, mongolskiej i in. na powszechnie
dostępne alfabety opracowane na podstawie grafiki przystosowanej do nowoczesnego pisma maszynowego.
Zwołany w 1926 r. z inicjatywy Azerbejdżanu pierwszy zjazd turkologów w Baku, w którym obok
przedstawicieli licznych radzieckich narodów turecko–tatarskich wzięli udział czołowi orientaliści
z Moskwy i Leningradu, przeważającą większością głosów przyjął postanowienie o wzorowanej na
Azerbejdżanie latynizacji pisma w innych tureckojęzycznych republikach i obwodach autonomicznych ZSRR. Powołano do życia Wszechzwiązkowy Centralny Komitet Nowego Tureckiego Alfabetu (Всесоюзный центральный комитет нового тюркского алфавита — ВЦК HTA).
Zaraz potem w Kazaniu zaczęło działalność Towarzystwo Nowego Alfabetu i w 1927 r. kierownictwo partii komunistycznej Tatarstanu ustanowiło Jaŋalif oficjalnym alfabetem języka tatarskiego,
zastępującym alfabet Yaña imlâ oparty na grafice arabskiej.
W 1928 r. Komitet dokonał unifikacji nowego alfabetu, złożonego z 34 liter. Za tym poszły działania
zmierzające do stworzenia nowego alfabetu dla narodów posługujących się językami i pismem z grupy
mongolskiej, chińskiej, perskiej, semickiej oraz do rozwoju piśmiennictwa i narodowych języków literackich. Stworzono nową terminologię, ustanowiono ortografię i przystosowano pismo do nowych technologii — poligrafii, maszynopisania, telegrafu itp. 15 sierpnia 1930 r. prezydium Rady Narodowości
CKW ZSRR ustaliło warunki latynizacji alfabetu arabskiego. W specjalnym postanowieniu odnotowano, że łaciński alfabet przyjęło 36 narodowości, a przy jego użyciu wydaje się dla nich 100 tytułów gazet
w 40 językach. W 1931 r. przyjęto oficjalną nazwę Новый Алфавит (tur. Jaŋalif — Nowy Alfabet).
Nowy Alfabet Jaŋalif z 1928 r.
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W rosyjskim wydawnictwie z tej epoki wyjaśniono, że „C” oznacza bezdźwięczne „cz”; natomiast „Ç” — dźwięczne „dż”; „Ə” — przedniojęzykowe „ä”; „Ƣ” — tylnojęzykową spółgłoskę „g”;
„Ŋ” — tylnojęzykowe „ń”; „Ɵ” — pogłębioną przedniojęzykową samogłoskę podobną do niemieckiej „ö”; „Q” — głębokie tylnopodniebienne „k”; „Ş” — głuche syczące „sz”; „X” — głuche tylnojęzykowe „h”; „Ƶ” — dźwięczne „ż”; „Ь” — głębokie tylnojęzykowe „y”. Dla Polaka, dodajmy,
„Y” oznaczało dźwięk bliski „u”. Jak widać, niektóre znaki X, Y, przez podobieństwo do rosyjskich,
przypisano rosyjskim dźwiękom „ch” i „u”. Jako 34 znak występował czasem apostrof, czasem znak
odpowiadający dźwiękowi „yj”. Pewną przesadą było tworzenie na podstawie Nowego Alfabetu
odrębnych alfabetów dla licznych języków i dialektów używanych niekiedy przez nieliczne grupy
etniczne. Dla nich, jeśli posiadały więcej fonemów, przewidziano możliwość tworzenia dalszych
liter. Oficjalnie alfabet ten przyjęły republiki Uzbecka, Tadżycka, Kazachska, Kirgiska, Turkmeńska,
Mongolska i Tannu–Tuwa. Latynizacja przyciągała także dawnych działaczy, inteligencję narodową,
co powodowało reakcję zwolenników narzucenia narodom ZSRR alfabetów opartych na alfabecie
rosyjskim. Po wprowadzeniu nowego alfabetu większość książek drukowanych alfabetem arabskim
wyrzucono z bibliotek.
Reformy te wiązały się z szerokimi projektami ruchu pantureckiego, który doprowadził w Turcji
do głębokich reform i sekularyzacji państwa przez Atatürka. Jedną z nich był turecki alfabet oparty
na łacińskim, przyjęty w 1928 r. Dyskutowano ten problem także w Iranie, ale ostatecznie projektu
nie przyjęto. Obecnie alfabetem łacińskim posługuje się ponad 70 narodów zamieszkujących kraje
byłego ZSRR.

7.3. NARZUCENIE CYRYLICY WIĘKSZOŚCI NARODÓW ZSRR (1938–1940)
Dla coraz bardziej rusyfikującego się kulturowo ZSRR pod koniec lat trzydziestych alfabet łaciński stawał się wrogim symbolem „burżuazyjnego świata”. J. Stalin uważał, że naród rosyjski
jest liderem wśród socjalistycznych narodów, dlatego wszyscy mieszkańcy kraju powinni znać
rosyjski i dążyć do umocnienia związków z Rosjanami. Już w 1930 r., gdy dopiero wprowadzano
łacińskie alfabety, J. Stalin przyjął tajne postanowienie o przywróceniu kraju na łono cyrylicy do
1 lipca 1935 r. Okazało się, że realizacja napotkała trudności i zamierzenia Stalina weszły w życie
z kilkuletnim opóźnieniem. Poczekano na nową konstytucję 1936 r. i utworzenie nowych republik
związkowych w Azji centralnej. Dopiero wtedy nowe władze ustanowione po czystkach końca lat
trzydziestych wprowadziły na nowo cyrylicę, co zakończono w 1953 r., narzucając rosyjski alfabet
Dunganom.
W 1936 r. nakazano pisanie alfabetem rosyjskim Kabardyńczykom, a w roku następnym ludom
rosyjskiej Północy (Север), mieszkańcom Dagestanu i Adygei. Zaczęto więc od mało liczebnych
narodów i grup etnicznych, badając możliwości rusyfikacji. W 1938–1939 r. podjęto prace nad tzw.
cyrylizacją, czyli przyjęciem przez nierosyjskie narody ZSRR alfabetu rosyjskiego. Jako pierwszy
zreformowano alfabet tatarski. Zgodnie z projektem prof. M. Fazłullina litery „nowego alfabetu”
fonetycznie przypisano alfabetowi rosyjskiemu bez znaków uzupełniających, a specjalne fonemy
tatarskie oznaczono dwuznakami złożonymi z liter rosyjskich z dodaniem ъ lub ь.
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7.4. UDANE I NIEUDANE PRÓBY RECEPCJI ALFABETU ROSYJSKIEGO
W ROSJI I ZSRR DLA JĘZYKÓW NIESŁOWIAŃSKICH
7.4.1. C y r y l i c k i a l f a b e t t a t a r s k i
Projekty Gorbangalijewa i Ramazanowa z 1939 r. dla języka tatarskiego były znacznie dojrzalsze. Wkrótce potem cyrylicki alfabet przyjęła Rada Najwyższa Tatarskiej ASRR, ale ze względu na
skomplikowanie pisowni — ku zaskoczeniu władz, które przyzwyczajone były, że terrorem wymuszanym działaniom stalinowskich władz nikt jawnie nie się przeciwstawia — społeczeństwo, wedle raportów donosicieli, „wykazało niezadowolenie” i alfabet jeszcze raz zreformowano w 1940 r.
Alfabet ten stał się wzorem dla opartych na cyrylicy innych alfabetów narodów tureckojęzycznych
w ZSRR. Wykorzystano do jego sporządzenia alfabet rosyjski. Brakujące znaki Ө, Ə, Ү, Һ zaczerpnięto z Nowego Alfabetu, a litery Җ oraz Ң stworzono, wzorując się na rosyjskich Щ i Ц. Zamiast Ƣ
i Q zaproponowano odpowiednie dwuznaki Гъ i Къ, następnie odrzucone. Podstawowy alfabet dla
tatarskiego i innych języków z grupy tureckiej w ZSRR w zestawieniu z alfabetem, Jaŋalif z 1928 r.
przedstawiał się następująco:
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W kolejnych próbach podejmowanych w latach pięćdziesiątych XX w. i w 1989 r. dodawano znaki Қ, Ғ i Ў dla oddania dźwięków [q], [ɣ] (ğ) i [w], w ten sposób tatarski alfabet, będący do pewnego
czasu wzorem dla innych, obejmował następujące litery (w porządku liter alfabetu rosyjskiego): Аа,
Əə, Бб, Вв, [Ўў], Гг, [Ғғ], Дд, Ее, (Ёё), Жж, Җҗ, Зз, Ии, Йй, Кк, [Ққ], Лл, Мм, Нн, Ңң, Оо, Өө,
Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Үү, Фф, Хх, Һһ, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ, Ыы, Ьь, Ээ, Юю, Яя169.
7.4.2. A l f a b e t k a z a c h s k i i k i r g i s k i
Kazachowie wzorem innych narodów z grupy tureckiej posługiwali się początkowo pismem arabskim, a w czasach ZSRR przyjęli alfabet Jaŋalif, po czym w 1940 r. władze radzieckie narzuciły
im cyrylicę. Kazachski alfabet cyrylicki stworzył radziecki turkolog Sarsen Amanżołow (Сарсен
Аманжолович Аманжолов 1903–1958). Liczy on 42 litery, w tym 33 zapożyczone alfabetu rosyjskiego: Аа, Əə, Бб, Вв, Гг, Ғғ, Дд, Ее, Ёё, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Ққ, Лл, Мм, Нн, Ңң, Оо, Өө, Пп,
Рр, Сс, Тт, Уу, Ұұ (Ӯӯ), Үү, Фф, Хх, Һһ, Цц, Чч, Шш, Щщ, ъ, Ыы, Іі, ь, Юю, Яя.
W powyższym alfabecie aż 11 liter: В, Ё, Ф, Х, Һ, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ь, Э, nie występuje w czysto kazachskich słowach, a z nich Ё, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ь, Э używane są tylko w słowach zapożyczonych z rosyjskiego. Świadczy to o czysto rusyfikatorskich celach wprowadzenia tak skonstruowanego alfabetu,
który miał służyć łatwiejszemu przyswajaniu przez Kazachów obowiązkowo w szkole uczonego
języka rosyjskiego. Natomiast dodanych zostało 9 liter specyficznych dla języka kazachskiego: Əə,
Ғғ, Ққ, Ңң, Өө, Ұұ (Ӯӯ), Үү, Һһ, Іі.
169

Wszystkie dane za: М. З. Закиев, Тюрко–татарское письмо. История, состояние, перспективы, Москва 2005.
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Kirgizi używali do 1928 r. zmodyfikowanego alfabetu arabskiego w wersji perskiej i do dziś ich
odłam w Chinach i Afganistanie nim się posługuje. Natomiast w ZSRR Kirgizi w latach 1928–1940
stosowali łaciński alfabet Jaŋalif, a następnie władze radzieckie narzuciły im cyrylicę. Kirgiski alfabet cyrylicki liczy 36 liter: Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Ңң, Оо,
Өө, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Үү, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ, Ыы, Ьь, Ээ, Юю, Яя. I tu, podobnie
jak w kazachskim, część liter, a mianowicie Вв, Фф, Цц, Ъъ, Ьь, używana jest tylko w słowach zapożyczonych z rosyjskiego i pisanych zgodnie z rosyjską ortografią.
7.4.3. A l f a b e t m o n g o l s k i
Cyrylicki alfabet mongolski został narzucony władzom Mongolskiej Republiki Ludowej w 1941 r.
W ten sposób starano się zerwać z tradycyjnymi wieloma systemami zapisywania języka mongolskiego i wprowadzić zapis fonetyczny. Założenia były podobne jak w dwudziestowiecznych uproszczeniach pisowni rosyjskiej, chciano uczynić pismo dostępnym dla prostych ludzi, dla których tradycyjne pisma mongolskie wraz z ortografią sięgającą średniowiecza były zbyt trudne i nieużyteczne.
Od 1946 r. nakazano w Mongolii drukowanie wyłącznie cyrylicą, a od 1950 r. alfabet ten wszedł do
administracji. Alfabet mongolski różni się od rosyjskiego tylko dwoma literami, Ө i Ү. Cyrylicki alfabet mongolski wraz z transliteracją zamieszczony został na stronie internetowej rosyjskiej agencji
tłumaczy „Prima Vista”: http://www.primavista.ru/rus/dictionary/abc/mongolian.

7.4.4. A l f a b e t t a d ż y c k i
Język tadżycki jest dialektem języka perskiego (farsi). Posługuje się nim liczna grupa Tadżyków
zamieszkujących Tadżykistan, Afganistan i Uzbekistan. Tradycyjnie do zapisu tadżyckiego stosowano alfabet arabski w wersji perskiej. W latach 1930–1940 Tadżycy używali alfabetu łacińskiego, po czym również im narzucono alfabet wzorowany na rosyjskim, złożony z 37 liter: Аа, Бб,
Вв, Гг, Ғғ, Дд, Ее, Ёё, Жж, Зз, Ии, Йй, Ӣӣ, Кк, Ққ, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Ӯӯ,
Фф, Хх, Ҳҳ, Чч, Ҷҷ, Шш, Щщ, Ъъ, Ыы, Ээ, Юю, Яя. Po rozpadzie ZSRR z alfabetu tadżyckiego
w 1998 i 2010 r. usunięto litery rosyjskie niewłaściwe dla reguł języka tadżyckiego: Ее, Ёё, Щщ,
Ъъ, Ыы, Юю, Яя.
7.4.5. A l f a b e t m o ł d a w s k i
Istnienie języka mołdawskiego bywa kwestionowane, jest to bowiem narodowa odmiana języka rumuńskiego. Tradycja używania tu cyrylicy sięga istniejącego w XIV–XIX w. Księstwa Mołdawii,
które wraz z Wołoszczyzną utworzyło w 1859 r. Rumunię. Była to tzw. rumuńska cyrylica. W Rumunii używano alfabetu łacińskiego, natomiast w ZSRR ok. 1926 r. stworzono cyrylicki alfabet
mołdawski, wykorzystywany w Mołdawskiej Autonomicznej SRR (1926–1940), a po okupowaniu
w 1940 r. przez ZSRR Besarabii, w Mołdawskiej SRR w latach 1940–1989, z przerwą na panowa-
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nie rumuńskie (1941–1944). W suwerennej Mołdawii już w 1989 r. przywrócono alfabet rumuński,
natomiast cyrylicki mołdawski pozostaje alfabetem używanym w parapaństwie — Republice Naddniestrza, a jego obrona była jedną z przyczyn wojny 1990–1992. Początkowo wprowadzono do
Mołdawii po prostu alfabet rosyjski. Dopiero w 1957 r. usunięto z niego niepotrzebne litery щ i ъ,
a w 1967 dodano literę ӂ [ʤ]. Różnice w wymowie dotyczą następujących liter: г [gh] przed i oraz
e; ц [ʦ]; ч [ʧ]; ы [ɨ] jako â w środku i jako î na początku i na końcu wyrazu; ь [◌ʲ] palatalizacja
poprzedzającej spółgłoski.

7.5. WSPÓŁCZESNE ALFABETY POCHODZENIA CYRYLICKIEGO W ŚWIECIE
Wprowadzony przez Piotra I druk grażdanką i uproszczony następnie alfabet rosyjski stał się wzorem
do tworzenia w XIX w. nowoczesnych alfabetów prawosławnych dla narodów słowiańskich na Bałkanach, bułgarskiego, serbskiego i macedońskiego. Narody te zaczęły kształtować własne języki literackie i tworzyć dla nich alfabet i zasady pisowni. Skostniała w Kościele prawosławnym cyrylica zupełnie
się do tego nie nadawała, zwłaszcza przy ogromnych już zmianach wymowy i słownictwa. Wsparcie
udzielane Słowianom południowym przez Rosję w walce o wyzwolenie spod panowania tureckiego
oraz ruch panslawistyczny spowodowały, że sięgnięcie po alfabet rosyjski było oczywiste, tym bardziej
że działacze narodowi, uczeni i intelektualiści tylko w Rosji znajdowali możliwości swobodnej pracy,
więc siłą rzeczy poznawali język rosyjski i pozostawali pod wpływem rosyjskiej kultury.
Alfabet serbski, zwany wukowicą lub po prostu azbuką, swój kształt zawdzięcza pracy Vuka
Stefanovicia Karadżicia (Вук Стефановић Караџић 1787–1864), genialnego samouka, reformatora
cyrylicy, twórcy gramatyki serbskiej i serbskiego języka literackiego. Dość przypadkowo w Wiedniu
w 1813 r. poznał on Jerneja Kopitara (1780–1844), filologa słoweńskiego i slawistę, i zachęcony
przez niego do zbierania pieśni ludowych i pracy nad gramatyką ortografią języka serbskiego już
w 1814 r. wydał w Wiedniu pierwszą gramatykę języka serbskiego Писменица сербскога језика,
a w 1818 r. słownik serbski (Srpski rječnik istolkovan njemačkim i latinskim rječima). Gramatyka
i słownik były wielokrotnie wznawiane.
Główną wartością gramatyki Karadżicia było radykalne uproszczenie alfabetu i pisowni. Karadżić przyjął zasadę pisowni fonetycznej sformułowaną przez Johana Adelunga: „Pisz, tak jak mówisz i czytaj, jak to jest napisane”. Wzorował się na modelu niemieckim oraz czeskim alfabecie Jana
Husa. Uważał, że każdej głosce powinna odpowiadać osobna litera, toteż ze starej cyrylicy wyrzucił
wszystkie niepotrzebne znaki, nie mające już fonetycznych odpowiedników. Pierwotnie starał się
dostosować pisownię do swojego rodzimego dialektu Wschodniej Hercegowiny, później uwzględniał szeroko rozmaite formy języka serbskiego, głównie dialektu kajkawskiego, używanego także
poza Serbią do dziś w Czarnogórze, Bośni, Hercegowinie i Chorwacji, czym stworzył podwaliny
serbskiego języka literackiego.
Karadżić stworzył nowe znaki, takie jak litery stopione z wąską półsamogłoską (л + ь → љ, н + ь
→ њ). Literę ђ wziął z pism poety i biskupa Łukijana Muszickiego, џ zaczerpnął z dawnych rękopisów rumuńskich, ћ z dawnych rękopisów serbskich. Przejęcie litery j z łaciny wywołało krytykę kręgów cerkiewnych, które oskarżyły Karadżićia o dążenie do katolicyzacji Serbów. Z dawnej cyrylicy
usunął kilkanaście niepotrzebnych liter. Niewątpliwie wzorując się na zmianach zaprowadzonych na
przełomie XVIII i XIX w. w Rosji, z dawnej cyrylicy pozostawił 24 litery: Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее,
Жж, Зз, Ии, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, do których dodał sześć
własnych znaków: Ђђ, Јј, Љљ, Њњ, Ћћ, Џџ. Układ alfabetu serbskiego, jak wszystkich pochodzenia
cyrylickiego, opiera się na kolejności liter pochodzącej z IX w. W porównaniu z alfabetem rosyjskim
w serbskim nie ma liter Ёё, Йй, Щщ, Ъъ, Ыы, Ьь, Ээ, Юю, Яя.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

135

ALFABET, ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA W DAWNEJ RUSI I W ROSJI (XI–XX W.)

Równolegle z serbskim rozwijała się pisownia chorwacka. Ljudevit Gaj (1809–1872) chorwacki poeta i lingwista, stworzył podwaliny literackiego języka chorwackiego na podstawie dialektu
sztokawskiego. W 1830 r. opublikował zarys pisowni chorwackiej (Kratka osnova hrvatsko–slavenskoga pravopisanja), dla której przystosował alfabet łaciński zwany od jego nazwiska gajewicą.
Podstawa fonetyczna obu alfabetów była w praktyce identyczna, toteż długo językoznawcy mówili
o jednym języku serbochorwackim, zanim nowoczesne nacjonalizmy nie dokonały drastycznego
podziału.
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Komentarza wymaga jedynie 6 liter dodanych przez Vuka Karadżicia oraz E.
Ђђ
— odpowiada miękkiemu dź, dobrze słyszalne w polskich dzia, dzie, dzi, dzio, dziu, nie ma
odpowiednika w języku rosyjskim.
Ee
— na początku słowa samogłoska e, po spółgłosce palatalne [ie], jak w polskim nie.
Јј
— pełna jota, jak polskie [j].
Љ љ — miękkie przednie l, nieobecne w polskim języku, odpowiednik rosyjskiego ль.
Њ њ — odpowiednik polskiego ń, dobrze słyszalne w polskich nia, nie, ni, nio, niu.
Ћћ
— odpowiada miękkiemu ć, dobrze słyszalne w polskich cia, ciu, nie ma odpowiednika w języku rosyjskim.
Џџ
— twarde dż.
Alfabet macedoński, najmłodszy z alfabetów cyrylickich południowosłowiańskich, został opracowany w 1944 r. na osnowie alfabetu serbskiego i zatwierdzony w 1945 po powstaniu Jugosławii.
W jego skład wchodzi 31 liter: Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ѓѓ, Ее, Жж, Зз, Ѕѕ, Ии, Јј, Кк, Лл, Љљ, Мм, Нн,
Њњ, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Ќќ, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Џџ, Шш. Podobnie jak większość alfabetów z tej
grupy, 27 liter ma odpowiedniki w alfabecie serbskim. Odmienne 4 litery to: Ѓ, Е, Ѕ, Ќ.
ЃiЌ
— to dwie, dźwięczna i bezdźwięczna, palatalne spółgłoski miękkie, podobne, choć
bardziej miękkie od występujących w języku polskim w słowach gier, kier, nie
mają odpowiedników w języku rosyjskim.
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Е

— samogłoska [e] w przeciwieństwie do serbskiej i rosyjskiej nie zmiękcza poprzedniej spółgłoski.
Ѕ
— dźwięczna spółgłoska, odpowiadająca dyftongowi [dz].
Apostrof
— odpowiada krótkiej podobnej do [y] samogłosce, natomiast akcentowane samogłoski è, ѝ, ô służą do odróżniania homonimów, ale nie są uznawane za odmienne
litery alfabetu.
Dla nowożytnego pisma bułgarskiego zaczęto stosować alfabet rosyjski w końcu XVIII w.
W 1870 r. historyk i filolog bułgarski Marin Drinow (Марин Стоянов Дринов, 1838–1906) zaproponował używanie złożonego z 32 liter adaptowanego alfabetu rosyjskiego (używano go do 1945 r.):
А а, Б б, В в, Г г, Д д, Е е, Ж ж, З з, И и, Й й, К к, Л л, М м, Н н, О о, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ф ф,
Х х, Ц ц, Ч ч, Ш ш, Щ щ, Ъ ъ, Ь ь, [Ѣ ѣ], Ю ю, Я я, [Ѫ ѫ].
W alfabecie tym z rezygnowano z niepotrzebnych w bułgarskim liter rosyjskich ы, э (ё). Reforma
pisowni z 1945 r. zlikwidowała litery jat′ ѣ [æ — e podwójne] i jus wielki ѫ [ɔ̃]. Zrezygnowano z pisania końcowego jera po spółgłosce. Zlikwidowane jat′ w piśmie zastąpiono literami я lub е, w zależności od różnic dialektycznych, w dialekcie zachodniobułgarskim e, we wschodniobułgarskim
я, co spowodowało powstanie tzw. jatinej granicy językowej. Jus zamieniono na półsamogłoskę ъ.
W ten sposób we współczesnym alfabecie bułgarskim mamy 30 liter. Ich znaczenie fonetyczne jest
w zasadzie identyczne z rosyjskimi literami z wyjątkiem й, щ, ъ, ь:
й
— odpowiada [j] w większości pozycji, z wyjątkiem złożenia йо w środku słowa, gdzie
przypomina krótkie rosyjskie ё [io], np. Змейово (Zmieiovo);
щ
— odpowiada wielogłosce [št], np. Пещера (Pieštiera);
ъ
— odpowiada zasadniczo [y], np. Търново (Tyrnovo), z wyjątkiem przypadków, gdy jest
półsamogłoską, zastępująca w wymowie krótkie [i], [o], [e], [u]:
ъ — jako [i] na początku słowa, np. Ъглен (Iglen);
ъ — jako [o] w słowach z rdzeniem „българ–”, np. Българско (Bołgarsko), Българово
(Bołgarowo);
ъ — jako [ie] w słowach z rdzeniem „първ–”, np. Първомай (Pierovomaj);
ъ — jako [o] lub [u] w innych przypadkach, np. Гълъб (Gołub), Ъгъл (Ugoł), Лъчезар
(Łučezar);
ъ — jako [e] po twardych spółgłoskach ж, ш, ц;
ъ — jako jer (półsamogłoska) w końcówce imion własnych miedzy spółgłoskami,
np. Александър (Aleksandr), Димитър (Dimitr);
ь
— odpowiada jedynie krótkiemu [i] przed o — ьо, np. Гроздьово (Grozdiovo), Бельово
(Bieliovo), Бракьовци (Brakiovci).

8. ZESTAW LITER I ORTOGRAFIA ZABYTKÓW PIŚMIENNICTWA
JAKO CECHY PALEOGRAFICZNE
Cyrylica w swoim rozwoju od chwili recepcji na Rusi w X/XI w. przeszła jako alfabet bardzo zmienne
losy. Do 33 znaków Klemensa z Ochrydy w różnych okresach dodawano nowe. Przegląd dokonany
w podrozdziale trzecim pokazuje, że liter cyrylickich, jeśli uwzględnić bardzo odmienne kształty, a co
za tym idzie odmienne znaczenie fonetyczne przypisywane literze przez twórcę tekstu, było ponad
60 oraz kilkanaście znaków interpunkcyjnych i akcentów. Liczba ta obejmuje oczywiście także litery
alfabetów cyrylickich XX w. Bogactwo ogromne. Zestaw ten nigdy nie był używany równocześnie.
Cechą paleograficzną będzie więc zawsze aktualnie zastosowany zestaw liter i znaków dodatkowych
stwierdzony w badanym rękopisie. Pierwszą zatem czynnością podejmowaną w badaniach paleogra-
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ficznych może być ocena zestawu znaków — zastosowanego przez pisarza alfabetu, ilości użytych
liter i ewentualnie ich odmian typu H — å, è — ³ — y, t — î — w, \ — a itp. Z zagadnieniem tym
wiąże się kwestia języka zabytku. W przypadku paleografii cyrylickiej i pochodnych od niej pism
nowożytnych kwestia takiego a nie innego zestawu znaków ma istotne znaczenie, już bowiem dla
wczesnego średniowiecza w języku starosłowiańskim daje się wyznaczyć pisownię kręgu bułgarsko–macedońskiego, wschodniobułgarskiego, na Rusi zaś wpływy lokalne do kopiowanych zabytków staro–cerkiewno–słowiańskich, językowe i w zakresie używanych znaków, przystosowanych do
odmiennej od południowosłowiańskiej wymowy.
Kolejną cechę rozpoznawanego pisma stanowi ortografia. W pierwszych stuleciach cechą charakterystyczną będzie pismo nierozdzielne — ciąg nieprzerwanie następujących po sobie liter od marginesu do marginesu lub brzegu pergaminu, a później karty papieru. Literom tym będą towarzyszyły znaki umieszczane nad literami i między nimi, wedle naszych pojęć bez żadnego sensu, skoro
w trakcie czytania okazuje się, że kropka lub inny znak wstawiono w środku słowa. Dopiero w końcu
średniowiecza zaczną pojawiać się przerwy między wyrazami i znaki wskazujące na podział tekstu
na wyrażenia, zdania, okresy. Ortografia będzie nam w tym wypadku mówiła, jak w tekście o rozpoznanym języku i treści użyte są konkretne litery. W jakich pozycjach używa się dla oddania [o]
zwykłego o, kiedy ѡ (omegi), czasem z odpowiednim akcentem rozumianej jako „długie o”, a kiedy
ѿ (ot). Badania porównawcze, analiza konkretnych form zapisu poszczególnych słów i sformułowań
pozwalają na precyzyjne przypisanie badanego rękopisu do miejsca i czasu, kiedy mógł powstać.
Nie tylko samo pismo, ale właśnie ortografia, zasady stawiania liter w określonych pozycjach, znaki
interpunkcyjne, małe i duże litery, najczęściej pozwalają odróżnić autentyk od falsyfikatu.
Interpunkcja w dzisiejszym rozumieniu wkracza do rękopisów na przełomie średniowiecza
i doby nowożytnej. Zwłaszcza w piśmie użytkowym, dokumentowym ma ona znaczenie dla rozpoznawania maniery pisarskiej i kancelarii, w jakiej dane nawyki były stosowane, lub szkoły, z jakiej
wyszedł twórca rękopisu. Zatem do czasu skodyfikowania pisowni, co stało się wraz z ukształtowaniem języków literackich i co dla każdego piśmiennictwa jest odrębnym przypadkiem, ortografia
i interpunkcja badane muszą być w sposób statystyczny, czyli poprzez stwierdzanie częstości występowania określonych zjawisk, takich jak używanie lub nieużywanie określonych liter i znaków. Dla
doby nowożytnej w piśmiennictwie cyrylickim dodatkową trudność stanowi rozpoznanie przejścia
od pisma cerkiewnosłowiańskiego — cyrylicy do pisma nowoczesnego, mało precyzyjnie nazywanego grażdanką. Ta ostatnia jest bowiem u swoich podstaw pismem drukarskim, toteż ze względu na
zmiany, jakie spowodował nowoczesny druk z 1708–1710 r., uproszczony alfabet, jakim się posługiwał, wpływał na pismo odręczne. Jednak nawyki cyrylickie okazały się bardzo silne. W elementarzach aż po koniec XVIII w. spotkać można pełną cyrylicę i dopiero podręczniki gramatyki wydawane przez założoną w 1783 r. Akademię Rosyjską przyniosły kodyfikację nowoczesnego rosyjskiego
języka literackiego, który oderwał się, choć nie całkiem, od cyrylicy i swojego cerkiewnosłowiańskiego przodka. Te same zjawiska dotyczyły i innych narodów i literatur. Na początku XIX w. stało
się to w Serbii, potem Bułgarii, Ukrainie i w końcu Białorusi. Wszędzie okazywało się, że tradycyjne
pismo nie jest w stanie sprostać wymogom współczesnego języka, a dawna cerkiewnosłowiańska
gramatyka w ogóle go nie rozpoznaje. Nowe reguły pisowni jeszcze łatwiej, dzięki skodyfikowaniu
zasad ortografii i interpunkcji, pozwalają na ścisłe umieszczenie rękopisu w określonym okresie ich
obowiązywania.
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Rozdział III

SYSTEM LICZEBNIKÓW I CHRONOLOGIA
BIZANTYJSKA I RUSKA

1. CYRYLICKI SYSTEM LICZEBNIKÓW
1.1. GRECKO–BIZANTYJSKI SYSTEM LICZEBNIKÓW,
BRAK ZERA I JEGO KONSEKWENCJE
Twórcy cyrylicy przejęli system zapisywania liczb z tradycji greckiej, gdzie kolejnej liczbie odpowiadała, jak to podaliśmy w rozdziale drugim (1.6.) kolejna litera alfabetu. Przyjęty w końcu X w.
wraz z chrześcijaństwem alfabet cyrylicki, stosowany na Rusi do XVIII w., miał system liczebników różniący się nieco od pierwotnego systemu greckiego i najstarszego cyrylickiego, bo stosowano
w nim prawie wyłącznie znaki powszechnie używanego alfabetu. Ten sposób zapisu liczb pod konkretnym znakiem ukrywał liczebnik, wyraz, nie abstrakcyjną cyfrę. Dla odróżnienia liczby od zwykłej litery pisano ją między dwoma kropkami i pod tytłem. Przy tym nad liczebnikami rzędu jedności
i dziesiątek stawiano jedno tytło, nad setkami i tysiącami po jednym tytle nad każdym znakiem, choć
pisano też mniej starannie, dając jedno długie tytło nad całą wieloliterową liczbą. W systemie tym
nie było zera, więc nie można w nim było prowadzić abstrakcyjnych operacji liczbowych, a jedynie
zdaniowe, poprzez proste dodawanie odpowiednich liczb.
Pierwszej grupie dziewięciu liter alfabetu odpowiadały liczebniki z rzędu jedności, które podajemy w najczęściej stosowanej pisowni historycznej1:
(1) •à_• — одинъ,
(2) •á_• — два, двѣ,
(3) •ã_• — три,
(4) •ä_• — чєтырє, чотыри,
(5) •º_• — пѧть,
(6) •¾_• — шєсть (w rękopisach do końca XV w. spotyka się południowosłowiańskie •§_•),
(7) •ç_• — сємь,
(8) •è_• — осмь, восмь,
(9) •¤_• — дєвѧть.
Zapis ten był, jak widać, rodzajem skrótu konwencjonalnego, pod którym krył się cały wyraz.
W razie odmiany dodawano końcówkę, np. liczebnik „•âõ_•” należy oczytać jako „двух”, przy czym
„x” bywa nadpisane i wtedy pełni jednocześnie rolę tytła.
Kolejny szereg liczb od dziesięć do dziewiętnaście zapisywano zgodnie ze słowiańską frazeologią, stawiając jedności przed dziesiątką:
(10) •j_• — дєсѧть,
(11) •à_j• — одинадєсѧть, одинънадцать,
Pisownię liczebników czerpiemy z materiałów I. Srezniewskiego: И. И. Срезневский, Материалы для словаря
древнерусского языка, reprint wydania petersburskiego, т. 1–3, Москва 1958.
1
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(12) •â_j• — дванадєсѧть, двѣнадцать,
(13) •ã_j• — тринадєсѧть, тринадцать,
(14) •ä_j• — чотъɪринадесѧть, чєтырнадцать,
(15) •º_j• — пѧтьнадесѧть, пѧтьнадцать,
(16) •¾j_• — шєстьнадесѧть, шєстьнадцать,
(17) •ç_j• — сємьнадцать,
(18) •èj_• — восмьнадєсѧть, восмьнадцать, осмьнадцать,
(19) •¤j_• — дєвѧтьнадєсѧть, девѧтьнадцать.
Znak і десятеричное (dziesiątkowe), oznaczający liczebnik dziesięć, pisano zwykle bez kropki.
W piśmie pospiesznym, gdy pisano go bez bocznych kropek, przybrał on charakterystyczny przekreślony kształt „ᵻ҃”.
Rząd dziesiątek (дєсѧтки) zapisywano kolejnymi literami alfabetu, natomiast kolejne liczby zapisywano po oznaczeniu danej dziesiątki:
(10) •j_• — дєсѧть,
(20) •ê_• — двадєсѧть, двадцать; (21) •êà_• — двадцать одинъ,
(30) •ë_• — тридєсѧть, тридцать; (32) •ëâ_• — тридцать два,
(40) •ì_• — чєтъɪрєдєсѧте, четыридєсѧти, сорокъ — słowo ruskie oznaczające pierwotnie wiązkę
40 sobolich futer; (43) •ìã_• — сорокъ три,
(50) •í_• — пѧтьдєсѧть; (54) •íä_• — пѧтьдєсѧть четырє,
(60) •ќ_• — шєстьдєсѧть; (66) •ќ¾_• — шєстьдєсѧть шєсть,
(70) •î_• — сємьдєсѧть; (77) •îç_• — сємьдєсѧть сємь,
(80) •ï_• — восємьдєсѧть, осмьдєсѧть; (88) •ïè_• — осмьдєсѧть восмь,
(90) •÷_• — дєвѧтьдєсѧть, дєвѧносто, na Rusi znak ten wyparł grecką koppę — •{•; (99) •÷¤_• —
дєвѧносто дєвѧть.
Liczebniki porządkowe pisano z odpowiednio dobranymi znakami pierwszego rzędu jedności,
np. w datach: •êâ_• äí# — двадцать второго дня; •êã_• äí_ü — двадцать третии д(є)нь; ale ќã_ —
шестьдєсѧть три.
Następne litery alfabetu tworzyły rząd setek (сотници):
(100) •ð_• — сто, съто,
(200) •ñ_• — двѣстѣ, двєсти,
(300) •ò_• — триста, трисъта,
(400) •ó_•, •®_• — чєтыриста,
(500) •ô_• — пѧтьсотъ,
(600) •õ_• — шєстьсотъ,
(700) •Ÿ_• — сємьсотъ,
(800) •w_• — восємьсотъ, осмьсотъ,
(900) •ö_•, (•#_•) дєвѧтьсот.
W wielu przypadkach, zwłaszcza w starszych rękopisach, zwraca uwagę pisanie liczebników
w sposób mieszany, słowami i za pomocą skrótów, •ã_• ñòà — три ста, •ä_• ñòà — чєтыри ста.
Większe liczby oznaczano, po prostu dodając kolejne liczebniki. Na przykład liczbę 527 zapisywano
w następujący sposób •ô_ê_ç_•, czyli пѧтьсотъ / двадцать / сємь.
Dawni pisarze nie zawsze dobrze radzili sobie z większymi liczbami. Na przykład w przechowywanej w Warszawie szesnastowiecznej kopii jednej z ksiąg Metryki Litewskiej, w numeracji
wpisywanych dokumentów spotykamy liczebnik: •òќ_êà_ — co należy po prostu dodać — триста
+ шєстьдєсѧть + двадцать + одинъ i otrzymujemy 381, tu pisarz zapewne nie miał pewności,
jakim znakiem zapisać liczbę 80. Jeszcze bardziej skomplikowany przykład znajdujemy przy wyższej liczbie 519 oddanej w następujący sposób: •óќ_ìô_j• — чєтыриста + шєстьдєсѧть + сорокъ
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+ девѧтьнадцать. Wiemy już z wcześniejszego przykładu, że pisarz ten nie znał w rzędzie dziesiątek liczebników powyżej 60, zabrakło mu także liczebnika 500, więc dodał aż trzy liczby —
400 + 60 + 40. Dodatkowo dla oznaczenia liczby 9 w słowie девѧтьнадцать użył znaku ô_, właśnie
oznaczającego 500, zamiast ¤_ oznaczającego 9. W XVI w. dość powszechnie stosowano te znaki
wymiennie, ale oczywiście nie jako liczebniki2.
Większe liczby zapisywano za pomocą serii znaków, które odczytywano jako liczebniki. Dla
oznaczenia tysięcy używano kolejnych znaków podstawowych zaopatrzonych w specjalny znak diakrytyczny „҂”, np: ҂à_ — тысѧча, тысѧчь, тысѧща, np. w Izborniku Światosława z 1073 r.: ҂º_ô_ë_• —
(5530). Dziesiątki tysięcy nazywano тьмы (тьма), wyrazem zapożyczonym z protobułgarskiego,
oznaczającym dziesięć tysięcy, lub z mongolskiego tümen i zapisywano odpowiednim znakiem obwiedzionym kółkiem
. W późniejszym czasie pojawiły się setki tysięcy zwane легіѡны, pisane
w bardziej ozdobnym kółku rysowanym linią przerywaną —
, oraz miliony — леѡдоры, pisane
. Eutymiusz Karski cytuje za jakimś dawnym
w czymś na kształt promieni okalających znak —
poradnikiem następujący tekst starosłowiański, zawierający objaśnienie większych liczebników:
„тысѧща, десѧть тысѧщь — тма
, десѧть темь — легїонъ
, десѧть легїонов — леѡдоръ
, десѧть леѡдоровъ — ворон, как десѧть вороновъ, колода аминь”3. W niektórych
,
rękopisach leodory oznaczane są nie kręgiem z kreseczek–promieni, lecz kręgiem przecinków
, kołoda zaś swoistymi nawiasami kwadratowymi
woron oznaczany jest kręgiem z krzyżyków
od dołu i od góry . Są to jednak oznaczenia późne, znane z rękopisów XVI–XVII w.4 Bardzo ciekawy rysunek znajdujemy w publikowanych przez Vatroslava Jagicia anonimowych rozprawkach
gramatycznych z XVI w. W rozprawce 4, pt.: „Написанїе ӕзыком словенским о грамотѣ і о еѧ
строенїи, в неиже о бүквѣ и о еа писменех, вопрошанїа оучителскаѧ, яко в лице оученическо,
и ѿвѣщанїа оученическа, ӕко в лице оучителско”5, na s. 672 znajdujemy liczebniki rzędu powyżej
setek:
А иныѧ числа изложены ѡт премүдрых вмѣщенїа ради.
tysiące

— тысѧщы

dziesiątki tysięcy

— тмы

setki tysięcy

— легеѡны

miliony

— леѡдры

dziesiątki milionów

— вранове

sto milionów

а сїе колода се числа нѣсть болши

Wymieniona w tekście kołoda — kłoda, to trumna, tekst zatem należy rozumieć: „a to kłoda,
tu liczby większej nie ma. Na górnej części trumny napis brzmi „дъска” — deska, na boku trumny
„ж(и)вотъ” — życie.
Lietuvos Metrika, Kn. Nr. 9 (1511–1518), parengė K. Pietkiewicz, Vilnius 2002, s. 59 i 64.
Е. Ф. Карский, Славянская кириловская палеография, s. 218–219, w dowolnym tłumaczeniu znaczy to: „tysiąc
to ҂а_, dziesięć tysięcy — ćma (a), dziesięć ciem — legion (a), dziesięć legionów — leodor (a), dziesięć leodorów —
woron (kruk), zaś dziesięć kruków, kołoda (trumna) amen”.
4
Tamże, s. 219.
5
И. В. Ягич, Рассуждения..., s. 648–673, rozprawka, bliżej nieoznaczona, zaczerpnięta ze zbioru rękopisów N. Tichonrawowa, przechowywanego w Rosyjskiej Państwowej Bibliotece, fond 289.
2
3
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2. CHRONOLOGIA RUSKA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA
Chronologia to nauka o pomiarze czasu. Sama nazwa pochodzi z greckiego χρόνος — czas oraz
λόγος — nauka. Chronologia jako nauka dzieli się na dwie dyscypliny, chronologię matematyczną
i chronologię historyczną. C h r o n o l o g i a m a t e m a t y c z n a zajmuje się na podstawie ścisłych
obserwacji i obliczeń ruchu ciał niebieskich określaniem czasu astronomicznego. Natomiast c h r o n o l o g i a h i s t o r y c z n a ustala na podstawie źródeł pisanych i materialnych (archeologicznych)
czas jakiegoś wydarzenia, a także powstania samych źródeł historycznych. W obu dyscyplinach
uzyskiwane rezultaty mają charakter względny. Nie ma bowiem obiektywnie i niezmiennie istniejących miar czasu. W przypadku chronologii matematycznej obliczone jednostki czasu opiera ona na
śledzeniu w środowisku tych zjawisk, które mają stałą powtarzalność. Współcześnie podstawowe
miary czasu, rok i doba, to okresy, których długość wyliczona jest na podstawie czasu, w jakim kula
ziemska dokonuje pełnego obiegu wokół Słońca, zaś doba (dzień), to czas pełnego obrotu Ziemi
wokół własnej osi.
Chronologia historyczna, nauka pomocnicza historii, ma zadanie ściśle techniczne. Jej przedmiotem badań są wszelkie stosowane przez ludzkość sposoby mierzenia czasu w ich historycznym
rozwoju. Czyni to po to, aby w sposób możliwe najbardziej dokładny wyjaśnić podawane w źródłach
historycznych określenia czasu występowania opisanych tam zjawisk, dat opisywanych w nich wydarzeń. Poprawne odczytanie zapisanych w źródłach dat jest możliwe pod warunkiem poznania stosowanych w przeszłości systemów pomiaru czasu i sposobu ich przeliczenia na zrozumiały dla nas
system współczesny. Albowiem tylko sprowadzenie danych do jednego wspólnego systemu pomiaru
czasu pozwala na jednoznaczną interpretację następstwa lub współwystępowania zdarzeń, co ma decydujące znaczenie w badaniach historycznych. Interesujący nas obszar umownie nazywany ruskim,
w tym także rosyjskim, należy do świata kultury chrześcijaństwa greckowschodniego. Obszar ten
w swoich dziejach graniczył z jednej strony z ludami Wschodu, narażony na kolejne wędrówki ludów aż po czasy nowożytne, z drugiej zaś podlegał wpływom chrześcijaństwa zachodniego, którego
sposób miary czasu ostatecznie przeważył w XX w.

2.1. WYODRĘBNIENIE CHRONOLOGII W OSOBNĄ DYSCYPLINĘ NAUKOWĄ
W ROSJI
Chronologia uprawiana jako odrębna dyscyplina pojawiła się w Rosji stosunkowo późno. Gdyż
do tzw. polityki historycznej zaliczyć wypada dziełko niejakiego Kiryka Nowogrodzianina, który
w 1136 r. napisał „Pouczenie o datach”, dziewięciostronicowy tekst, cieszący się niezwykłym
zainteresowaniem historyków, matematyków i innych specjalistów, przekonanych, że datuje to istnienie nauki rosyjskiej od 900 lat6. Tym bardziej że najstarsza i to niepełna kopia dzieła Kiryka
pochodzi z XVI w. i najprawdopodobniej wtedy została skompilowana7, a analiza językowa

Wydanie facsimile najstarszej kopii z początku XVI w. (Pogodinskaja rukopis′) wraz z przekładem na rosyjski: В. П. Зубов, „Наставление, как человеку познать счисление лет” Кирика Новгородца, „Историко–
математические исследования”, вып. 4, Мoсква 1953; Р. А. Симонов, Некоторые проблемы „Учения” Кирика
Новгородца, [w:] Календарно–хронологическая культура и проблемы ее изучения. К 870–летию „Учения”
Кирика Новгородца. Материалы научной конференции. Москва, 11–12 декабря 2006 г., Москва 2006, s. 5–13,
gdzie postulat zorganizowania obchodów 900–lecia urodzin Kiryka.
7
А. М. Тюрин, Датирование трудов Кирика Новгородца, „Сборник статей по новой хронологии”, вып. 11,
7 июня 2010 г.: <http://new.chronologia.org/volume11/turin_kirik.php>. Autor odwołuje się do tzw. nowej chronologii prof. Fomienko o czym niżej.
6
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i paleograficzna wykazała, że pierwotny tekst (protograf) pochodzi z przełomu XIV i XV w.8 Wraz
z narodzinami nowożytnej historiografii rosyjskiej, co tradycyjnie datuje się od publikacji pierwszych prac Wasyla Tatiszczewa, pojawił się problem chronologii, przyjmowanej za ruskimi latopisami (kronikami), gdzie stosowano bizantyjską rachubę lat. Zajmowanie się chronologią miało
zatem walor praktyczny, sprowadzało się do przeliczenia dat, co czynili wszyscy autorzy prac
cytujących źródła sprzed reformy kalendarza 1700 r. Dopiero w pierwszej połowie XIX w. pojawiły się pierwsze poradniki i popularne opracowania historii rachuby czasu i kalendarzy, a za nimi
tablice chronologiczne pozwalające naukowcom w sposób pewny datować wydarzenia w źródłach
opisywane wedle świąt cerkiewnych.
Pionierem był baron W ł a d i m i r S z t e j n g i e l (1783–1862), który w 1819 r. opublikował,
„Próbę pełnego zbadania początków i reguł chronologicznego kalendarzowego obliczenia starego
i nowego stylu”9, gdzie podał konkretne sposoby przeliczania dat liczonych od stworzenia świata na
nowy styl, czyli kalendarz juliański wprowadzony w 1700 r. i wzór na przeliczenie daty dziennej na
dzień tygodnia. Poradnik przeliczania dat ogłosił następnie K o r n e l i u s z T r o m o n i n10. Szczególne spory wywoływał wówczas problem początku roku, kwestia „starszeństwa” roku marcowego
(początek roku 1 marca) lub wrześniowego (początek roku 1 września). W dyskusji wszczętej przez
wydawcę pierwszych w Rosji tablic chronologicznych Piotra Chawskiego (1783–1876)11 wzięli
udział, prezentując rozmaite poglądy, Iwan Bielajew (1810–1873)12, Wukoł Undolski (1816–1864)13
i Michaił Pogodin (1800–1875)14. Spór rozstrzygnął astronom Dymitr Pieriewoszczikow (1788–
1880), który podał nowe formuły przeliczania dat i zasady tworzenia formuł do poszukiwania dnia
tygodnia danej daty oraz Wielkanocy dla dowolnego roku. Dowiódł on słuszności poglądu P. Chawskiego, że pierwotny był styl marcowy15.
Studia nad chronologią zaczęto rozwijać około połowy XIX w. wraz z rozpoczęciem wydawania
„Pełnego zbioru latopisów ruskich” i z działalnością komisji archeograficznych, które podejmowały coraz szerzej publikacje materiałów źródłowych. Przy okazji dyskusji nad stylem początku roku
Aryst Kunik zakwestionował proste przeliczanie dat ery bizantyjskiej przez odejmowanie 5508 lat.
W drugiej połowie XIX w. kontynuowano badania zasadniczych problemów chronologii. Michaił
Łałosz opublikował historię kalendarzy, Nikita Iwanowicz Gorbaczewski z Archiwum w Wilnie stworzył dokładniejsze i proste w korzystaniu tablice paschalne16. Przeliczanie stylów udoskonali Nikołaj
В. В. Иванов, Замечания по поводу языковых особенностей сочинения Кирика Новгородца о числах и счете
(1136 г.), „Историко–математические исследования”, вып. 18, Москва 1973, s. 278–279.
9
Опыт полного исследования начал и правил хронологического и месяцословного счисления старого и нового
стиля, Опыт в времесчислении барона В. Штейнгеля, Медицинская типография, С.–Петербург 1819, s. 368.
10
К. Тромонин, Легчайшее руководство для узнания, в каждом из прошедших и будущих годов, число Пасхи
Христовой..., Москва 1842.
11
П. Д. Хавский, Хронологические таблицы, в трех книгах, Москва 1848; tenże, Месяцословы, календари
и святцы русские, в двух книгах, Москва 1855; tenże, Таблица для проверки годов в русских летописях Москва
1856; tenże, О тысячелетии государства Российского и способах поверки и исправления времяисчисления,
показанного в русских летописях, Москва 1861.
12
И. Беляев, Хронология Нестора и его продолжателей, „Чтения в Обществе истории и древностей
Российских”, 1846, № 2, s. 23–28.
13
В. Ундольский, Исследование о значении вруцелета в пасхалии, „Временник Московского общества
истории и древностей российских”, 1849, s. 43–70.
14
М. Погодин, Исследования, замечания и лекции о русской истории, т. 4, Москва 1850, s. 80–144.
15
Д. Перевощиков, Правила времясчисления, принятого православной церковью, Москва 1850; tenże,
О летосчислении, [w:] Месяцослов на 1855 г., С.–Петербург, б. г., s. 242–256.
16
Н. И. Горбачевский, Краткие таблицы, необходимые для истории, хронологии, вообще для всякого рода
археологических исследований и в частности для разбора древних актов и грамот западного края России
8
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Czeruchin17. Interesujące rezultaty badań nad dawnymi kalendarzami uzyskał Dymitr Iwanowicz Prozorowski (1820–1894), który na podstawie danych kronikarskich odtworzył przedchrześcijański kalendarz Słowian18. Obok wymienionych znaczących prac bibliografie wymieniają wiele poradników
służących rachubie lat i ustalaniu dat na podstawie dni tygodnia, kalendarzy kościelnych etc.

2.2. PRZEJMOWANIE DOROBKU NAUKI ZACHODNIEJ
I KWESTIA KALENDARZA PRAWOSŁAWNEGO
Pod koniec XIX w. naukowa chronologia historyczna przeżywała w Rosji okres znakomitych osiągnięć. Rozpoczęła się dyskusja nad wprowadzeniem w Rosji kalendarza gregoriańskiego, będąca skutkiem otwarcia uczonych rosyjskich na naukę zachodnią. Z punktu widzenia dokładności astronomicznej obowiązujący od 1700 r. kalendarz juliański był przestarzały. Kwestię tę podjął już w 1866 r. Piotr
Buturlin w okresie dyskusji nad reformami epoki Aleksandra II19, jednak dopiero na przełomie wieków
doszło do właściwego starcia zwolenników i przeciwników reformy kalendarza, przeciw niej opowiedzieli się obrońcy kalendarza juliańskiego, jako symbolizującego jedność kultury ruskiej. Rozpoczął
dyskusję działacz karpato–rusyński Adolf Dobrzanski (Добрянский)20, a potem Wasyl Łapszyn21. Reformę poparł twórca licznych poradników i tablic chronologicznych N. W. Stiepanow, który zajmował
się kwestią początku roku w dawnych kalendarzach i jako pierwszy w badaniach nad latopisami zwrócił uwagę na problem dwóch marcowych początków roku. W kwestii reformy kalendarza dał krótką charakterystykę obu kalendarzy, wskazując na korzyści z przyjęcia kalendarza gregoriańskiego22.
Niejako uzupełnieniem prac N. Stiepanowa była książka Daniła Swiatskiego, który przeanalizował
występujące w źródłach z XI–XVIII w. informacje o zjawiskach astronomicznych, co posłużyło mu
do skonfrontowania danych latopisarskich z obiektywnymi danymi astronomii oraz pozwoliło znacznie dokładniej interpretować latopisy i zweryfikować datację23. Do zmiany kalendarza na gregoriański
w 1918 r. chronologia nie wyodrębniła się w Rosji w odrębną dyscyplinę naukową. Nie powstał żaden
podręcznik obejmujący całość chronologii, nie został też określony jej przedmiot24.

2.3. ZNACZENIE BADAŃ NAD LATOPISAMI RUSKIMI
DLA ROZWOJU CHRONOLOGII
Po rewolucji bolszewickiej nadal chronologią interesowano się jedynie sporadycznie. Do interpretacji
dat wystarczało pochodzące z 1908 r. opracowanie rachuby lat (летосчисление) Aleksieja Sobolewskiego25. Podobne kilkustronicowe informacje zamieścili w podręcznikach Wiaczesław Szczepkin
и Царства Польского, Вильна 1867; tenże, Археографический календарь на две тысячи лет (325–2324) по
юлианскому счислению и на семьсот сорок два года (1583–2324) по григорианскому счислению, Вильна 1869.
17
Н. И. Черухин, Календарь для хронологических справок, „Русская Старина”, 1873, nr 7.
18
Д. Прозоровский, О славяно–русском дохристианском счислении времени, [w:] Труды VIII археологического
съезда в Москве 1890 г., т. 3, Москва 1897, s. 201–217.
19
П. П. Бутурлин, О календарях юлианском и григорианском, С.–Петербург 1866.
20
А. И. Добрянский, Календарный вопрос в России и на Западе, С.–Петербург 1894.
21
В. И. Лапшин, О старом и новом стиле, С.–Петербург 1897.
22
Н. В. Степанов, К вопросу о календаре Лаврентьевской летописи, Чтения в Обществе истории и древностей
российских (ЧОИДР), 1910, кн. 4, s. 34–39; tenże, Новый стиль и православная пасхалия, Москва 1907.
23
Д. Святский, Астрономические явления в русских летописях с научно–критической точки зрения,
Петроград 1915, odbitka z: Известия отделения русского языка и словесности Академии наук (ИОРЯС АР),
т. 20, кн. 1, 2, 1915.
24
Е. И. Каменцева, Хронология, 2–е изд., Москва 2003, s. 10.
25
А. И. Соболевский, Славяно–русская палеография, rozdz. IX, Летосчисление, s. 136–147.
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(1918)26 i Eutymiusz Karski (1928)27. Zmiana kalendarza na gregoriański wymagała odpowiedniego
rozpropagowania. Publikowano popularne broszury przedstawiające historię kalendarza i uzasadniające konieczność zmiany28. O pochodzeniu rosyjskiego sposobu liczenia lat pisał W ł a d i m i r
N i k o l s k i (1894–1953)29. Dopiero u progu lat trzydziestych XX w. autorzy podręczników metodologicznych S. N. Bykowski30 i G. P. Saar, który w wydanym w Baku podręczniku metodyki badań
historycznych zajął się m.in. problemem przeliczania dat z kalendarza muzułmańskiego na gregoriański31, zaczęli traktować chronologię jako naukę pomocniczą historii.
W okresie odradzania się nauk pomocniczych historii w Katedrze Nauk Pomocniczych w Instytucie Historyczno–Archiwalnym, z inicjatywy prof. Aleksandra Spieranskiego cykl wykładów z chronologii w niewielkim nakładzie opublikował Nikołaj Ustiugow32. Wtedy po raz pierwszy w ZSRR
w jasny i przystępny sposób zarysowany został zakres problemowy i zadania chronologii. Ponadto
podręcznik zapoznawał z chronologią staroruską i zasadami przeliczania dat różnych systemów.
Brak literatury i odpowiednio przygotowanych specjalistów powodował, że musiano podjąć badania
niejako od zera. A. Spieranski powierzył chronologię i metrologię Lwu Czeriepninowi, któremu
polecił wykorzystanie prac N. Ustiugowa. Dzięki temu w 1944 r. wydana została „Rosyjska chronologia” L. Czeriepnina, jako pierwszy z serii podręczników do nauk pomocniczych33. Podręcznik
w syntetyczny sposób przedstawił czytelnikowi dzieje rachuby lat od starożytności, koncentrując się
jednak na systemach obecnych na Rusi i w Rosji. Nie pominął innych systemów stosowanych przez
narody zamieszkujące ZSRR, stanowiąc przez lata jedyny w miarę pełny poradnik w codziennej
pracy historyka.
Znaczący postęp w badaniach nad chronologią osiągnęli uczeni z Instytutu Historycznego Akademii Nauk. Wraz z przygotowaniem podręczników do historii dla szkół średnich i wyższych oraz
wielotomowej tzw. historii ZSRR opracowano dokładne tablice chronologiczne i starano się zweryfikować daty historyczne34. W ramach tych prac N i k o ł a j B i e r e ż k o w (1886–1956) opublikował
artykuł poświęcony chronologii latopisarstwa ruskiego. Autor przez wiele lat zajmował się weryfikacją dat w latopisach ruskich35. Niestety jego monumentalne dzieło, pozwalające na ścisłe datowanie wydarzeń wymienionych w latopisach, zostało opublikowane pośmiertnie przez N. Ułaszczyka
dopiero w 1963 r.36

В. Н. Щепкин, Русская палеография, s. 149–162.
Е. Ф. Карский, Славянская кирилловская палеография, s. 219–223.
28
Np.: Н. Идельсон, История календаря, Ленинград 1925; В. A. Россовская, Календарная даль веков,
Ленинград–Москва 1936. Uzasadniali decyzję władz także astronomowie, np.: И. Ф. Полак, Изменения
календаря, Москва 1918; tenże, Время и календарь, Москва 1928.
29
В. К. Никольский, Происхождение нашего летосчисления, Москва 1938.
30
С. Н. Быковский, Методика исторического исследования, Ленинград 1931, s. 102–106.
31
Г. П. Саар, Источники и методы исторического исследования, Баку 1930, Хронология, s. 41–51. Zalecano
też wznowione dawne podręczniki: А. Н. Большаков, Вспомогательные исторические дисциплины, изд. 4,
Ленинград 1924.
32
Н. В. Устюгов, Учебное пособие по вспомогательным историческим дисциплинам, ч. 1: Хронология, Изд.
Историко–архивного института, 1939 (На правах рукописи).
33
Л. В. Черепнин, Русская хронология.
34
История СССР c древнейших времен до наших дней wydana została w 12 tomach, w dwóch seriach po 6
tomów, pierwsza seria do 1861 r. zapoczątkowana została tomem: История СССР c древнейших времен до
конца XVIII в., под ред. акад. Б. Д. Грекова, Москва 1947.
35
Н. Г. Бережков, О хронологии русских летописей по XIV век включительно, „Исторические записки”, 1947,
т. 23.
36
Tenże, Хронология русского летописания, Москва 1963.
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2.4. NOWSZE BADANIA NAD CHRONOLOGIĄ HISTORYCZNĄ W ZSRR
I WSPÓŁCZESNEJ ROSJI
2.4.1. Wzrost zainteresowania dziejami kalendarza powrócił w latach pięćdziesiątych XX w., gdy
dyskusję o ewentualnej reformie podjęto w 1954 i 1956 r. na forum Rady Gospodarczej i Społecznej Narodów Zjednoczonych (The Economic and Social Council — ECOSOC). Projekt przeszedł
w świecie bez echa, był natomiast dyskutowany w ZSRR. Pojawiło się kilka prac, w których znalazła
się ciekawa argumentacja historyczna. W 1961 r. ukazała się książka trojga autorów o tytule „Czas
i kalendarz”, nawiązująca do dzieła I. F. Polaka z 1925 r.37, a w 1959 r. kilkakrotnie uzupełniania
i wznawiana „Historia kalendarza” Siemiona Selesznikowa, który nie tylko przedstawił w niej projekty światowego kalendarza, ale ocenił też jego słabości i zaproponował własny projekt, nazwany
kalendarzem stabilnym38. Istotą projektu była likwidacja niedostatków kalendarza gregoriańskiego,
który charakteryzuje zróżnicowana długość miesięcy (28–31 dni), przy czym pierwsze półrocze jest
zawsze dłuższe, dni tygodnia nie mają stałej daty, a liczba dni roboczych, przy pięciodniowym tygodniu pracy, miesięcznie waha się od 19 do 2339. Rozpatrywano też inne propozycje. Pozytywnym
skutkiem dyskusji toczonej przez wiele lat w ZSRR był znaczący postęp w badaniach nad sposobem
pomiaru czasu w różnych kulturach, czym przysłużyła się chronologii jako nauce.
2.4.2. Prof. Jelena Kamiencewa dość krytycznie oceniła stan rosyjskiej chronologii na koniec XX w. W rezultacie nierównomiernego rozwoju chronologii w drugiej połowie XX w. dość dobrze rozpoznane były już kalendarze historyczne, dzieje chronologii staroruskiej i rosyjskiej. Równie dobrze zbadano kalendarz muzułmański i turecko–mongolski, które niegdyś odegrały istotną
rolę w dziejach Rusi i Rosji. Natomiast niewiele zrobiono dla poznania kalendarzy chrześcijańskich
krajów Kaukazu Południowego, Gruzji i Armenii, a także narodów bałtyckich. Ponadto niewiele
zrobiono dla opracowania lokalnych odrębności w sposobach pomiaru czasu różnych narodów zamieszkujących ZSRR. Faktyczny zasięg lokalnych systemów chronologicznych pozostawał nieznany. Prac publikowano niewiele, ogólnym kompendium pozostawał nadal „Kalendarzowo–chronologiczny przewodnik” N. Stiepanowa z 1917 r., w którym w tablicach uwzględniono poza kalendarzami chrześcijańskimi, także system ormiański i muzułmański. Ogólne dane znane były dzięki
również już przestarzałym podręcznikom N. Ustiugowa i L. Czeriepnina. Dostępne więc były na
szczęście dane o kalendarzach słonecznych i księżycowych, muzułmańskim i turecko–mongolskim,
wraz z formułami i tablicami umożliwiającymi przeliczanie dat. J. Kamiencewa dokonała przy okazji przeglądu opracowań monograficznych zajmujących się oddzielnymi problemami oraz publikowanych tablic rozmaitych kalendarzy, jakie ukazały się w Rosji i ZSRR40.
2.4.3. Współczesny student nadal nie ma wielkiego wyboru podręczników do chronologii. W każdym prawie podręczniku paleografii znajdzie króciutki poradnik weryfikacji dat, ale z pełnią zagadnienia się nie zapozna. Ostatnie podręczniki chronologii historycznej powstały około trzydziestu lat
temu. Obok wymienionego podręcznika J. Kamiencewej, w Rostowie nad Donem wydał podręcznik
chronologii Aleksander Pronsztejn, poprawił go następnie i uzupełnił we współpracy z Władimirem
Kijaszko. W 1980 r. w Kazaniu podręcznik chronologii historycznej opublikował Igor Jermołajew.
To obszerne opracowanie zostało ułożone systematycznie pod względem dydaktycznym, wprowadza studenta najpierw w podstawowe pojęcia chronologii i podstawy chronologii matematycznej,
by dopiero potem zapoznać go ze stosowanymi w dziejach ludzkości systemami pomiaru czasu.
А. В. Буткевич, В. Н. Ганьшин, Л. С. Хренов, Время и календарь, Москва 1961.
С. И. Селешников, История календаря и его предстоящая реформа, Лениздат, 1959.
39
Tenże, История календаря и хронология, изд. 2, под ред. П. Г. Куликовского, Москва 1970, s. 171–182.
40
Е. И. Каменцева, Хронология, s. 12–15, tam odpowiednie cytaty i literatura w odsyłaczach.
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Sporo miejsca autor poświęcił kalendarzowi ruskiemu i kalendarzom stosownym przez narody zamieszkujące Rosję. Przeszło połowa tekstu podręcznika to praktyczny poradnik zasad weryfikacji
dat staroruskich oraz tablice chronologiczne i konkretne sposoby rozwiązywania kilkunastu typowych problemów z przeliczeniami dat etc.41 W 2004 r. Igor Jermołajew wraz z synem Andriejem
wydał swój podręcznik w wersji poprawionej i rozszerzonej42.
W sumie chronologia nie cieszy się wielkim zainteresowaniem historyków w Rosji. Wydaje się,
że konkretne problemy warsztatowe naukowcy rozwiązują w trakcie prowadzonych badań, nie poświęcając im odrębnych publikacji. Nie ma natomiast obecnie wybitnych uczonych, którzy uczyniliby z chronologii zasadniczy przedmiot swoich dociekań.

2.5. NOWA CHRONOLOGIA
Prof. Anatol Fomienko (ur. 1945), wybitny matematyk o międzynarodowej sławie, członek rzeczywisty
Rosyjskiej Akademii Nauk, a także znany artysta–grafik, wraz ze swoim współpracownikiem Glebem
Nosowskim (ur. 1958) z Katedry Geometrii Różniczkowej Uniwersytetu Moskiewskiego w 1995 r.
wydali książkę „Nowa chronologia a koncepcja dawnej historii Rusi, Anglii i Rzymu”43. Podstawowe
założenie teoretyczne nowej chronologii sprowadza się do tego, że znana nam powszechnie historia starożytna i średniowieczna do XVIII w. nie jest tak oczywista, jakby się wydawało. Znana nam
bowiem historia to historia pisemna, czyli oparta na dokumentach pisanych. Zasadnicze wydarzenia
w dziejach ludzkości były często dublowane na kartach kronik w następstwie przekładów, tłumaczeń
i składania z tych samych wydarzeń różnych kronik. Nowa chronologia zakłada, że wiele wydarzeń
następujących wedle historyków w różnych epokach to może być wielokrotnie powtarzana opowieść
o tym samym wydarzeniu, tylko ze zmienionymi realiami geograficznymi, zmianą imion uczestników
i inną datą. Wreszcie, „tradycyjna chronologia” jest zafałszowana. Nie odpowiada rzeczywistości z powodu zamierzonego fałszowania historii, co stale czyniono, przy akceptacji różnych sił politycznych.
Argumentacja użyta przez twórców nowej chronologii z pozoru wydaje się rzeczowa. Na podstawie statystycznych porównaniach wątków i toposów różnych historii zbudowali powtarzalny
model struktury kronik i relacji, z czego np. wywnioskowali, że Stary Testament opowiada dzieje
średniowieczne. Ze statystycznego uogólnienia wywiedli, że współczesny „podręcznik historii” jest
„sklejony” z czterech jednakowych połączonych kronik, które przedstawiają „globalny chronologiczny obraz”. Uzyskano go, biorąc kronikę X–XVI w. n.e. tradycyjnie datowaną, którą ściągnięto
w przeszłość do 330, 1050 i 1800 r., po czym „sklejono”, czyli dla każdego roku wystarczy wypisać
wydarzenia przypadające na ten rok we wszystkich czterech „warstwach”.
Po początkowej fascynacji czytelników, generalny sprzeciw wobec koncepcji nowej chronologii,
zgłosili uczeni wszystkich praktycznie nauk, których ona dotknęła, historii, archeologii, lingwistyki,
matematyki, fizyki, astronomii i innych, uznając koncepcję A. Fomienki i G. Nosowskiego za pseudonaukę. Z teorii naukowej nowa chronologia przekształca się w komercyjny projekt wydawniczy,
do 2011 r. ukazało się 105 książek i 61 artykułów autorów nowej chronologii, natomiast bibliografia
krytyków ich koncepcji liczy 45 pozycji, do czego należy doliczyć 15 książek 19 krótkich artykułów
А. П. Пронштейн, Хронология, Ростов-на-Дону 1973; А. П. Пронштейн, В. Я. Кияшко, Хронология,
под ред. В. Л. Янина, Москва 1981. И. П. Ермолаев, Историческая хронология, Издательство Казанского
университета, Казань 1980.
42
И. П. Ермолаев, А. И. Ермолаев, Историческая хронология: Учебное пособие для студентов исторических
факультетов университетов, 2–е изд., Издательство Казанского университета, Казань 2004. Podręcznik zawiera także nowszą bibliografię przedmiotu.
43
Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко, Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима,
Москва 1995, pełny tekst dostępny na: <http://chronologia.org/rusangl/rusangl.htm>.
41
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i komunikatów oraz 37 artykułów prasowych44. Specjalny portal internetowy udostępnia wszelkie
prace publikowane pod szyldem nowej chronologii45. Reakcja współczesnej nauki jest może nie
aż tak rozległa, niemniej mocna. Przeciwnicy nowej chronologii założyli również własny portal internetowy „Chronologia i chronografia. Historia nauki i nauka historia. Parachronologia akademika
A. T. Fomienki”, gromadzący licznych wybitnych uczonych, którzy zamieszczają na nim swoje publikacje46. Systematycznej oceny naukowej nowej chronologii dokonano już w 1999 r. na Uniwersytecie Moskiewskim w trakcie konferencji „Mity nowej chronologii”47.

3. HISTORIA RUSKIEGO I ROSYJSKIEGO SPOSOBU OBLICZANIA CZASU
3.1. PODSTAWOWE JEDNOSTKI POMIARU CZASU,
DZIEŃ, TYDZIEŃ, MIESIĄC, ROK
3.1.1. Historię kalendarza ruskiego wypada zacząć od przypomnienia zasadniczych pojęć stosowanych przy mierzeniu czasu. Za podstawową jednostkę miary czasu, powszechnie przyjętą w świecie,
uznaje się okres jednego obrotu Ziemi wokół własnej osi, dobę. Widocznym rezultatem tego obrotu
są dobowe ruchy Słońca, Księżyca i gwiazd. Doba gwiezdna — okres między dwoma kolejnymi położeniami nie wykonującej zauważalnego ruchu danej gwiazdy w tym samym punkcie nieba. Doba
słoneczna — okres między dwoma kolejnymi położeniami Słońca w tym samym punkcie, jest dłuższa od gwiezdnej o 4 minuty. Czas gwiezdny biegnie zatem szybciej od słonecznego o 4 minuty na
dobę. Z tego powodu w ciągu roku jest o jedną dobę więcej dób gwiezdnych niż słonecznych.
Jednak wszelkie pomiary czasu w obserwatoriach astronomicznych prowadzone są według czasu
gwiezdnego. Wynika to z faktu, że Ziemia krąży wokół Słońca po orbicie elipsoidalnej, co przy jednoczesnym obrocie Ziemi wokół własnej osi z zachodu na wschód powoduje, iż moment przechodzenia Słońca i konkretnej gwiazdy zmienia się w ciągu roku. To samo dotyczy doby słonecznej, która w wyniku zmiennej odległości Ziemi od Słońca obraca się trochę wolniej lub szybciej. Mierzenie
czasu za pomocą nierównej długości doby słonecznej jest niepraktyczne, dlatego przyjęto umownie,
że Słońce porusza się po sferze niebieskiej równomiernie. Przyjęta została średnia doba słoneczna,
podstawowa miara czasu, będąca średnią między najdłuższą i najkrótszą dobą rzeczywistą.
3.1.2. Pierwotny system liczenia dni prowadzony był zapewne według liczby palców jednej lub
obu rąk, toteż dzielono czas na okresy pięciodniowe i dziesięciodniowe. Taki system liczenia znany był w starożytności w Egipcie i Grecji. W kalendarzu egipskim miesiąc miał 3 duże tygodnie
lub 6 małych. Grecy nazywali je odpowiednio „dekada” i „pentada” (z gr. δεκάδος — dziesiątka,
πεντάδος — piątka). Siedmiodniowy tydzień narodził się z obserwacji faz księżyca, z których wynikało, że miesiąc księżycowy dzieli się na 4 fazy w przybliżeniu po 7 dni każda. Być może połączyło
się to z przypisywaniem liczbie siedem właściwości magicznych. Liczba ta znalazła się w Biblii
w Księdze Rodzaju w otwierającej ją opowieści o stworzeniu świata, który Bóg tworzył przez sześć
dni, a siódmego dnia odpoczął, „I błogosławił Bóg dzień siódmy i świętym go uczynił” (Rdz 2,3).
Bibliografia na: <http://hbar.phys.msu.ru/gorm/fomenko/refs.htm>.
<http://www.chronologia.org/>: Официальный сайт научного направления Новая Хронология: hronologia.
org, chronologia.su, новая–хронология.рф. Всемирная хронология как точная наука. Фоменко Анатолий
Тимофеевич, Носовский Глеб Владимирович.
46
<http://hbar.phys.msu.ru/gorm/fomenko.htm>: Хронология и хронография. История науки и наука история.
Парахронология академика А. Т. Фоменко.
47
Мифы „новой хронологии”. Конференция на историческом факультете МГУ 21 декабря 1999 г.,
подготовил И. А. Настенко, „Сборник Русского исторического общества”, 2000, № 3 (151): „Антифоменко”,
s. 12–20.
44
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Siedmiodniowy tydzień ze starożytnego Bliskiego Wschodu rozprzestrzenił się na świat śródziemnomorski. W I w. przyjęty został w Rzymie, skąd wraz z kalendarzem juliańskim upowszechniony
został w świecie chrześcijańskim, ze wskazaniem na Biblię, że rytm życia — sześć dni pracy i jeden
dzień odpoczynku to dzieło Boże.
3.1.3. Pierwotnie, bardziej niż rok, ludzi przyciągały mniejsze okresy, które wyznaczały zmienne
fazy księżyca. Od głębokiej starożytności wiedziano, że kolejne fazy księżyca powtarzają się co
około 29,5 doby. Ponieważ zmiana zachodzi w chwili, gdy Księżyc, obiegając Ziemię, jednocześnie
najbardziej zbliża się do Słońca, okresy między tymi fazami nazwano miesiącem synodycznym (z gr.
σύνοδος — zbliżenie), liczącym dokładnie 29 dni 44 minuty i 2,9 sekundy. Tylko ten jest przyjmowany jako miara w chronologii. Na tej podstawie poprzez przyjęcie na zmianę miesiąca o długości
30 dni i 29 dni uzyskano dwunastomiesięczny rok o długości 354 dni. Jest to rok księżycowy. Różni
się on od astronomicznego o 11 dni. Obok tego istnieje miesiąc syderyczny — gwiezdny, czyli czas
między dwoma takimi samymi położeniami Księżyca wobec Słońca, i miesiąc tropiczny — czas
pełnego obiegu Księżyca wokół Ziemi, będące okresami podobnej długości (27 dni, 7 godzin, 43 minuty), różniącej się o kilka sekund. Zmiany Księżyca i Słońca nie są ze sobą zgodne, toteż tworzenie
na ich podstawie kalendarza słoneczno–księżycowego sprawia do dziś największe trudności.
3.1.4. 21 marca i 23 września występuje tzw. przesilenie wiosenne i jesienne. Tego dnia promienie
słoneczne padają prostopadle na równik, a długość dnia na obu półkulach, północnej i południowej, jest taka sama. Okres między dwoma wiosennymi przesileniami to rok astronomiczny. Wynosi
on 365,4422 doby, czyli 365 dni, 5 godzin, 48 minut i 46 sekund. Jest to w astronomii podstawowa
miara czasu. Inną miarą jest rok słoneczny — okres, w którym Słońce ponownie przechodzi przez
ten sam punkt nieba.
3.1.5. Pojęcie ery jest niezbędne w każdym poprawnym i spójnym systemie chronologicznym. Bez
ery, czyli skończonej liczby lat, nie jesteśmy w stanie umieścić danego wydarzenia czy faktu w czasie. Musimy dla niego znaleźć punkt odniesienia. E r a j e s t z a w s z e t w o r e m s z t u c z n y m,
umownym, rozpoczyna ją jakiś moment, któremu człowiek nadał symboliczne znaczenie punktu,
od którego zaczyna liczyć czas. Na nasze myślenie o pomiarze czasu wpłynęły ery historyczne, których początek wyznaczało jakieś wydarzenie. Do najstarszych należy era Nabonassara, namiestnika asyryjskiego rządzącego w Babilonie w VIII w. p.n.e., stosowana była w Egipcie i na Bliskim
Wschodzie; era Seleucydów, którą rozpoczynała bitwa pod Gazą stoczona 1 października 312 r. p.n.e.;
wreszczie era Dioklecjana wyznaczona w IV w. n.e. od konkretnego objęcia rządów przez cesarza
Dioklecjana 28 sierpnia 284 r. W czasach nowożytnych taką próbą była Era Republikańska we Francji, rozpoczęta proklamowaniem republiki 22 września 1792 r. Podobnie starano się poprzez coroczne
obchody stworzyć w ZSRR erę Rewolucji Październikowej, liczoną od 25 października (7 listopada)
1917 r. W starożytności wyznaczono także ery mityczne rozpoczynane w dalekiej przeszłości legendarnym wydarzeniem. W Atenach była to era olimpiad liczona od pierwszej olimpiady rozpoczętej
podobno 1 lipca 776 r. p.n.e., w Starożytnym Rzymie od I w. n.e. liczono lata od założenia miasta (ab
urbe condita), co miało nastąpić 21 kwietnia 753 r. p.n.e., metodę tę stosowano nawet w XVIII w.

3.2. DOMNIEMANY KALENDARZ SŁOWIAN WSCHODNICH
Nie wiemy dokładnie, w jaki sposób Słowianie wschodni mierzyli czas przed przyjęciem chrześcijaństwa. Borys Rybakow, zajmujący się słynnym odkryciem w siole Lepiesowka na Wołyniu zdobionych naczyń z okresu kultury czerniachowskiej z II–IV w.48, powiązał je ze zdaniem mnicha Chrabra,
Zob wyżej rodz. II.2.1. М. А. Тиханова, Раскопки на поселении III–IV веков у села Лепесовка в 1957–1959 гг.,
„Советская археология”, 1963, № 3.

48
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że Słowianie „kreskami i karbami liczyli i wróżyli w pogaństwie”49. Odkryte naczynia znajdowały
się w czymś w rodzaju świątyni, gdzie ołtarz tworzyło 12 glinianych naczyń, a jedno z nich zwieńczone było wzorem złożonym z 12 prostokątów, w których umieszczono rysunki tworzące pełny
krąg, który Rybakow zinterpretował jako dwunastomiesięczny kalendarz. Stwierdził, że na tej podstawie można odtworzyć słowiański kalendarz rolniczy, związany z sezonowymi pracami.

Wróżebny krąg z czaszy nr 2 z Lepiesowki, wg interpretacji B. Rybakowa

Dane te połączył następnie z ozdobami na odkrytym w warstwie z IV w. w siole Romaszki koło
Kijowa w 1899 r. dzbanie ceramicznym zdobionym dwoma rzędami znaków, kwadratów, krzyżyków, linii falistych. Niektóre przypominały rysunki sierpów, kłosów itp. Obok tego inny rysunek
wyobrażał młode drzewo, dwa krzyże i krąg z sześcioma promieniami, zwany „gromowym znakiem”. Znaki te tworzyły górny ornament, pod nim znajdował się rząd 96 kwadracików i falistych
linii, ułożonych w jakimś logicznym porządku. B. Rybakow założył, że kwadraciki oznaczają dni
i że za początek rachunku należy przyjąć gromowy znak, co połączył z danymi latopisów, mówiącymi, iż święto gromu Słowianie obchodzili 20 lipca, wedle naszego kalendarza. Prowadząc dalsze
analizy, uczony ten uznał, że jest to dzban kalendarz z IV w. służący do letnich modlitw o urodzaj,
w odpowiednich okresach o deszcz i słoneczną pogodę50.

Rytualny dzban z sioła Romaszki i jego interpretacja przez B. Rybakowa

Б. А. Рыбаков, Язычество древней Руси, Москва 1987, rozdz. IV: Календарные „Черты и Резы”, s. 164–
194. Oryginalny tekst brzmiał: „чертами и резами считали и гадали, находясь в язычестве”.
50
Tamże, s. 177–184.
49
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Trzecim elementem rekonstrukcji było naczynie z tej samej epoki odkryte w siole Wojskowo nad
Dnieprem, również będące pozostałością kultury czerniachowskiej51.

Naczynie z sioła Wojskowo i rozwinięcie jego ornamentu

Ornament tego naczynia jest ułożony w dwóch rzędach, Dolny rząd podzielony jest na 16 prostokątów, które nie mogą być symbolami 12 miesięcy. Odkrywca, D. Prozorowski, przyjął w swoim
sprawozdaniu, że znaki to słowiańskie litery, a całość to napis, co B. Rybakow podał w wątpliwość
i uznał te znaki za obraz rocznego cyklu dwunastomiesięcznego52. Uczony rozpatrzył kilka różnych
wariantów możliwego przypisania umieszczonych na badanym naczyniu poszczególnych znaków
górnego rzędu do miesięcy, porównał to z miejscami występowania ukośnego krzyża na naczyniach z Lepiesowki i Romaszek i doszedł do wniosku, że w okresie przedchrześcijańskim Słowianie
wschodni dzielili rok na 12 miesięcy po 30 dni. Rok zaczynał się w dniu zimowego przesilenia
25 grudnia. Jest to jedyne hipotetyczne świadectwo systemu kalendarzowego Słowian wschodnich,
wskazujące, że stosowali oni kalendarz słoneczny. Słońce — Дажьбог, było czczone przez pogan,
podobnie jak inne zjawiska naturalne, natomiast wyprowadzony z nich panteon bóstw, swoisty politeizm, czy też kult przyrody wydają się późniejszą konstrukcją53.

3.3. ERA BIZANTYJSKA (RUSKA) „OD STWORZENIA ŚWIATA”
I KWESTIA POCZĄTKU ROKU
3.3.1. E r a b i z a n t y j s k a należy do dość rozpowszechnionych systemów liczenia lat od „stworzenia świata”. Rozpowszechniły się one zwłaszcza w świecie chrześcijańskim, który swoją historyczność czerpał ze Starego Testamentu. Takich początków wyznaczono ponad 200. Najdłuższa miała
rozpoczynać się w 6984 r. p.n.e., najkrótsza w 3483 r. p.n.e. Najbardziej rozpowszechniona początkowo była era aleksandryjska stosowana w Grecji aż do XX w., rozpoczynana od stworzenia świata
w 5501 r. p.n.e. Z kolei era antiocheńska rozpoczynała się w 5969 r. p.n.e. Komputyści pracujący
w VII w. w Bizancjum wyznaczyli natomiast początek ery bizantyjskiej na 1 września 5509 r. p.n.e.
W świecie judaistycznym i muzułmańskim szeroko stosowano erę judejską „od Adama”, którą rozpoczynano 7 października 3761 p.n.e., a dokładnie o godzinie 11 wieczorem 6 października
3761 r. p.n.e. Era ta do dziś stosowana jest w Izraelu. Muzułmanie zaczęli liczyć lata od „hidżry” —
przeniesienia proroka Muhammada z Mekki do Medyny, co za panowania kalifa Omara ustalono na
А. В. Бодянский, Результаты раскопок Черняховского могильника в Надпорожье, [w:] Археологические
исследования на Украине в 1967 г., Киев 1968, вып. 2, s. 172–174.
52
Д. Прозоровский, О славяно-русском до христианском счислении времени, Труды VIII археологического
съезда, Москва 1897, т. 3, s. 206.
53
H. Łowmiański, Religia Słowian i jej upadek, Warszawa 1979, o religii Słowian wschodnich, s. 99–166.
51
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początek roku i ery muzułmańskiej przypadający 16 lipca 622 r. Wszystkie wymienione wyżej ery
zostały przeliczone na erę dionizyjską, liczoną od narodzenia Chrystusa, co żyjący w VI w. mnich
Dionizy Mały wyznaczył w roku 532. Era dionizyjska rozpowszechniona w XV–XVI w. zwana jest
naszą erą, w skrócie n.e., erą chrześcijańską lub Anno Domini — Rok Pański od narodzin Pana Jezusa Chrystusa, stąd w języku angielskim skrót oznaczający czas przed naszą erą zapisuje się BC —
Before Christ, a rok naszej ery AD — Anno Domini. Aby jednak wyjaśnić pochodzenie i zasady
rządzące kalendarzem ery bizantyjskiej, musimy zacząć od zagadnienia początku roku.
3.3.2. P o c z ą t e k r o k u jest umownym momentem, od którego zwykliśmy mierzyć czas w cyklu astronomicznym. Może on być ustanowiony w dowolnym dniu. Tradycja rozpoczynania roku
1 stycznia pochodzi ze Starożytnego Rzymu, gdzie tego dnia władzę obejmowali konsulowie i inni
urzędnicy miasta. Jako początek roku dzień ten przyjęto już w kalendarzu juliańskim w I wieku n.e.
W większości krajów europejskich zaczęto uznawać 1 stycznia za początek roku w XVI–XVIII w.
Drugim tradycyjnym dniem początku roku był znany w dawnym kalendarzu rzymskim 1 marca.
Rzadziej za pierwszy dzień roku uznawany był 25 marca, wiązany z wiosennym przesileniem słonecznym, do połowy XVIII w. stosowany w Anglii, niektórych księstwach włoskich i niemieckich,
a do XVI w. w Polsce, Litwie i Inflantach. W Bizancjum początek roku wyznaczono na 1 września,
gdyż wtedy po zbiorach zaczynano rok finansowy. Z tego też powodu od VII w. liczono lata od stworzenia świata właśnie od 1 września. W Rosji przyjęto go w 1492 r. i skasowano w 1699. W wielu
kalendarzach początek roku był ruchomy. Do takich należał początek roku uzależniony od roku księżycowego lub rok zaczynany od Wielkanocy.
Z początkiem roku wiąże się pojęcie stylu, czyli odpowiedniego kalendarza. Dla stosowanych na
Rusi kalendarzy średniowiecznych nazwa stylu zależy od przyjętego początku roku. Na Rusi i w Rosji do 1700 r. posługiwano się kalendarzem bizantyjskim, wprowadzonym wraz z przyjęciem chrześcijaństwa w X w. Był to kalendarz rzymski (obowiązujący od 45 r. p.n.e.), ale z rachubą lat „od stworzenia świata”, wprowadzoną w VII w. w Bizancjum i stosowaną przez Kościół prawosławny.
3.3.3. Kwestia chronologii związana z r o k i e m l i t u r g i c z n y m stosunkowo wcześnie oddzieliła Kościół wschodni od zachodniego. W kalendarzu kościelnym zasadnicze znaczenie miało pogodzenie dwóch tradycji — rachuby lat zgodniej z rzymskim, słonecznym kalendarzem juliańskim — z rachubą lat według kalendarza księżycowego, w jakim zapisano w Piśmie Świętym daty z życia Jezusa.
Najważniejsze święto chrześcijaństwa — W i e l k a n o c (Zmartwychwstanie) było nierozerwalnie związane z żydowską P a s c h ą, świętem, które przypada 14 dnia miesiąca Nissan, w czasie
pełni księżyca. Należało więc obliczyć, w jakim dniu danego roku w kalendarzu juliańskim przypada Wielkanoc określona w kalendarzu księżycowym. W tym celu zaczęto prowadzić p a s c h a l i e
(systemy wyznaczania święta Paschy). Ostatecznie ukształtowały się trzy takie systemy, dwa oparte
na 19–letnim cyklu księżycowym stosowane w Kościołach wschodnich, c y k l a l e k s a n d r y j s k i
i c y k l s y r y j s k i, oraz r z y m s k i c y k l 84–l e t n i. Istota problemu polegała na tym, że ewangeliczna data Zmartwychwstania Pańskiego podana została w systemie kalendarza księżycowego.
Miesiąc księżycowy (synodyczny) liczy, jak wspomniano, 29 dni, 12 godzin, 44 minuty i 2,9 sekundy. 12 takich miesięcy daje rok księżycowy mający 354 dni, który jest 11 dni krótszy od roku
zwrotnikowego (astronomicznego). W celu wyrównania długości miesiąca księżycowego z liczbą
dni w skali roku wystarczyło zastosować połowę miesięcy po 30 dni i połowę po 29 dni, najlepiej
przemiennie raz dłuższy raz krótszy, by w skali roku różnica o pół doby w długości miesiąca stała
się niezauważalna.
3.3.4. Istnieje wiele odmian kalendarza księżycowo–słonecznego, w którym zmiana faz księżyca
jest zgodna z początkiem roku astronomicznego. W takich kalendarzach ważną rolę odgrywał cykl
Metona, wprowadzony przez ateńskiego astronoma Metona w 433 r. p.n.e., będący podstawą kalendarza greckiego. Cykl Metona to okres mający 19 lat słonecznych i 235 miesięcy księżycowych,
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czyli we wszystkich latach cyklu 6939,75 dnia54, a we wszystkich miesiącach cyklu 6940,75 dnia.
Średnia długość miesiąca wynosi zatem 29,5351 dnia. Różnica między obu rachubami wynosi jeden
dzień. I jeśli odejmiemy ten dzień od któregoś z miesięcy 1 raz na 19 lat, to liczba dni będzie w obu
systemach ta sama, a średnia długość miesiąca będzie bliska wartości rzeczywistej. Taki przeskok
jednego dnia (saltus lunae) występował najczęściej w ostatnim roku cyklu. Wykorzystanie cyklu
znacznie uprościło wszystkie wyliczenia. Dzięki takim operacjom co 19 lat nów oraz cały cykl księżycowy powracał do tego samego dnia roku słonecznego. Cykl Metona miał 12 lat po 12 miesięcy
księżycowych i 7 lat po 13 miesięcy księżycowych (z dodatkowym miesiącem), w tym 125 miesięcy
było pełnych — po 30 dni, a pozostałe 110 miesięcy „pustych” miało po 29 dni55. Lata z „pustymi
miesiącami umieszczono w 3, 6, 8, 11, 14, 17 i 19 roku cyklu.
W zależności od ustalonego roku rozpoczynającego cykl powstały odmiany cyklu Metona, syryjski i aleksandryjski. C y k l s y r y j s k i, który stosowali chrześcijanie z Syrii, Cylicji i Mezopotamii, był to kalendarz księżycowo–słoneczny z utrwalonym tam następstwem miesięcy od czasów babilońskich. W nim znajdował się ewangeliczny miesiąc Nissan. W c y k l u a l e k s a n d r y j s k i m
dość arbitralnie przyjęto jako początek cyklu 29 sierpnia 284 r. w pierwszym roku ery Dioklecjana,
co spowodowało, że w stosunku do cyklu syryjskiego nastąpiło przesunięcie o trzy lata:
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Wyróżniono lata z dodatkowym miesiącem. Zestawienie pokazuje, że niezgodność występowała
w 5 i 16 roku cyklu syryjskiego. To powodowało, że wiosenna pełnia księżyca przypadała w cyklu
syryjskim w tych latach 19 i 18 marca, gdy w cyklu aleksandryjskim odpowiadały im 18 i 17 kwietnia. Dlatego dwukrotnie w ciągu 19 lat Pascha ustalana wedle cyklu syryjskiego przypadała o 4 i 5
tygodni wcześniej niż w cyklu aleksandryjskim. Ponadto wymienione dwie pełnie cyklu syryjskiego
trudno było uznać za wiosenne.
Kalendarz zgodny z cyklem syryjskim przyjęli po zniszczeniu Jerozolimy wygnani z Palestyny
Żydzi. To stało się przyczyną odrzucenia go, „aby nie świętować Paschy wspólnie z Żydami lub
przed nimi”, już przez Sobór Nicejski w 325 r. Ustalenie zasad świętowania Zmartwychwstania Pańskiego wiązało się z dokończeniem kościelnej reformy kalendarza. Do rzymskiego kalendarza, który
nazwano na cześć Juliusza Cezara j u l i a ń s k i m, wprowadzono siedmiodniowy tydzień, z tą różnicą, że w Cesarstwie Wschodnim liczono dni kolejno zamiast odnoszenia ich do kalend, non i idów.
3.3.5. Chrześcijaństwo ówczesne sięgnęło do Biblii, gdzie w Księdze Rodzaju jest mowa o stworzeniu świata przez Boga. Pozostawało tylko wyliczyć, kiedy ów fakt miał miejsce, by ustalić początek ery chrześcijańskiej. Jako pierwsza powstała e r a A f r y k a n a, rzymskiego pisarza i podróżnika Sextusa Juliusza Africanusa (ok. 160–ok. 240), autora historii świata od Stworzenia do 221 r.,
obejmującą wedle jego obliczeń 5723 lata. Zatem uznał, że między Stworzeniem a Narodzeniem
Jezusa upłynęło 5500 lat. Inaczej mówiąc, rok 754 od założenia Rzymu to rok 5501 od stworzenia
świata56, czyli wedle naszych pojęć stworzenie świata nastąpiło 25 marca 5501 r. p.n.e.
Na tej podstawie mnich Annianus z Aleksandrii w 412 r. stworzył system chronologiczny, w którym połączył 19–letni cykl księżycowy z 28–letnim cyklem słonecznym i otrzymał 532–l e t n i
Według naszych miar czasu 6939 dni, 14 godzin, 15 minut.
Z cyklem Metona wiąże się „złota liczba” — reszta pozostająca z podzielenia liczby roku plus jeden przez 19,
czyli porządkowy numer roku w cyklu Metona.
56
V. Grumel, La Chronologie, Presses Universitaires de France, Paris 1958. Korzystam z przekładu rosyjskiego
S. Kopikowa dostępnego na: <http://hbar.phys.msu.ru/gorm/chrono/Grumel.htm>.
54
55
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c y k l p a s c h a l n y, w którym stworzenie świata miało nastąpić 25 marca 5492 r. p.n.e.57 Tak
powstała e r a a l e k s a n d r y j s k a, w której 29 sierpnia 5493 r. był pierwszym dniem trwającego
aleksandryjskiego roku58. W tym kalendarzu 11 cykli paschalnych po 532 lata (11 × 532 = 5852)
poprzedziło aleksandryjski początek roku 29 sierpnia 360 (5832 − 360 = 5492), który jednocześnie zamknął czwarty 19–letni cykl ery Dioklecjana rozpoczętej 29 sierpnia 284 r. (4 × 19 = 76,
76 + 284 = 360)59. Annianus był pierwszym komputystą, który zastosował 532–letni cykl paschalii.
Według ery aleksandryjskiej stworzenie świata miało miejsce 25 marca 1 r., Zwiastowanie 25 marca
5501 r., Narodzenie — 25 grudnia 5501, Ukrzyżowanie — 23 marca, a Zmartwychwstanie 25 marca
5533 r. (42 r. n.e.).
3.3.6. Około VII w. pojawiła się e r a b i z a n t y j s k a, której pochodzenie nie jest znane. Za
pierwszy dzień uznano w niej 21 marca (dzień równonocy) 5508 r. p.n.e., czyli 16 lat wcześniej niż
w erze aleksandryjskiej. W X w. początek świata cofnięto o 7 miesięcy do 1 września, aby pogodzić
rok liczony od początku świata ze świeckim rokiem bizantyjskim. W systemie tym Ukrzyżowanie
i Zmartwychwstanie datowano na 23 i 25 marca 5539 r. (31 r. n.e.). Różnica wzięła się stąd, że obliczenia oparte na takim samym 19–letnim cyklu księżycowym wychodziły od innego punktu początkowego. Cykl aleksandryjski oparty był na kalendarzu egipskim i zaczynał się w roku, w którym
29 sierpnia przypadał k s i ę ż y c w n o w i u, dzięki czemu oba cykle, słoneczny i księżycowy,
zaczynały się jednocześnie. Natomiast rok początku ery bizantyjskiej został wybrany w ten sposób,
by n ó w przypadał 21 marca, w poprawioną datę równonocy wiosennej, przyjętą przez Sobór Nicejski w 325 r. do obliczeń Wielkanocy, i był pierwszym dniem 19–letniego cyklu księżycowego.
Paradoksalnie wyznaczenie stworzenia świata na 21 marca 5508 r. p.n.e. było zgodne z liczbą lat
liczonych w odrzuconym w Nicei księżycowym cyklu syryjskim. O jego przyjęciu zdecydowały praktyczne korzyści. Era bizantyjska miała przewagę nad erą aleksandryjską dzięki łatwiejszemu przeliczaniu dat i zgodności ze świeckim kalendarzem Cesarstwa.
3.3.7. Na soborze w Nicei przyjęto jako 14 Nissan odczytaną z tabel paschalii cyklu aleksandryjskiego d a t ę p i e r w s z e j n i e d z i e l i p o r ó w n o n o c y w i o s e n n e j p e ł n i k s i ę ż y c a.
Jako datę równonocy wiosennej przyjęto dzień 21 marca, wbrew przyjętemu sto lat wcześniej 84–
letniemu cyklowi rzymskiemu, gdzie za dzień równonocy wiosennej uznano 25 marca. Ta rozbieżność była powodem różnic pomiędzy wyliczeniami Kościoła rzymskiego a ustalonymi w Nicei. Do
uzgodnienia jednego kalendarza doszło w 455 r., gdy odkryto, że po upływie 532 lat wszystkie daty,
fazy księżyca, dni tygodnia dokładnie się powtarzają. W 525 r. papież Jan I powierzył Dionizemu
Małemu reformę tablic paschalnych. Ten wykorzystał cykl aleksandryjski, w którym stosowano erę
Dioklecjana, a nie chcąc liczyć lat od panowania prześladowcy chrześcijan, zastosował rachubę
o d Z w i a s t o w a n i a P a ń s k i e g o. W jego tablicy rok 532 ab inscriptione (aktykowania) następował po 247 r. ery Dioklecjana (284 + 247 = 531). Rachuba ta, od imienia twórcy zwana e r ą
d i o n i z y j s k ą, obowiązuje powszechnie do dziś. Jednocześnie Kościół rzymski przyjął paschalię
aleksandryjską, więc do reformy papieża Grzegorza XIII z 1582 r. Wielkanoc przypadała w całym
chrześcijaństwie tego samego dnia.
Ta ostatnia reforma naprawiła błąd wynikający z różnicy pomiędzy rzeczywistą długością roku
astronomicznego a przyjętą średnią długością roku (365,25 dnia) dłuższą o 11 minut i 14 sekund.
Od soboru w Nicei te coroczne 11 minut skumulowało się w XVI w. do 9,7 dnia. Po trwających wiele lat obserwacjach i sporach w 1582 r., z inicjatywy papieża Grzegorza XIII, wprowadzono reformę
Pisma Annianusa nie zachowały się, znane są z pism Georgiosa Syncellusa z IX w.
29 sierpnia wywodził się z kalendarza egipskiego, gdzie 1 tota (29 sierpnia) był pierwszym dniem egipskiego
kalendarza słonecznego.
59
Era aleksandryjska była potem Erą Łaski w Kościele koptyjskim, a Erą Męczenników w Kościele wschodnim.
57
58
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kalendarza polegającą na skróceniu roku o 10 dni i korekcie co 100 lat. Odtąd Kościół rzymskokatolicki posługiwał się k a l e n d a r z e m g r e g o r i a ń s k i m, natomiast Kościół prawosławny
zachował tradycyjną paschalię, według której porządek przypadania Paschy liczony w cyklach księżycowych obejmuje 532 lata, po czym cykl się powtarza.
3.3.8. Przyjmując w X w. chrześcijaństwo, Słowianie wschodni przyjęli też rachubę lat „od stworzenia świata”, które datowano na 1 marca 5508 r. przed narodzeniem Chrystusa. Tę rachubę lat nazywano erą bizantyjską lub czasem e r ą r u s k ą. Z punktu widzenia chronologii istotne jest, że lata
ery ruskiej w średniowieczu liczono na trzy sposoby zwane stylami. Z badań przeprowadzonych na
najdawniejszych latopisach ruskich przez Nikołaja G. Bierieżkowa wiemy, że do 1492 r. na Rusi
nieznany był bizantyjski wrześniowy początek roku, a lata rozpoczynano 1 marca. Był to wedle przyjętego określenia s t y l m a r c o w y. Przyjęcie 1 marca za dzień początku roku uznaje się za ustępstwo Cerkwi wobec lokalnej tradycji rozpoczynania roku z początkiem wiosny. N. Stiepanow, a za
nim N. Bierieżkow stwierdzili, że w XII–XIV w. w latopisach występują rozbieżności w datowaniu
tych samych wydarzeń o jeden rok. Rzeczywiste daty udało się w konkretnych przypadkach zweryfikować za pomocą tablic astronomicznych i okazało się, że w tym okresie na Rusi stosowano równolegle dwa marcowe style początku roku, s t y l m a r c o w y i rzadziej s t y l u l t r a m a r c o w y60.
Lata stylu marcowego rozpoczynały się 1 marca i kończyły ostatniego dnia lutego. Według tej rachuby liczono lata do roku 7000, czyli do 1492 według rachuby „od narodzenia Chrystusa”, po czym
miał nastąpić koniec świata. Z tego powodu, gdy ów „koniec świata 1 marca 7000 roku” nie nastąpił,
musiano szybko przygotować nowe kalendarze i wówczas Kościół prawosławny przeniósł początek
roku na 1 września. Tak w roku 7000 świętowano Nowy Rok dwukrotnie. Poczynając od 1 września
7000 r., do powszechnego użytku wszedł s t y l w r z e ś n i o w y 61.
W zależności od stosowanego stylu zachodzą pewne różnice w ustaleniu chronologii. Różnica
między marcowym a wrześniowym początkiem roku wynosiła 6 miesięcy. Jest kwestią nie do końca
wyjaśnioną, jak doszło do tego, że początek roku marcowego w średniowiecznej Rusi wyznaczano
6 miesięcy po rozpoczęciu roku wrześniowego i taką rachubę lat nazwano stylem marcowym, lub 6
miesięcy przed początkiem roku wrześniowego i taką rachubę lat nazwano stylem ultramarcowym62.
Musimy pamiętać o perspektywie historycznej. Badania nad stylem marcowym prowadzono w czasie, gdy panowała datacja nowoczesna i za naturalny uznawano styl wrześniowy.
W stosunku do roku styczniowego, którym posługiwano się w kalendarzu juliańskim, rok marcowy kończył się o dwa miesiące później, toteż do przeliczenia daty rocznej dla stycznia i lutego
należy od daty ery bizantyjskiej odjąć 5507, natomiast dla miesięcy od marca do grudnia 5508 lat.
Jeśli w dacie miesiąc nie występuje, odejmujemy 5508, jako liczbę statystycznie bardziej prawdopodobną. Zależności te obrazuje poniższa tabela.

Н. Г. Бережков, Хронология русского летописания, Москва 1963. Uczony ten zaproponował także formułę określania dnia tygodnia w kalendarzu juliańskim we wszystkich trzech stylach: tenże, Общая формула для определения
дня недели по числу месяца в январских годах н.э. и в сентябрьских, мартовских и ультрамартовских годах
„от сотворения мира”, „Проблемы источниковедения”, 1958, т. 6, s. 348–353.
61
W nauce rosyjskiej panuje także przekonanie, że dawni Słowianie zaczynali rok 1 września, co zarzucono
po chrzcie Rusi w 988 r., po czym po kilkuset latach powrócili do rodzimej tradycji.
62
Л. В. Черепнин, Русская хронология, s. 32, autor nazwał stylem circa marcowym zjawisko, w którym mamy do
czynienia ze zmiennym początkiem roku przypadającym 1 marca.
60
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rok 1493

r o k j u l i a ń s k i 1491

rok 1492
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Wspomniano, że w XII–XIV w. stosowano niekiedy tzw. styl ultramarcowy, w którym na skutek
jakiejś pomyłki rachubę lat zaczynano od stworzenia świata 1 marca 5509 r. przed narodzeniem
Chrystusa. W stosunku do roku ultramarcowego, rok styczniowy zaczynał się o dwa miesiące wcześniej, do przeliczenia daty rocznej dla stycznia i lutego należy od daty ery bizantyjskiej należy odjąć
5508, natomiast dla miesięcy od marca do grudnia 5509 lat.
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Porównanie zależności poszczególnych stylów obrazuje poniższy rysunek.
rok stylu styczniowego rok stylu wrześniowego
5. styczeń

2. luty

6. luty

6999

2. kwiecień

9. maj

3. maj

3. maj

10. czerwiec

4. czerwiec

4. czerwiec

7. lipiec

11. lipiec

5. lipiec

5. lipiec

8. sierpień

12. sierpień

6. sierpień

6. sierpień

9. wrzesień

1. wrzesień

10. październik

2. październik

8. październik

8. październik

11. listopad

3. listopad

9. listopad

9. listopad

12. grudzień

4. grudzień

10. grudzień

10. grudzień

5. styczeń

11. styczeń

11. styczeń

6. luty

12. luty

12. luty

7. marzec

1. marzec

1. marzec

8. kwiecień

2. kwiecień

2. kwiecień

5. maj

9. maj

3. maj

3. maj

6. czerwiec

10. czerwiec

4. czerwiec

4. czerwiec

7. lipiec

11. lipiec

5. lipiec

5. lipiec

8. sierpień

12. sierpień

6. sierpień

6. sierpień

9. wrzesień

1. wrzesień

10. październik

2. październik

8. październik

8. październik

11. listopad

3. listopad

9. listopad

9. listopad

12. grudzień

4. grudzień

10. grudzień

10. grudzień

5. styczeń

11. styczeń

11. styczeń

6. luty

12. luty

12. luty

7. marzec

1. marzec

8. kwiecień

2. kwiecień

5. maj

9. maj

3. maj

6. czerwiec

10. czerwiec

4. czerwiec

7. lipiec

11. lipiec

5. lipiec

8. sierpień

12. sierpień

4. kwiecień

1. styczeń
2. luty
3. marzec
4. kwiecień

9. wrzesień
10. październik
11. listopad
12. grudzień

7. wrzesień

7. wrzesień

6. sierpień

7001

3. marzec

7000

2. luty

7001

1. styczeń

7001, indykt 11

6. czerwiec

7000

2. kwiecień

6999

8. kwiecień

7000, indykt 10

1. marzec

5. maj
1491

6998
1. marzec

4. kwiecień

1492

rok stylu ultramarcowego

7. marzec

3. marzec

1493

6999, indykt 9

1. styczeń

rok stylu marcowego

7. wrzesień

7. wrzesień

7002

7. wrzesień
7002
indykt 12

8. październik
9. listopad
10. grudzień

Aby unaocznić problemy powstające przy przeliczaniu dat w wymienionych stylach na współczesny kalendarz, rozpatrzymy jeden z charakterystycznych przykładów. Dokładne ustalenie chro-
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nologii jest możliwe tylko w przypadku posiadania daty dziennej. Proste przeliczanie ery ruskiej na
datację kalendarza juliańskiego do 1582 r. i gregoriańskiego później wymaga uwzględnienia, że okres
od września do grudnia należy do roku poprzedniego. Na przykład w dokumencie Aleksandra Jagiellończyka występuje następująca data: в лѣто ¤з_д (7004) мєсяца октябра д_ (4) день индикт дɪ_ (14),
czyli w roku od stworzenia świata 7004, miesiąca października 4 dnia, indykcji 14. Proste wyliczenie
7004 − 5508 = 1496 jest tu niepoprawne, dokument wystawiono z 4 października 1495 r.

rok 1495

grudzień

listopad

grudzień

listopad

październik

wrzesień

sierpień

lipiec

rok 7005

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

wrzesień

październik

r o k o d s t w o r z e n i a ś w i a t a 7004

październik.

wrzesień

sierpień

lipiec

czerwiec

indykcja 15

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

wrzesień

październik

indykcja bizantyjska 14

r o k j u l i a ń s k i 1496

Lew Czeriepnin zaproponował prostą tabelkę, w której przedstawił w sposób syntetyczny zasadę
przeliczania lat poprzez odjęcie odpowiedniej liczby, 5507, 5508 lub 5509, od liczby roku w zależności od daty dziennej występującej w źródle63.
Miesiące, na które przypada
datowane wydarzenie
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

63

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

Liczba, jaką należy odjąć od liczby roku ery ruskiej
styl marcowy
styl ultramarcowy
styl wrześniowy
− 5507
− 5508
− 5508
− 5507
− 5508
− 5508
− 5508
− 5509
− 5508
− 5508
− 5509
− 5508
− 5508
− 5509
− 5508
− 5508
− 5509
− 5508
− 5508
− 5509
− 5508
− 5508
− 5509
− 5508
− 5508
− 5509
− 5509
− 5508
− 5509
− 5509
− 5508
− 5509
− 5509
− 5508
− 5509
− 5509

Л. В. Черепнин, Русская хронология, s. 31.
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3.4. WPROWADZENIE ERY „OD NARODZENIA CHRYSTUSA”
NA RUSI LITEWSKIEJ I POLSKIEJ ORAZ W ROSJI
3.4.1. Od czasu aneksji w połowie XIV w. Rusi Halickiej i części Podola, w kancelariach obsługujących te ziemie, obok łaciny, musiano stosować pismo i język ruski, mające tam wielowiekową
tradycję. Z kolei w kancelarii W. Ks. Litewskiego obok sporadycznie stosowanej łaciny podstawowym językiem urzędowym był język ruski. Przyjęcie przez elitę litewską wyznania rzymskokatolickiego, przy zachowaniu ruskiego języka urzędowego, siłą rzeczy otwierało Ruś polską i litewską
na wpływy zachodnie, gdzie stosowano datowanie od Narodzenia Chrystusa (a nativitatis Domini)
lub od wprowadzonego w oktawę święta Obrzezania Pańskiego (a circumcisionis Domini) 1 stycznia. Zachodnia rachuba lat jako reguła występowała na ziemiach ruskich i w kancelarii litewskiej
w dokumentach łacińskich, natomiast w dokumentach pisanych po rusku stosowano erę bizantyjską. W datowanych dokumentach pisanych po rusku z okresu panowania Kazimierza Jagiellończyka
(1440–1492) najczęściej określano rok tylko za pomocą indykcji, która sporadycznie wiązana jest
z datą wyrażoną w liczbie roku od stworzenia świata64. Wynika z tego, że w XV w. w użyciu był już
styl wrześniowy. Formuła datacji roku od Narodzenia Chrystusa (лета от рождества Христова)
zaczęła pojawiać się regularnie w XVI w., choć znane są liczne przykłady występowania jej znacznie
wcześniej. Tak oto w dokumencie ruskim w. ks. Witolda wystawionym w Połocku w 1404 r. mamy
datę „в лѣто тысѧча д҃ (4)–ста ɪ д҃ (4)”, czyli użycie datacji zachodniej65. Tak samo datowany jest dokument Władysława Jagiełły z 20 grudnia 1410 r., gdzie znajdujemy formułę „под лѣты рождества
Христова тисѧч лѣтъ д҃ ста лѣтъ дєсѧтог(о) лѣта”66.
3.4.2. W Rosji reforma kalendarza została wprowadzona dopiero w 1700 r. Dekretem z 19 grudnia 7208 (1699) r. car Piotr I nakazywał, aby po 31 grudnia 7208 r. nastąpił 1 stycznia 1700 r.
Car uzasadnił reformę faktem, iż wszystkie narody prawosławne liczą lata od narodzenia Chrystusa (от рождества Христова), dodając 8 dni, czyli od 1 stycznia, zatem także w Rosji należy
zacząć liczyć lata, zaczynając od roku 1700. W tym czasie w katolickich krajach używany był już
kalendarz gregoriański, którego do 1700 r. nie przyjęła większość krajów protestanckich. To wyjaśnia, dlaczego wprowadzona w Rosji 1 stycznia 1700 r. nowa rachuba lat dokonana została wedle
kalendarza juliańskiego, który w tym czasie był używany w protestanckich Niemczech, Wielkiej
Brytanii i Skandynawii, krajach, na których wzorować chciał rosyjskie reformy Piotr I. Wzór Rosji
oddziaływał zapewne na prawosławne kraje słowiańskie, toteż na zamianę kalendarza juliańskiego
na gregoriański Bułgaria zdecydowała się dopiero w roku 1916, Serbia i Rumunia w 1919, Grecja
w 1929. Wyprzedziły ją muzułmańska Turcja w 1927 r. i Egipt w 1928 r. W Azji nowy kalendarz
najwcześniej dotarł do Japonii, która przyjęła go w okresie reform Meiji w 1873 r., a Chiny w 1911.
Następnego dnia, 20 grudnia 7208 r., car Piotr I wydał dekret o świętowaniu przez tydzień Nowego Roku. Nakazał w nim pozdrawianie się, ozdabianie wzorem niemieckim domów gałęziami
sosnowymi lub świerkowymi — stąd w Rosji choinka jest symbolem noworocznym, jak i tradycja
dawania sobie wówczas prezentów.
3.4.3. Kalendarz juliański obowiązywał w Rosji 218 lat, do 1 lutego 1918 r. W XVIII w. jego
użytkowanie w pełni odpowiadało potrzebom, zwłaszcza że do połowy stulecia ten sam kalendarz
obowiązywał w krajach będących głównymi partnerami handlowymi i politycznymi Rosji. Rzecz
skomplikowała się już na początku XIX w., zwłaszcza po wojnach napoleońskich i kongresie wieLietuvos Metrika, Kn. Nr. 3 (1440–1498), parengė L. Anužytė, A. Baliulis, Kaunas 1998; Lietuvos Metrika,
Kn. Nr. 4 (1479–1491), parengė L. Anužytė, Vilnius 2004.
65
K. Pietkiewicz, Cyrylica, nr 3, s. 23.
66
B. Horodyski, Podręcznik..., nr 5. Podobnie dokument Zygmunta Kiejstutowicza z 1432 r. datowany „под лѣты
рождества Ісуса Христова тисѧча и чотыриста лв҃ (32)”, rkp. Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk, sygn. F1–13.
64
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deńskim, gdy Rosja, mocarstwo kontynentalne, posługiwała się przestarzałym kalendarzem, co
utrudniało rozwój związków gospodarczych, politycznych i kulturalnych z krajami Europy Zachodniej, w stosunkach z którymi trzeba było stosować kalendarz gregoriański. W ciągu XIX w. kilkakrotnie podejmowano próby wprowadzenia w Rosji kalendarza gregoriańskiego. Po raz pierwszy
kwestią tą zajęła się specjalna komisja Akademii Nauk powołana ok. 1830 r. Jednak jej propozycje
zdecydowanie odrzucił minister oświaty gen. Karl Lieven (Liwen), który przekonał cara Mikołaja I,
że trudności wynikające z połączenia ciemnoty ludu z reformą kalendarza dalece przewyższają oczekiwane korzyści67.
W drugiej połowie XIX w. do władz Rosji w sprawie przyjęcia kalendarza gregoriańskiego zwracały się międzynarodowe instytucje. W 1860 r. z wezwaniem takim zwróciło się Berlińskie Towarzystwo Astronomiczne. W 1863 r. Międzynarodowy Kongres Statystyczny rekomendował jako
przydatny dla Rosji projekt kalendarza autorstwa Johanna Mädlera z uniwersytetu w Dorpacie, który
niezwykle precyzyjnie określił średnią długość roku na 365 i 31/128 dnia, co dawało niedokładność
kalendarza na około 1 dobę na 100 000 lat68. W obu przypadkach otwarcie zaprotestowała Cerkiew
prawosławna. Najświętszy Synod określił kalendarz gregoriański jako „łacińską herezję” i zapowiedział obronę czystości prawosławnej ideologii. Trzecią próbę podjęło Rosyjskie Towarzystwo
Astronomiczne, które powołało komisję złożoną z przedstawicieli różnych instytucji naukowych
i resortów. Komisja w 1899 r. rekomendowała przyjęcie kalendarza projektu J. Mädlera, ale mimo
wielkiego zaangażowania w sprawę samego Dymitra Mendelejewa projekt upadł wobec oporu cara
Mikołaja II i Cerkwi.
3.4.4. W chwili wprowadzania kalendarza gregoriańskiego w XVI w. różnica w rachubie dni
między obu kalendarzami wynosiła 10 dni i w ciągu każdych następnych 400 lat wzrastała o kolejne
3 dni. Zjawisko to powstaje, ponieważ w kalendarzu juliańskim za rok przestępny uznaje się każdy
rok, którego liczba dzieli się przez 4. Tę niedogodność usunięto w kalendarzu gregoriańskim, przyjmując, że lata kończące stulecie (1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 etc.) uznaje się za przestępne
tylko wtedy, gdy ich liczba jest podzielna bez reszty przez 400. Tak więc różnica między obu kalendarzami wzrasta o 1 dzień w roku 1700, 1800 i 1900 z tego powodu, że kalendarzu juliańskim jest
dzień 29 lutego, a w kalendarzu gregoriańskim go nie ma, czyli 1 marca 1700 r. wzrasta do 11 dni,
1 marca 1800 r. do 12 dni, 1 marca 1900 r. do 13 dni. Do 14 dni wzrośnie 1 marca 2100 r. Przez tę poprawkę, polegającą na odjęciu 1 roku przestępnego co 400 lat, średni rok gregoriański jest dłuższy
od roku astronomicznego tylko o 26 sekund, co da różnicę 1 dnia po 3400 latach. Jest to wielkość nie
mająca obecnie praktycznego znaczenia69.
Imperium Rosyjskie od czasu, gdy stało się mocarstwem na skalę kontynentalną, w kontaktach
z Zachodem zmuszone było stosować podwójną datację. W ten sposób ok. 1799 r. pojawiło się
w Rosji pojęcie starego i nowego stylu. Stary styl to datowanie wedle kalendarza juliańskiego, nowy
styl — wedle kalendarza gregoriańskiego70. Te same problemy napotkano w wyniku zajęcia Inflant,
zaboru ziem Rzeczypospolitej, i Finlandii. W Inflantach narzucono na początku XVIII w. kalendarz
juliański, również terytoria włączone do Rosji do 1795 r. zmuszone były do używania kalendarza
rosyjskiego. Toteż Litwa i Łotwa odrzuciły kalendarz rosyjski dopiero w 1915 r. pod okupacją niemiecką, a Estonia w 1918 r. Jednak już w Finlandii, w ramach autonomii od 1809 r. zezwolono na
równoległe używanie kalendarza gregoriańskiego. Inaczej rzecz się miała w Królestwie Polskim.
С. И. Селешников, История календаря и хронология, s. 160.
И. Г. Медлер, O реформе календаря, „Журнал Министкрства народного просвещения”, 1864, ч. 121, январь,
отд. IV, s. 9–21; tenże, Еще о реформе календаря, март, отд. IV, s. 125–129; С. И. Селешников, История
календаря и хронология, s. 77–78.
69
Chronologia polska, pod red. B. Włodarskiego, Warszawa 2007, s. 39–40.
70
Е. И. Каменцева, Хронология, s. 113.
67
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Wskutek ustępstw cara Aleksandra I do 1831 r. używano wyłącznie kalendarza gregoriańskiego,
z wyjątkiem korespondencji z urzędami rosyjskimi. Po upadku powstania listopadowego Statut Organiczny Królestwa Polskiego z 14 lutego 1832 r. wprowadzał administrację rosyjską stosującą swój
kalendarz, toteż utarło się stosowanie podwójnego datowania w starym i nowym stylu, zachowane
aż do ewakuacji władz rosyjskich w 1915 r.

3.5. NOWOCZESNY KALENDARZ ROSYJSKI
3.5.1. Po rewolucji październikowej 1917 r. nowe władze bolszewickie postanowiły już 9 listopada
1917 r. przygotować zmianę kalendarza. Reformę przygotowano bardzo szybko i już 24 stycznia
1918 r. rząd sowiecki — Rada Komisarzy Ludowych (Sownarkom) wydała dekret o wprowadzeniu
w Republice Rosyjskiej zachodnioeuropejskiego kalendarza. Dekret zarządzał prostą zmianę. Ponieważ różnica między kalendarzem juliańskim a gregoriańskim wynosiła od 1900 r. 13 dni, nakazywał
uznać następny dzień po 31 stycznia za 14 lutego.
Dekret o wprowadzeniu w Rosyjskiej Republice
zachodnioeuropejskiego kalendarza.
W celu ustanowienia w Rosji jednakowego z wszystkimi prawie kulturalnymi
narodami obliczania czasu, Rada Komisarzy Ludowych postanawia wprowadzić po zakończeniu stycznia miesiąca bieżącego roku nowy kalendarz.
Z racji tego:
1) Pierwszy dzień po 31 stycznia tego roku uznać nie za 1–go lutego, ale
za 14–go lutego, drugi dzień za 15–go itd.
10) Do 1 lipca bieżącego roku pisać po liczbie każdego dnia według nowego kalendarza, w nawiasach liczbę według dotychczas obowiązującego
kalendarza.
Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych W. Uljanow (Lenin)
Zastępca Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych Cziczerin
Ludowi komisarze: Szlapnikow, Pietrowski, Amosow, Obolenski
Sekretarz Rady Komisarzy Ludowych Gorbunow.
Publikowany w „Prawdzie” z 27 I 1918 r. fragment dekretu Sownarkomu o zmianie kalendarza

Przy tym okres przejściowy, przeznaczony na przyzwyczajenie się do nowego kalendarza, wyznaczono do 1 lipca. Rozdzieliło to datację tzw. „starego stylu” od „nowego stylu”. Powstał pewien
problem, dość bowiem powszechnie dla uzgodnienia datacji dokumentów historycznych stosuje się
podwójną datację. Dla okresu od 1 lutego 1918 r. zasadniczej dacie wyrażonej w nowym stylu, jak
widzimy wyżej, miała towarzyszyć w nawiasach data w starym stylu. Jednocześnie we wszelkiego
rodzaju pracach i wydawnictwach historycznych i innych, tam, gdzie mamy do czynienia z datowaniem, dla okresu sprzed 14 lutego 1918 r. pisze się datę w starym stylu i w nawiasie datę w nowym
stylu. Przeliczenia dat są dość proste. Dla dat z okresu 1582–1699 odejmujemy od daty w starym
stylu 10 dni, dla dat z okresu 1700–1799 — 11 dni, dla dat z okresu 1800–1899 — 12 dni i dla dat
od 1900 r. do chwili obecnej — 13 dni.
Reformy kalendarza 1918 r. nie zaaprobował Kościół prawosławny. W ramach oporu przeciw „ateistycznej modernizacji” — tego typu hasła były niezwykle mocno akcentowane w propagandzie bolszewickiej — utrzymano kalendarz liturgiczny ułożony wedle kalendarza juliańskiego. Z tego powodu
Boże Narodzenie, jak i prawosławny Nowy Rok obchodzone są w Cerkwi prawosławnej, także na
ziemiach polskich, o 13 dni później niż w obowiązującym kalendarzu gregoriańskim — 7 i 14 stycznia.
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3.5.2. Władze bolszewickie ZSRR w wielu elementach starały się nawiązywać do europejskiej
tradycji rewolucyjnej. W dyskusjach wielokrotnie pojawiał się francuski kalendarz rewolucyjny. To,
co nie udało się jakobinom, miało udać się bolszewikom. Po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego w 1918 r. kolejny krok nie był realizacją idei rewolucyjnej, lecz sposobem na bezwzględny,
niewolniczy wyzysk pracowników, ukrytym pod szczytnymi hasłami. W chwili podjęcia programu
intensywnego uprzemysłowienia gospodarki, w 1929 r. Rada Komisarzy Ludowych postanowiła
o planowym przejściu wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych przemysłu na system pracy ciągłej (О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР). W ramach realizacji tego programu sowiecki organ zmilitaryzowanej gospodarki — Rada Pracy i Obrony,
wprowadziła od 1 października 1929 r. tabelę–kalendarz, w którym rok składał się z 72 o k r e s ó w
p i ę c i o d n i o w y c h, czyli 360 dni, oraz 5 dni świątecznych. Wszyscy pracownicy zostali przydzieleni do jednej z pięciu „kolorowych kategorii (żółta, różowa, czerwona, fioletowa, zielona). Każda z tych kategorii miała inny jeden dzień wolny od pracy w tygodniu. Brakujące 5 lub 6 dni (w roku
przestępnym) nazwano „bezmiesięcznymi wakacjami” (безмесячные каникулы). Były to: 1) dzień
Lenina świętowany po 22 lub po 30 stycznia; 2) dni pracy, dwa dni wolne na święto 1 Maja; 3) dni
przemysłowe (industrialne), dwa dni wolne 7 i 8 listopada (święto rewolucji październikowej); co
4 lata dodawano dzień przestępny po 30 lutego. Była to faktycznie odmiana francuskiego kalendarza
rewolucyjnego z 1793 r., z tą różnicą, że miesiąc zamiast 3 dekad, liczył 6 pięciodniówek.

Kartki z kalendarza sześciodniowego z lat trzydziestych XX w.

3.5.3. Kalendarz „pięciodniowy” dawał zbyt wiele wolnego czasu pracownikom (77 dni wolnych od pracy). Zatem już 21 listopada 1931 r. Sownarkom wydal dekret o przerywanym tygodniu
produkcyjnym (O прерывной производственной неделе в учреждениях). Zgodnie z tym 1 grudnia 1931 r. wprowadzono t y d z i e ń s z e ś c i o d n i o w y. Zamiast systemu ciągłego w każdym
z miesięcy, przywróconych z kalendarza gregoriańskiego, wyznaczono stałe dni wolne każdego 6,
12, 18, 24 i 30 dnia miesiąca. Tylko zamiast brakującego dnia wolnego w lutym wolny był 1 marca.
31 dzień odpowiednich miesięcy był dodatkowym dniem roboczym. Kalendarz ten przetrwał do
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26 lipca 1940 r., gdy powrócono do siedmiodniowego tygodnia i ośmiogodzinnego dnia roboczego.
Oba kalendarze rewolucyjne naruszały tradycyjny siedmiodniowy rytm życia z powszechnym dniem
wolnym w niedzielę i dlatego postanowiono wobec biernego oporu ustąpić. Jednocześnie rząd wydal
dekret o dniach wolnych od pracy poza niedzielami. Były to: 22 stycznia (Dzień Lenina), 1 i 2 maja
(Święto Pracy), 7 i 8 listopada (Święto Rewolucji Październikowej) i 5 grudnia (Dzień Konstytucji
1936 r.). Tym samym dekretem zniesiono 6 wolnych dni specjalnego odpoczynku i dwa święta,
12 marca (Dzień Obalenia Samowładztwa) i 18 marca (Dzień Komuny Paryskiej).
3.5.4. W ZSRR ustalił się kalendarz świąt świeckich, ponieważ aż do rozpadu ZSRR oficjalne
święta kościelne nie istniały. Po drugiej wojnie światowej świąt tych było osiem:
1 stycznia
— Dzień Nowego Roku, obchodzony od 1 stycznia 1700 r., w ZSRR jako dzień wolny od pracy wprowadzony dopiero ustawą z 23 grudnia 1947 r.,
8 marca
— Międzynarodowy Dzień Kobiet, obchodzony od 1910 r., jako dzień wolny od pracy w ZSRR wprowadzony ustawą z 8 maja 1965 r.,
1 i 2 maja
— międzynarodowe Święto Pracy, obowiązujące jako dni wolne od pracy w ZSRR
od 1918 r.,
9 maja
— Dzień Zwycięstwa, ustanowiony ustawą z 8 maja 1945 r., ale dekretem z 23 grudnia 1947 r. uznany za dzień roboczy, jako dzień wolny przywrócony w 1965 r.,
7 i 8 listopada — Święto Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, obchodzone
od 1918 r.,
5 grudnia
— Dzień Konstytucji obowiązujący w latach 1936–1977,
7 października — Dzień Konstytucji, ustanowiony w 1977 r. wraz z uchwaleniem nowej Konstytucji ZSRR.

3.6. INNE SPOSOBY OZNACZANIA ROKU STOSOWANE NA RUSI
Z kalendarzem bizantyjskim wiąże się także datowanie według indykcji. Indykcja — łac. indictio,
od czego pochodzi greckie ϊνδιχτος, rus. и н д и к т, to 15–letni cykl, liczony od stworzenia świata.
Pochodzenie indykcji wywodzi się zwykle z obowiązującego w starożytnym Rzymie podatku rolnego, który od czasów Hadriana weryfikowano, prowadząc spisy ludności co 15 lat, lub z Egiptu, gdzie
cykl 15–letni stosowano już w IV w. p.n.e.71 W Bizancjum system ten zaczęto stosować od 313 r.72
Od edyktu Justyniana z 537 r. indykcję w dokumentach stosowano obowiązkowo.
Indykcja obejmuje okres 15 lat, przy czym przy jej podawaniu nie wskazuje się, do jakiego cyklu 15–letniego ją zaliczyć. Na Zachodzie przyjęto, że cykl indykcji zaczyna się w 3 r. p.n.e. Zatem
w celu obliczenia indykcji danego roku według ery chrześcijańskiej należało dodać do daty rocznej
3 i podzielić uzyskaną sumę przez 15. Reszta oznaczała indykcję. W przypadku lat ery bizantyjskiej,
liczonej od stworzenia świata, mamy do czynienia z tzw. indykcją grecką albo konstantynopolitańską
(indictio Graeca, Constantinopolitana). Jej osobliwością było przypisanie do roku wrześniowego73.
Indykcja grecka — indykt była stosowana w Bizancjum i na Rusi oraz w dawnych włoskich posiadłościach bizantyjskich. Niespotykane gdzie indziej jest stosowanie indyktu do datacji dokumentów
wystawianych w W. Ks. Litewskim z kancelarią wielkoksiążęcą na czele, gdzie obok indykcji wy-

Chronologia Polska, s. 116–119.
Л. В. Черепнин, Русская хронология, s. 33.
73
W zastosowaniu indykcji widać wyraźnie jej pochodzenie od kalendarza słoneczno–księżycowego. Dzięki rozpoczęciu jej liczenia w systemie rzymskim od 3 r. p.n.e. różnica między jej początkiem a początkiem indykcji bizantyjskiej wynosi 5505 lat, liczbę podzielną przez 15. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie przeliczenie z tablic
indykcji roku w latach juliańskich.
71
72
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stępuje datacja od narodzenia Chrystusa. Nie wiadomo, czy mamy do czynienia ze stylem wrześniowym (indykt), czy styczniowym (rok dionizyjski). Reguły jednolitej nie ma.
Przypisać rok do danej indykcji można na podstawie tablicy podanej przez B. Włodarskiego lub
L. Czeriepnina, którą poniżej przytaczamy.
7300 7400 7500
7000 7100 7200
6700 6800 6900
6400 6500 6600
6100 6200 6300

tysiące i setki lat

1800 1900 2000

Od „stworzenia świata”
От
„сотворения
мира”

1500 1600 1700
Od „narodzenia Chrystusa” 1200 1300 1400
От
900 1000 1100
„рождества
600 700 800
христова”
300 400 500

5800 5900 6000
5500 5600 5700

Dziesiątki i jedności lat

0

100

200

10

5

15

0

15

30

45

60

75

90

3

13

8

11

6

1

1

16

31

46

61

76

91

4

14

9

12

7

2

2

17

32

47

62

77

92

5

15

10

13

8

3

3

18

33

48

63

78

93

6

1

11

14

9

4

4

19

34

49

64

79

94

7

2

12

15

10

5

5

20

35

50

65

80

95

8

3

13

1

11

6

6

21

36

51

66

81

96

9

4

14

2

12

7

7

22

37

52

67

82

97

10

5

15

3

13

8

8

23

38

53

68

83

98

11

6

1

4

14

9

9

24

39

54

69

84

99

12

7

2

5

15

10

10

25

40

55

70

85

13

8

3

6

1

11

11

26

41

56

71

86

14

9

4

7

2

12

12

27

42

57

72

87

15

10

5

8

3

13

13

28

43

58

73

88

1

11

6

9

4

14

14

29

44

59

74

89

2

12

7

Indykty

Dziesiątki i jedności lat

Indykty

Umiejętność posługiwania się indykcjami ma ogromne znaczenie, bo w bardzo wielu przypadkach jest to jedyne oznaczenie roku w dokumentach. Wówczas nie zawsze udaje się ustalić konkretną datę, gdy może być brane pod uwagę kilka okresów 15–letnich.
Rzymskie k a l e n d y spotykane są w ruskim piśmiennictwie dość rzadko. Wzmiankowane
są w piśmiennictwie Nowogrodu, który należał do Hanzy niemieckiej i utrzymywał liczne kontakty
ze światem łacińskim74.

3.7. ROK, MIESIĄC, TYDZIEŃ, DOBA, GODZINA
3.7.1. Rok. Rosyjskie słowo „год” (god), pochodzi od staroruskiego słowa „годъ” — czas, pora,
w ukraińskim „годі” — dosyć, skończone. Bywa kojarzone z innymi słowiańskimi znaczeniami,
słowa gody, które przenosi się na oznaczenie świąt, uroczystości albo pory roku. W staropolszczyźnie gody to Boże Narodzenie i dni od Bożego Narodzenia do Trzech Króli. Jeśli uznać, że rok
74

Л. В. Черепнин, Русская хронология, s. 37, § 8.
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przedchrześcijański na Rusi zaczynał się 25 grudnia lub na początku stycznia, to być może nazwa
„god” przeniesiona została na cały rok od 25 grudnia do 25 grudnia następnego roku. Wyprowadzane
są od tego liczne wspólne dla Słowian słowa, pogoda, wygoda, godny, godzić się etc.75
Miesiąc. Z dawnego słowiańskiego kalendarza pozostała nazwa „miesiąc” — „месяц” — „księżyc”, co wskazuje na używanie kalendarza księżycowego w epoce przedchrześcijańskiej.
Tydzień. U Słowian wschodnich nazwany неделя — będącej bezpośrednią kalką greckiej nazwy
tygodnia, podobnie jak miesiąc jest pozostałością kalendarza księżycowego, podziału miesiąca na
cztery równe, siedmiodniowe części zgodne z fazami księżyca. W dawnych kalendarzach często
spotyka się nazwę tygodnia — „седмица”, co odpowiada naszej siódemce. Cykl siedmiodniowy był
świadectwem szczególnego znaczenia przypisywanego tej liczbie już na starożytnym Wschodzie.
Najdawniejsi astronomowie wyróżniali na niebie 5 planet widocznych gołym okiem oraz Słońce
i Księżyc, tworzące siedem ciał niebieskich, symboli także astrologicznych o magicznym znaczeniu.
Te siedem ciał niebieskich, symboli dni tygodnia, wyodrębnili już astronomowie chaldejscy, skąd
trafiły one do Europy i w Rzymie otrzymały nazwy zgodne z tamtejszymi bóstwami. Wedle tamtejszych pojęć tydzień rozpoczynał dzień słońca — dies Solis, dalej dzień księżyca — dies Lunae
(poniedziałek), i kolejno Marsa, Merkurego, Jowisza, Wenery i Saturna.
Doba. Godzina. W języku ruskim nie istniało pojęcie doby (ros. cутки), tak jak i we współczesnym języku potocznym nie ma ścisłego rozróżnienia między pojęciami dzień (день) i doba. Z tym,
że dzień, zgodnie z naturą, dzielił się na noc (ночь) i dzień (день) we właściwym sensie. Nie wiadomo, kiedy zaczęto dzielić dobę na godziny, tzn. na jednostki czasu równe 1/24 doby. Na Rusi na
jej oznaczenie użyto słowa час (czas). To pierwotny wyraz słowiański, mający, z wyjątkiem właśnie
Rusi, wszędzie takie samo znaczenie — czas, gdy na Rusi pojęcie czasu określane jest wyrazem
время. Już w średniowiecznych źródłach spotykamy dzień 24–godzinny. Godzina (час) dzieliła się
na 60 mniejszych часцев (1 часец) — minut.
Osobliwością dawnego sposobu mierzenia części doby było wiązanie ich z przebiegiem zjawisk
w przyrodzie — gdzie długość dnia i nocy była zmienna w zależności od pory roku — do których
dostosowywano godziny nabożeństw. Doby nie zaczynano o północy, lecz z chwilą przebudzenia
ze snu. Z tym łączyło się pierwsze nabożeństwo zwane заутреня (jutrznia). Od godziny 3 do południa (полдень), które wypadało około godziny 6–7, do obiadu (обед) w cerkwi odprawiano obiednię (обедня), przed zachodem słońca odprawiane było kolejne nabożeństwo wieczorne (вечерня,
служба). Noc trwała od zmierzchu do świtu. W źródłach często zamiast godzin podawane są jako
określenie czasu nazwy wymienionych nabożeństw. W kalendarzach cerkiewnych godziny dzienne (дневние часы) i nocne (ночные часы) były niejednakowe dla różnych pór roku. W zależności
od tego liczba godzin dziennych i nocnych wahała się od 7 do 17. Faktycznie różnice maksymalne
między dniem i nocą według dzisiejszych reguł wynoszą jak 17,5 : 6,576.
3.7.2. Wraz z przyjęciem kalendarza juliańskiego Słowianie przejęli zapewne już w okresie
pierwszej misji w IX w. rzymskie nazwy miesięcy, które uległy slawizacji i w tej formie weszły do
języka cerkiewnosłowiańskiego, a stamtąd do ruskiego. Tylko w niektórych językach słowiańskich
(polski, ukraiński i in.) zachowały się relikty starosłowiańskiego kalendarza, gdzie nazwy miesięcy
nawiązywały do zjawisk przyrodniczych i prac sezonowych. Ze słowiańskiego kalendarza księżycowego pozostała nazwa „miesiąc” — „месяц” — „księżyc. W nazwach ruskich zwraca uwagę utrwalony od wieków marcowy początek roku, na co wskazuje zachowana numeracja miesięcy liczonych
od września do grudnia, miesiące od siódmego do dziesiątego.
М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, Москва 1986, т. 1, s. 426.
Л. В. Черепнин, Русская хронология, tabl. XI: obrazuje te wahania długości godzin zgodnie z staroruskim
sposobem mierzenia czasu, znanym z źródeł XVI–XVII w. i w późniejszym rachunku z XIX w. zmienność ich nie
podlega dyskusji.
75
76

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

165

SYSTEM LICZEBNIKÓW I CHRONOLOGIA BIZANTYJSKA I RUSKA

Nazwy miesięcy w tradycji rzymskiej i jej wpływ na Słowian
Nazwa łacińska

Nazwa rosyjska

Inne nazwy słowiańskie

Nazwa polska

Martius

март

березень, сухий, сакавик, březen

marzec

Aprilis

апрель

цветень, квітень, красавик, duben

kwiecień

Maius

май

травный, травень, май, květen

maj

Junius

июнь

червень, червленый, červen

czerwiec

Julius (Quintilis)

июль

липень, červenec

lipiec

Augustus (Sextilis)

август

серпень, жнивень, srpen

sierpień

September

сентябрь

вересень, září

wrzesień

October

октябрь

листопад, жовтень, кастрычнік, říjen

październik

November

ноябрь

грудень, листопад, лістопад, listopad

listopad

December

декабрь

студень, грудень, снежань, prosinec

grudzień

Januarius

январь

сечень, сичень, студзень, leden

styczeń

Februarius

февраль

лютый, лютий, люты, únor

luty

Z tabeli wynika, że na Rusi, dominujące w pierwszych wiekach chrześcijaństwa duchowieństwo
greckie narzuciło swój kalendarz i nazwy miesięcy. Przetrwały one do dziś. Stosowane w innych językach słowiańskie nazwy miesięcy, np. w ukraińskim czy czeskim, nie są miarodajne, ponieważ narzucono je w dobie nowożytnej w trakcie świadomego kształtowania języka literackiego. Ciekawy jest
pod tym względem przykład polskich nazw miesięcy, w którym zachowało się 10 własnych słowiańskich, z wyjątkiem marca i maja, które przyjęte bardzo dawno uległy całkowitej asymilacji językowej.
3.7.3. Natomiast nazwy dni tygodnia zachowano słowiańskie, z wyjątkiem soboty, pochodzącej
z tradycji judeochrześcijańskiej, gdzie pierwszym dniem tygodnia była niedziela, ostatnim zaś szabat — sobota, w cerkiewnosłowiańskim шаббат. Zgodnie ze swoim zwyczajem Słowianie rozpoczynali tydzień od poniedziałku, co poświadczają takie nazwy, jak вторник — dzień wtóry (drugi),
четверг — dzień czwarty, пятница — dzień piąty.
Nazwy dni tygodnia
polskie

rosyjskie

rzymskie

łacińskie średniowieczne

poniedziałek

понедельник

dies Lunae

feria secunda

wtorek

вторник

dies Martis

feria tertia

środa

среда

dies Mercuri

feria quarta

czwartek

четверг

dies Jovis

feria quinta

piątek

пятница

dies Veneris

feria sexta

sobota

суббота

dies Saturni

sabbatum

niedziela

воскресенье

dies Solis

dies Dominica (feria prima)

W przeciwieństwie do innych języków słowiańskich „tydzień”, czes. „týden”, pochodzący
od słów „ten dzień”, czyli, że po siedmiu dniach następuje ten sam dzień, w języku ruskim przejął
nazwę niedzieli — неделя, pochodzącą od nazwy dnia wolnego od pracy — „nie działający”, będącą bezpośrednim tłumaczeniem z greckiego άπρακτος. Z kolei nasza niedziela — siódmy dzień
tygodnia, w ruskim otrzymała nazwę „воскресение” — zmartwychwstanie, od wspominania każdej
niedzieli na mszach, że dzień ten jest obchodzony na pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego. Cerkiewna nazwa niedzieli to „Господний день” — dzień Pański.
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W dawnych latopisach dość często stosowane są odwołania do faz księżyca, a nawet do konkretnych dni od nowiu. Fazy księżyca określane są w terminologii własnej, co świadczy o istnieniu głębokiej tradycji ośmiu charakterystycznych widoków księżyca, gdzie nów nazywany jest (1) межи,
pojawiający się nowy sierp to (2) новец, pierwsza kwadra to (3) новый перекрой, księżyc około
10 dnia cyklu to (4) полполонь, pełnia to (5) полонь, następna faza około 17 dnia cyklu to (6) ущерб,
ostatnia kwadra to (7) ветхий перекрой i stary sierp to (8) ветох77.

Fazy księżyca

3.8. ŚWIĘTA CERKWI PRAWOSŁAWNEJ
W aktach staroruskich bardzo często spotykane jest datowanie poprzez wskazanie dnia konkretnego święta cerkiewnego. Święta kościelne w całym chrześcijaństwie są dwojakiego rodzaju, stałe (неподвижные,
непереходящие) i ruchome (подвижные, переходящие). Święta w Cerkwi prawosławnej obchodzone
są jako ustanowione przez Boga (Rdz 2,3; Wj 20,8–11), z tym, że w Nowym Testamencie sobota zamieniona została na niedzielę (воскресение) — kanon 29 Soboru Laodycejskiego (ok. 364 r.). Święta dzielą
się na wielkie, średnie, małe i codzienne, różniące się zakresem uroczystych obchodów. Najważniejsze
jest Święto Paschy (Пасха), czyli Zmartwychwstania Pańskiego (Воскресение Христово). Zmartwychwstanie Chrystusa wspominane jest w każdą niedzielę (воскресный день). Po nim następuje dwanaście
najważniejszych świąt, które zgodnie ze średniowieczną tradycją noszą nazwę двунадесятые праздники — dosłownie dwunaste święta (należące do dwunastu najważniejszych). Ponadto do wielkich świąt
zalicza się pięć świąt stałych (przed reformami patriarchy Nikona 1654–1656 było ich 7).
Święta stałe to najprostszy sposób odczytania poprawnej daty. Do tego celu potrzeba jedynie
znać datę wymienionego w źródle święta. Należy przy tym pamiętać, że w Cerkwi prawosławnej
wszystkie daty podawane są w kalendarzu juliańskim i współcześnie przeliczane są na obowiązujący w Rosji kalendarz gregoriański, przy zachowaniu odpowiedniego miejsca pod tradycyjną datą.
Wykazy świąt prawosławnych dostępne są w Chronologii polskiej opracowanej przez Bronisława
Włodarskiego78, który posłużył się kalendarzem ruskim z XIII w.79 oraz wykazem świętych z kalendarza XI–XIII w. odtworzonym przez Izmaiła Srezniewskiego na podstawie średniowiecznych
minieji80. Wykaz prawosławnych świąt opublikowano także w ZSRR81. Obecnie wszelkie informacje
są dostępne na rozlicznych rosyjskich stronach internetowych82. Najważniejsze święta mają własne
strony z niezwykle dokładnymi informacjami.

Rysunek autora na podstawie: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Mond_Phasen.svg>.
Chronologia polska, s. 262–286.
79
Макарий (Булгаков), Істория Русской церкви, т. 3, С.–Петербург 1868, s. 105 i 303.
80
И. И. Срезневскій, Древній русскій календарь по мѣсячнымъ минеямъ XI–XIII вѣка, „Христианские
древности и археология”, 1862, под ред. В. А. Прохорова, С.–Петербург 1863, кн. 7, s. 2–21.
81
С. Ф. Алмазов, П. Я. Питерский, Праздники православной церкви, Москва 1962.
82
Przykładowo: <http://www.calend.ru/holidays/orthodox/>, <http://www.pravoslavie.ru/>.
77
78
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Tablice świąt ruchomych są dostępne w wspomnianej Chronologii polskiej Włodarskiego. Podał
on daty Wielkanocy według kalendarza juliańskiego do 1582 r. i daty Wielkanocy według starego i nowego stylu dla lat 1582–1918 oraz według nowego stylu do 1997 r. Najcenniejsze w pracy ze świętami
ruchomymi jest zamieszczenie 35 tablic kalendarzowych ułożonych według dni Wielkanocy od 22 marca do 25 kwietnia. Dla okresu współczesnego mamy niewiele wydawnictw. Jest opracowanie Ihumena Ilii (Żukowa) ze Święto–Pokrowskiej Wspólnoty Monastycznej (Gar′ nad Wołgą)83 oraz książkę
kalendarz E. O. Bondarenko „Święta chrześcijańskiej Rusi”. Jest to ułożony w cyklu kalendarzowym
rocznym pięćsetstronicowy leksykon najważniejszych świąt, który zapoznaje czytelnika z żywotami
świętych kanonizowanych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, z uwzględnieniem tradycji ludowej84.85
Najważniejsze cerkiewne święta stałe (непереходящие al. неподвижные праздники)
obchodzone w Cerkwi prawosławnej
Двунадесятые непереходящие праздники (należące do 12 najważniejszych świąt)
Święto

Nazwa

Data Starego/Nowego Stylu

1 Narodziny Bogurodzicy

Рождество Богородицы

8 września/21 września

2 Podwyższenie Św. Krzyża

Воздвижение Креста Господня
Введение во храм Пресвятой
Богородицы
Рождество Христово

14 września/27 września

Крещение Господне (Богоявление)

6 stycznia/19 stycznia

Сретение Господне

2 lutego/15 lutego

7 Zwiastowanie Bogurodzicy

Благовещение Пресвятой Богородицы

25 marca/7 kwietnia

8 Przemienienie Pańskie
Zaśnięcie (Wniebowzięcie)
9
Bogurodzicy

Преображение Господне (второй Спас) 6 sierpnia/19 sierpnia

3 Ofiarowanie Bogurodzicy
4 Boże Narodzenie
Objawienie Pańskie
5
(Chrzest Jezusa Chrystusa)
6 Spotkanie Pańskie

Успение Богородицы

21 listopada/4 grudnia
25 grudnia/7 stycznia

15 sierpnia/28 sierpnia

Wielkie Święta (великие праздники)
1 Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy85 Покров Пресвятой Богородицы
2 Obrzezanie Pańskie

Обрезание Господне

3 Narodziny Jana Chrzciciela

Рождество Иоанна Предтечи
День святых апостолов Петра
и Павла
Усекновение главы Иоанна
Предтечи

4 Dzień św. Apostołów Piotra i Pawła
5 Ścięcie Jana Chrzciciela

1 października/
14 października
1 stycznia/14 stycznia
24 czerwca/7 lipca
29 czerwca/12 lipca
29 sierpnia/11 września

Илия Игумен (Жуков), Пасха и пасхалия. Время и календарь в православном сознании, Свято–Покровская
монашеская община, Санкт–Петербург 2000.
84
Э. О. Бондаренко, Праздники христианской Руси: Русский народный православный календарь, Янтарный
сказ, Калининград 2004 (wydanie trzecie rozszerzone; pierwsze wyd.: Калининградское книжное издательство,
Калининград 1993, 2 wyd. 1998).
85
Święto wyłącznie w Cerkwi ruskiej obchodzone podobno od XII w. na pamiątkę widzenia św. Andrzeja Jurodiwego (Konstantynopolitańskiego, zm. 936), który w czasie walk z Saracenami 1 X 910 miał mieć widzenie Bogurodzicy, która użaliwszy się nad ludem chrześcijańskim, zdjęła z głowy cudowne okrycie (pokrow) i rozpostarła je
nad całym biednym ludem bożym.
83
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x

Dni pamięci Jana Ewangelisty86

x

Święto wielebnego Sergiusza
Radoneskiego87

дни памяти апостола Иоанна
Богослова
св. преподобного Сергия
Радонежского

26 września i 8 maja
25 września

8687

Inne ważniejsze święta stałe
Świątki
Św. Jerzego
(wiosenny Juriew dzień)
Św. Mikołaja Cudotwórcy (wiosenny)
Św. Proroka Eliasza
Pierwszy Zbawiciel
(miodowy)
Post Uspienski
(na Wniebowzięcie)
Św. Szymona Słupnika
Św. Filipa
Filipowy post
na Boże Narodzenie

Святки
Память св. Георгия
(Юрьев день весенний)
Николин день
(Никола Чудотворец)
День св. пророка Илии
Первый Спас
(Медовый)

Tydzień po Bożym Narodzeniu

9 maja

Успенский пост

1–15 sierpnia

23 kwietnia

20 lipca
1 sierpnia

Семенов день
(Симеон столпник)
Филипов день
(Филипово заговение)

1 września
14 listopada

Рождественный Филипов пост
св. Георгия
(Юрьев день осенний)
Николин день осенний
(Никола зимний)

Dzień św. Jerzego
Św. Mikołaja

od 15 listopada
26 listopada
6 grudnia

Święto świąt i uroczystość z uroczystości
Zmartwychwstanie Pańskie (Wielkanoc) —
Пасха (праздников праздник и торжество из торжеств)
Wielkie święta ruchome z dwunastu najważniejszych (двунадесятые)
1

Wjazd Pański do Jerozolimy
(Palmowa Niedziela)

2 Wniebowstąpienie Pańskie
3

Dzień Św. Trójcy
(Zielone Święta)

Вход Господень в Иерусалим
(Вербное воскресенье)

niedziela
przed Wielkanocą
czwartek — 40 dzień
Вознесение Господне
po Wielkanocy
niedziela — 50 dzień
День Святой Троицы (Пятидесятница)
po Wielkanocy

Inne ważniejsze święta ruchome obchodzone przed Wielkanocą — Paschą
Niedziela Celnika i Faryzeusza

Неделя о мытаре и фарисее

70 dni przed Wielkanocą

Niedziela Syna Marnotrawnego

Неделя о блудном сыне

63 dni przed Wielkanocą

Niedziela Mięsopustna (zapusty)

Неделя мясопуситная
Неделя сыропустная
(заговение)

56 dni przed Wielkanocą

Niedziela Seropustna
Wielki Post

86
87

Великий пост

49 dni przed Wielkanocą
7 tygodni (48 dni)
przed Wielkanocą

Skasowane 1656.
Skasowane 1656.
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W kalendarzu prawosławnym tygodnie (седмицы) przed Wielkanocą liczą się od poniedziałku
do niedzieli włącznie. Każdy tydzień ma swoją nazwę. Rozpoczynając po Niedzieli Celnika i Faryzeusza, są to kolejno: седмица — 1. Сплошная, 2. Черкисова (всеядная), 3. Мясопустная,
4. Сыропустная (Cырная, Масленица). Kolejne siedem tygodni Wielkiego Postu nosi następujące
nazwy: cемица — 1. Федорова, собор, 2. Православия, 3. Безымянная, 4. Крестопоклонная,
5. Похвальная, 6. Вербная, 7. Великая, Страстная, Святая.
Po Wielkanocy okres 50 dni (niedziela Wielkanoc jest dniem pierwszym), kolejne siedem tygodni również ma swoje nazwy, są to: семица 1. Пасхальная, Светлая, 2. Фомина, 3. Мироносий,
4. О Расслабленном, 5. О Самарянине, 6. О Слепом, 7. Святых Отцов.
Ważniejsze święta ruchome obchodzone po Wielkanocy
Niedziela Św. Tomasza

Фомина неделя (Красная горка)
Радуница

Połowa pięćdziesięciu dni

Преполовение праздника
Владычня
Семик
Родительская

Zesłanie Św. Ducha

Niedziela Św. Trójcy

Духов день — Сошествие
Св. Духа
седмица троицкая

niedziela 8 dzień (oktawa)
po Wielkanocy
wtorek drugiego tygodnia,
10 dzień po Wielkanocy
środa czwartego tygodnia,
25 dzień po Wielkanocy
czwartek siódmego tygodnia,
47 dzień po Wielkanocy
sobota 7 tygodnia 49 dzień
po Wielkanocy
dzień po Pięćdziesiątnicy
tydzień po Pięćdziesiątnicy

Неделя троицкая
Петоров (Апостольский) пост

niedziela po Pięćdziesiątnicy
od poniedziałku w oktawę
Pięćdziesiątnicy do 29 czerwca

Ponadto w Cerkwi prawosławnej do 1917 r. w kalendarz roczny wpisywano szereg świąt mających świeckie pochodzenie, były to Carskie dni, Kawalerskie dni oraz święta Wiktorialne (od zwycięstw), np. obchodzono 27 lipca święto Zwycięstwa pod Połtawą (1709).
Carskie dni (Царские дни) — wielkie uroczyste święta obchodzone na pamiątkę — objęcia tronu, zawarcia małżeństwa, dnia urodzin i imienin Cesarza, Cesarzowej, Następcy Tronu, oraz mniej
uroczyste święta urodzin i imienin innych członków rodziny cesarskiej.
Kawalerskie dni (Кавалерские дни) — dni świąteczne świętych patronów poszczególnych
orderów uroczyście obchodzone: 3 lutego — Św. Anny (Орден Святой Анны); 25 kwietnia —
Św. Stanisława (Императорский и Царский Орден Святого Станислава); 30 sierpnia — Św. Aleksandra Newskiego (Oрден Святого Александра Нeвского); 22 września — Św. Księcia Włodzimierza (Императорский орден Святого Равноапостольного князя Владимира); 24 listopada —
Św. Katarzyny Męczennicy (Орден Святой Великомученицы Екатерины (или орден Освобождения); 26 listopada — Św. Jerzego (Императорский Военный орден Святого Великомученика
и Победоносца Георгия); 30 listopada — Św. Andrzeja Apostoła (Императорский орден Святого
апостола Андрея Первозванного) i 16 grudnia — Św. Jana Jerozolimskiego (Орден Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийский крест).
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3.9. DATOWANIE WEDŁUG ZJAWISK ASTRONOMICZNYCH,
ZAĆMIENIA SŁOŃCA I KSIĘŻYCA
Często określenie daty wydarzenia opisywanego w źródłach było czynione za pomocą towarzyszących zjawisk astronomicznych. Najczęściej wzmiankowanymi zjawiskami tego rodzaju były zaćmienia słońca lub księżyca. Już we wczesnym stosunkowo średniowieczu zjawiska te traktowane
były jako normalne. Mówiąc o zaćmieniu słońca, pisarz dodawał z pewnością siebie, że tylko „głupcy zwą je obgryzionym słońcem”. Obserwowano także na niebie komety i inne zjawiska, zorze czy
halo. W tym przypadku trzeba sięgnąć po tablice astronomiczne. Sposoby obliczania dat kalendarza
juliańskiego za pomocą tablic astronomicznych zaćmienia słońca i księżyca podał L. Czeriepnin.
Publikacja ta na szczęście jest dostępna w Internecie do pobrania za niewielką opłatą, co zwalnia nas
od publikowania dość skomplikowanych tabel i wyjaśnień88.

4. SPROWADZANIE DAT DO WSPÓŁCZESNEGO SYSTEMU
MIARY CZASU I KONTROLA DAT
4.1. DATOWANIE W RĘKOPISACH RUSKICH
4.1.1. Jak już wyżej wspomniano, w aktach i latopisach ruskich do datowania stosowano trzy style,
marcowy, ultramarcowy i wrześniowy, toteż pierwszym zadaniem badacza jest ustalenie stylu, w jakim datowane jest badane źródło. Przy takiej okazji warto zwrócić uwagę na wszystkie towarzyszące
dacie elementy, takie jak wzmiankowanie zjawisk astronomicznych, datowanie innymi systemami,
np. przez podanie indykcji, dnia tygodnia, święta kościelne etc. Pomocne mogą być wymienione
w dokumencie znane osoby i wszelkie inne dane wskazujące pośrednio na czas powstania dokumentu. Do datowania potrzebna jest ponadto pewna znajomość chronologii matematycznej. Do niej
należą używane już wyżej pojęcia cyklu słonecznego i cyklu księżycowego.
Rok kalendarzowy nie składa się z pełnej liczby tygodni. Liczy 52 tygodnie i 1 dzień (365 : 7 = 52,
reszta 1), natomiast rok przestępny — 52 tygodnie i 2 dni (366 : 7 = 52, reszta 2). Zatem zwykły
rok kończy się tym samym dniem tygodnia, jakim się zaczął, zatem dzień tygodnia przypadający
na dany dzień roku ulega w następnym roku przesunięciu o 1, a w roku przestępnym po 28 lutego
o 2 dni. Taki sam układ roku i dni tygodnia powtarza się w ten sposób co 28 lat i nosi nazwę c y k l u
s ł o n e c z n e g o.
4.1.2. Pomocą w praktycznym datowaniu na Rusi były tzw. w r u c e l e t a, ruskie вруцелета
od в руце летo — rok w ręce, właściwie rok na dłoni, system oznaczania na palcach i dłoni rozmaitych systemów datowania na podstawie liter przypisanych do każdego dnia roku w kalendarzach
kościelnych. System ten pozwala ustalić dzień tygodnia dla dowolnej daty. Podręczniki publikują
liczne formuły ustalania dnia tygodnia lub daty wedle dnia tygodnia, co jest możliwe, ale pewniejsze
są tablice chronologiczne89. Iwan Klimiszyn w książce o kalendarzu i chronologii przystępnie wyjaśnił, na czym polegał system sprawnego ustalania, jaki dzień tygodnia, miesiąca i roku odpowiada
konkretnej dacie90. Wiadomości tego rodzaju czerpiemy dziś z kalendarza, dostępnego w każdym
sklepie czy księgarni. Te same potrzeby odczuwano dawniej, ale wobec braku dostępnych kalendaЛ. В. Черепнин, Русская хронология, s. 64–68, rozdz. IV, § 25, tabl. XVII, XVIII i XIX, zob. <http://www.
twirpx.com/file/215289/>.
89
Zob. С. И. Селешников, История календаря и хронология, Москва 1970, приложения.
90
И. А. Климишин, Календарь и хронология, Москва 1990, rys. na s. 264–270.
88
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rzy ludzie musieli sobie radzić inaczej. Metoda obliczania dat za pomocą palców była znana jako
„ręka Damaskina”, od św. Jana z Damaszku (Иоанн Дамаскин, ok. 675–ok.749)91, lub częściej
„ręka teologii” (богословля). System ten może być używany w rozmaitych wariantach i poziomie
trudności oraz dokładności liczenia dat. W książce W. Pietrowa „Ręka teologii” z 1787 r. znajduje
się 70 rysunków zastosowania tego systemu92.
Rok na dłoni zasadza się na siedmiodniowym tygodniu, toteż potrzebne jest 7 liter (wg porządku
greckiego): А, В, Г, Д, Е, Ѕ, З. Rozmieszczano je na lewej dłoni przy palcu wskazującym, zaczynając
od A u podstawy palca, wyżej В, nad nim Г i na końcu palca Д, a dalej na odwrotnej stronie palca
z góry na dół Е, Ѕ, З. Litery te są na stałe powiązane z dniami kalendarzowych miesięcy, których
rachuba zaczyna się od 1 marca. Zatem mamy 1 marca = Г, 2 marca = В, 3 marca A, 4 marca = З itd.
W związku z tym na palcu obok litery Г stawiamy datę 1 marca, po czym liczymy dalej zgodnie
z przebiegiem liter, wiedząc, że dana litera powtarza się co 7, czyli 8, 15, 22 i 29 marca. Zatem
30 marca (В), 31 marca (A), 1 kwietnia przypadnie na literze З, na odwrotnej stronie palca. Teraz
możemy cztery razy obejść palec z literą З i następnie ustalić położenie dnia 1 maja. I tak zaznaczamy na palcu litery pierwszych dni miesiąca dla całego roku. Oczywiście pamiętając, że jest to system
ustalony dla kalendarza juliańskiego.

Rozłożenie wruceletnych liter na palcu
wskazującym, służące ustaleniu dnia tygodnia
podanej daty kalendarzowej

Rozłożenie liter i liczb na palcach lewej ręki
służące wyznaczeniu cyklu słonecznego
i wruceleta (litery niedzieli)

Litery dni tygodnia to był dopiero początek pracy, teraz należało ustalić wruceleto, czyli literę
niedzieli charakterystyczną dla danego roku, która zgodnie z cyklem kalendarzowym zmieniała się
w rytmie powtarzanym 28 lat, czyli cyklu słonecznym (круг солнца). W tym celu należało litery
ustawić na palcach odpowiednio do kolejności w cyklu słonecznym, zgodnie z wyliczeniami znanymi od starożytności.

91
92

W pismach Jana z Damaszku nie ma śladu owej ręki i systemu liczenia dat.
В. Петров, Рука богословля или наука изъяснения о Пасхалии, Москва 1787.
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Litery niedzieli (wruceleta) w cyklu słonecznym
Lata cyklu słonecznego

Wruceleto
А

1

7

12

18

В

2

13

19

24

Г

3

8

14

25

Д

9

15

20

26

Е

4

10

21

27

Ѕ

5

11

16

22

З

6

17

23

28

Zaczynano od końca środkowego palca lewej ręki, w kierunku palca serdecznego, po czym przez
mały palec przechodzono na odwrotną stronę ręki, stawiając odpowiednie do kolejnych liczb litery
przy każdym stawie coraz niżej, idąc od prawej do lewej do 15 litery, po czym przechodzono na
wewnętrzną stronę dłoni i teraz od lewej do prawej stawiano litery, idąc rzędami stawów w górę,
kończono na czubku palca wskazującego literą З — cykl 28 (= 0). Dla dalszego obliczania należało
kontynuować wędrówkę. Wszystkie lata przestępne (високосные) znalazły się na małym palcu —
3–Г, 7–А, 11–Ѕ, 15–Д, 19–В, 23–З, 27–Є. Teoretycznie poszukiwanie właściwej litery niedzieli
danego roku wymaga przejścia przez wszystkie ponad 7000 lat, co byłoby dość żmudnie. Jednak
jeśli uzmysłowimy sobie, że tysiące, setki i dwudziestki lat znajdują się na jednym wskazującym
palcu (rachunek, 100 = 3 × 28 + 16), rachunek należy zaczynać od palca wskazującego. W naszym
wywodzie nie chodzi o opanowanie tej techniki liczenia, dysponujemy bowiem tablicami liter niedzieli i takie sposoby nie są dziś potrzebne. Chodzi o uzmysłowienie sobie, że wprawny komputysta
cerkiewny mógł w kilkanaście sekund wyliczyć na palcach dzień tygodnia potrzebnej daty lub na
podstawie roku i dnia miesiąca i dnia tygodnia wskazać datę roczną.

Rozłożenie liter i liczb na prawej
ręce, służące wyznaczeniu cyklu
księżycowego i użytecznej litery

Rozłożenie liter na lewej dłoni,
służące wyznaczeniu kluczowej
litery

Rozłożenie liczb na palcach prawej
ręki, służące wyznaczeniu indyktu

Z kolei cykl księżycowy, na podstawie którego ustalano dzień Wielkanocy i zależne od niej święta
ruchome, był opracowany na prawą dłoń i system wyglądał dość podobnie. Tu poszukiwana była
litera porządkowa (исправна). Litera ta pokazuje datę ущерба, dnia następującego bezpośrednio
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po wiosennej pełni księżyca. W celu dokonywania obliczeń na każdym palcu zaznaczano po 4 pozycje, a na kciuku trzy, w sumie 19, pełny cykl księżycowy Metona. Liczenie zaczynano od dołu palca
wskazującego w kierunku małego palca, potem kciuk i rząd wyżej znów od palca wskazującego do
małego i tak do 19. Kolejny 20 rok zajmie pozycję 1. W następnym cyklu rok 40 zajmie pozycję 2,
w kolejny rok 60 pozycję 3, osiemdziesiąty pozycję 4 itd.
4.1.3. J. Kamiencewa oprócz wymienionych czysto chronologicznych sposobów datowania zwraca uwagę na szereg cech pośrednich rękopisów, które mogą być w tym pomocne. Pierwsze z nich
to cechy paleograficzne, omawiane szeroko w tym opracowaniu, materiał pisarski, typ i charakter
pisma, znaki wodne, ozdoby i inne cechy zewnętrzne badanego zabytku. Bardzo cennych wskazówek może udzielić sfragistyka i związana z nią heraldyka. Pieczęcie, herby znajdujące się na dokumencie lub mu towarzyszące pozwalają często weryfikować daty. Można także do datowania wykorzystać dane metrologiczne, miary i wymieniane w tekście pieniądze. Z tym, że dane te nie mogą
służyć dokładnemu datowaniu, ale jedynie mieć charakter pomocniczy. Do cech pośrednich można
także zaliczyć sposoby tytułowania przedstawicieli najwyższej władzy, imiona wielkich i udzielnych
książąt, carów, przedstawicieli hierarchii duchownej (metropolici, archimandryci, ihumeni), djaków
rozmaitych prikazów, wojewodów i osób należących do administracji wojewodów i inne tego typu
świadectwa. Weryfikacji datowania mogą służyć pośrednio także korespondujące z badanym inne
dokumenty, mające te same cechy zewnętrzne, pochodzące z tej samej kancelarii lub kręgu monasterskiego, w których zawarto informacje chronologiczne. W pracy przydatne będą także wszelkiego
rodzaju publikacje informacyjne, wykazy władców, urzędników, tablice genealogiczne itp.93
Stan badań nad chronologią dawnych epok można uznać za zadowalający, zwłaszcza w odniesieniu do latopisarstwa, które ma ogromną literaturę. Także wiele w ostatnich dziesięcioleciach zrobiono w zakresie datowania dokumentów sprzed 1700 r. Nieco słabsza jest w Rosji refleksja nad
chronologią aktową późniejszych czasów, która także ma swoją specyfikę.
4.1.4. Najstarsze dokumenty ruskie nie są datowane bezpośrednio. Z tego powodu rosyjscy wydawcy zbiorów dokumentów wypracowali praktyczną metodykę wykorzystywania danych pośrednich, takich jak cechy paleograficzne, zawarte w treści informacje o osobach i instytucjach oraz
ewentualnie wydarzeniach, co można konfrontować z relacjami latopisów. Najczęściej datowanie
prowadzi się na podstawie imion władców, urzędników czy duchownych wymienionych w tekście
dokumentu. Ustalamy je, korzystając z katalogów. Datowanie wtedy zawężone jest do okresu sprawowania władzy lub funkcji danej osoby, nawet do kilkudziesięciu lat. Drugim elementem może
być wydarzenie wymienione w dokumencie, którego data jest znana skądinąd. Kolejnym elementem
chronologicznym jest powiązanie aktu prawnego czy też wydania dokumentu ze świętem, w czym
pomocne są kalendarze. Mogą być też wydarzenia, które wstrząsnęły społeczeństwem — najazdy,
oblężenia grodów, wielkie pożary — na tyle, że odnotowano to w właśnie tworzonym dokumencie.
W dokumentach moskiewskich, poczynając od około 1510 r., data wpisywana była obowiązkowo.
W aktach prywatnych wspomagać datowanie mogą pewne dodatkowe informacje, np. w zastawach
są to terminy spłaty długów itp.
4.1.5. Przyjęcie przez Rosję kalendarza juliańskiego w 1700 r. stworzyło szereg nowych problemów. Dla historyka i badacza dokumentów istotne jest rozgraniczenie, w jakim stylu dokument
jest datowany, a w jakim prowadzimy datację w celach badawczych. W historiografii radzieckiej
J. Kamiencewa wymienia kilka takich informatorów dla Rosji: П. М. Строев, Списки иерархов и настоятелей
монастырей российской церкви, С.–Петербург 1877; А. В. Экземплярский, Великие и удельные князья
северной Руси в татарский период с 1238 г. по 1505 г., т. 1–2, С.–Петербург 1889–1891; А. Барсуков,
Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия по
напечатанным правительственным актам, С.–Петербург 1902; С. К. Богоявленский, Приказные судья XVII
века, Москва–Ленинград 1946; С. Б. Веселовский, Дьяки и подьячие XV–XVII вв., Москва 1975.
93
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i postradzieckiej nie ma co do tego powszechnej zgody. Są zwolennicy podawania dat dokumentów,
którzy jedynie zaznaczają, że do 31 stycznia 1918 r. wydarzenia datowane są przez nich w starym lub
nowym stylu, są praktykujący datowanie w obu stylach wedle wspomnianych reguł, do 31 stycznia
1918 r. pierwsza jest data dzienna juliańska, a gregoriańska podana po niej w nawiasach, a od 14 lutego 1918 r. pierwsza jest data dzienna gregoriańska, a juliańska po niej w nawiasach. Zjawiska
te wylicza i piętnuje J. Kamiencewa. Albowiem wskazana wyżej reguła nie jest niestety stosowana.
Z przytoczonych przez nią przykładów wydawnictw źródłowych wynika, że często zawierają one
błędy nie do naprawienia bez samodzielnych studiów. Przykładowo, gdy wydawca dokumentów
z epoki rewolucji 1905–1907, obejmujących także wojnę rosyjsko–japońską, w tym samym wydawnictwie dokumenty rosyjskie datuje wedle starego stylu, zagraniczne wedle nowego stylu, a niektóre,
np. dokumenty umów międzypaństwowych, zaopatruje w daty obu stylów bez żadnych wyjaśnień,
w jednej publikacji źródłowej mamy cztery rodzaje datowania.
4.1.6. Datowanie dokumentów epoki po 14 lutego 1918 r. nie powinno nastręczać istotnych trudności, ze względu na używanie powszechnie stosowanego w skali międzynarodowej kalendarza gregoriańskiego. Jedynym problemem wskazywanym przez podręczniki są w początkowym okresie
istnienia władz sowieckich niejasności co do reguł i hierarchii władzy, a co za tym idzie, w przypadku aktów prawnych różnice dat między uchwaleniem prawa przez komitet partyjny, rząd (Radę
Komisarzy Ludowych) a formalną uchwałą organu ustawodawczego, którym do 1936 r. był Centralny Komitet Wykonawczy Rad czy też teoretycznie wyższy od niego Wszechrosyjski, a od 1922 r.
Wszechzwiązkowy Zjazd Rad. Do tego dochodzą daty publikacji aktu w odpowiednim dzienniku
urzędowym bądź w oficjalnej prasie. Musimy pamiętać, że w ZSRR dwie centralne gazety, „Prawda” i „Izwiestija”, miały status oficjalnych organów, odpowiednio KC KPZR i rządu. Z tego powodu w podręcznikach historii, opracowaniach, a nawet publikacjach dokumentów ten sam akt może
występować pod różnymi datami, w zależności od tego, czy chodzi o przyjęcie przez organ wykonawczy, zatwierdzenie przez organ ustawodawczy, czy publikację94. Z powyższych względów data
dokumentu nie musi być tożsama z datą wydarzeń, jakich dotyczy.

4.2. SPECYFIKA DATOWANIA W KRAJACH BAŁTYCKICH
I NA ZIEMIACH ZACHODNIORUSKICH
4.2.1. Odrębność chronologii ziem nadbałtyckich i zachodnioruskich, od XIII w. pozostających pod
władzą Zakonu Niemieckiego (Inflanty), W. Ks. Litewskiego i Polski, polega na tym, że na ziemiach
tych ścierały się wpływy chronologii zachodniej trafiające tu za pośrednictwem piśmiennictwa łacińskiego z tradycją rusko–bizantyjską. Musimy mieć świadomość, że kulturowo obszar rusko–bizantyjski cechowała znacznie większa różnorodność, ze względu na piśmiennictwo w języku rodzimym.
Z tego powodu mamy do czynienia z nieporównywalną obfitością źródeł narracyjnych, latopisów,
w stosunku do zaledwie kilku kronik, jakich dorobiła się Polska czy Inflanty. Natomiast W. Ks. Litewskie od XV w. wytwarzać zaczęło własne latopisy. Jest pewien problem, tworzone bowiem zgodnie z regułami latopisarstwa ruskiego, są obecnie przedmiotem bezsensownego sporu o ich charakter
litewski, białoruski, białorusko–litewski, litewsko–ruski etc. Latopisy te to kolejno Latopis wielkich
książąt litewskich sporządzony ok. 1420 r. opisujący dzieje od śmierci Giedymina po koniec XIV w.,
niedatowany, dalej Latopis 1446 r., nie zachowany, znany z późniejszych kilku redakcji z przełomu XV i XVI w., gdzie wydarzenia datowane są według ery bizantyjskiej od stworzenia świata,
przy czym w zależności od kopii, późniejsze zawierają datowanie zachodnie od Narodzin Chrystusa
М. С. Селезнев, Вопросы воспроизведения текста и датировки документов в публикациях по истории
советского общества, „Вопросы архивоведения”, 1960, № 8, s. 36–43.
94
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(Лета Божого, лета от Божого нарожения). Napisana ok. 1520 r. Kronika W. Ks. Litewskiego
i Żmudzkiego w najstarszej części niedatowana, od XIV w. wiadomości datuje erą bizantyjską. Specjalne miejsce zajmuje tu Kronika Bychowca, zapewne napisana ok. 1534 r., zachowana w późnej
kopii transliterowanej na łacinkę. Widać w niej przemianę kulturową. Tam, gdzie autor korzystał
z jakichś dawniejszych latopisów, zachowuje datowania oryginalne, w sumie dat ery ruskiej wymienia 18 między rokiem 6906 a 7014. Jednak większość powieści rocznych nie jest datowana, choć
styl mógłby wskazywać, że w źródłach były, ponieważ bardzo wiele z nich zaczyna się charakterystycznymi słowami „Toie że zimy...” lub „Toho ż leta...”. Późniejsze latopisy klasyfikowane jako białorusko–litewskie były przedatowywane. Te, które zawierały wyciągi lub skrócone wersje jakiegoś
ogólnoruskiego latopisu, zawierają daty ery bizantyjskiej. Spisywane na miejscu w XVI–XVIII w.
mają daty ery dionizyjskiej95.
4.2.2. Datowanie dokumentów w kancelarii litewskiej daje się prześledzić na podstawie publikowanych ksiąg Metryki Litewskiej. Najogólniej po analizie najstarszych ksiąg z czasów panowania
Kazimierza Jagiellończyka (1440–1492), Aleksandra Jagiellończyka (1492–1506) i Zygmunta I Starego (1506–1548) można stwierdzić, że w kancelarii hospodarskiej w W. Ks. Litewskim do śmierci
Aleksandra w 1506 r. w dokumentach pisanych po rusku w datacji stosowano wyłącznie lata ery
bizantyjskiej i indykcje. Przy czym w zależności od księgi proporcje dat są zróżnicowane. Tak więc
w Ks. 3 wpisów (записей) z lat 1440–1498 na 39 wpisów datowanych rokiem od stworzenia świata
jest aż 21, pozostałe datowane są indykcją lub wcale. Natomiast w Ks. 4 wpisów z lat 1479–1491
nie ma żadnej daty rocznej, są tylko indykcje. W Ks. 6 wpisów z czasów Aleksandra Jagiellończyka
z lat 1494–1506 przeważa datowanie za pomocą indykcji. Generalną zmianę możemy obserwować
w zwyczaju kancelarii wielkoksiążęcej z chwilą objęcia tronu przez Zygmunta Starego. Przybyły
ze Śląska władca wprowadził natychmiast swoje zwyczaje datowania. Już pierwsze wpisy w języku
ruskim z listopada 1506 r. datowane są Rokiem Bożym 1506. Datację od stworzenia świata spotykamy jedynie w korespondencji i układach z Moskwą.
Zmiana stosowanej ery, przy pozostawieniu indykcji jako podstawowego elementu obecnego
w zasadzie we wszystkich wpisach do Metryki Litewskiej, nie dotyczyła innych kancelarii, a także
terenów ruskich W. Ks. Litewskiego, o czym informuje księga Metryki Litewskiej, zawierająca kopiariusz dokumentów dóbr królowej Bony z lat 1440–1548. We wpisach zachowano tam oryginalną
datację, tak więc dokumenty pisane po rusku, wystawiane na Polesiu (Pińsk), w Grodzieńskiem i in.,
zachowują daty według ery ruskiej.
Pozostałe elementy datowania dokumentu ruskiego z terytorium Polski i W. Ks. Litewskiego nie
różnią się od innych terenów Rusi. Wypada tylko stwierdzić, że pomocna może być tu edycja Metryki Litewskiej, która przekroczyła już 40 tomów. Są do dyspozycji doskonale przygotowane katalogi
urzędników centralnych i lokalnych ułożone według województw, co znacząco ułatwia weryfikowanie dat poprzez sprawdzenie występujących w nich osób. Są też świetne rodowody władców z dynastii Romanowiczów halickich i dynastii Giedymina.
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А. А. Семянчук, Беларуска–літоўскія летапісы і польскія хронікі. Вучэбны дапаможнік, Гродна 2000.
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Rozdział IV

MATERIAŁY I NARZĘDZIA PISARSKIE

1. NAJDAWNIEJSZE MATERIAŁY, NARZĘDZIA I SPOSOBY PISANIA
Materiały i narzędzia pisarskie używane na dawnej Rusi niewiele różniły się od występujących w innych krajach chrześcijańskiej Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej. Pismo i technika pisarska przywędrowały na Ruś z obszaru pozostającego pod wpływem kultury bizantyjskiej, więc
początkowo na pewno korzystano z tamtych doświadczeń i o zasadniczej odrębności warsztatu pisarskiego nie może być mowy.

1.1. TABLICZKI WOSKOWE — CERY
1.1.1. Posługiwanie się na terenie Rusi tabliczkami woskowymi do pisania (ros. восковая табличка,
восковая дощечка, вощечка, цера) długo było kwestionowane w nauce. Zdaniem dawniejszych
uczonych rosyjskich ten antyczny, stosunkowo tani wynalazek materiału pisarskiego nie przyjął się
na Rusi, ze względu na konkurencję innego tańszego materiału — kory brzozowej. Toteż podręczniki paleografii ruskiej nie podejmują tej problematyki1. Dopiero odkrycia archeologiczne ostatnich
dekad dowiodły, że tabliczki woskowe — ros. церы, (z łac. cera — wosk) znane były przynajmniej
w grodach średniowiecznych mających kontakty handlowe z Zachodem, Nowogrodzie, Pskowie,
Brześciu i kilku innych2.
Odnalezione ruskie cery są nieliczne. W Nowogrodzie w latach 1932–1994 znaleziono 11 tabliczek, z tego dwie w warstwie z XI w. i dwie z XIV w. Wskazuje to na systematyczne użytkowanie
tabliczek woskowych na Rusi w średniowieczu. Cery odnalezione w Nowogrodzie to przeważnie
prostokątne drewniane tabliczki o wysokości do 20 cm. Nieliczne tabliczki w górnej części mają
trójkątne zakończenia. Z boku tabliczki nawiercano otwory służące do wiązania rzemieniami kilku
tabliczek w kodeks (łac. caudex), w zależności od ilości tabliczek zwane dyptyk, tryptyk, poliptyk.
Każda tabliczka ma wyrzeźbione równe zagłębienie wypełniane woskiem, który po zastygnięciu dawał gładką powierzchnię nadającą się do pisania. W kodeksach tabliczki zewnętrzne miały zagłębienia po jednej stronie, wewnętrzne były dwustronne. Takie poliptyki stanowiły wzorzec dla późniejszych ksiąg. Na wosku pisano rylcem. Znalezione na Rusi drewniane rylce mają na drugim końcu
rzeźbione główki lub łopatki. Odkrycie na Rusi około 250 takich rylców zakończonych łopatką do
wyrównywania wosku świadczy o dość szerokim rozpowszechnieniu tego materiału pisarskiego.

Е. Ф. Карский, Славянская кирилловская палеография, s. 110, uznał, że tabliczki woskowe na Rusi w ogóle nie
występowały.
2
Е. А. Рыбина, Церы из раскопок в Новгороде, „Новгород и новгородская земля. История и археология”,
1994, № 8 (http://www.bibliotekar.ru/rusNovgorod/17.htm). Podaje ona 8 grodów, ale zważywszy na odkrycie dokonane w 2008 r. w Pskowie, jest ich 9.
1
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Kilka tabliczek jest ozdobionych bogatym ornamentem roślinnym na zewnętrznej stronie. Niezwykle interesujące są dwie kwadratowe tabliczki odkryte w Nowogrodzie w warstwie z XII w. Na
bokach jednej z nich wypalono chaotycznie rozmieszczone litery, a na grzbiecie litery są wypalone
ostro i wyraźnie: Б, Ж, К, П, в, Ш, Ю.

1 i 2 — XI w. (wykop Nerewski); 3, 4, 5, 6 — XII w.
(wykop Troicki)

1 — XII w. (wykop Troicki); 2 — XIII w.
(wykop Iljiński); 3 — XIII/XIV w. (transza na
ul. Nikityńskiej); 4 — XIV w. (wykop Nerewski);
5 — XIV w. (wykop Troicki)

Cery z wykopalisk w Nowogrodzie

Zdaniem prof. Andrieja Zalizniaka taka kolumna jest identyczna z pismem na korze brzozowej
nr kat. 199, zawierającym pełen alfabet cyrylicki. Na drugiej z tabliczek zachowały się resztki wosku
z napisami „...кланяю... язъ тиунъ...” oraz na brzeżku inny napis zaczynający się od słów: „А язъ
тиоуне”. Z XIV w. pochodzą trzy tabliczki najpewniej importowane z któregoś z miast hanzeatyckich, gdzie zachowały się wraz z innymi przedmiotami, rylcami, ceramiką reńską, oprawami noży
etc. Jelena Rybina, autorka opracowania, z którego czerpiemy podane informacje, twierdzi, że odkrycia tabliczek nowogrodzkich dokonano wraz z dużym zbiorem pism na korze brzozowej, co
wskazuje, że pracował tam profesjonalny pisarz3.
Ciekawym odkryciem, nie do końca zinterpretowanym, jest odkopany w 2008 r. w Pskowie
w warstwie z XV w. niewielki futerał skórzany zawierający w środku deseczkę przypominającą
tabliczkę woskową.

Tabliczka woskowa odkryta w 2008 r.
Tamże. Także Е. А. Рыбина, Образование в средневековом Новгороде (по археологическим материалам),
„Проблемы истории России”, вып. 3: Новгородская Русь: Историческое пространство и культурное
наследие, Екатеринбург 2000, s. 25–44.
3
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Całość ma długość zaledwie około 10 cm i przypomina futerał współczesnego telefonu komórkowego, o czym donosiła miejscowa agencja informacyjna, mówiąc o odnalezieniu osobistego notatnika mieszkańca Pskowa4.
1.1.2. Największą wagę dla kultury ruskiej ma odnaleziony w Nowogrodzie w 2000 r. w warstwie z XI w. drewniany kodeks, złożony z trzech lipowych tabliczek (tryptyk) z tekstem psalmów
napisanych cyrylicą na wosku5. Według W. Janina i A. Zalizniaka ten, jak go nazwali, „Psałterz
Nowogrodzki z XI w.” jest najstarszą znaną księgą ruską. Kodeks ma wymiary 19 × 15 × 1 cm, na
każdej deseczce jest wgłębienie o wymiarach 15 × 11,5 cm, zalane woskiem. Środkowa tabliczka jest dwustronna, zatem kodeks zawiera cztery strony tekstu. Dzięki położeniu w mokrej ziemi
bez dostępu powietrza drewno i wosk przetrwały prawie 1000 lat. Datowanie radiowęglowe wosku
wskazuje na pochodzenie kodeksu z lat 760–1030. Tekst kodeksu stanowią dwa psalmy, nr 75 i 76
(wedle tradycyjnej prawosławnej numeracji), i na zakończenie kilka zatartych i 6 czytelnych wierszy
z psalmu 67. Tekst nosi cechy charakterystyczne dla pisarzy z Słowiańszczyzny południowej, ale
zdaniem W. Janina i A. Zalizniaka nie był nim Bułgar ani Serb, lecz Rusin. Wskazują na to cechy
paleograficzne: zamiana w tekście cerkiewnosłowiańskim jusów „ѫ” i „ѩ” na ruskie „ѹ” i charakterystyczne dla języka mówionego tzw. akanie, zastąpienie nieakcentowanego „o” przez „a”.
Tekst kodeksu został opracowany i ogłoszony już w 2002 r. przez profesora Andrieja Zalizniaka,
co zwalania nas od analizy przekazu6. Pismu można przyjrzeć się dzięki internetowym publikacjom,
np. A. B. Piwowarowa7.

Psałterz Nowogrodzki z XI w., pierwsza karta

Личный блокнот жителя древнего Пскова впервые нашли археологи, 17.06.2008, <http://www.pskovgorod.
ru/news.html?id=601>, ilustracje za: <http://informpskov.ru/news/43804.html >.
5
Wszystkie informacje cytuję za: А. А. Зализняк, В. Л. Янин, Новгородская псалтырь начала XI века —
древнейшая книга Руси, „Вестник Российской Академии Наук”, 2001, т. 71, № 3, s. 202–209; ciż, Новгородский
кодекс первой четверти XI в. — древнейшая книга Руси, „Вопросы языкознания”, 2001, № 5, s. 3–25.
6
А. А. Зализняк, Тетралогия „От язычества к Христу” из Новогородского кодекса XI века, „Русский Язык”,
2002, № 2 (4), s. 35–56.
7
А. Б. Пивоваров, Православная культура России. Электронное учебно–методическое пособие, тема 1, § 3.
Первый памятник русской письменности. Первый русский учебник, 1. Древнейший памятник отечественной
письменности, <http://pravcultura.narod.ru/3.html>.
4
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Autor ten uważa Psałterz Nowogrodzki za pierwszy ruski podręcznik, cytując W. Janina, który
uznał, że jest to książka dla nauczyciela sztuki pisania. Niżej fragmenty pierwszej karty z Psalmem 75.

„от запрещения Твоего, Боже Иаковль, воздремаша ся вседшие на коня...” (7 werset)

„въскръснутъ (т.е. воскреснуть) на суд [Богу], спасти вс[ех] кротк[их земли]” (10 werset)
Psalm 75 z Psałterza Nowogrodzkiego (fragmenty)

1.2. PERGAMIN
1.2.1. Pergamin, ros. п е р г а м е н, także пергамента, materiał, na którym napisano wszystkie
praktycznie zabytki staroruskiego piśmiennictwa, po rosyjsku częściej jest nazywany charat′ja —
х а р a т ь я (харътия, харaтия), przywędrował do Europy Wschodniej z Bizancjum, na co wskazuje greckie pochodzenie nazwy od starogreckiego χαρτίον, od którego pochodzi χάρτης — papirus8
i pośrednio polska „karta”. Na Rusi obok terminu charatja i charatiejnyj (харатейный — pergaminowy) używano na określenie pergaminu prostszych słów, кожа — skóra i телятина — cielęcina (w sensie skóra cielęca). Słowo pergamin w brzmieniu паргамeн lub паргамин do Moskwy
trafiło w XVII w. z W. Ks. Litewskiego, gdzie w XVI–XVII w. nazywano go słowami паркгамен,
паргамен lub паркомен, zaczerpniętymi z języka polskiego.
Jako materiał pisarski pergamin wszedł do powszechnego użytku u progu średniowiecza
w IV–V w., wypierając papirus9, natomiast jego upowszechnienie wiązane jest z podbojem Egiptu
przez Arabów w VII w., co pozbawiło Bizancjum dostaw papirusu. Toteż na Ruś wraz z bizantyjską tradycją piśmienniczą pergamin został wprowadzony wraz z przyjęciem chrześcijaństwa w X w.
Innego materiału średniowieczna Ruś nie znała, z wyjątkiem nietrwałej kory brzozowej. Pergamin
najdawniejszych zachowanych ruskich rękopisów z pewnością importowano z Grecji, bo jest równie
wysokiej jakości co pergamin najlepszych greckich rękopisów XI–XII w. — cienki, równy i biały. W późniejszych rękopisach, pochodzących z XIII–XIV w., pergamin jest grubszy, choć dobrze
wygładzony i twardy, co może świadczyć o jego rodzimej ruskiej produkcji. Natomiast w późnym
średniowieczu i w carskiej Rosji był importowany głównie z Niemiec, skąd dostarczali go do Moskwy kupcy hanzeatyccy. Na Rusi wyrabiano pergamin przede wszystkim ze skóry cielęcej. O proМ. Фасмер, Этимологический словарь…, t. 4, s. 223.
W. Szczepkin, zwraca uwagę, że w bizantyjskich wyobrażeniach Chrystusa i apostołów do IV w. w ich rękach
widać zwitek papirusu, natomiast od V w. pojawia się księga, z pewnością pergaminowa. Tylko tradycyjnie ewangeliści przedstawiani są ze zwitkiem (В. Н. Щепкин, Русская палеография, s. 35).
8
9

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

180

MATERIAŁY I NARZĘDZIA PISARSKIE

dukcji ze skóry jagnięcej, powszechnie używanej w Europie, nic nie słychać. Podobnie o pergaminie
z oślej skóry, grubszym i o szarym odcieniu. Oznaczanie formatu pergaminów wobec różnorodności
kształtów nie jest przyjęte. Podaje się tylko wymiary w centymetrach. Na Rusi, używano wyłącznie
białego pergaminu. Pergaminy barwione, znane z Bizancjum, nie są spotykane.
1.2.2. Palimpsest, z greckiego παλίμψηστον (palimpseston), od πάλιν (palin) — „ponownie” i ψάω
(psao) — „ścieram”, to rękopis spisany na używanym już wcześniej pergaminie (lub innym materiale), z którego, ze względu na jego wysoką cenę, usunięto poprzedni tekst. Zdaniem Aleksieja Sobolewskiego palimpsesty z terenu Rosji nie są znane. Wszystkie odkryte kodeksy ruskie z XI–XIV w.
pisane są na nowym pergaminie. Znajdujący się w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Petersburgu
egzemplarz Ewangelii z XIV w. będący palimpsestem pochodzi z terenu Macedonii. Gdy w XVIII w.
przyszła moda na „starożytności”, zaczęto pisać na pergaminie rzekome zabytki. Starano się usunąć
dawne rękopisy poprzez wycieranie, moczenie, suszenie, nacieranie tłuszczem, polewanie kawą dla
uzyskania świadczącej o starości żółtej barwy czy bielenie farbką. Z tego okresu pochodzą najliczniejsze palimpsesty dawnych utworów literackich i zabytków prawa („Słowo o pułku Igora”, „Prawda
ruska” etc.)
Sposoby ustalania pierwotnie napisanego tekstu z palimpsestu polegają na wykorzystaniu okoliczności, że atrament w trakcie pisania przenika w głąb pergaminu i nigdy nie daje się go całkowicie
usunąć. Czasem tylko pod wpływem długotrwałego trzymania na powietrzu pierwotny tekst sam się
ujawnia. Stosowanie środków chemicznych w celu wywołania dawnego tekstu niszczyły pergamin,
więc metodę zarzucono. Współcześnie używa się do tego celu specjalnych metod fotograficznych,
posługujących się wykorzystaniem różnej długości fali świetlnej (rozdzielczością barw). Początki jej
odnoszą się już do przełomu XIX i XX w. Ponadto odczytywanie możliwe jest przy pomocy światła
luminescencyjnego, prześwietlania promieniami gamma, przez odnajdywanie śladów nacisku (zagłębień) powstających podczas pisania, gdy atrament został całkowicie wywabiony etc.10

1.3. KORA BRZOZOWA — PISMA NA BRZOZOWEJ KORZE
(BRZOZOWE GRAMOTY)
Tylko z terenu północnej Rusi znany jest materiał pisarski zwany tu b i e r i e s t a (б е р е с т а) —
wierzchnia warstwa kory brzozowej, wygładzona, wysuszona i przycięta na podobieństwo kartki papieru. Używana była na terenach północnych strefy leśnej, gdzie brzoza jest gatunkiem pospolitym.
Kora brzozowa wymieniana jest jako materiał pisarski w piśmie Iosifa Wołockiego, który podał,
że używał jej św. Sergiusz Radoneski ze swoimi uczniami. Zachowały się pisma na korze brzozowej
z przełomu XVII i XVIII w. z północnej Rosji europejskiej i Syberii. W średniowieczu znaki na
korze rysowano nożem lub innym ostrzem, natomiast od XVI w. wobec rosnących cen papieru korę
brzozową nauczono się rozdzielać na cienkie płatki i pisano na nich atramentem11. Zgodnie z rosyjskim określeniem б е р е с т я н ы е г р а м о т ы to pisma na korze brzozowej, nazwa nie mająca
polskiego odpowiednika, toteż używam określenia pośredniego — brzozowe gramoty.
Według najnowszego opracowania A. Zalizniaka obecnie posiadany zbiór brzozowych gramot
liczy ponad 1060 sztuk12. Większość z nich znaleziono w Wielkim Nowogrodzie (ponad 970); w Starej Russie — 41; Torżku — 19; Pskowie — 8; Smoleńsku — 15; Twerze — 5; Zwienigorodzie
Halickim — 3; w Moskwie — 3, i po jednej Starym Riazaniu, Niżnym Nowogrodzie Witebsku
J. Szymański, Nauki pomocnicze..., s. 309.
В. Н. Щепкин, Русская палеография, s. 35, przypis 12 od redakcji.
12
Dalej wszystkie dane za artykułem A. Zalizniaka, А. А. Зализняк, Общие сведения о берестяных грамотах,
<http://gramoty.ru/>.
10
11
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i Mścisławiu. Gramoty zawierają ponad 15 600 słów, słownikowo jest to ponad 3200 jednostek
leksykalnych. W katalogach gramoty z Nowogrodu mają kolejną numerację, natomiast odnalezione
w innych miastach mają dodawane przez numerem skrócone nazwy miast pochodzenia — Ст. Р.,
Торж., Пск., Смол., Вит., Мст., Твер., Мос., Ряз., Звен. Wszystkie dotąd odnalezione gramoty
brzozowe czytelnik może odnaleźć na specjalnym portalu internetowym http://gramoty.ru, będącym
międzynarodowym projektem. Jest to pełny, aktualny katalog odkrytych zabytków, zawierający fotografie, odrysy oraz odczyty tekstów, które już zostały opracowane.
Brzozowa gramota to zazwyczaj podłużna kartka kory brzozowej przeważnie przycięta na końcach. Rozmiary bywają różne, większość da się zamknąć w ramach 15–40 cm długości i 2–8 cm
szerokości. Tylko ok. 40% odkrytych gramot zachowało się w całości. Najczęściej list niszczył adresat, uznając go za niepotrzebny. Litery na korze brzozowej wydrapywano metalowym lub kościanym rylcem. Tylko dwie gramoty są napisane atramentem. W nauce pojęcie „gramota” jest używane
w dwojakim znaczeniu: 1) jako jednostka numeracji (kolejne odkrycie) i 2) oddzielny pierwotny
dokument. Ogół gramot napisanych tym samym charakterem pisma nazywany jest blokiem.
Datowanie brzozowych gramot jest bardzo trudne. Zwykle najpierw prowadzi się datowanie stratygraficzne wg warstw stanowiska archeologicznego, jeśli innymi archeologicznymi metodami je
datowano. Podstawowym środkiem datowania jest metoda paleograficzna. Pismo na korze brzozowej ma tyle cech specyficznych, że na jego podstawie można dziś datować gramotę z dokładnością
do ok. 60 lat. Ponadto A. Zalizniak opracował metodę datowania według językowych osobliwości tekstu, formuł grzecznościowych i identyfikacji wymienianych osób13. W większości gramoty
brzozowe pisane są po rusku, nieliczne w cerkiewnosłowiańskim i innych językach. Ze względu na
treść i użytkowników najliczniejsze brzozowe gramoty to prywatne listy. Z punktu widzenia badań
paleograficznych brzozowe gramoty to teksty najtrudniejsze w interpretacji, niekompletne, trudne
i niepewne w odczycie ze względu na zniszczenia i słaby kontrast pisma z podłożem, ponadto zbyt
krótkie teksty nie pozwalają domyślać się braków z kontekstu. Filologicznie równie trudne, bo piszący nie zachowywali w większości reguł pisowni i gramatyki.

1.4. ZABYTKI EPIGRAFIKI I MATERIAŁY, NA JAKICH SĄ ZACHOWANE
W swoich wykładach z paleografii ruskiej prof. Ilja Aleksandrowicz Szlapkin (1858–1918) wyodrębnił dziewięć rodzajów zabytków piśmiennictwa, nazwanych przez niego zabytkami вещевой
палеографии — dosłownie rzeczowej paleografii, czyli napisów na przedmiotach nie będących materiałami pisarskim lecz rzeczami14. Odpowiada to naszemu pojęciu epigrafiki, nauki pomocniczej
zajmującej się badaniem napisów na twardym materiale, kamieniu, kości, ceramice etc. I. Szlapkin
stworzył klasyfikację takich napisów według materiału, na jakim są sporządzone: (1) Metale: na złocie wypukłe lub wcięte (wklęsłe); na srebrze — wklęsłe lub nakładane; na miedzi — wypukłe, wklęsłe i wydrapane; na ołowiu — zazwyczaj wypukłe, wybijane stemplem; na stopach miedzi (mosiądzu
i in.) służących do wyrobu krzyży — wypukłe; na bielonym żelazie — wypukłe napisy na naczyniach
i kubkach. Szereg przykładów napisów na krzyżach, hełmach średniowiecznych, pieczęciach złotych
i srebrnych, monetach przytacza Eutymiusz Karski15. (2) Emalia i finift (cenin). Finift (фини́фть
финиптъ, химипетъ), z greckiego χυμευτόν, od χυμεύω — „mieszam”, był to rodzaj glazury, emalii
nakładanej na metal, zwykle na miedź. (3) Kamień. Napisy wypukłe i wklęsłe na granicie, piaskowcu,
wapieniu i marmurze (słynny Kamień Tmutarakański). W celu ustalenia pochodzenia materiału nieА. А. Зализняк, Палеография берестяных грамот...
И. А. Шляпкин, Русская палеография по лекциям...
15
Е. Ф. Карский, Славянская кирилловская палеография, s. 105.
13
14
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zbędne są konsultacje geologów i mineralogów. Do tej kategorii należą napisy mozaikowe. Mozaiki,
zgodnie z technologią grecką, wykonywano ze specjalnego stopu szkła, zwanego w Rosji smaltą
(смальта), oraz z kamyczków. (4) Kość. Z kości wykonywano niewielkie ozdoby i obrazki, wzorując się na bizantyjskich wyrobach z kości słoniowej, od XV w. w Rosji z kości morsów oraz z masy
perłowej. (5) Glina. Głównie napisy na surowych cegłach. Oczywiście całych napisów tam nie ma,
ale są pojedyncze litery. Napisy umieszczano na „głośnikach”, ceramicznych kształtkach wkładanych
w ściany świątyń w celu wygłuszenia niepotrzebnych efektów dźwiękowych. (6) Tynk. Zachowały się
liczne napisy we wnętrzach i na zewnątrz budowli. Są to graffiti, freski i napisy farbą olejną na murach
stosowane w budownictwie od XVIII w. Graffiti to napisy wydrapywane na tynku. W XI–XIV w. odgrywały ważną rolę, gdyż ściany cerkwi służyły do spisywania umów i dokumentów (najsłynniejsze
zachowały się na ścianach soboru Sofijskiego w Kijowie). Napisy na freskach, obrazach malowanych
na świeżym tynku, pozwalają na datowanie samych fresków i stanowią często ciekawe wzory pisma
uroczystego. (7) Drewno. Zwykle napisy wycinane w cyprysie, sośnie, świerku i dębie pojawiają się
dopiero w XVIII w. Starsze napisy od XV w. są zwykle wypukłe i towarzyszą rzeźbionym obrazkom. W Cerkwi prawosławnej były zakazane, natomiast tworzyli je heretycy, zwykle bliscy tradycji
Kościoła łacińskiego (katolickiego). W Rosji najciekawszym tego rodzaju zabytkiem jest tron Iwana
Groźnego. (8) Wosk — pieczęcie. (9) Tkaniny. O takich napisach I. Szlapkin stwierdził tylko ogólnie,
że były. Wiadomo, że od XVII w. napisy umieszczano na obiciach. Zanim pojawił się perkal, malowano i zapisywano płótno, którym obijano ściany i tworzono rodzaj tapet. Chłopi zatrudniani w ich
produkcji wyrabiali formy z deseniami, które drukowano na tkaninach. Ponadto I. Szlapkin podał
wykaz najważniejszych zabytków epigraficznych z Rosji X–XVII w. i stosowanego liternictwa.
Inne podręczniki paleografii jako specyficzny materiał pisarski wymieniają ł u b e k, ros.
л у б о к — cienka deseczka, wg współczesnych słowników znana tylko jako przedmiot stosowany do unieruchamiania złamanych lub zwichniętych kończyn (wziąć nogę w łubki) — miał być
on w XV w. stosowany do sporządzania planów (чертежи), ale żaden zabytek tego rodzaju się nie
zachował. Są też wzmianki pochodzące z Nowogrodu i Pskowa z XIII–XV w. o spisaniu pewnych
dokumentów na deseczkach (A. I. Sobolewski). Zapisywano na nich drobne skrypty dłużne. Lew
Czeriepnin przytacza za I. Martysewiczem regułę obowiązującą w Pskowie, że przy pożyczkach
powyżej rubla należy brać zastaw, bo dochodzenie wierzytelności tylko przy pomocy „deski” nie
jest uznawane w sądzie16.

1.5. CZERNIŁA, CYNOBER I INNE ATRAMENTY
Atrament, ros. ч е р н и л а (pluralia tantum), szerzej omawiamy w podrozdziale 3.1. W języku rosyjskim nazwa ta stosowana jest tylko do służącego do pisania płynu ciemnego koloru, barwne
atramenty nie są nazywane „czerniłami”. Ich receptury i sposoby sporządzania cechowała ogromna
rozmaitość.
Cynober, ros. к и н о в а р ь, starogreckie κιννάβαρι, łacińskie cinnabari, barwnik koloru czerwonego (jasno purpurowego)17, wraz z atramentem był powszechnie używany w XI–XVII w. do
pisania ksiąg. Barwnik ten uzyskiwano z siarczku rtęci (HgS). Lepszej jakości cynober sprowadzano
z Grecji, w późniejszym czasie z Zachodu. Gorsze sporządzano na miejscu. W XVII i na początku XVIII w. w Rosji pojawiał się kiepski żółtawy cynober, zapewne tani. Cynobrem pisano, wzorem
pisarzy greckich, nagłówki ksiąg i rozdziałów, zdobiono inicjały. Stąd do języka rosyjskiego i innych
wszedł wyraz „rubryka” w sensie nagłówka akapitu, z łac. ruber — czerwony. Innym określeniem
16
17

Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 234.
Do purpury porównał go Ihumen Daniel, Pielgrzymka..., s. 163.
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była „красная строка” — czerwony wiersz, na początku akapitu wyróżniany wcięciem (ros. абзац).
Na Zachodzie do pisania kolorem czerwonym stosowano minię, ros. сурик (tlenek ołowiu Pb3O4),
łac. minium, stąd miniatura18. Minia była pochodną ołowiu, cynober — rtęci, toteż chemicznie można je rozróżnić. Użycie czerwonej barwy oznaczało jej deprecjację. W Bizancjum purpurowy atrament (sacrum incaustum) zgodnie z edyktem z 470 r. przysługiwał tylko cesarzowi do podpisywania
dokumentów. U południowych Słowian również brakowało barwników. Spotyka się nagłówki pisane
minią lub krwią smoczą19. Od XIII w. na Rusi upowszechnia się cynober o czerwono–malinowym
odcieniu. Różowo–pomarańczowo, lekko blaknąca i rdzawa minia, nie wypierając całkowicie cynobru, weszła do użytku w drugiej połowie XVII w., jako barwnik łatwo dostępny, uzyskiwany poprzez
utlenianie glejty ołowiowej (tlenek ołowiu PbO). W XVIII i XIX w. minią stawiano daty.
Inicjały pisano atramentem, po czym kontury i puste miejsca między częściami liter wypełniano
cynobrem. W XVII w. w Rosji atramentem pisano pierwszą literę cynobrowego wiersza, a cynobrem
pierwszą literę słowa pisanego atramentem. Cynober nie był stosowany do pisania dokumentów.
Dotąd stwierdzono nieliczne wyjątki od tej zasady.
Barwa granatowa (ciemnoniebieska) występująca w ornamentach nie była używana do pisania.
Jako wyjątek można wskazać dwa rękopisy ruskie z XI w. i jeden serbski, gdzie obok znaków cynobrowych występują granatowe.
Barwa zielona i żółta, często występująca w ornamentach, nie była stosowana do pisania. Spotykana jest w kilku kodeksach pochodzących z Bułgarii XII i XIII w., z Mołdawii i Rosji z XV w.,
gdzie obok nagłówków cynobrowych pojawiają się zielone litery w tekście. W najdawniejszych rękopisach (Minieje 1096 r.) pojawia się żółtawa barwa widoczna w nagłówkach i inicjałach, zapewne
jakiś sok roślinny użyty zamiast brakującego cynobru.

1.6. ZŁOTO W LISTKACH I ROZPUSZCZALNE. SREBRO
Pismo złote często pojawia się w rękopisach grecko–bizantyjskich, zwłaszcza na purpurowym lub białym pergaminie, najczęściej spotykane jest w nagłówkach i inicjałach. Na Rusi występowało rzadko.
Do wyjątków należy słynny Ewangeliarz Ostromira, Izbornik Światosława z 1073 r. oraz Ewangeliarz Mścisława z XII w. Niewątpliwie ewangeliarze pisane złotem były niezwykle cenione20. W rękopisach religijnych, zwłaszcza ewangeliarzach, mszałach i psałterzach z XIV–XVII w., złote pismo
występuje bardzo często, także w dokumentach uroczystych. A. Sobolewski przytacza akt Mścisława
Wielkiego z ok. 1130 r. w całości napisany złotem. Mścisław zapewne pozazdrościł cesarzom bizantyjskim, których dokumenty nie tylko były pisane złotem, ale zabezpieczały je także złote pieczęcie, tzw.
хрисовулы, z greckiego Χρυσόβουλλον (łac. Bulla Aurea). W Moskwie XVI i XVII w. częste było pisanie złotem inicjałów, pierwszych słów lub wierszy ważnych aktów nadań dla osób prywatnych i pism
do zagranicznych monarchów. Wedle ruskich poradników z XVI i XVII w., chcąc uzyskać bardziej wyraźne złote pismo, należało tekst napisać cynobrem, a dopiero potem na nim złotem. Złoto w listkach
naklejano w rękopisach na znaki pisane. Płynne złoto nie było stosowane na Rusi w zasadzie do XVI w.
Srebro. Bizantyjscy pisarze bardzo rzadko pisali srebrem i tylko na purpurowym pergaminie.
Z obszaru Rusi A. Sobolewski wskazał tylko jeden rękopis: tzw. Służebnik Warłaama Chutyńskiego
z przełomu XII/XII w.21
В. Н. Щепкин, Учебник русской палеографии, s. 26, minią pisana jest Księga Sawy (Саввина книга) z XI w. i in.
Krwią smoczą nazywano roślinny atrament o malinowej barwie.
20
Галицко–волынская летопис. Текст. Комментарий. Исследование, ред. Н. Ф. Котляр, С. Петербург 2005,
s. 172, pod rokiem 1288 (6796) wśród rozmaitych darów kn. Wołodimira Wasylkowicza dla Cerkwi prawosławnej
wymieniono „а до Чернѣгова пославь а єпископью єуангєлiє опракос золотомъ писано...”.
21
Служебник Варлаама Хутынского, rkp. Głównego Muzeum Historycznego w Moskwie, sygn. ГИМ, Син. 604.
18

19
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1.7. NARZĘDZIA I PRZYBORY PISARSKIE. PIÓRO, OŁÓWEK
1.7.1. Wszystkie zabytki piśmiennictwa staroruskiego, z wyjątkiem cer i gramot brzozowych, napisane zostały g ę s i m p i ó r e m. Znane od antyku narzędzia, takie jak pałeczka i trzcina (calamus),
na Ruś nie dotarły. Co prawda znaleziono w iluminowanych ruskich rękopisach przedstawienia pisarza ewangelisty z piórem trzcinowym w ręku, ale są to zapewne kopie dawnych bizantyjskich
wyobrażeń. Poza tymi wyjątkami wszelkie wyobrażenia ewangelistów przedstawiają ich z gęsim
piórem w ręku. Spośród rosyjskich paleografów tylko I. Szlapkin uważał, że gęsie pióro weszło do
użytku na Rusi dopiero w XVI w. Jest to jednak pogląd odosobniony22.
Gęsie pióro odpowiednio przygotowywano do pisania. Pierwszym krokiem było włożenie pióra
w gorący piasek lub popiół, co pozwalało łatwo usunąć z niego reszki tłuszczu i tkanek. Szczególnie
trudne było odpowiednie zaostrzenie i wykonanie nacięcia (rozszczepu końcówki), do czego służyły
specjalne noże. Odpowiednie, ukośne zaostrzenie pióra zależało od nawyku i potrzeb piszącego,
od przyjętej maniery pisania cienkim czy szerokim piórem małych czy dużych liter. Ważne osoby
nie ostrzyły piór samodzielnie, od tego miały służbę lub specjalistów. Przygotowywanie piór (ros.
чинить перья) wymagało wprawy i znajomości rzeczy. Przy pisaniu piórem gęsim istotne znaczenie
ma odpowiedni dukt (prowadzenie ręki), polegający na praktycznym nieodrywaniu pióra od papieru,
pisaniu „jednym ciągiem”, jak najsłabiej (najlżej) naciskając. Niektóre linie — z góry w lewo w dół
i z dołu w prawo w górę — wykonać było szczególnie trudno. Sołomon Riejsier przytacza z podręcznika pisania we francuskiej manierze z 1789 r. zdanie, że najcenniejsze są gęsie pióra z lewego skrzydła drugie, trzecie i czwarte, a z prawego skrzydła są całkiem nieporęczne23. Nowo przycięte pióro
należało najpierw wypróbować. Rękopisy są pełne zapisek na marginesie mówiących, że to „próba
pióra” (проба пера), co było swoistym rytuałem. Do pisania wedle poradnika z XVII w. należało
nalać do pióra atramentu do pełna, a potem górny koniec zagiąć drugim palcem prawej ręki i popuszczając pisać, co pozwalało napisać bez napełniania nawet cały wiersz tekstu24.
Możliwości indywidualizacji charakteru pisma przy użyciu gęsiego pióra były niewielkie. Ponadto pióra te szybko się zużywały. W większych rękopisach często można określić miejsce zmiany
pióra. Pismo wykonane gęsim piórem jest bardzo podobne, zwłaszcza u osób mających tego samego
nauczyciela. Te same sposoby służyły wykształceniu takiego samego charakteru pisma. Często można mówić o ich rodzinnym podobieństwie. Gęsim piórem nie można było pisać szybko. Pisanie nim
na papierze było sztuką, bo stawianie kwadratowych liter odpowiednio wykończonych powodowało
dziurawienie papieru i niszczenie piór. Według obliczeń W. I. Małyszewa z 1852 r. napisanie jednego
wiersza ustawem zajmowało około 5 minut, według bardziej prawdopodobnych danych pisano około 10 do 15 liter na minutę25. Natomiast współczesne pismo szybkie pismo odręczne pozwala ładnie
napisać taki wiersz tekstu w 10–15 sekund.
Na początku XIX w Europie pojawiły się urządzenia do ostrzenia gęsich piór, zwłaszcza ich rozszczepiania, ale w Rosji ten wynalazek się nie przyjął. Do XIX w. włącznie, do pisania używano piór
gęsich, czasem innych, o czym powiadamia nas dopisek pisarza w Pskowskim Apostole z 1307 r.,
że pisał pawim piórem („псал есмь павьим перомь”). W poradnikach z XVI–XVIII w. jest wiele
wskazówek, jak przygotować takie pióro ptasie do pisania. O używaniu trzciny (трости) do pisania
na Rusi nic nie wiadomo.

И. А. Шляпкин, Русская палеография по лекциям..., s. 95–96.
С. А. Рейсер, Русская палеография..., s. 25.
24
Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 354, za: П. К. Симони, К истории обихода книгописца..., s. 41.
25
С. А. Рейсер, Русская палеография..., s. 26, za Б. В. Сапунов, Производство русской рукописной книги, ее
цена и стоимость в XI–XIII вв., „Книга. Исследования и материалы”, № 30, Москва 1975, s. 106.
22
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1.7.2. O ł ó w e k, jako narzędzie pisarskie, zaczął być używany dopiero w dobie nowożytnej.
Natomiast już w starożytności znano właściwości niektórych metali, takich jak ołów, cynk czy srebro, pozwalających na wykonywanie jasnoszarych rysunków i linii na pergaminie. Do liniowania
używano pręcika z mieszaniny dwóch części ołowiu i jednej części cyny skowanych młotkiem.
Od średniowiecza pisarze używali ostro zakończonego rysika ołowianego i stąd jego polska nazwa, natomiast do języka rosyjskiego przeszedł najwyraźniej z Niemiec (prawdopodobnie przez
hanzeatycki Nowogród) jako sztyft (штифт) — pręt (do dziś niem. Bleistift — pręt ołowiany),
używany do rysowania planów i szkiców wypełnianych potem farbkami i atramentem. W epoce
odrodzenia we Włoszech do rysowania wynaleziono „czarny kamień”, inaczej „czarną kredę” —
czyli czarny łupek gliniasty. Na Ruś ten wynalazek trafił przez Turcję, zapewne przez podbitych
Słowian południowych, o czym świadczy rosyjska nazwa karandasz — карандаш (z tur. karadaš — czarny kamień, lub karataš — czarny łupek)26, pod którą w XVI w. rozumiano węgiel
używany przez artystów do rysunku. Natomiast według L. Czeriepnina w XVI w. w Rosji termin
karandasz (karandysz) oznaczał pył uzyskany ze stopionego ołowiu i śniedzi (patyny miedzianej),
z którego robiono atrament do pisania piórem27.
Wynalazek ołówka znanego do dziś, pręcika grafitowego umieszczonego w drewnianej oprawie,
poprzedzić musiało poznanie właściwości czystego grafitu, który w formie cienkich zaostrzonych
pałeczek doskonale nadawał się do rysowania i z końcem XVI w. zaczął być powszechnie używany przez rysowników. Grafit zastąpił pręty ołowiane, ale tradycyjne nazwy pozostały. Dla wygody pałeczki te oprawiano w drewno. Dopiero w 1795 r., gdy w czasie wojny rewolucyjnej Francji
z Anglią zabrakło importowanego do Francji grafitu, genialny mechanik i malarz Nicolas–Jacques
Conté (1755–1805) użył do produkcji ołówków mieszaniny grafitu i gliny (kaolinu). Równolegle
podobnego wynalazku dokonał austriacki inżynier Joseph Hardtmuth (1758–1816), który w 1792 r.
zaczął w Wiedniu produkować ołówki. Założył on w Czeskich Budziejowicach istniejącą do dziś
firmę Koh–I–Noor Hardtmuth, potentata na rynku ołówków i kredek, która w 1802 r. opatentowała
ołówek drewniany z rdzeniem z mieszaniny grafitu i gliny.
1.7.3. N o ż e i i n n e n a r z ę d z i a. Wiele rękopisów pergaminowych, w tym całe zeszyty
z dawnych wieków, ma ślady liniowania, podobne do zrobionych ołówkiem, ale nie wiemy, jakiego
narzędzia do tego użyto. Z faktu, że cienkie pergaminy są poprzecinane w miejscu linii, niektórzy
uczeni wnoszą, że do liniowania używano noża lub podobnego przedmiotu. Noże służyły do ostrzenia piór, a obok tego specjalnych noży używano do wydrapywania błędnie napisanych liter i kleksów. Te usuwano także gąbką lub pumeksem albo zamalowywano bielidłem, na którym można było
ponownie coś napisać. Gumkę do wymazywania doceniono dopiero w XVIII w. Linie wyznaczano
za pomocą linijki, także cyrkla i łańcuszka. Do liniowania papieru stosowana była też карамса (z gr.
χαράττειν, łac. charaxo — piszę), deska z mocno naciągniętymi nićmi. Wymierzone przy pomocy
karamsy linie nanoszono „szylcem” — stępionym ostrzem żelaznym lub kościanym. Szylcem liniowano nie tylko pojedyncze kartki, ale i całe zeszyty. Wówczas kolejne strony mają co raz słabiej
zaznaczone linie. W poradnikach z XVI i XVII w. obok przepisów na atrament czy cynober znajdują
się instrukcje wykonania karamsy. Schematy liniowania bywały rozmaite i zależały od celu i jakości
pisma. Do tej pory w badaniach paleograficznych nie usystematyzowano tego zagadnienia. Pędzelków używano jedynie do pisania farbkami oraz płynnym złotem i srebrem oraz w wyjątkowych
przypadkach do pisania więzi cynobrem lub minią.

26
27

М. Фасмер, Этимологический словарь…, t. 2, s. 192.
Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 355.
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1.8. SKRYPTORIA
1.8.1. Mnisi greccy i prawosławni słowiańscy nie mieli obowiązku przepisywania ksiąg podobnego do benedyktynów. Mamy wiadomości o pisarzach zakonnych, ale były to jednostki, pracujące
z własnej inicjatywy. Z tego powodu w świecie Kościoła wschodniego ukształtował się zawód pisarza rzemieślnika, pracującego na zamówienie. Na Rusi pierwsza wzmianka o takim pisarzu, nazwanym писец (pisiec), pochodzi z 1296 r. Słowo to zaczerpnięto z tradycji południowosłowiańskich
skryptoriów. Zawód pisarza upowszechnił się w XIV w., ale zapewne istniał już w XI w., o czym
świadczą zachowane imiona piszących księgi28. Zapewne byli to cywile trudniący się pisaniem.
Słynny Ewangeliarz Ostromira pisał jakiś diakon (djak), co wskazuje na osobę duchowną. Z czasem
obok pospolitego słowa „pisiec” pojawiły się takie określenia, jak книгописец (knigopisiec — piszący księgi), писарь (pisarz), мастер (mistrz), доброписец (kalka wyrazu greckiego καλλιγράφος,
kaligrafos). Większość z tych określeń bezpośrednio przeszła na Ruś z Bułgarii i innych krajów południowosłowiańskich, gdzie jeszcze używano określenia „grammatyk” — sekretarz. Ze względu na
wschodnią tradycję pisania w rodzimym języku mamy do czynienia z licznymi osobami amatorsko
zajmującymi się przepisywaniem, na przykład z pobudek religijnych.
Poczynając od XV w., mamy znacznie dokładniejsze dane o pisarzach. Moskwa i Nowogród były
ośrodkami, gdzie pracowało ich wielu, a przepisywanie ksiąg stało się znaczącym rzemiosłem, choć
byli obecni także w mniejszych grodach. Gdy Iwan Groźny zamówił przepisywanie ogromnych Makarowskich Miniei (Макарьевских Миней), zlecono to pisarzom z wielu miast (по многим градом...
писать святыя книги).
1.8.2. Istniały specjalne warsztaty zajmujące się opracowywaniem ksiąg — rękodziełem książkowym (книжным рукоделием). Taki warsztat zatrudniający mistrzów i czeladników miał prawdopodobnie pop Sylwester, znany doradca Iwana Groźnego. Jest wzmianka, że tym rzemiosłem trudniły
się także kobiety29. Można przypuszczać, że miłośnicy książek, głównie arystokraci (bojarzy), utrzymywali własnych pisarzy nadwornych.
Wymagania estetyczne stawiane księgom, zwłaszcza zawierającym Pismo Święte, powodowały, że pisarz musiał być jednocześnie artystą, znającym się na malarstwie i rysunku. Nie na darmo
słowiańskie słowo pisiec jest pokrewne z czasownikiem pisat′, oznaczającym malowanie świętych
ikon. Zazwyczaj pisiec tylko stawiał litery, ewentualnie oprócz „czarnego pisma” mógł pisać także
cynobrem. Natomiast do stworzenia pięknej księgi potrzebował wyspecjalizowanych współpracowników, piszących złotem i tworzących ornamenty. Do tworzenia rękopisów ilustrowanych zatrudniano zwykle malarzy zawodowo zajmujących się pisaniem ikon.
Obszerne teksty powierzano do przepisania zespołom pisarzy, toteż często w jednym kodeksie
daje się stwierdzić kilka rąk pisarskich. Pisarze pracowali na zmianę lub dzielili oryginał na części
i pisali równocześnie. W pierwszym przypadku charaktery pisma zmieniają się pośrodku strony,
a nawet wiersza, w drugim każda ręka zajmuje przynajmniej cały arkusz lub zeszyt rękopisu. Kopiści
starali się zachować układ oryginału, jednak jeśli pisarz pisał bardziej ściśle lub szerzej, przepisany
tekst zajmował inną liczbę stron, stąd w księgach pisanych przez wielu pisarzy z konieczności zdarzają się puste strony. Od tego typu ksiąg należy odróżnić kodeksy złożone z rękopisów pisanych
w różnym czasie. Księgi użytkowe, ewangeliarze, psałterze, księgi liturgiczne zużywały się i właściciele często wprowadzali pojedyncze nowe karty w miejsce zniszczonych.

A. I. Sobolewski przytacza np.: w zapisie Минеи XI w. jest zapiska „Путята п(и)сал”; w zapisie Юрьевского
Евангелия z początku XII w. jest mowa, że go „Угриньц псал” (А. И. Соболевский, Славяно–русская палеография, s. 40).
29
Akilina, która przepisała w 1614 r. Nauki Grzegorza z Synaju (Слова Григория Синаита).
28

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

MATERIAŁY I NARZĘDZIA PISARSKIE

187

1.8.3. Osobną kategorię tworzyli pisarze trudniący się tworzeniem dokumentów. Pismo w dokumentach różni się nieco od stosowanego w księgach. Na dworach książąt byli specjalni pisarze
piszący „gramoty”, czyli według dzisiejszych pojęć listy i dokumenty. W zapiskach z XIII w. tych
pisarzy również określano słowem pisiec. Później pojawia się termin djak (дьяк). Djacy nie musieli
być wcale osobami duchownymi, a zdarzali się wśród nich niewolni. Jednak przeważnie byli to specjaliści pracujący za opłatą. W późniejszym okresie w Moskwie djacy byli to sekretarze i kanceliści
(делопроизводитель), natomiast samo pisanie należało do personelu pomocniczego „poddjaczych”
i „pisarczyków” (подьячих i писчиков). W XVII w. w kancelarii carskiej złote inicjały i ozdoby przywilejów tworzyli „zołotopiscy”. W W. Ks. Litewskim awans pisarzy (писарь) w kancelarii hospodarskiej manifestował się nadaniem im tytułu sekretarzy od czasów Aleksandra Jagiellończyka. Obok
nich byli pisarze hospodarscy piszący dokumenty i wnoszący je do ksiąg metrykalnych, a dopiero na
niższym szczeblu djacy, z tym, że djacy zapewne wykonywali brudnopisy i projekty dokumentów,
natomiast wydawane z kancelarii oryginały i wpisy do metryki były dziełem pisarzy i sekretarzy.
„Pisarz” był również wysokim urzędem lokalnym. Pisarzy ziemskich wybierano spośród szlachty.

1.9. TECHNOLOGIA PISANIA
Technologia tworzenia najdawniejszych zabytków pisma nie jest znana. Możemy o niej sądzić z późniejszych wzmianek latopisarskich i wstawek samych pisarzy, którzy czasem informowali, jak pracują. Dokumenty w urzędach moskiewskich od XV w. tworzono w kilku krokach. Pierwszym było
sporządzenie brudnopisu (ros. черновик, черное письмо — czarne pismo), z poprawkami i nadpisaniami wprowadzanymi przez pisarza i urzędnika nadzorującego pracę w kancelarii. Fragmenty przekreślone, nad którymi napisano „czysto”, należało wprowadzić do tekstu, z nadpisem „czarno” opuścić. Słowa wpisane na marginesach lub na dole kartki oznaczone kółkiem ze znakiem x w środku
należało wprowadzić w miejscu oznaczonym tym samym znakiem. Przepisany na czysto dokument
był porównywany z brudnopisem, po czym poddjaczy podpisywał się słowem справил — sprawił
(przygotował) i swoim imieniem. Trzecim krokiem było przekazanie pisma do podpisu djakowi,
który podpisywał się na odwrocie, jeśli była to sklejka zwoju, na sklejeniach, co gwarantowało zachowanie pełnego tekstu. Gdy dokument miał być wprowadzony (wklejony) do zwoju, djak polecał
вклеить в столб. W ten sam zwój wklejano także brudnopisy oraz kopie.
Proces pisania znamy w zasadzie tylko z wyobrażeń na miniaturach przedstawiających czterech
ewangelistów. To siedzące postaci, które piszą, trzymając kartę pergaminu na kolanach. Wzorem
starożytnych pisarzy, pisarze średniowieczni także do pisania nie używali stołu, lecz kładli kawałek pergaminu na kolanie, jak to do dziś bywa w Turcji i na Wschodzie. Ten sposób pisania
na Rusi przetrwał do XVII w., co można zobaczyć na miniaturach ilustrowanych rękopisów z tej
epoki. Stół służy im jedynie do trzymania niezbędnych przedmiotów, piaskownicy z piórami, piórnika, kałamarza, naczyń do farbek, noży krzywych (piórowników do ostrzenia piór) i prostych,
gąbki, cyrkli, łańcuszka z ostrzami na końcach, zapewne służącego do pomiaru długości wiersza,
pędzelków etc. Z wysokiego stojaka zwisa kartka odwinięta ze zwoju z przepisywanym tekstem,
a w pojemniku obok stoją liczne przewiązane zwoje (gotowe pisma), spośród których wystaje
pióro lub nóż. Późniejsze miniatury stały się uboższe w treść. Zwykle atrybutem pisarza jest na
nich kałamarz i pióro.

2. PAPIER
W języku polskim posiadamy tylko jedno nowoczesne opracowanie poświęcone problematyce dziejów papieru czerpanego, jego produkcji w Polsce w latach 1491–1991, autorstwa Józefa
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Dąbrowskiego i Jadwigi Siniarskiej–Czaplickiej. Jest to publikacja okolicznościowa — wydana
z okazji 500 lat papiernictwa w Polsce — o wysokim poziomie naukowym, wyposażona w bogatą
bibliografię30. Nie zawiera ona jednak niezbędnych informacji o papierze jako materiale pisarskim
piśmiennictwa cyrylickiego, toteż obok wymienionego dzieła polskich autorów za podstawowe
źródło informacji posłużył mi krótki, ale niezwykle treściwy podręcznik petersburskiego uczonego, znawcy nauk pomocniczych historii A l e k s e g o S i r i e n o w a, którego zasadnicze ustalenia
są podstawą tego podrozdziału i któremu tą drogą wyrażam podziękowanie za ofiarowanie książki
i konsultacje31.
Pochodzenie ruskiej nazwy papieru бумага (bumaga), co oznacza bawełnę i pochodne, wskazuje,
że przywędrował on tu z Azji Środkowej za pośrednictwem Persji. Papier w Azji wyrabiano z jedwabiu (Chiny) lub konopi i włókien rozmaitych roślin podobnych do bawełny (Turkiestan, Kaszgaria,
Tybet, Nepal). Wyraźne jest też pokrewieństwo rosyjskiej bumagi z łacińskim bombacium i włoskim
bombagio — jedwab i pochodne. Na to, że pierwsze arkusze papieru na Ruś trafiły ze wschodu,
wskazuje inna nazwa papieru, десть — diest′, używana w dwóch znaczeniach: 1) zeszytu o określonej ilości kartek i 2) wielkości złożonego arkusza. Przy czym słowo to znane było nie tylko w Rosji,
ale w XVI–XVII w. także na Rusi Południowej (Galicja) w drugim znaczeniu.

2.1. PAPIER CZERPANY — PODSTAWOWE POJĘCIA
2.1.1. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami papier wynaleziono w Chinach. Wedle tradycji wynalazcą
papieru w 105 r. miał być T’saj Lun, nadworny dostojnik cesarza Chin, nadzorca robót publicznych.
Do Europy papier dotarł poprzez arabską Hiszpanię, skąd trafił do Francji i Włoch, gdzie zaczęto
używać go najpóźniej w XIII w. Najstarsze młyny papiernicze w chrześcijańskiej Europie poświadczone są we włoskim Fabriano koło Ankony (1268). Wedle informacji tamtejszego muzeum (Museo
della Carta e della Filigrana w Fabriano) pierwszymi nauczycielami papierników z Fabriano byli
arabscy mistrzowie32.
Surowcem do wyrobu papieru w Europie były zużyte szmaty lniane i bawełniane. Zebrany surowiec poddawany był jednocześnie obróbce mechanicznej i chemicznej. Szmaty cięto, moczono,
gotowano i odbarwiano, następnie poddawano fermentacji, by rozpadły się na włókna, i tak przygotowaną masę miażdżono w drewnianych ubijarkach, później w młynach papierniczych, gdzie jednocześnie ją czyszczono i bielono. Do XIX w. poza udogodnieniami technicznymi (stalowe ubijarki,
mechanizacja rozdrabniania materiału) proces produkcji masy papierniczej nie uległ zasadniczym
zmianom. Gotowa masa papiernicza była przelewana do kadzi i znacznie rozcieńczana. Następnie
zawierającą kilka procent włókien zawiesinę, czerpacz czerpał za pomocą formy–czerpaka złożonego z drewnianej ramki utrzymującej metalowe sito, na tyle drobne, że przez nie odciekała woda,
ale zatrzymywały się włókna, dzięki czemu na siatce cienką warstwą osadzała się masa papierowa.
Po wysuszeniu otrzymywano w ten sposób kartę papieru. Jedynym udoskonaleniem wprowadzonym w Europie była konstrukcja formy. Osnowę sita stanowiły poprzecznie plecione i zakładane
co kilka centymetrów druty zwane listwy albo kresy, po francusku pontuseaux, stanowiące szkielet
siatki. Utrzymywały one gęsto ułożone poziomo druciki — żeberka (fr. vergé). Tak uzyskany papier
czerpany miał widoczny wzór żeberkowy, powszechnie występujący do XVIII w., gdy zaczął go
zastępować welin (velin), wzór plecionego sita o bardzo gęstych oczkach.

J. Dąbrowski, J. Siniarska–Czaplicka, Rękodzieło papiernicze.
А. В. Сиренов, Датировка..., s. 3–57.
32
<http://www.museodellacarta.com/default.asp>.
30
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2.1.2. Formy sita przez wieki ulegały zmianom. Kresy i żeberka są wyraźnie widoczne pod światło w strukturze papieru, gdyż w miejscach odciśnięcia się struktury sita papier jest cieńszy. Wykorzystano to, dodając wpleciony w sito ornament z cienkiego druciku stanowiący znak producenta.
Ponieważ przypomina to papier namoczony, który jest bardziej przezroczysty od suchego, tego typu
wzory na papierze nazwano znakami wodnymi lub filigranami (z łac. filium — nitka i granum —
ziarno), określeniem odnoszonym pierwotnie do jubilerskiej techniki tworzenia ornamentów plecionych z drucików. Terminy z n a k w o d n y i f i l i g r a n u z n a j e s i ę z a s y n o n i m y.
Przy pracy czerpacz używał zwykle na zmianę dwóch form, co przyspieszało produkcję. Do
sprzedaży kierowano takie karty w kolejności produkowania, toteż gdy w rękopisach występują naprzemiennie, noszą nazwę form parzystych. Zdarzają się nawet wiązki zawierające po kilka bliźniaczych filigranów. Właściwe filigrany, znaki markowe, wprowadzili już włoscy papiernicy w XIII w.
Pozwalają one na szczegółowe ustalenie producenta i czasu wytworzenia papieru. Dla form parzystych wykonywano takie same znaki. W XVII w. oprócz właściwego znaku wodnego zaczęto na sicie
umieszczać dodatkowy znak — kontrmarkę, którą często stanowiły inicjały właściciela papierni lub
nazwa firmy.

Znaki wodne z Ewangeliarza monasteru Sijskiego (ok. 1680–1690), k. 5–6

W procesie produkcji surowy papier odkładano na stos, przekładając arkusze warstwami filcu
(sukna). Następnie stos prasowano w prasie w celu odciśnięcia wody, po czym arkusze suszono.
Pomarszczenia usuwano przez kolejne prasowanie, przeklejanie roztworem żelatyny (klej zwierzęcy) i ponownie prasowanie, uzyskując gładki papier, na którym można było pisać gęsim piórem.
Po wysuszeniu papier był gładzony (satynowany) ręcznie za pomocą agatu, później napędzanych
kołem wodnym młotów. Dopiero w XVIII w. wynaleziono kalandry, mechaniczne walce do gładzenia papieru.
2.1.3. Produkcja papieru w Europie upowszechniła się w XIV w. początkowo we Francji
i w Niemczech, w XV w. znana była już w całej zachodniej Europie i Skandynawii. W Gdańsku
pierwsza papiernia powstała już w 1420 r., później na Pomorzu działało kilka młynów papierniczych, a pod koniec XV w. również we Wrocławiu. W Polsce pierwszy młyn papierniczy założył
między 1493 a 1496 r. Fryderyk Schilling w Wielkim Prądniku (obecnie na Kleparzu w Krakowie),
a kolejny w Mogile (obecnie Nowa Huta). Do końca XVI w. polskie młyny papiernicze wyprodukowały 200 tys. stóp papieru, co odpowiada 96 milionom arkuszy. Zaopatrywały one w papier także
Ruś polską i litewską. W 1556 r. powstał cech papierników.
Najdawniejsze dokumenty papierowe odkryte w Rosji pochodzą z XIV w. Pierwsze zachowane
w Rosji papierowe księgi wywodzą się z Bizancjum. Najstarszy kodeks tego typu pisany w Rosji
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to Ewangelia z soboru Spaso–Preobrażeńskiego w Twerze z 1417 r. Użyty do jej sporządzenia papier
pochodził z Włoch, a kilka kart z Francji. Przez cały wiek XV do początku XVI papier używany
w Rosji był przywożony głównie z Włoch, potem przez cały wiek XVI aż po lata trzydzieste XVII w.
na rynku rosyjskim dominował papier francuski. Jednocześnie w XVI w. pojawił się papier importowany z Niemiec i z Rzeczypospolitej. W ciągu XVII w. rynek papieru w Rosji opanowali Holendrzy.
Papier dostarczony do Moskwy był wystawiany na sprzedaż w hali księgarskiej (книжный ряд),
gdzie handlowano zarówno detalicznie, jak i hurtowo. W XVII w. największymi konsumentami papieru były w Moskwie urzędy centralne — prikazy oraz Carska Drukarnia (печатный двор).
2.1.4. W Rosji w XVI i XVII w. papier dostarczano w paczkach po 480 arkuszy nazywanych stopa (стопа), na którą składało się 20 diest′i (десть) po 24 arkusze papieru. Termin diest′ objaśniany
jest dwojako i ma pochodzić: (1) od nowoperskiego słowa „dest” — ręka, co może wskazywać na
format papieru; lub co pewniejsze (2) od tureckiego „dästä” — wiązka, pęczek, garść, stopka, co
wyraźnie wskazuje, że miano na myśli paczkę papieru33. Termin diest′ zaczęto stosować na przełomie XV i XVI w.34 Produkcję papierniczą mierzono w kipach (stosach) o wadze ok. 53 kg. Na
wyprodukowanie kipy papieru zużywano ok. 200 kg szmat.

2.2. ROSYJSKI PAPIER CZERPANY
2.2.1. Produkcję papieru w Rosji uruchomiono zapewne w czasach Iwana Groźnego. Poświadczają
to tylko dwie kartki z rosyjskim znakiem wodnym pochodzącym z 1566 r., na jednej napisano zachowany w Archiwum Królewskim w Kopenhadze list cara Iwana Groźnego do króla Fryderyka II,
z 26 września 1570 r., druga zachowała się w zbiorach Domu Puszkina w Petersburgu, użyta jako
wklejka w okładce Ewangelii z początku XVI w. Widoczny na papierze filigran znajduje się na
dwóch połówkach całego arkusza. Treść filigranu odczytała w pełni, łącząc dane obu znalezisk, Natalia Sawieliewa35. Jej rezultaty przedstawia poniższa ilustracja:

ц(а)рь Иван

Василевич

всеа

Рүси

в лѣт(о) зод
(7074)
совер(шися)

Filigran najstarszego papieru z XVI w.

Całość można odczytać w sposób następujący: „Царь Иван Васильевич всеа Русии лета 7074
совер” (Car Iwan Wasiliewicz Wszechrusi roku 7074 sowier”), przy czym wyraz „совер” przypuszМ. Фасмер, Этимологический словарь…, t. 1, s. 507.
Po raz pierwszy odnotowany w opisie monasteru Troickiego w Słucku pod rokiem 1494; w Rosji pojawia się na
początku XVI w., w liście biskupa twerskiego Niła z ok. 1515 r.
35
Н. В. Савельева, Русская бумага XVI века в Древлехранилище Пушкинского Дома, [w:] Актуальные вопросы истории бумаги и бумажного производства. […] Материалы и сообщения первых научных чтений,
С.–Петербург 2003, s. 46–61.
33
34
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czalnie należy odczytywać jako „совер[шися]”, co trzeba uznać za dopełnienie daty w sensie —
„w roku 7074 stało się”. Odkrycie to nie dowodzi masowej produkcji papieru w Rosji w XVI w.,
a raczej próby jej uruchomienia, co poświadcza informacja, że Iwan Groźny poszukiwał w Niemczech chętnych do pracy w Rosji papierników.
2.2.2. Pewne wzmianki o produkcji papieru w Rosji pochodzą z początku drugiej polowy XVII w.
Wiadomo, że w 1655 r. zbudowano dwa młyny papiernicze. Pewną rolę odegrały wzory płynące z Rzeczypospolitej, aneksja Ukrainy w 1654 r., gdzie od początku XVII w. istniały papiernie, oraz okupacja
w 1655 r. znacznej części W. Ks. Litewskiego wraz z Wilnem, gdzie produkcja papiernicza prowadzona była od połowy XVI w. i gdzie rosyjski wojewoda M. Szachowskoj nad Wilenką zbudował młyn
papierniczy. Pierwszy papier wyprodukowany w 1656 r. w papierni patriarchy Nikona nazwano „czarnym”, co wskazuje, jak się zdaje, na niską jakość produktu. Kolejne młyny postawiono w Moskwie
w Niemieckiej Słobodzie nad Jauzą w 1674 r. Jednak w masie znanych z tego okresu druków i rękopisów wyodrębnić papieru produkcji miejscowej nie sposób. Zapewne pracujący w Rosji papiernicy
z Niemiec i Holandii stosowali własne znaki, nie do odróżnienia od wykonanych w ich krajach.
Produkcję papieru na skalę masową, jak wiele modernizacyjnych inicjatyw, wiąże się z działalnością Piotra I, który w 1704 r. kazał zbudować młyn papierniczy pod Moskwą, a wkrótce potem
w Krasnym Siole nieopodal właśnie założonego Petersburga. Papiernie pracowały głównie na potrzeby instytucji państwowych. Do pracy w nich kierowano chłopów poddanych lub rekrutów wcielonych do marynarki w przypadku papierni należących do admiralicji. Młyny te produkowały nawet
po 20 tys. stóp papieru rocznie, co powodowało, że zaczęło brakować szmat.
2.2.3. Wraz z produkcją pojawiły się rosyjskie nazwy osób wykonujących poszczególne czynności, tak więc czerpalszczyk czerpał masę papierową z kadzi, waliłszczyk zdejmował surowy arkusz z formy, pressowszczyk prasował stosy kart przełożonych filcem, wymietczyk wywieszał papier
w celu przesuszenia, sduwalszczyk zdejmował papier ze sznurów i prasował w celu wyrównania
zagnieceń, po czym kleilszczyk moczył przesuszony papier w żelatynie, pressowszczyk ponownie
prasował w celu odsączenia nadmiaru kleju, wieszalszczyk wywieszał żelatynowany papier w suszarni, a po wysuszeniu sduwalszczyk zdejmował papier i pakował.
2.2.4. Najstarsze filigrany rosyjskie trudno odróżnić od zachodnich. Najpopularniejszy był holenderski filigran „Pro Patria”, rozpoznawalny, gdy zamiast holenderskiego gryfa umieszczano na
nim orła lub niedźwiedzia, czyli zamiast herbu Holandii herb Imperium Rosyjskiego lub Jarosławia.
Rzadko można je rozpoznać po towarzyszących literach. Na przykład manufaktura A. Gonczarowa
pod filigranem „Pro Patria” umieszczała rosyjskie litery „АГ”. W filigranach z XVIII w. pojawiają
się także Ul oraz herby miast, gdzie papier wyprodukowano: Św. Jerzy — Moskwa; Niedźwiedź —
Jarosław; Jeleń — Rostow; Statek — Kostroma etc. Rzadziej występują herby fabrykantów (Gonczarowa, Sieversa).
W 1744 r. cesarzowa Elżbieta wydała ustawę nakazującą umieszczać na filigranie miejscowość,
gdzie leży fabryka, nazwisko właściciela i rok produkcji papieru. W produkcji starano się stosować
wszelkie nowinki. Tak więc wzorem zachodnim próbowano ok. 1710 r. zamiast szmat zastosować
jako surowiec azbest. Od 1718 r. w Petersburgu do tworzenia filigranów zaczęto używać srebrnej nitki, co pozwoliło na rysunki bardziej wzorzyste i eleganckie. Próbowano produkcji kartonu
z dodatkiem węgla kamiennego, co miało służyć do budowy fortyfikacji. Najciekawszy był papier
„cukrowy” (сахарной), wytwarzany w latach ok. 1780–1810 z dodatkiem siarczanu miedzi, co nadawało mu niebieskawy lub zielonkawy odcień. Od połowy XVIII w. w Rosji praktycznie nie używano
papieru importowanego. W powszechnym użyciu był papier produkcji własnej z nie mniej niż 1500
różnymi znakami wodnymi36.
36

С. А. Рейсер, Русская палеография..., s. 9.
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2.3. FILIGRANOLOGIA. BADANIA ZNAKÓW WODNYCH
W EUROPIE ZACHODNIEJ I W ROSJI
2.3.1. W nauce rosyjskiej przyjęto dla badań nad znakami wodnymi dwa określenia филиграноведение —
dosłownie filigranoznawstwo, lub rzadsze филигранология — filigranologia, to pierwsze jest zgodne
z duchem i tradycją nazewnictwa rosyjskiego. Pierwsze badania znaków wodnych przeprowadzili uczeni angielscy, D. Lewis, Samuel Denne i D. Fenn, którzy opublikowali na przełomie XVIII i XIX w., filigrany badanych kodeksów. Od tego czasu rozwijana jest nauka o znakach wodnych (watermarks) nazywana filigranologią. W XIX–XX w. opublikowano ponad 100 albumów z rysunkami znaków wodnych
ich pochodzeniem i datacją używania. Przy czym filigranologia traktowana jest ze względu na badanie
znaków własnościowych jako dyscyplina pokrewna heraldyce lub jej gałąź.
2.3.2. Badania znaków wodnych w Rosji zapoczątkował I w a n Ł a p t i e w (1774–1838), który
w 1824 r. opublikował w Petersburgu dziełko o dość zawiłym tytule „Badania dawnej rosyjskiej
dyplomatyki, albo sposób poznawania na papierze okresu, w którym napisano dawne rękopisy”,
w którym na 28 tablicach znalazły się podobizny 150 filigranów rękopisów z od XV w. do roku
170037. Był to znaczący krok w dziedzinie rosyjskiego źródłoznawstwa, natomiast niewielka liczba
opublikowanych filigranów czyni to wydawnictwo jedynie historiograficznym zabytkiem. Znacznie
ważniejszy z punktu widzenia badawczego był album K o r n i ł a T r o m o n i n a wydany w 1844 r.,
który zawierał aż 1827 kopii filigranów z rękopisów XVI–XVIII w., w tym około 100 znaków wodnych pochodzenia rosyjskiego38. Tromonin obok własnych powtórzył znaki z wydania Łaptiewa,
a przykłady z Europy Zachodniej zaczerpnął z dwutomowego albumu Hendrika Jansena z 1808 r.39
Publikacja ta zachowuje wartość, bo i dziś można z niej korzystać przy datowaniu papieru. Problemem były natomiast indeksy do albumu Tromonina, autor nie zdołał bowiem ogłosić wykazu znaków o numerach 1438–1827. Część rękopisu ogłosił S. I. Masłow w 1927 r., a całość wydał Sokrat
Klepikow w 1963 r., co ponownie opublikowano w IX tomie holenderskiego wydawnictwa Monumenta chartae papyraceae historiam illustrantia40.
2.3.3. Kolejne dwa albumy filigranów były dziełem znakomitego uczonego, znawcy nauk pomocniczych historii N i k o ł a j a L i c h a c z o w a (1862–1936). Prace Lichaczowa uznawane są za
klasyczne dzieła światowej filigranologii. Pierwszy z albumów Lichaczowa, poświęcony papierowi
i młynom papierniczym w państwie moskiewskim, zawiera tylko wyrywkowy materiał ilustracyjny41.
Natomiast wydane w 1899 r. fundamentalne trzytomowe jego dzieło o paleograficznym znaczeniu
znaków wodnych ma wartość nie do przecenienia, gdyż N. Lichaczow zajął się wyłącznie filigranami
pochodzenia rosyjskiego, a do rysunków dołączył pełny opis rękopisów, z jakich zostały one zaczerpnięte42. Jest to więc jednocześnie katalog datowanych rosyjskich rękopisów na papierze. Bogata zawartość opracowania Lichaczowa spowodowała, że traktowany jest on jako podręcznik albo informator.
Problemy przy korzystaniu z tego wydania sprawia publikowanie filigranów całymi kompleksami, tak
И. П. Лаптев, Опыт в старинной русской дипломатикe или способ узнавать на бумаге время, в которое
писаны старые рукописи, С.–Петербург 1824.
38
К. Я. Тромонин, Изъяснения знаков, видимых на писчей бумаге...; także: Указатели к работе К. Я. Тромонина
„Изъяснения знаков, видимых па писчей бумаге”, Москва 1844 (wznowienie 1963).
39
H. Jansen, Essay sur l’origine de la gravure en bois et en taille douce et sur la connaissance des estampes des XV.
et XVI. Siècles, ou il est parle de l’origine des cartes a jouer, etc suivi de recherches sur l’origine du papier, etc...,
Paris 1808, 2 vol.
40
Tromonin’s watermark album, ed. J. S. G. Simmons, Hilversum 1965 (Monumenta chartae papyraceae historiam
illustrantia, vol. 11).
41
Н. П. Лихачев, Бумага и древнейшие бумажные мельницы...
42
Tenże, Палеографическое значение бумажных водяных знаков, ч. 1–3, С. Петербург 1899.
37
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jak znajdowały się w kodeksie. Dzieło Lichaczowa wznowiono w 1994 r. w Holandii w przekładzie
na angielski, z poprawionymi przez V. M. Zagriebina indeksami i w tradycyjnym układzie według
tematów, co upodobniło je do innych wydawanych współcześnie albumów filigranów43. Praca N. Lichaczowa natychmiast prawie została zauważona na Zachodzie. Już w 1907 r. Charles Briquet włączył
do swojego albumu filigrany podane przez N. Lichaczowa, jednak w przypadku filigranów rosyjskich
lepiej jest korygować ustalenia z pracą Lichaczowa, chociaż wydawnictwo Briqueta pozostaje nadal
najważniejszym przewodnikiem po filigranach XIII–XVI w.44
2.3.4. Europejskie filigrany z XVII–XVIII w. najpełniej zostały przedstawione w albumach W. A. Churchilla i E. Haewooda. Współcześnie publikowane są wysokospecjalizowane albumy
filigranów poświęcone zwykle papierom występującym w określonym kraju czy też na danym terytorium. Taki charakter ma album A. A. Gieraklitowa z filigranami siedemnastowiecznych rękopisów
i starodruków rosyjskich; Edmunda Laucevičiusa odnoszący się do terytorium W. Ks. Litewskiego
z XV–XVIII w., ale tylko w granicach ustanowionych w 1569 r.; Jadwigi Siniarskiej–Czaplickiej
do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej XVI do połowy XVIII w.45 Wyższość takich przewodników sprowadza się do tego, że zachowują one ścisłe reguły doboru materiału, a wszystkie filigrany
publikowane są z datowanych rękopisów lub starodruków pochodzących z określonego terytorium.
Informacje takich przewodników są bardzo przydatne do datowania dokumentów i rękopisów, ukazują bowiem całą gamę znaków wodnych występujących na danym obszarze w określonym czasie.
Do najcenniejszych poradników w tej dziedzinie należą prace G e r h a r d a P i c c a r d a (1909–
1989). Ten artysta malarz, pianista, archiwista i historyk, dopiero po II wojnie światowej, gdy powrócił z sowieckiej niewoli osiadł w Stuttgarcie, podjął w 1946 r. pracę w tamtejszym Archiwum Państwowym i poświęcił resztę życia studiowaniu znaków wodnych. Zebrał największą na świecie kolekcję ok. 130 tys. znaków wodnych. Znaczna część wywodziła się z Europy Środkowej. Ok. 92 tys.
zawiera kartoteka w Archiwum w Stuttgarcie, dla ok. 30 tys. nie zdążył stworzyć kart indeksowych.
Opublikował swoje materiały w formie 17 przewodników w 25 tomach, wyodrębniając w nich 4740
rodzajów znaków wodnych w 44 497 odmianach. Cała kolekcja jest udostępniona w Internecie przez
Archiwum w Stuttgarcie na stronie http://www.piccard-online.de.
2.3.5. Znaki wodne z terenu Rosji w podobny sposób zaczął opracowywać S o k r a t K l e p i k o w
(1895–1978), znawca dawnego piśmiennictwa i książki. S. Klepikow wydał m.in pracę o filigranach
na papierze produkcji rosyjskiej z XVIII–początku XX w. oraz monograficzne opracowania konkretnych filigranów. Jego zdaniem, zasadniczą kwestią w datowaniu filigranów późniejszego okresu nie
jest ewolucja graficzna rysunku znaku, lecz literowe otoczenie konkretnego filigranu. Z tego powodu
przewodniki Klepikowa zawierają wskazówki co do liter otaczających filigran. Koncepcja S. Klepikowa jest ważna, ponieważ kieruje badania na konkretnego producenta datowanego papieru i właściciela
znaku własnościowego. Nową regułę publikacji zaproponowała Tatjana Dianowa, kustosz w Oddziale
Rękopisów Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie. Opublikowała m.in. album z filigranami starodruków z terenu Ukrainy i Litwy, filigrany papierni rosyjskich z XVIII i XIX w., znaki wodne
rękopisów Rosji XVII w. wspólnie z L. Kostiuchiną i kilka szczegółowych monografii. T. Dianowa
uznała, że należy przedstawić czytelnikowi wszystkie wersje danego znaku. Na obecnym etapie badań
jest to oczywiście tylko idea do zrealizowania w przyszłości. Wydawcami albumów rosyjskich znaków
wodnych są jeszcze Margarita Kukuszkina, a na Zachodzie Zoja Uczastkina (Uchastkina).
В. М. Загребин, Е. М. Шварц, Водяные знаки бумаги XIV–XV вв. (Обзор и Атлас), [w:] Методические
рекомендации но описанию славяно–русских рукописных книг, вып. 3, ч. 1, Москва 1990, s. 6–94.
44
А. В. Сиренов, Датировка..., s. 17.
45
Obszerny wykaz publikacji poświęconych filigranom znajduje się w podręczniku A. Sirienowa: А. В. Сиренов,
Датировка..., s. 52–57.
43

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

194

MATERIAŁY I NARZĘDZIA PISARSKIE

2.3.6. W badaniach papieru i znaków wodnych coraz większą rolę odgrywają publikacje internetowe. Jedyny nośnik zdolny przekazać ten ogromny materiał. W 1950 r. powołano w Holandii do
życia stowarzyszenie zajmujące się publikacją albumów filigranów i badaniami nad dziejami papieru
(The Paper Publications Society). Obecnie aktywnie działa Międzynarodowe Towarzystwo Historyków Papieru — IPH (International Paper Historians), które łączy specjalistów różnych gałęzi wiedzy
zajmujących się dziejami papieru. Na stronie internetowej IPH (http://memoryofpaper.oeaw.ac.at/iph/)
zamieszczane są informacje o najnowszych publikacjach z historii papieru, konferencjach, kongresach etc., a także linki do baz danych filigranów i kolekcji papierów dostępnych w Internecie.
Do najważniejszych należą publikacje instytucji holenderskich: baza danych filigranów inkunabułów — Watermarks in Incunabula printed in the Low Countries, opracowana w Bibliotece Narodowej
Holandii (http://watermark.kb.nl/); baza znaków wodnych Holenderskiego Instytutu Historii Sztuki
we Florencji — Watermark Database of the Dutch University Institute for Art History (http://www.
wm-portal.net/niki/index.php). Inne bazy danych czytelnik znajdzie na stronie Międzynarodowego
Towarzystwa Historyków Papieru (http://www.paperhistory.org/database.htm). Ponadto repertoria
znaków wodnych, a także internetowe kolekcje i adresy publikacji filigranów dostępnych w Internecie odnotowane są na portalu http://www.ksbm.oeaw.ac.at/wz/lit/rep.htm. W międzynarodowych
projektach udostępniania filigranów uczestniczą także instytucje rosyjskie, Rosyjska Biblioteka Narodowa w Petersburgu, Państwowe Muzeum Historyczne i Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie.

2.4. METODYKA DATOWANIA PAPIERU NA PODSTAWIE FILIGRANÓW
Dużą dokładność datowania papieru na podstawie filigranów uzyskać można jedynie dla papieru
czerpanego zawierającego znaki wodne i wykonanego ręcznie. W XIX w. zaczęto stosować nanoszenie znaku wodnego stemplem, co uniemożliwia identyfikację konkretnych form odlewniczych
papieru. Metodyka datowania na podstawie filigranów ma ogromną światową literaturę. Dlatego tutaj tylko pokrótce przedstawiamy podane przez A. Sirienowa najważniejsze zasady postępowania46.
2.4.1. Odnalezienie filigranu. W tym celu należy obejrzeć pod światło wszystkie karty badanego
rękopisu lub druku, przyjrzeć się liniom żeberek i kres i ustalić położenie znaku na karcie. Do tego
celu niezbędne może okazać się określenie formatu rękopisu, gdyż w zależności od formatu znak
wodny i znak dodatkowy (kontrmarka) mają różne położenie. Największy format to cały arkusz
papieru w rozmiarze sita, zwany in plano, czyli mający tylko dwie strony, zwany w Rosji aleksandryjskim, wielkim aleksandryjskim lub „w diestnyj list”. Obecnie w nauce rosyjskiej na arkusz
in plano obowiązuje nazwa развернутый лист (arkusz rozwinięty). Znak wodny znajduje się na
nim pośrodku na górnej, inaczej wierzchniej połowie, a w razie zastosowania kontrmarki znajduje
się ona pośrodku dolnej — przeciwległej połowy arkusza. Obrazuje to poniższy schemat:

Położenie znaku wodnego na arkuszu

46

А. В. Сиренов, Датировка…, s. 34–44.
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2.4.2. Format karty rękopisu. Przy produkcji papieru w od dawna stosowano zasadę złotej proporcji wysokości do długości arkusza. Stosunek krótszego boku do dłuższego ma się zazwyczaj
jak 1 do √2 (tj. jak bok kwadratu do jego przekątnej). Taki stosunek długości boków powoduje,
że po złożeniu arkusza na pół krótszymi bokami do siebie uzyskuje się dwa arkusze, o takiej samej
proporcji boków jak arkusz wyjściowy. Arkusz ten może być wielokrotnie składany i przecinany
w celu tworzenia mniejszych kart o rozmiarach 1/2, 1/4, 1/8 i 1/16 arkusza. Toteż w zależności
od formatu znak wodny, lub jego odpowiednie części, może znaleźć się na załamaniu karty, w jej
górnym lub dolnym narożniku, na brzegu, w położeniu poziomym, pionowym lub odwróconym.

Położenie znaku wodnego na kolejnych fragmentach arkusza

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia, znajdzie czytelnik w rozdziale VI.1. Rozmiar (format)
rękopisów i druków.
2.4.3. Rozpoznawanie i atrybucja znaku. Po ustaleniu położenia kolejnym etapem badań jest
stwierdzenie, co zostało wyobrażone na znaku wodnym, odczytanie towarzyszących mu liter i jeśli
to możliwe, ustalenie poprawnej nazwy znaku. Należy mieć na uwadze, że często się zdarza, iż znak
występuje w dwóch, czterech lub wielu formach. Przy tym zwykle w parze jeden znak jest dobrze
zachowany, drugi znacznie gorzej. Do rozpoznania należy wybrać karty z dobrze widocznym pod
światło znakiem, a sam znak powinien być w dobrym stanie. Należy także ustalić, jaka kontrmarka
przynależy do danego znaku. Znacznie trudniej jest ustalić poprawną nazwę filigranu. Np. nie Niedźwiedź z toporem, ale herb Jarosławia etc. Jest to niezbędne do opisania filigranu i poszukiwania
analogii w albumach.
2.4.4. Kopiowanie znaku. Nie zawsze trzeba znak kopiować. Czasem wystarczy zrobić jedynie
szkic lub ustalić analogiczne przykłady danego znaku w albumach. Oczywiście zależy to od konieczności odnotowania odmian indywidualnych znaku. Normalnie stosuje się kalkowanie. Obecnie wynaleziono odpowiednie urządzenia do podświetlania, kalkowania i skanowania kodeksów
bez groźby ich uszkodzenia, co zastępuje stosowaną w XX w. fotografię kontaktową dającą zdjęcie
w formacie 1 : 1. Stosuje się także fotografię w promieniowaniu podczerwonym aparatami cyfrowymi. W trakcie obróbki na komputerze można zmieniać nasycenia i kontrasty, dzięki czemu filigran
jest lepiej widoczny. Występuje tu natomiast niebezpieczeństwo zmiany rozmiarów i proporcji znaku. W tym wypadku najdokładniejsze nadal jest kalkowanie.
2.4.5. Poszukiwanie analogii. Jest to najważniejszy etap procedury datowania, Sprowadza się
do poszukiwania możliwie najbardziej podobnych znaków już datowanych. Filigran może mieć bowiem dwie daty, tak zwaną datę białą i czarną. D a t a b i a ł a to data zawarta w samym znaku, co
wskazuje na czas wyprodukowania papieru. Takie daty zaczęto wstawiać do znaków wodnych w papierniach zachodnich w końcu wieku XVI, w Rosji od 1744 r.47 Data w znaku wodnym oznaczać
W Rosji zdarza się, że data filigranu wyprzedza datę dokumentu na takim papierze napisanego, co jest tłumaczone
wyprzedzeniem datowania rokiem następnym, np. dla uniknięcia podatków.
47
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może również datę przywileju władcy na prowadzenie papierni. Do datowania służą także l i t e r y
t o w a r z y s z ą c e z n a k o w i w o d n e m u, bo mogą pozwolić na ustalenie właściciela lub kierownika papierni i datowanie papieru według dat jego działalności. W przypadku papierów rosyjskich XVIII–XIX w. większość skrótów literowych występujących w filigranach jest rozwiązana
przez badaczy i podana w publikowanych albumach.
D a t a c z a r n a to data ustalona na podstawie czasu użytkowania papieru z danym filigranem.
Datowanie rękopisu w tym przypadku ma charakter jedynie przybliżony i dokonywane jest poprzez
określenie stopnia bliskości konkretnego filigranu badanego papieru z datowanym filigranem publikowanym w albumie.
K l a s y f i k a c j ę s t o p n i a p o d o b i e ń s t w a znaków wodnych wprowadził na początku XX w. Charles Briquet. Do warunków rosyjskich przystosował ją Wiaczesław Szczepkin, według
niej występują trzy stopnie podobieństwa filigranów.
P i e r w s z y s t o p i e ń — t o ż s a m o ś ć, gdy kontury porównywalnych znaków są tożsame,
co oznacza, że papier pochodzi z tej samej formy. Zważywszy, że żywotność formy wynosiła około
2 lat, to identyczne filigrany można uznać za równoczesne. Trzeba jednak uwzględniać powszechne występowanie drobnych różnic pomiędzy identycznymi filigranami wynikających zniekształceń
powstających w trakcie ręcznego nabierania masy do formy, suszenia i prasowania i zużywania się
form, toteż identyczność filigranów zawsze może budzić wątpliwości.
D r u g i s t o p i e ń — z g o d n o ś ć r y s u n k u (z b i e ż n o ś ć) całego znaku przy nieidentycznym konturze, niewielkich odstępstwach w rozmiarach znaku, a także innych drobnych detalach.
Takie filigrany nazywamy zbieżnymi. Mogły one występować niekoniecznie równocześnie, w tej
samej epoce i w tym samym regionie. Mowa jest więc tu o wspólnym wzorze graficznym.
T r z e c i s t o p i e ń — z n a k i p o d o b n e, a więc wykazujące pewną zbieżność rysunku filigranu.
2.4.6. Określenie stopnia podobieństwa. Do różnych filigranów stosowane są swoiste kryteria
zbieżności i podobieństwa. W stosunku do znaków nie wykazujących zauważalnej ewolucji rysunku
w ciągu wielu lat nawet niewielkie odstępstwa mogą już świadczyć tylko o „podobieństwie”, a nie
„zbieżności”. Jako przykłady A. Sirienow przedstawił dwa bardzo popularne filigrany: Głowa byka
i Gotycka litera P. Znaki pochodzące z okresów, które dzieli wiele dziesięcioleci, mogą różnić się zaledwie nieznacznie rozmiarami lub drobnym detalem. A. Amosow wprowadził jeszcze jeden stopień
podobieństwa filigranów. Wyodrębnił on bliźniacze znaki (występujące w parach) oraz znaki, które
nie były bliźniacze, ale zostały przygotowane według tego samego szablonu — nazwał je b l i s k i m i.
Przy opisywaniu filigranów stopnie podobieństwa opisywane są następującymi terminami: t o ż s a m o ś ć (тождество — dla takich samych filigranów), o d m i a n a (разновидность — dla niemal
jednakowych filigranów), r o d z a j (вид — dla podobnych filigranów) i t y p (тип — dla filigranów,
których rysunek zawiera ten sam motyw). Pierwsze dwa stopnie bliskości występują niezmiernie rzadko.
Zatem nie należy spodziewać się, że w jakimś albumie znajdzie się filigran identyczny lub bliźniaczo podobny. Dodatkową okoliczność stanowi fakt, że do tej pory w nauce europejskiej opublikowano zaledwie
około 25% stosowanych filigranów, więc znakomita większość nadal pozostaje nieskatalogowana. Ponadto stopień dokładności w albumach zależy od techniki kopiowania i publikacji, i ogólnie należy uznać
go za niewysoki48. Nie pozwala on więc ustalić niezawodnie tożsamości lub zbieżności filigranów. Toteż
zazwyczaj musimy zadowolić się bliskością na poziomie z g o d n o ś c i (сходства) lub podobieństwa.
Zadaniem badacza jest znalezienie filigranu odpowiadającego wzorowi, a nie zadowolenie się podobnym.
Zgodność wskazuje bowiem na ten sam czas powstania filigranu, być może na ten sam młyn papierniczy,
a przynajmniej na jeden region, z jakiego papier pochodzi.
А. В. Сиренов, Датировка…, s. 42 za: А. П. Богданов, Основы филиграноведения: история, теория, практика,
Москва 1999.
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Otrzymane rezultaty poszukiwania analogicznych filigranów zapisuje się w następujący sposób:
1) filigran Klucze z literą R — typ Briquet 3908 (l. 1585–1590); 3909 (l. 1595–1600); Kamanin,
Witwicka 860 (1628 r.).
2) filigran Dzban z jednym uchem z literami IA — rodzaj Gieraklitow 402–404 (1594 r.)
Jako zasadę przyjmuje się, że nazwę albumu filigranów skraca się do nazwiska autora (autorów).
W wypadku, gdy wskazuje się na podobne filigrany (typ), a nie zgodne (kształt), lepiej wskazać jeden
album, gdzie znaleźliśmy znak wykazujący najdalej idące podobieństwo z badanym filigranem, niż
kilka analogii, bo dalsze podobieństwo narzuca też większy przedział czasowy stosowania danego
papieru. Ale należy dążyć do porównania jak największej liczby analogicznych znaków i przy opisywaniu konkretnego filigranu wskazać je wszystkie.
2.4.7. Datowanie badanego znaku i rękopisu. Istotą omawianej procedury jest określenie daty powstania rękopisu na podstawie ustalenia daty wyprodukowania papieru, na jakim został sporządzony.
O k r e s e m z a l e g a n i a p a p i e r u nazywamy czas, jaki upłynął od momentu wyprodukowania papieru do jego użycia. Filigran datowanego rękopisu lub książki mógł w ogóle nie zalegać i być użyty bezpośrednio po wyjściu z papierni. Wówczas rok produkcji i data użycia są tożsame. Nie można jednak wykluczyć, że między powstaniem papieru a użyciem go do druku czy pracy pisarskiej upłynęły lata, a nawet
dziesięciolecia. To samo można powiedzieć i o filigranie datowanego rękopisu. Stąd wniosek, że nawet
tożsame znaki w datowanym i niedatowanym dokumencie nie świadczą o powstaniu obu dokumentów
w tym samym czasie. Rozwiązanie hipotetycznej daty rękopisu musi być wsparte dodatkowo analizą innych cech paleograficznych i historycznych. Jeśli nimi nie dysponujemy, wówczas można sięgnąć po statystyczne wielkości „zalegania” papieru. W nauce zauważono, że „zaleganie” jest wielkością dość stałą.
Ch. Briquet zaproponował przyjmować za okres zalegania 15 lat. Rozumiał przez to, że statystycznie
dokument napisany na papierze z tożsamymi lub zgodnymi znakami (wyprodukowanymi w tym samym
czasie) mógł być napisany najdalej w ciągu 15 lat od tej daty. Zatem dokument na papierze z analogicznym znakiem, czyli z czarną datą, wyznacza trzydziestoletni okres jej oznaczenia. Jeśli takich analogów
znajdziemy więcej, to okres 30 lat może ulec skróceniu. Dla otrzymania terminus post quem filigranu
należy od daty późniejszego analogu odjąć 15 lat, dla terminus ante quem do daty analogu dodać 15 lat.
Zatem jeśli czarne daty bliskich filigranów odnoszą się do okresu 1568 r. i 1571 r., to filigran niedatowany
prawdopodobnie powstał między rokiem 1556 (1571 − 15) a rokiem 1583 (1566 + 15).
W odniesieniu do rękopisów napisanych na pierze o tożsamych filigranach zawężenie czarnej
daty do okresu dziesięcioletniego zaproponował W. Szczepkin, wskazując, że tak bliskie analogi
filigranów znaleźć jest niezwykle trudno, więc można uznać, iż zgodnie z wywodami K. Tromonina
i N. Lichaczowa „zaleganie” papieru wynosiło średnio 5 lat. Wówczas dla powyższego przykładu z dwoma czarnymi datami analogów z lat 1568 i 1571 należy wykonać następujące obliczenia:
średnia arytmetyczna dat wynosi 1569,5 [(1571 + 1568) : 2]. Zatem terminus post quem rękopisu
to 1569,5 − 5 = 1564,5, zaś terminus ante quem to 1569,5 + 5 = 1574,5, zatem rękopis prawdopodobnie powstał gdzieś w latach 1564–1574.
W przypadku posiadania jedynie filigranów zbieżnych lub podobnych, dla których w albumach
możemy znaleźć wiele analogów, skrajne daty występowania datowanych analogów zwykle wyznaczają czarną datę rękopisu lub druku na okres około 20–30 lat, co należy uznać za najbardziej
prawdopodobne.

2.5. PAPIER MASOWEJ PRODUKCJI I JEGO ZNACZENIE PALEOGRAFICZNE
2.5.1. P a p i e r s t e m p l o w y (ros. гербовая бумага), zapożyczony z Holandii, gdzie stosowano go
od 1624 r., został wprowadzony w Rosji dekretem Piotra I z 23 stycznia 1699 r. Jest to sposób pobierania przez państwo opłaty skarbowej, którą płaci obywatel, kupując papier, bo tylko na takim papierze
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sporządzony dokument, podanie, umowa, pozew ma moc urzędową, jest uznawany przez administrację i sądy. Był to system bardzo prosty. Każdy arkusz takiego papieru miał nadrukowany herb Rosji.
Piotr I wprowadził taryfę 3 opłat wyrażonych odpowiednio wielkością i ozdobnością herbu: 1) papier
z mniejszym herbem (меньшим клеймом) za pół kopiejki, 2) papier ze średnim herbem (средним
клеймом) za 1 kopiejkę, służące do pisania podań do urzędów i instytucji państwowych; 3) papier
z wielkim herbem (большим клеймом) za 10 kopiejek, do sporządzania umów o wartości przedmiotu
50 i więcej rubli. Papiery do sporządzania umów o większej wartości do 1000 rubli za 25 kopiejek
i powyżej 1000 rubli za 50 kopiejek były stemplowane tym samym wielkim herbem. Okrągły stempel
z rosyjskim dwugłowym orłem zawierał także cenę arkusza. Produkcję papieru stemplowego car zlecił Izbie Skarbowej (Оружейная палата), a już po jego śmierci papier stemplowy emitował specjalny
urząd Ekspedycja ds. Dochodów Państwa. Od 1719 r. na papierze stemplowym zaczęto drukować
dodatkowo rok wydania. Zatem papier niedatowany pochodzi z lat 1699–1718. Dokładniejsze datowanie jest możliwe jeszcze na podstawie położenia i wzoru stempla na arkuszu. Stempel zatwierdzony
w 1724 r. stosowano tylko 2 lata, natomiast stempel z 1726 r. obowiązywał do 1764 r. Ponownie wygląd stempla zmieniono w 1798 r., natomiast w roku 1800 włączono do niego krzyż maltański zdjęty
w roku 1801. Od 1724 r. do papieru stemplowego wprowadzono specjalny znak wodny z napisem
u góry „Гербовая бумага”, a pod nim dwa orły, po jednym na każdej połówce karty. Od 1767 r. na karcie za 2 kopiejki filigran zawierał także cenę i datę wydania, choć nie zawsze udawało się to uzyskać.
2.5.2. Przełom w produkcji papierniczej przyniosło zastąpienie szmat drewnem jako surowcem
podstawowym, dzięki czemu uzyskano tzw. papier gazetowy. W drugiej połowie XIX w. odkryto
sposób na wyodrębnienie z masy drzewnej części włóknistej — celulozy, a poprzez jej obróbkę chemiczną uzyskano wytrzymały papier doskonale nadający się do pisania i drukowania. Papier odniósł
dość późno ostateczne zwycięstwo nad pergaminem jako zasadniczy materiał pisarski. Zadecydowała taniość, dostępność i łatwość produkcji, zwłaszcza po zastosowaniu maszynowej produkcji papieru. Współcześnie papierowi stawiane są dość wysokie wymagania. Musi on być trwały, zwarty,
nieprzezroczysty, gładki, biały, przeklejony, wodoodporny i odporny na tłuszcz i mieć jeszcze wiele
innych cech. Współczesny przemysł papierniczy wypuszcza na rynek setki, jeśli nie tysiące rodzajów
papieru. Kartka papieru użytkowego ma dwie strony, „gładką”, na której atrament się nie rozlewa
i odwrotną, „szorstką”, w zasadzie nie nadającą się do sprawnego pisania. Są papiery dwustronnie
gładkie, np. kredowy do druku ilustracji, ale zwykły papier jest jednostronny, co dla niewprawnego
oka jest niedostrzegalne. Znaczące pogorszenie jakości papieru w Rosji Radzieckiej nastąpiło w okresie rewolucji i wojny domowej. Na papierze pakowym zaczęto drukować gazety, nietrwały i szybko
się rozkładający także w warunkach starannego przechowywania papier gazetowy zastąpił papier do
pisania. W pewnym stopniu ta niska jakość zagraża znacznej części zasobów archiwalnych i nie daje
się kompensować specjalnie opracowanymi metodami konserwacji i odnawiania.
2.5.3. W połowie XVIII w. do produkcji papieru wszedł nowy rodzaj sita bez kres i żeberek,
z drucikami splecionymi w poziomie i pionie dzięki opanowaniu plecenia wzorem maszyn tkackich
tak cienkiej siatki, że jej odcisk na papierze stał się w zasadzie niewidoczny. Nowy rodzaj papieru
nazwano p a p i e r e m w e l i n o w y m (vélin — cienko wyprawiona skóra służąca jako materiał
pisarski). W Rosji papier welinowy zaczęto wytwarzać na początku XIX w. Pierwsze znane egzemplarze pochodzą z papierni A. Gonczarowa z 1806 r. Wkrótce zastosowano też przemysłową
metodę nakładania masy papierowej w sposób ciągły i nawijania mokrego papieru na wałek. Dzięki
zastosowaniu napędu silnikami parowymi uzyskano prędkość produkcji około 5 m na minutę. Jako
pierwsza p o t o k o w ą p r o d u k c j ę p a p i e r u podjęła papiernia Skarbu Państwa w Peterhofie
uruchomiona w 1817 r. Surowcem nadal były szmaty, miazgę drzewną do produkcji papieru wprowadzono w 1850 r., gdy sprowadzono wynaleziony w 1847 r. defibrator (rozwłókniarkę) — maszynę
do produkcji jednolitej masy z drewna. Jednak aż do epoki reformy 1861 r. przeważała w Rosji me-
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toda ręcznego czerpania papieru. Dopiero gdy właściciele papierni stracili darmową pracę chłopów
pańszczyźnianych, zainteresowali się produkcją maszynową.
Filigrany zniknęły z kart papieru już na początku XIX w. Odtąd zamiast wplatać je do sita wyciskano
znaki wodne specjalnym stemplem na papierze. Dzięki temu zniknęły filigrany bliźniacze, a wszystkie
zawierające ten sam temat stały się identyczne. Do tworzenia znaków wodnych na papierze produkowanym potokowo używać zaczęto tzw. dandy–roll, namoczonego wałka ze stemplem znaku wodnego, który
obracał się nad transporterem i w równych odstępach odciskał znak wodny na taśmie mokrego świeżo
odcedzonego papieru. W zasadzie jest to imitacja znaku wodnego, odciśnięta na odwrotnej stronie karty
niż odcisk sita. Tego rodzaju znaki wodne nie są przedmiotem badań filigranologii, która zajmuje się znakami występującymi na papierze wykonanym ręcznie. Zdaniem A. Sirienowa badania nad znakami wykonanymi stemplem na papierze produkowanym maszynowo są dopiero w początkowej fazie rozwoju49.
2.5.4. Na papierze wyprodukowanym systemem maszynowym w Rosji w latach między około
1840 a 1890 r. w większości nie ma filigranów. Pojawia się natomiast innego typu znak — s t e m p e l, dający tylko odcisk bez dodawania barwy, który zawierał nazwę fabryki, czasami adres oraz
nazwę gatunku papieru. Bywa tam również umieszczony herb właściciela fabryki lub miejscowości, w której się znajdowała. Najdawniejsze przykłady takiego stemplowania papieru produkowanego w Rosji znane są z roku 1828. Zdaje się, że zaczęto go produkować, gdy importowany papier
z Francji i Anglii znacznie podrożał. W Rosji najczęściej używano wówczas papieru angielskiego
ze znakiem „BATH”, produkowanym w Bath w latach dwudziestych XIX w., oraz francuskiego
ze znakiem „Marion” i „Laroche Duche le jeune”. Moda na papiery ze stemplami zaczęła się w Rosji
w latach czterdziestych i trwała do lat osiemdziesiątych XIX w.
Stempel jako znak fabryczny papieru wyróżniał się całą gamą odmian i wariantów. Poszczególne
fabryki stosowały nawet kilkanaście różnych stempli o różnych kształtach i motywach. Natomiast
wszędzie stosowano tę samą technologię ich odbijania. Stempel odciskano zawsze w lewym górnym
rogu arkusza za pomocą specjalnej prasy pod dużym ciśnieniem. Jeden stempel stawiano na partii
6 kart, dlatego jego rysunek jest czytelny dokładnie tylko na pierwszej karcie. Utrudnia to datowanie papieru, bo ostatnia, szósta karta ma rysunek w większości nieczytelny. Problem ten jest słabo
naukowo rozpoznany. Nie ma publikacji i katalogów stosowanych stempli. Wiadomo, że po 1890 r.
producenci papieru powrócili do stosowania filigranów, choć stemple używane były aż do 1917 r.
Potem przejęte przez państwo fabryki wypuszczały papier ze stemplami, w których usunięte znaki
cesarskie i nazwiska fabrykantów zastąpiono znakami sowieckimi, np. pięcioramienną gwiazdą.
2.5.5. Datowanie rękopisów i druków tylko na podstawie znaków producenta zawartych w papierze jest niepewne i pozostaje jedynie pomocniczą metodą analizy paleograficznej rękopisów. Do niedostatków datowania na podstawie znaków wodnych należy stosowanie filigranów, które niewiele
zmieniały się nawet przez stulecia. Ponadto producenci czasami imitowali filigrany z dawnych epok.
Taka stylizacja na wiek XVII spotykana jest w wydawnictwach staroobrzędowców z XIX w. W XIX
i XX w. wyprodukowano wiele falsyfikatów dawnych dokumentów. Do ich sporządzenia wykorzystywano często stary oryginalny papier. Źródłem starego papieru były głównie archiwa, gdzie czyste
arkusze w kodeksach nie były zabezpieczane. Autor jedynego jak dotąd rosyjskiego podręcznika
ujmującego kompleksowo problem datowania rękopisów na podstawie znaków własnościowych papieru Aleksy Sirienow stwierdza, „że takie datowanie jako metoda jest jedną z najbardziej niezawodnych w paleografii, opiera się bowiem na obiektywnych danych, ale należy ją stosować równolegle
z innymi metodami i poszczególnymi obserwacjami. Tylko współdziałanie różnych metod gwarantuje rzetelność wniosków, które mają szansę na długą żywotność w nauce”50.
49
50

А. В. Сиренов, Датировка..., s. 14–15.
Tamże, s. 51.
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2.6. GATUNKI PAPIERU I ICH PRZEZNACZENIE
2.6.1. Na rosyjskie archiwalia wytworzone między połową XVIII a połową XIX w. składają się
głównie księgi rękopiśmienne i poszyty (тетрадь) oraz oddzielne dokumenty, natomiast od połowy XIX w. zachowana dokumentacja zaczyna składać się z masy odrębnych kart rozmaitych formatów i ich fragmentów. Pojawia się ogromna ilość połówek ćwiartek i mniejszych kawałków oderwanych od kartki. Zupełnie zanikł dawny obyczaj, że kartę dzielono wzdłuż na połowę i pisano jedynie
na prawej części, lewą pozostawiając dla poprawek i uzupełnień. Współcześnie rękopisy pisze się
zwykle na jednej stronie oddzielnych kartek luźnych lub w zeszytach i notatnikach, piękno papieru
z powodów ekonomicznych zanikło. W okresach kryzysów, rewolucji i wojen wiele zapisów prowadzono na odwrotnej stronie (изнанка) już raz użytego papieru. Prace naukowe były spisywane
na zużytych papierowych opakowaniach. Współczesne rękopisy przybierają kształt zależny jedynie
od gustu i przyzwyczajeń autora. W użyciu są więc zeszyty szkolne, duże notatniki, papier maszynowy czy zeszyciki do słówek itp. Przemysł papierniczy dostosowuje podaż do potrzeb rynku i tworzy
nowe produkty, zdobywając dla nich konsumentów. Biurokracja, biznes, szkolnictwo, nauka stosują
wiele różnych odmian papieru. W praktyce badawczej, do chwili wynalezienia elektronicznych form
zapisu, w powszechnym użyciu były tzw. fiszki, niewielkie kartki do prowadzenia notatek. W wielu
krajach były one drukowane już z odpowiednimi rubrykami ułatwiającymi porządkowanie treści.
Biblioteki stosowały i stosują drukowane kartki katalogowe obok katalogów elektronicznych.
Współczesną produkcję papieru cechuje ogromny postęp technologiczny. Produkcja ma charakter
ciągły, polega na stałym podawaniu surowca i odbiorze gotowego papieru na końcu linii technologicznej. W wielkich fabrykach największe linie produkują wstęgi papieru o szerokości 10 m z prędkością 2000 m na minutę.
2.6.2. Współczesny papier nadal posiada strukturę włóknistą, tworzoną przez celulozę lub inne
materiały roślinne, z jakich został wyprodukowany. W celu uzyskania odpowiednich cech w procesie wytwarzania dodawane są do niego różne dodatki i wypełniacze wytwarzające odpowiednio
gładką powierzchnię, ułatwiające drukowanie i zmniejszające przejrzystość. W procesie produkcji
zatem pierwszym zadaniem jest uzyskanie pożądanego kierunku ułożenia włókien papieru — przerwy między nimi wypełniane są przez zaklejenie. Kolejne etapy to barwienie lub bielenie decydujące
o kolorze papieru i sposoby uszlachetniania zmniejszające przezroczystość, co ma znaczenie dla
przenikania farby drukarskiej i wody, oraz gładzenie połączone z nabłyszczaniem lub satynowaniem.
Proces kończy kondycjonowanie, czyli walcowanie papieru nadające mu stabilne cechy.
2.6.3. C h a r a k t e r y s t y k ę p a p i e r u wyznaczają jego parametry techniczne, takie jak odmiana drzewna, półdrzewna i bezdrzewna, gramatura, grubość, gęstość, białość, nieprzezroczystość,
wytrzymałość, przemakalność, stabilność wymiarowa oraz te mniej dostrzegane, ważne w zależności od zastosowanej technologii drukowania, sztywność, wchłanianie farby, stopień zaklejenia,
pylenie, ściśliwość i połysk. G r a m a t u r a to masa papieru określana w gramach na metr kwadratowy (g/m2). Na rynku jest cała gama papierów o gramaturze od 40 do 450 g/m2. G r u b o ś ć większości przemysłowo produkowanych papierów mieści się miedzy 0,05 a 0,25 mm, zaś ś r e d n i a
g ę s t o ś ć wyrażana w gramach na centymetr sześcienny wynosi od 0,3–0,5 g/cm3 dla mających
najmniejszą gęstość papierów bibułowych do 0,8–1,2 g/cm3 dla papierów dokumentowych i pergaminowych. B i a ł o ś ć mierzona jest w procentach w stosunku do bieli tlenku magnezu uznanej
za 100% i wynosi od 65% dla papieru gazetowego do 90% dla papierów powlekanych. Ważnymi
cechami papieru stosowanego do drukowania i pisania jest n i e p r z e z r o c z y s t o ś ć, decydująca
o możliwości dwustronnego wykorzystania papieru, i odpowiednia w y t r z y m a ł o ś ć, by papier
nie rwał się w maszynach drukarskich. W papierach pakowych, etykietach, mapach, torbach, workach itp. ważny jest s t o p i e ń p r z e m a k a l n o ś c i, czyli odporności na wilgoć. Wspomnijmy

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

MATERIAŁY I NARZĘDZIA PISARSKIE

201

jeszcze p o ł y s k, istotny przy drukowaniu ilustracji, materiałów reklamowych i wysokiej klasy
czasopism. Wzorcem połysku jest czarne szkło dające 100% połysku, a np. matowy papier gazetowy
ma 5%, zwykły papier maszynowy około 10–15%, a papiery powlekane od 50 do 95%.
2.6.4. G a t u n e k p a p i e r u określa przeznaczenie i konkretne właściwości fizyczne, chemiczne i technologiczne. Serwis internetowy „DTP Centrum Prasowe” poświęcony komputerowemu
przygotowaniu do druku wymienia 33 gatunki papieru stosowane we współczesnej poligrafii, jednak
zależnie od zmieniających się potrzeb i gustów konsumentów oraz nowych ofert konkurujących
producentów ciągle pojawiają się nowe51. Zainteresowanych zachęcam do sięgnięcia do Internetu,
tu wymieniam tylko najbardziej charakterystyczne gatunki papieru podzielone na kilka klas i rodzajów, pomijając gramaturę, której wielkość niewiele mówi nieprofesjonaliście.
Do najwyższej klasy należy p a p i e r b i b l i j n y, m a p o w y i w a r t o ś c i o w y. Papier biblijny, stosowany jest do drukowania słowników, leksykonów, encyklopedii etc., wymagających minimalnej grubości przy dużej objętości jest bezdrzewny lub półdrzewny, o małej gramaturze, biały lub
kremowy. Do drukowania map stosuje się papier bezdrzewny o bardzo wysokiej gramaturze. Dużą
wytrzymałość musi mieć także papier wartościowy stosowany do drukowania banknotów, papierów
wartościowych i znaczków pocztowych lub skarbowych.
Do papierów średniej jakości należy p a p i e r g a z e t o w y, produkowany w zwojach, nieklejony, odmiany drzewnej, biały. W tej kategorii mieści się p a p i e r d r u k o w y z w y k ł y o powierzchni matowej lub satynowanej, bezdrzewny, półdrzewny i drzewny, biały, podobny do niego
p a p i e r o f f s e t o w y, pełnoklejony, pokrewny do niego p a p i e r k s e r o g r a f i c z n y, produkowany w niskoformatowych arkuszach A4 i A3, oraz p a p i e r z w y k ł y d o p i s a n i a, produkowany w arkuszach, mocno klejony, matowy lub satynowany, bezdrzewny, półdrzewny i drzewny,
rozmaicie barwiony, stosowany także do drukowania akcydensów, zeszytów, formularzy itp.
Dużą grupę tworzą p a p i e r y p a k o w e rozmaitych odmian i zwykle w rozmaitych barwach,
o cechach zależnych od przeznaczenia. W języku rosyjskim kategoria papierów pakowych określana jest jako о б е р т о ч н а я б у м а г а — papier do owijania, w tej grupie najniższej jakości,
wręcz przysłowiowej jest szary, gruby papier, niegdyś służący do zawijania cukru, stąd nazwany
с а х а р н а я б у м а г а.
Odrębną grupę tworzą p a p i e r y p o w l e k a n e, produkowane w wielu gatunkach i gramaturach w zależności od przeznaczenia. P a p i e r k r e d o w a n y wyróżnia się powierzchnią o dużej
gładkości, biały, stosowany do drukowania bogato ilustrowanych wydawnictw lub opakowań. Należy on do grupy papierów powlekanych, bardzo licznych rodzajów i gatunków wyodrębnianych
według zastosowanych technologii. W grupie gatunków specjalnych mieści się papier transferowy,
stosowany do przenoszenia druku na tkaniny, papier okładkowy, papiery ze znakami wodnymi i drutowymi, używane do drukowania banknotów. Według p r z e z n a c z e n i a wyodrębnia się także
p a p i e r w k l ę s ł o d r u k o w y, przeznaczony do drukowania techniką rotograwiurową czasopism
i innych materiałów wielobarwnych, p a p i e r y o z d o b n e, o powierzchni fakturowanej, przeznaczane np. na wizytówki i zaproszenia, oraz p a p i e r c z e r p a n y, wykorzystywany do drukowania
aktów państwowych, wydawnictw artystycznych oraz do pisania i malowania akwarelami.
W introligatorstwie zastosowanie ma p o w l e k a n a t e k t u r a, tworzona przez sklejenie dwu lub
trzech warstw papieru, a następnie dwustronnie powlekana, służąca do drukowania okładek i luksusowych opakowań oraz kart do gry; p r e s z p a n i n t r o l i g a t o r s k i, otrzymywany przez sklejanie wielu
cienkich warstw papieru, używany do produkcji bardzo sztywnych okładek do teczek i notesów. Ponadto
do drukowania etykiet samoprzylepnych służy p a p i e r g u m o w a n y różnych rodzajów, a do kopioDTP — Desktop Publishing (publikacja zza biurka) <http://www.portaldtp.pl/warsztat/materialy-i-akcesoria
/185-gatunki-papieru.html>.
51
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wania naciskowego p a p i e r s a m o k o p i u j ą c y, stosowany do produkcji druków użytkowych, takich
jak faktury, formularze i rachunki. Odmianę papieru stanowi k a r t o n, bardzo gruby papier o rozmaicie
określanych cechach. Zwykle jest to papier wielowarstwowy o grubości powyżej 0,2 mm.
2.6.5. Wynalazek k o p e r t y niesłusznie przyznano właścicielowi sklepu papierniczego w Brighton Brewerowi, który miał w 1820 r. użyć opakowania do listu. Tymczasem słowo rosyjskie
к о н в е р т oznaczające kopertę odnotowano już w słowniku N. Janowskiego z 1804 r. Pochodzi
ono z francuskiego couvert, choć w samym francuskim utrwaliło się w formie enveloppe, gdy couvert
oznacza sztuciec. W języku rosyjskim równolegle funkcjonowały dwa słowa конверт i куверт,
a obok tego „pakiet”, który miał to samo znaczenie, ale odnosił się do pism ważniejszych lub pism
o większej objętości. Archiwalne potwierdzenie użytkowania kopert nie jest możliwe, bo zazwyczaj
je wyrzucano. W literaturze rosyjskiej wspominane są one systematycznie od około połowy XIX w.,
ale długo jeszcze zwykłe listy wysyłano pocztą bez kopert. W każdym razie list taki musiał zachować
odpowiednie miejsce na adres.
Klasyczne kształty kopert

Najczęściej stosowane wymiary kopert

Koperty i ich formaty

Koperty najpierw przyjęły się w korespondencji osobistej, chroniąc ją przed niepowołanymi czytelnikami. Wyposażano je w nitkę, która pozwalała otworzyć kopertę jednym przecięciem, bez użycia noża. Początkowo urzędy pocztowe niechętnie przyjmowały listy w kopertach sporządzonych
z grubego papieru, bo to zwiększało ich ciężar i podnosiło cenę usługi. W pierwszej połowie XIX w.
przewóz listu ważącego 1 łut (ok. 13 g) na odległość 100–300 wiorst kosztował 20 kopiejek, 300–
500 wiorst — 30 kopiejek itd. Od przełomu XIX/XX w. wykonywane maszynowo koperty weszły
jednak do powszechnego użytku.
Koperty z klapką podklejaną nie od razu weszły w użycie w Rosji. Zaklejona koperta utrudniała
przeglądanie korespondencji przez policję i cenzorów. Znacznie trudniej było usunąć ślady perlustracji, niż gdy list był zabezpieczony pieczęcią opłatkową lub lakową, którą można było bezpiecznie
oderwać i potem wstawić na swoje miejsce. Kolejne zmiany nastąpiły w okresie kryzysu rewolucji
i wojny domowej, a następnie w czasie drugiej wojny światowej, gdy żołnierskie listy z frontu pisano
na jednej kartce składanej w trójkąt.
Dla paleografa cenniejsze są listy bez kopert, bo w samym rękopisie ma do dyspozycji adresata
i nadawcę, a także adres i datę. Gdy jest to stempel pocztowy, znak bardzo wiarygodny w datowaniu, co po wyjęciu listu z koperty, po latach odrębnego przechowywania, nie pozwala już na pewne
łączenie ich razem. Ponadto w Rosji nie było ściśle przestrzeganego zwyczaju podawania w liście
dokładnej daty i miejsca napisania listu.
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Zachowane rosyjskie listy frontowe52

Listy żołnierskie

2.7. TABLICZKI UCZNIOWSKIE
Aż do początku XX w. w nauce pisania i czytania w Rosji podstawowym narzędziem edukacyjnym była tabliczka szyfrowa, inaczej t a b l i c z k a r y s i k o w a — ros. г р и ф е л ь н а я д о с к а,
z niem. Griffel — rylec, do pisania rysikiem sporządzonym z gliniastego łupka, a właściwie jego odmiany zwanej grifelnym łupkiem (грифельный сланец), wykonywana z szaroczarnego jaspisowego
łupka. W XIX w. każdy uczeń miał własną taką tabliczkę wykonaną z czarnego łupka. Zapisaną
tabliczkę wycierano szmatką. Dopiero w XX w. zaczęto zastępować tabliczki uczniowskie tablicą
ścienną dla całej klasy, a do użytku weszły zeszyty papierowe, i pióra stalowe.5253

Tabliczka z końca XIX w. z żeńskiej szkoły
parafialnej w Symbirsku53

Typowa tablica uczniowska do nauki pisma
czteroliniowego

Twarda dwustronna tabliczka nadawała się doskonale do pisania i rysowania dla małego przedszkolaka i ucznia. W XVIII i XIX w. stosowano tabliczki także w urzędach do sporządzania brudnopisów pism i obliczeń nie wymagających archiwizowania, co przy bardzo drogim papierze czerpanym

Bogato ilustrowany anonimowy artykuł poświęcony listom z frontu znajduje się na dziennikarskim portalu:
<http://victory.sokolniki.com/EditorFiles/image/Material/ba7eb8f48230bd570ef3b8593c09c03b.jpg>.
53
„Уметь писать и считать — большое счастье” (Umieć pisać i liczyć — wielkie szczęście).
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znacznie obniżało koszty. Także pisarze i artyści używali ich do prób przed sporządzeniem ostatecznej
wersji dzieła. Dawano je także więźniom politycznym w Twierdzy Pietropawłowskiej54.

3. NARZĘDZIA ZWIĄZANE Z KULTURĄ PAPIERU
3.1. NOWE NARZĘDZIA I MATERIAŁY PISARSKIE
3.1.1. A t r a m e n t (ros. чернила). Metody wytwarzania trwałego, dobrze widocznego i niepsującego
się atramentu były poszukiwane przez cale wieki. Dawne piśmiennictwo zna mnóstwo receptur zawierających rozmaite ingrediencje, często wywołujące zdziwienie, takie jak sadza, żywica, guma arabska,
gliceryna, siarczan żelaza (witriol niebieski), tanina (garbnik), boraks, szelak, proso, chlorek rtęci (sublimat), bez, ocet, żelatyna, kreda, ałun, drewno sandałowe, woda kwas solny i kwas karbolowy, zardzewiałe gwoździe, liście brzozy, kora dębu, olchy, jabłoni i jesionu, spalone siano, kwas, kwaśny kapuśniak,
szczaw, skwaśniały i świeży miód (patoka), klej wiśniowy, gałki dębowe (w Rosji zwane orzeszkami
atramentowymi), sok z cytryny etc. Pisano oczywiście własną krwią, co miało wielowiekową tradycję
i wagę poświęcenia. Atrament przyrządzano najczęściej metodami chałupniczymi na podstawie receptur
przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Niekiedy receptura udanego produktu okrywana była tajemnicą ze względu na konkurencję. Poradniki domowe z XVIII–XIX w. podają liczne sposoby zrobienia
atramentu. Dopiero produkcja fabryczna zmniejszyła znacząco liczbę gatunków atramentu, a w ZSRR
została ona zestandaryzowana. W składzie każdego atramentu znajdują się antyseptyki.
Atrament winien był być stale taki sam i zachowywać trwałą barwę i czytelność pisma. Powinien łatwo i równomiernie spływać z pióra, nie powodować jego korozji i nie niszczyć papieru. Cechy te uzyskano dopiero w drugiej połowie XIX w. poprzez zastosowanie atramentów alizarynowych, a następnie antracenowych. Nowoczesne atramenty to wodne roztwory barwników syntetycznych z dodaniem
środków zagęszczających. Wprowadzenie spirytusu przyspieszyło natomiast wysychanie atramentu
i spowodowało, że z użycia wyszedł piasek, kiedyś konieczny do osuszania, zastąpiony bibułą, która
też już jest zapomniana. Atramenty produkuje się w około 10 kolorach z rozmaitymi odmianami. Standardy rosyjskie, a potem sowieckie wyznaczały kolory czarny, zielony, fioletowy, niebieski i czerwony.

Typowy kałamarz szkolny (średnica otworu w ławce ok. 45 mm)

Użyciu atramentu towarzyszył k a ł a m a r z (чернильница) — zbiorniczek do jego przechowywania. Było to niewielkie naczynie, metalowe lub porcelanowe, a od wielu dziesięcioleci już tylko
54

С. А. Рейсер, Русская палеография..., s. 18, за П. А. Кропоткин, Записки революционера, Москва 1966, s. 317.
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szklane o dość szerokim okrągłym otworze, umożliwiającym moczenie pióra. Dla zabezpieczenia
przed rozlaniem stosowano korek lub śrubę, a potem zakręcany kapsel z uszczelką. Do chwili wynalazku długopisów, kałamarze były w powszechnym użytku w urzędach, bibliotekach, szkołach. Dla
uniknięcia rozlewania atramentu w stołach i ławkach szkolnych wycinano specjalne okrągłe otwory.
3.1.2. W Rosji produkcja o ł ó w k ó w podjęta została dopiero w 1848 r., i to metodą rzemieślniczą.
Były to produkty kiepskie i nie wytrzymywały konkurencji z importowanymi ołówkami niemieckimi produkcji Fabera i Hartmana, które zdominowały rynek. Dopiero gdy po rewolucji 1917 r. zaprzestano importu, pierwszą koncesję rząd radziecki wydal w 1926 r. amerykańskiemu przedsiębiorcy
Armandowi Hammerow, dzięki któremu powstała fabryka L. W. Krasina. Po wykupieniu w 1932 r.
koncesji przez państwo fabrykę przemianowano na „Moskiewską Fabrykę Przyborów Piśmiennych
im. Sacco i Vanzetti” (Московский завод пишущих принадлежностей им. Сакко и Ванцетти).
Produkcja tzw. zwykłych czarnych ołówków grafitowych niewiele zmieniła się od 1792 r. Rdzeń
grafitowy nadal wytwarzany jest z mieszaniny gliny z grafitem, plastyczność rdzenia uzyskuje się
poprzez dodawanie kleju pektynowego. W zależności od ilości gliny uzyskuje się odpowiednią twardość ołówka. W Polsce obowiązują oznaczenia od 7H (hardness), bardzo twardy, do 6B (blackness),
bardzo miękki. Ołówek standardowy oznaczany jest literami HB. W Rosji obowiązuje skala europejska, tylko ze zmienionymi odpowiednio literami H = T (твёрдый) i B = M (мягкий) i odpowiednio
HB = TM (твёрдо–мягкий) lub F (fine point).
O jakości ołówka decyduje rdzeń rysujący oraz drewniana okładka. Rdzeń musi być trwale połączony z okładką, by się w niej nie przesuwał. Do produkcji okładki używa się wytrzymałego i dostatecznie miękkiego drewna, o wzdłużnie ułożonych słojach, by dawała się łatwo ostrzyć. Odmianą
ołówka jest k r e d k a, której rdzeń jest produkowany bez grafitu i składa się jedynie z kaolinu, talku
(dla łatwości rysowania), jakiegoś lepiszcza i barwnika.
O ł ó w e k k o p i o w y a l b o c h e m i c z n y (копировальный, химический), dziś już zapomniany, służył do pisania dokumentów z kopią. Rdzeń tych ołówków musiał być odpowiednio twardy,
by dawać wyraźny odcisk na kolejnych kopiach pisanych przez kalkę (zob. 3.4.1). W celu uniemożliwienia wytarcia pisma gumką rdzeń wzbogacano łatwo rozpuszczalnymi barwnikami, najczęściej
fioletem metylowym (pięciometylopararozanilina) lub eozyną, rodaminą i auryminą. Dzięki temu
po najmniejszym zwilżeniu ołówek pozostawiał ślad głęboko wnikający w papier, praktycznie niemożliwy do wywabienia. Jeśli pisało się na mokro, można było odcisnąć na przyłożonym papierze
lustrzane odbicie tekstu. Stosowano go do powielania dokumentów.
Ołówek kopiowy zrobił niebywałą karierę w ZSRR. W atmosferze podejrzliwości, tylko akta pisane kopiowym ołówkiem, ze względu na niemożność fałszowania ani późniejszej zmiany, uznawano
za wiarygodne. Pisano nim wszelkie dokumenty finansowe, administracyjne, sztabowe, a w czasie
wojny także listy. Zakazywano natomiast posiadania ołówków kopiowych w więzieniach i łagrach,
bo umożliwiały one podrabianie podpisów i dokumentów.
Ołówek w okładce drewnianej jest drogi, a bardzo cienkie rdzenie nie nadają się do umieszczenia
w drewnianych okładkach. Toteż już w 1873 r. zaczęto produkować o ł ó w e k m e c h a n i c z n y zwany także automatycznym. W ołówku tym pręcik grafitowy znajduje się w stalowej rurce, a mechanizm
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku znajdującego się w górnej części ołówka wysuwa mechanicznie
grafit o kolejny odcinek, np. 1 mm. Dzięki precyzji rurki utrzymującej grafit możliwe jest dziś na używanie
cienkich pręcików od 0,3 mm grubości. Do pisania używa się zwykle pręcików o grubości 0,5 i 0,7 mm.
T e m p e r ó w k a. Drewniane ołówki i kredki trzeba systematycznie ostrzyć. Pierwotnie czyniono to nożem. Z chwilą pojawienia się stalowych żyletek do golenia, zużyte żyletki, wyposażone
w odpowiedni uchwyt, doskonale spełniały funkcję narzędzia do ostrzenia ołówków. Tak powstała
temperówka na żyletki, będąca w użytku przez kilkadziesiąt lat. Ostrzenie taką temperówką, jako
zasada nie różniło się od ostrzenia nożem. Od temperującego wymagało wyczucia, by nie uszkodzić
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rdzenia, ale tylko odkryć go i zaostrzyć. Postęp przyniosły temperówki, których użytkowanie polegało na obracaniu ołówka w zwężającym się stożkowatym otworze, wyposażonym w ostrze, które
wraz z obrotami nadaje ołówkowi potrzebny i jednocześnie elegancki kształt.
3.1.3. Wynalazek p i ó r a m e t a l o w e g o należy do tradycji krajów wysoko uprzemysłowionych i dotąd toczy się dyskusja, czy jest on dziełem niemieckim, czy angielskim. Unowocześnienie
pisma poprzez przejście od naturalnego pióra gęsiego do sztucznego metalowego odegrało ogromną
rolę w rozwoju piśmiennictwa, dzięki znaczącemu przyspieszeniu utrwalania ludzkiej myśli. Masową produkcję s t a l ó w e k d o p i s a n i a uruchomili jako pierwsi niezależnie od siebie John Mitchell i Joseph Gillot, rzemieślnicy z Birmingham. Naśladowały one zakończenia zaostrzonych piór
gęsich. Osadzano je w drewnianych kołeczkach w Polsce zwanych o b s a d k ą lub r ą c z k ą. W języku rosyjskim nazwa r u c z k a — р у ч к а przeniesiona została na wszystkie narzędzia piszące
za pomocą atramentu i tuszu. Zasada stalówki, mimo doskonalenia jej kształtów, do dziś pozostała
ta sama. Jest to zgodnie z pierwotną ideą połowa stalowej rurki przeciętej wzdłuż i zaostrzonej, na
której po włożeniu do zbiorniczka z atramentem zatrzymuje się jego kropla. Następnie po zetknięciu z papierem kropla ta powoli spływa wzdłuż nacięcia, co pozwala nanosić cienką linię. Masowa
produkcja stalówek stała się możliwa dopiero od połowy XIX w., gdy przemysł był w stanie wyprodukować odpowiednio cienką nierdzewną taśmę stalową.

Temperówka z żyletką

Współczesne temperówki
ręczne

Żyletka w klasycznym kształcie

Temperówka na korbkę

Temperówka z napędem elektrycznym

Różne rodzaje stalówek
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Importowane metalowe pióro wzmiankowane jest w Rosji już w 1832 r., ale jeszcze w w 1856 r.
w prasie reklamowano pióra gęsie jakoby przewyższające jakością stalowe55. Obsadki pojawiły się
później. Pierwsze stalówki były nietrwałe i rdzewiały, toteż do ich produkcji zaczęto wykorzystywać
metale szlachetne, miękkie złote stalówki wyposażono w irydową lub rutenową końcówkę, co do
dziś wyróżnia pióra najwyższej klasy. Mimo uprzedzeń konserwatystów stalówka weszła do powszechnego użycia w rosyjskich szkołach około 1885 r.
Wprowadzenie pióra stalowego usprawniło sposób pisania i wpłynęło na zmianę charakteru pisma, powodując jego indywidualizację. Rozmaitość piór stalowych (współcześnie produkuje się kilkaset ich odmian) wpływa na sposób stawiania liter przez tę samą osobę. Nawyki pisania kształtowane są w zależności od rodzaju pióra.
Wadą pióra gęsiego i podobnej do niego stalówki było zatrzymywanie się na nich jedynie kropli
atramentu. Toteż od dawna poszukiwano możliwości dodania do pióra zbiorniczka, który pozwalałby wydłużyć możliwości pisania bez maczania go w atramencie. Stało się to możliwe w drugiej połowie XIX w. dzięki wynalazkowi ebonitu i celuloidu, tworzyw pozwalających na stworzenie lekkich
zbiorniczków atramentu i obsadki, oraz wynalazkom odpowiednich urządzeń, tłoczków, zaworów
i rurek pozwalających na systematyczny spływ atramentu na ciągle udoskonalaną stalówkę. Tak powstało ang. f o u n t a i n p e n (p i ó r o z e ź r ó d ł e m [atramentu]) u nas znane jako „w i e c z n e”
p i ó r o w Rosji — вечная ручка.
3.1.4. Dalszy krok w rozwoju narzędzi pisarskich stanowił wynalazek d ł u g o p i s u Węgra László
Bíró z 1938 r., który w czasie drugiej wojny światowej wraz z bratem podjął w Argentynie jego masową produkcję. Istotą urządzenia jest końcówka pisząca — kulka umieszczona w gnieździe, co zapobiega jej wypadaniu, w którym może swobodnie się obracać w trakcie pisania. Mikroskopijna wolna
przestrzeń pozwala na regularne spływanie tuszu (odpowiednio gęstego) umieszczonego w połączonej
z końcówką rurce. Zaletą jest to, że gdy nie piszemy, siły kapilarne zapobiegają spływaniu tuszu. Na
tej samej zasadzie opierają się popularne dziś pióra i długopisy żelowe, których nowum jest specjalny
lepki atrament będący zawiesiną pigmentu w specjalnym żelu. Odmianą długopisu jest też pisak, znany
także jako flamaster lub marker. Wynaleziony w Japonii, jest urządzeniem opartym na pisaniu końcówką zbudowaną z porowatego materiału zasilaną ze zbiorniczka. Zaletą jest ogromna liczba kolorów.
3.1.5. Wynalazek stalówki pobudził także rozwój narzędzi służących do pisania tuszem, czyli
opartym na sadzy rodzaju farby, wodoodpornej i szybkoschnącej. Miało to duże znaczenie w technice — do utrwalania rysunków technicznych — i w technikach malarskich. Odmianą kreślarską
stalówki był r e d i s (redisówka), którego końcówka pisząca mogła mieć dowolną szerokość, pozwalającą na rysowanie bardzo szerokich linii. By zwiększyć długość pisania, redisy wyposażano
w nakładkę pod którą dawało się nabrać więcej tuszu niż przy zamoczeniu w nim zwykłej stalówki.

Grafion

Grafos

Rapidograf

С. А. Рейсер, Русская палеография..., s. 29, za „Санкт–Петербургские Ведомости”, 2 XII 1856, nr 265,
s. 1493.
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Do rysowania tuszem linii na papierze lub kalce służył g r a f i o n, urządzenie mające końcówkę
piszącą w formie dwóch skrzydełek, których rozstaw regulowano pokrętłem. Między skrzydełka
tusz wprowadzano zwykle za pomocą stalówki. Szerokość linii zależała od rozstawu skrzydełek.
Było to urządzanie mało wydajne, a precyzyjne wykonywanie linii określonej grubości wymagało
dużej wprawy. Problemy te rozwiązał g r a f o s, rodzaj pióra ze zbiorniczkiem napełnianym tuszem,
o wymiennych stalówkach pozwalających na kreślenie linii o oznaczonej grubości. Grafos nie był
przystosowany do pisania liter. Większość problemów kreślarskich rozwiązał dopiero r a p i d o g r a f, rodzaj pisaka kreślarskiego w postaci pióra, pozwalający na kreślenie linii o stałej grubości.
Do każdej grubości stosuje się inne pióro. Zasada działania jest podobna do wiecznych piór. Tusz
spływa na kalkę lub papier przez cienką rurkę. Jedynym mankamentem urządzenia jest zasychanie
tuszu przy dłuższych przerwach w pracy.

3.2. DRUK
3.2.1. Techniki powielania tekstu lub obrazków są nierozerwalnie związane z wynalazkiem papieru,
bo dopiero papier był tym materiałem, który mógł bez rozlewania przyjmować farbę drukarską.
Technika zwana obecnie e s t a m p a ż e m (fr. l’estampage) polegała na wyrzeźbieniu w twardym
materiale stempla w postaci płaskorzeźby (reliefu) odbijanego obrazka. W Europie kamienioryt znany był już w starożytności. Obok niego pojawił się drzeworyt, technika odbijania płaskorzeźb wykonanych w płaskim kawałku drewna. Prawdopodobnie wymienione techniki przyczyniły się do
wynalazku druku, którego pierwszą techniką była k s y l o g r a f i a (gr. ξύλον — drewno), najstarsza
technika druku wypukłego56.
Ksylografia polegała na rzeźbieniu w desce l u s t r z a n e g o o d b i c i a całej strony tekstu
wraz z ilustracjami w ten sposób, że całe tło usuwano przy pomocy dłuta, pozostawiając jedynie
litery. Technika druku polegała na pokryciu liter farbą za pomocą wałka i odbiciu ręcznie lub
przy użyciu szczoteczki na przyłożonej kartce papieru. W Europie zaczęto ją stosować pod koniec XIV w. do powielania świętych obrazków i kart do gry. Do druku książek zastosowano druk
blokowy całych stron w postaci jednostronnie zadrukowanych kart, które następnie sklejano niezadrukowanymi stronami, zszywano i oprawiano w księgę. Wynalazek prasy drukarskiej pozwolił
drukować dwustronnie, co usprawniło produkcję. Problemem były nietrwałe formy, gdyż żywotność drewnianego bloku drukarskiego wynosiła maksymalnie 15 tys. odbitek. Do najpopularniejszych wydań należała Biblia pauperorum (Biblia biedaków), skrócona wersja Starego i Nowego
Testamentu z licznymi ilustracjami, drukowano też kalendarze, poradniki i podręczniki do nauki
łaciny zwane donatami.
3.2.2. Druk za pomocą ruchomych czcionek wynaleziono niezależnie od siebie w Chinach, Korei
i Europie57. Wbrew powszechnemu przekonaniu wynalazek druku nie został dokonany jednorazowo.
Wynalazca, J o h a n n e s G u t e n b e r g (1399–1468), złotnik z Moguncji, znał stosowane w owym
czasie czcionki drewniane i metalowe, które zapewne kupcy przywieźli z Azji lub Arabii. Także
prasa drukarska była już stosowana w ksylografii i przez introligatorów do wyciskania napisów na
skórzanych oprawach ksiąg.
Idea zastosowania czcionki ruchomej pojawiła się zapewne w intencji udoskonalenia ksylografii
poprzez dzielenie bloku drukarskiego na części. Istotą wynalazku Gutenberga był sposób odlewania
pojedynczych znaków drukarskich — czcionek. Zapewne właśnie dlatego wynalazcą był mistrz złotUwaga! W języku rosyjskim ksylografia to drzeworyt rozumiany jako „grawiura” wykonana w drewnie, co wprowadza różnicę terminologiczną, bo w terminologii polskiej grawiura to technika druku wklęsłego.
57
S. Dahl, Dzieje książki, Wrocław 1965, s. 119–123.
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Biblia pauperorum, druk niemiecki z ok. 1470 r.,
280 × 213 mm, National Gallery of Art, Washington

nik, rzemieślnik doskonale znający sztukę pracy w metalu, a nie drukarz58. Znana już była technika
odlewania czcionek odciśniętych stemplem w piasku. Zamiast tej technologii J. Gutenberg zaczął
wybijać litery za pomocą stempli z twardego metalu (tzw. puanconów albo patryc) w płytce z miękkiego metalu. Uzyskał w ten sposób trwałe matryce, pozwalające odlewać dowolną liczbę takich
samych czcionek. Szerokość matryc odlewniczych była zmienna w zależności od szerokości liter,
co potem czyniło druk czytelnym i o równym świetle. Do odlewu użył stopu z 70% ołowiu, 25%
cyny i 5% antymonu, który okazał się tak doskonały, że z niewielkimi udoskonaleniami stosowano
go przez stulecia. Udoskonalił także farbę drukarską, tworząc ją z mieszaniny sadzy i oleju lnianego.
J. Gutenberg przy okazji uprościł krój liter, stosowanej wówczas w rękopisach minuskuły łacińskiej.
Po odlaniu dużej liczby czcionek można było składać z nich dowolny tekst. Aby to ułatwić, zapewne
on także wymyślił kasztę, płaską szufladę z licznymi przegródkami, do przechowywania osobno
każdej z liter i innych znaków, oraz płytkę do składania oddzielnych wierszy. Do druku użył skonstruowanej przez siebie prasy drukarskiej, wzorowanej na prasach stosowanych w introligatorstwie,
mennicach i papierniach. Składała się ona z wysuwanego dolnego fundamentu, na którym umieszczano formę ze składem drukarskim, czyli ułożonymi w wiersze i kolumny czcionkami, i części
górnej, która dociskała do składu pociągniętego farbą drukarską zwilżony arkusz papieru. Omówioną techniką w latach 1452–1455 Jan Gutenberg wydrukował w rodzinnej drukarni Moguncji Pismo
Święte zwane B i b l i ą G u t e n b e r g a59. W układzie kolumn i estetyce J. Gutenberg zachował
reguły charakterystyczne dla tworzenia ksiąg rękopiśmiennych. Wypracowanie własnych metod
prezentacji tekstu zajęło drukarzom około 50 lat. Z tego powodu książki wydane w tym pierwszym
okresie nazwano i n k u n a b u ł a m i od łac. incunabula — powijaki, kołyska.
3.2.3. Pierwsze druki cyrylickie wydał w Krakowie Schweipolt Fiol w 1491 r. Były to cerkiewnosłowiańskie księgi liturgiczne, które trafiły do cerkwi i monasterów prawosławnych na Rusi koronnej
H. Szwejkowska, Książka drukowana XV–XVIII wieku. Zarys historyczny, Wrocław–Warszawa 1980; B. Bieńkowska, H. Chamerska, Zarys dziejów książki, Warszawa 1987; J. Grycz, A. Gryczowa, Historia książek i bibliotek
w zarysie, Warszawa 1972; H. Dubowik, Dzieje książki i bibliotek w zarysie, Warszawa 1982.
59
Jedyny egzemplarz Biblii Gutenberga w Polsce, prawdopodobnie nabyty przez biskupa chełmińskiego Mikołaja
Chrapowickiego, przechowywany jest w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie.
58
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i litewskiej. Także w Krakowie w latach 1517–1519, a potem w Wilnie (1522–1525) druki cyrylickie
tworzył i wydawał Franciszek Skoryna (Skaryna ok. 1490–1551), uznawany za pioniera języka i białoruskiej literatury narodowej. Jego książki stanowią około połowy wszystkich druków cyrylickich
wydanych w Europie do połowy XVI w. Były czytane nie tylko w Polsce i W. Ks. Litewskim, trafiały
też do Rosji i Europy Zachodniej.
Najpóźniej druk dotarł do Moskwy, gdzie z inicjatywy Iwana IV Groźnego w ramach programu
reform początku panowania zapewne pod patronatem metropolity Makarego działała anonimowa
drukarnia wydająca niedatowane publikacje w latach 1553–156460. Pierwszym znanym drukarzem
moskiewskim był Iwan Fiodorow (ok. 1510–1583), który w 1564 r. wydał zredagowane przez metropolitę Makarego Dzieje Apostolskie, tzw. Apostoł. I. Fiodorow i jego współpracownik Piotr Timofiejew Mścisławiec po kilku latach opuścili Moskwę, zabierając z sobą czcionki i cały warsztat drukarski. W Zabłudowie wydali w 1569 r. pierwszą Ewangelię cyrylicką w W. Ks. Litewskim, po czym
Mścisławiec osiadł w Wilnie, gdzie założył słynną drukarnię Mamoniczów, a Iwan Fiodorow udał
się do Lwowa, gdzie w 1574 r. ponownie wydał „Apostoł” i „Azbukę”. Następnie pod opieką Konstantego Wasyla Ostrogskiego w Ostrogu wydał 5 książek. Zmarł we Lwowie w 1583 r.
Drukarski Dom (Печатный двор — państwowa drukarnia) działał w Moskwie, z przerwami,
i do 1602 r. opublikował ok. 1000–1200 egzemplarzy książek. Regularną działalność podjął ponownie w 1620 r. i pod koniec XVII w. pracowało tam 14 pras drukarskich. Dopiero w drugiej połowie
tego stulecia rosyjska książka drukowana zaczęła tracić cechy księgi rękopiśmiennej, przestała zaliczać się do inkunabułów.

„Mała książeczka podróżna”
Franciszka Skoryny,
Wilno 1522

Anonimowe tzw.
„Wąskoczcionkowe Cztery
Ewangelie”, Moskwa 1553/1554

Szerokoczcionkowy druk:
„Apostoł” I. Fiodorowa,
Moskwa 1564 r.

Najstarsze druki cyrylickie

Л. А. Виноградова, История книжного дела в России (988–1917). Учебное пособие, под ред. A. А. Говорова,
Москва 1991.
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3.2.4. Wraz z wynalezieniem metalowej czcionki drukarskiej pojawiła się g r a w i u r a (franc.
gravure), rycina drukowana z płyty metalowej, techniką druku wklęsłego. Grawiura jest pojęciem
ogólnym, pod którym współcześnie rozumie się odbitki ilustracji wykonane rozmaitymi technikami
rytowniczymi, wklęsłymi, takimi jak kamienioryt, kwasoryt albo akwaforta oraz najstarsze techniki — miedzioryt i sucha igła.
D r u k w k l ę s ł y do chwili upowszechnienia litografii w XIX w. był najdoskonalszą, powszechnie stosowaną techniką drukarską. Polega on na wyrzeźbieniu lub wytrawieniu rysunku lub tekstu
w metalowej płytce, którą następnie pokrywa się farbą drukarską i dokładnie wyciera, usuwając farbę ze wszystkich miejsc wypukłych. Następnie drukuje się przy pomocy prasy drukarskiej na lekko
wilgotnym papierze, co powoduje, że farba drukarska jest zasysana na papier z wgłębień w płytce.
Sam druk jest dzięki temu lekko wypukły. Najstarszą techniką druku wklęsłego stosowaną od XV w.
był m i e d z i o r y t, technika polegająca na stworzeniu igłą odpowiednio pogłębionego rysunku na
płytce miedzianej. Dzięki miękkiej miedzi pozwala to na uzyskanie subtelnego obrazu, przypominającego rysunek piórem. Podobną techniką jest także znany od XVII w. s u c h o r y t (sucha igła fr.
pointe sèche), który polega na ryciu rysunku za pomocą stalowej igły w płytce miedzianej, cynkowej
lub mosiężnej. Cechą charakterystyczną tej techniki jest pozostawianie przez igłę obok rowka wystającego wiórka metalowego, który zatrzymuje farbę w druku i daje charakterystyczny cień (tzw. dymek) obok kreski. Inną tzw suchą techniką jest m e z z o t i n t a (wł. mezzotinto — półton). W technice tej zasada wykonania rysunku ulega jakby odwróceniu. Płytkę do rysowania przygotowuje
się poprzez nadanie jej chropowatej równomiernie posiekanej powierzchni, a rysunek tworzy przy
pomocy gładzika. Technika ta pozwala na uzyskanie efektów malarskich poprzez łagodne przejście
od czerni do bieli — stąd wzięła nazwę.

Schemat druku wklęsłego

Obok technik suchych stosuje się także techniki polegające na wytrawianiu rysunku w metalu
przy pomocy kwasu. Najdawniejszą z nich jest a k w a f o r t a — k w a s o r y t (wł. aquaforte —
kwas azotowy). W tej technice rysunek wykonuje się na płytce metalowej zabezpieczonej kwasoodporną warstwą ochronną. Poprzez „rysowanie” ostrym narzędziem w wybranych miejscach warstwa ochronna zostaje zniszczona, po czym płytkę zanurza się w kwasie, który wytrawia miejsca
niezabezpieczone. Po usunięciu warstwy ochronnej i wypolerowaniu płytkę używa się do druku
wklęsłego. Odmianą akwaforty jest a k w a t i n t a, polegająca najogólniej na tym, że w tej technice
wytrawia się nie kreski, lecz powierzchnie.
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3.2.5. Współcześnie najczęściej stosowany jest d r u k p ł a s k i, w którym forma drukarska i papier płasko do siebie przylegają, a technika sprowadza się do znalezienia takiego sposobu nakładania farby drukarskiej, by przylegała ona na płaszczyźnie jedynie do miejsc drukujących. Najstarszą
techniką tworzenia w ten sposób ilustracji jest l i t o g r a f i a (gr. líthos — kamień), polegająca na
nanoszeniu rysunku tłustym tuszem lub tłustą kredką na odpowiednio przygotowaną płytkę kamienną, zwykle wapienną, odpowiednio porowatą i drobnoziarnistą. Następnie płytka jest zakwaszana roztworem kwasu azotowego i gumy arabskiej. Dzięki temu miejsca niezarysowane stają się
odporne na farbę drukarską, ale przyjmują wodę. Na mokrej płytce farbę drukarską przyjmują tylko
zatłuszczone miejsca, a odbitki wykonuje się za pomocą prasy litograficznej. Rysunki na płyty litograficzne można nanosić także techniką kalkowania lub fotograficzną, co pozwala na drukowanie
reprodukcji. C h r o m o l i t o g r a f i a to technika wielobarwnego druku, gdzie dla każdej z barw
wykonuje się osobną płytę litograficzną, nawet kilkanaście dla jednego rysunku, i drukuje w odpowiedniej kolejności.

Uproszczony schemat druku offsetowego

3.2.6. W drugiej połowie XX w. litografię wyparła t e c h n i k a o f f s e t o w a. Polega ona najogólniej na drukowaniu za pomocą formy pośredniej. Przeznaczony do druku obraz jest nałożony
na cylinder płytowy, który poprzez system wałków jest zwilżany wodą i farbą drukarską. Zasada
działania offsetu jest taka sama jak w litografii, to znaczy treść druku na płycie pokryta jest substancją nie przyjmującą wody, tylko farbę. Poprzez obrót cylindra płytowego obraz przenoszony
jest na cylinder offsetowy, który zadrukowuje papier dociskany cylindrem dociskowym. Zaletą jest
możliwość nanoszenia na płytę rysunku nie będącego lustrzanym odbiciem. Współczesne techniki
offsetowe są niezwykle skomplikowane. Obok wodnego stosuje się offset bezwodny oraz zimne
i gorące techniki utrwalania obrazu.

3.3. CZCIONKA DRUKARSKA JAKO NARZĘDZIE PISMA
3.3.1. P i s m o d r u k a r s k i e to odbity (drukowany) obraz wizualny czcionek, odlewów matryc
liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych i specjalnych stanowiących komplet pisma, a w potocznym znaczeniu to komplet czcionek stosowany w określonym rodzaju druku, od tradycyjnych metalowych
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po elektroniczne, używanych do składania tekstów przeznaczonych do druku. Ze względu na różnorodne kroje czcionek pisma drukarskie dzieli się na wielkie grupy charakteryzujące się takimi cechami, jak jednorodny styl, rysunek oczka i dukt, wymiary, oś nachylenia, stopień rozjaśnienia i zaczernienia znaku, jego szeryfy, akcenty itp., czyli k r ó j p i s m a d r u k a r s k i e g o, w języku rosyjskim
g a r n i t u r. Współcześnie w środowisku komputerowym krój pisma drukarskiego zastępowany jest
mało poprawnym terminem c z c i o n k i (fonts, ros. шрифт), skoro nie mamy do czynienia z fizyczną czcionką, a jedynie k o m p l e t e m l i t e r i z n a k ó w p i s a r s k i c h o o k r e ś l o n y m
k r o j u, służących do składania tekstu. W literaturze przedmiotu nie istnieje — jak dotąd — jednolita światowa klasyfikacja pisma drukarskiego61. Pisma drukarskie dzieli się zwykle ze względu na
stosowane alfabety na pisma orientalne, łacińskie (latynicę), greckie i cyrylickie.
3.3.2. Zasadnicze cechy, według jakich oceniane są kroje pisma drukarskiego, to sposób pisania:
prosty lub kursywny (pochylony), dalej nasycenie, czyli pismo zwykłe, półgrube i grube, dalej pismo
normalne, ściągłe (wąskie) i szerokie, pismo różnych rozmiarów oraz takie cechy, jak dokładność
(precyzja), kontrast, odróżnialność, czytelność, pojemność. R o z m i a r pisma drukarskiego, inaczej
s t o p i e ń czcionki, niem. k e g e l, to odległość między ścianką przednią (sygnaturową) czcionki
a ścianką tylną wyrażona w punktach typograficznych.
Wspomniany p u n k t t y p o g r a f i c z n y jest jednostką ustaloną w XVIII w. na podstawie
tzw. stopy paryskiej (1/12 linii), obecnie 0,3759 mm. Jednostki pochodne to c y c e r o równe 12
punktom typograficznym, czyli 4,512 mm, oraz k w a d r a t równy 4 cycerom, czyli 18,048 mm. Do
określania stopnia czcionek komputerowych został przyjęty punkt anglo-amerykański równy 0,3528
mm, obliczony na podstawie cala angielskiego, 1/6 linii, większą jednostką jest tu pika (pica) równa
12 pkt, czyli ok. 4,23 mm.

Czcionka drukarska

3.3.3. Ze względu na rozmiary czcionek pisma drukarskie dzieli się zwykle na trzy typy: tekstowe, nagłówkowe i akcydensowe (plakatowe, reklamowe). Pisma tekstowe drukuje się czcionkami małych rozmiarów od 0 do 12 punktów drukarskich, nagłówkowe odpowiednio 14–48 punktów, akcydensowe czcionkami ozdobnymi, imitacyjnymi i dużych rozmiarów. Czcionki powyżej
48 punktów mierzy się wielokrotnością cycera, np. 60 punktów to 5 cycer, 96 punktów to 2 kwadraty lub 8 cycer.

61

Podstawowe definicje za: Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971, s. 1845 i 1248.
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Czcionki tekstowe (malejąco)
Wielkość stopnia
Nazwa stopnia
w pkt (mm)
Cycero
12 (4,512)
Garmond
10 (3,76)
Burgos
9 (3,384)
Petit
8 (3,008)
Kolonel (mignon)
7 (2,632)
Nonparel
6 (2,256)
Perl
5 (1,88)
Diament
4 (1,504)
Brylant
3 (1,128)

Czcionki tytułowe (rosnąco)
Wielkość stopnia
Nazwa stopnia
w pkt (mm)
Średnian (mittel)
14 (5,264)
Tercja
16 (6,016)
Dwugarmond
20 (7,52)
Półkwadrat
24 (9,024)
Dwuśrednian
28 (10,528)
Dwutercja
32 (12,032)
Konkordans
36 (13,536)
Kwadrat
48 (18,048)

Stopnie pisma

Obok stopnia pisma określa się także w y s o k o ś ć pisma, g ę s t o ś ć i n a s y c e n i e. Wysokość
to odległość między górną i dolną linią pisma, która jest mniejsza od stopnia pisma o wielkość tzw.
odsadki. Gęstość mierzy się dla czcionek normalnych rozmiarów, małych liter dwuliniowych, w ros.
typu: „н”, „п”, „и”, w procentach oznaczających stosunek szerokości litery do wysokości, która dla
czcionki 10 pkt normalnie waha się w granicach 60–80%, natomiast nasycenie dla tego typu znaków
mierzy się stosunkiem grubości głównych kresek litery do jej wysokości. Nasycenie dla jasnych
czcionek powinno być nie większe niż 23%. Według cechy gęstości oczka czcionki klasyfikuje się
od bardzo wąskich po bardzo szerokie według nasycenia oczka na jasne, półgrube i grube.
3.3.4. Kroje pisma starodruków cyrylickich stworzone przez pionierów drukarstwa cyrylickiego,
Franciszka Skorynę, Iwana Fiodorowa, drukarzy III Statutu Litewskiego, drukarzy wileńskich, kijowskich, moskiewskich XVII w. i innych, wykorzystywały wzory ówczesnego pisma książkowego, półustawu. Drukowano równym pismem z użyciem licznych, charakterystycznych dla ówczesnej konwencji rękopiśmiennej skrótów, znaków diakrytycznych, interpunkcji, zgodnie z wykształconym w toku
rozwoju cyrylicy systemem grafemów, ideowych wzorów poszczególnych liter odpowiadających przeważnie oddzielnym fonemom. Car Piotr I dokonał w 1709 r. reformy druku wzorowanego na łacińskim
piśmie humanistycznym. Wówczas do użycia weszło zaczerpnięte z niemieckiego pojęcie rosyjskie
ш р и ф т — s z r i f t, oznaczające z b i ó r c z c i o n e k pozwalający na oddanie w druku całego
bogactwa pisma. W ten sposób powstała grażdanka — świeckie (cywilne) rosyjskie pismo drukarskie
oparte na połączonym systemie graficznym ruskim i łacińskim. Z czasem pismo drukarskie zaczęło
oddziaływać na pismo odręczne. Pismo zaczęło w swoim charakterze zbliżać się do humanistycznego
zachodniego wzorca. Pismo drukarskie jawi się więc jako naturalny etap rozwoju pisma, po piśmie
odręcznym, ksylograficznym i grawerowanym. Staje się powszechnym narzędziem, przy czym dzięki
powtarzalności graficznej każdego ze znaków pozwala na znacznie łatwiejsze odczytywanie. Pismo
drukarskie bowiem, w odróżnieniu od pisma odręcznego, dla każdego grafemu ma tylko kilka wariantów. W wąskim znaczeniu typograficznym szrift oznacza oddzielny komplet (garnitur) drukarskich liter
i znaków przeznaczony do składania tekstu, odpowiednik polskiego pojęcia kroju pisma drukarskiego.
Kroje dzieli się na grupy mające pewne cechy wspólne. Każdy krój ma nazwę, często pochodzącą
od nazwiska twórcy, lub historycznie ukształtowaną, ze względu na użytkowość. Poszczególne kroje
mają swoją tradycję i kształty rozpoznawalne w publikacjach. Toteż inne kroje pisma służą do druku
gazet, inne do tomików poezji, inne do słowników i encyklopedii, inne do popularnych powieści, a inne
do monografii naukowych. Uniwersalnego kroju pisma nie ma. Pośpiech i nacisk na przekaz informacji sprawia, że w publikacjach opracowanych komputerowo nie zwraca się uwagi na krój pisma. Na
szczęście konkurencja i coraz większe wysmakowanie estetyczne publikacji powodują rosnące zainteresowanie regułami edycji, o czym świadczą liczne publikacje z podręcznikiem Roberta Bringhursta,
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Elementarz stylu w typografii (Kraków 2007), na czele. O stylu kroju decyduje czytelność, czyli prędkość, z jaką czytelnik może sobie przyswoić znak i cały tekst.
3.3.5. Garnitur nowych czcionek, g r a ż d a n k i, opracowano w trzech rozmiarach, dużym średnim i małym (według dzisiejszej miary to odpowiednio 36, 12 i 10 punktów). Przy zmianie grafiki
zlikwidowano jednocześnie znaki diakrytyczne, akcenty i skróty. Wprowadzono też cyfry arabskie
zamiast konwencjonalnych liczebników. Grażdanka nawiązywała do antykwy — powszechnie stosowanego ówcześnie w Anglii, Holandii pisma drukarskiego. Było to znacznie już przekształcone
pod wpływem baroku pismo humanistyczne, którego krój przyjęty w Rosji był znacznie jaśniejszy
od zachodniego wzorca. Z czasem wykształcił się dla grażdanki wzorowany na zachodnich odmianach antykwy. Spotykamy tu więc zarówno pismo linearne szeryfowe, popularnie zwane egipcjanką,
które charakteryzuje jednakowa grubość linii i szeryfów, jak i pismo linearne bezszeryfowe, oparte
na kształcie dużych liter greckich, potocznie zwane groteskiem62.
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWVYZ
abcdefghijklmnoprstuwvyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWVYZ
abcdefghijklmnoprstuwvyz1234567890

Pismo linearne szeryfowe typu egipcjanka
(krój Rockwell)

Pismo linearne bezszeryfowe typu grotesk
(krój Arial)

Obecnie w Rosji obowiązuje urzędowa norma krojów pism drukarskich, która klasyfikuje je na
6 zasadniczych typów i jeden uzupełniający. Klasyfikacja ta wyprowadzona została z tradycji historycznej i powiązana z potrzebami druku. Z trzech rodzajów antykwy stworzono trzy odrębne grupy
pism drukarskich: (1) „grupa nowa małokontrastowa”, odpowiadająca rysunkowi starej antykwy;
(2) „przejściowa” (медиевальная) — przejściowej antykwy i (3) „zwyczajna” — klasycznej antykwy. Linearna (ленточная) antykwa otrzymała w katalogu drukarskim nazwę (4) „grupa czcionek
z prawie niewidocznymi szeryfami”; (5) grupa „czcionek belkowych” (брусковых) zawarła w sobie
wyróżniające cechy egipcjanki (египетских). Popularne (6) „czcionki siekane” (рубленые) i w dawnych, i w nowszych garniturach zachowują naturę czcionek typu groteski. Grupa (7 dodatkowa)
„czcionki kontrastowe siekane” (np. garnitur Centralna) wraz z innymi „naruszającymi” standardy
znalazły się poza klasyfikacją. Bliższe i dokładniejsze informacje na temat rosyjskich pism drukarskich (szriftu) znajdzie czytelnik w pracach Abrama Szicgała, zawartych w bibliografii.
3.3.6. S k ł a d k o m p u t e r o w y pozwala na ogromną dowolność w kształtowaniu kroju i stylu
pisma. Dysponujemy bowiem nie tylko dostarczanymi krojami, ale istnieje możliwość zakupu lub nawet uzyskania bezpłatnego dowolnego zestawu znaków o określonym kroju. Jeden z rosyjskich portali
oferuje bezpłatnie do zainstalowania w swoim komputerze 7076 krojów (garniturów) pism drukarskich
historycznych i obecnie tworzonych63. Te kolosalne możliwości są powiększane przez dodatkowe narzędzia edytorów tekstu pozwalających na rastrowanie i przekształcanie napisanego tekstu (WordArt etc.).
3.3.7. M a s z y n a d o p i s a n i a dysponowała siłą rzeczy tylko jednym krojem czcionek. Więcej krojów czcionek oferowały tylko maszyny głowicowe, ale w Polsce czy ZSRR były one w praktyce niedostępne. Zwykle była to prosta antykwa. Jest to czcionka nieproporcjonalna, to znaczy
wszystkie znaki są bez względu na kształt jednakowej szerokości. Taką czcionkę przed przeszło
półwiekiem zamówił koncern IBM dla swoich maszyn do pisania i nazwał ją Courier New. Wkrótce
Nazwa egipcjanka nie ma nic wspólnego z pismem egipskim, a nawiązuje jedynie do faktu, że to pismo drukarskie pierwsi zastosowali zainteresowani Egiptem uczeni francuscy doby napoleońskiej. Natomiast powstałe w Anglii w pierwszej połowie XIX w. pismo linearne bezszeryfowe zapewne wydało się Francuzom śmieszne – grotesque (Encyklopedia wiedzy o książce, s. 1248).
63
<http://www.fontov.net/бесплатные-шрифты>.
62
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potem czcionka ta została skopiowana przez innych producentów i stała się nieoficjalnym międzynarodowym standardem. Cechą dodatkową pisma maszynowego jest niewielka możliwość zastosowania znaków dodatkowych. Standardowa klawiatura liczyła do 45 klawiszy. W Polsce zastosowano
tzw. k l a w i a t u r ę m a s z y n i s t k i. Oferowała ona zestaw znaków małych i dużych liter alfabetu
łacińskiego, natomiast już tylko małe litery polskie, nosówki ą i ę, ł, ó, ż, oraz palatalne ć, ń, ś, ź, podstawowe znaki interpunkcyjne i tylko jeden cudzysłów oraz jeden znak oznaczający łącznik, dywiz
i myślnik. Maszyna pozwalała stosować rozmaite odległości między wierszami (interlinia), pojedyncze, podwójne i potrójne. Standardowy maszynopis miał ok. 60 znaków w wierszu i 30 wierszy na
stronie, zatem arkusz autorski (40 tys. znaków) to były 22 strony maszynopisu.
W Rosji zastosowano własny układ czcionek w maszynach do pisania, który także przeniesiono
na klawiaturę komputerową. Ze względu na obsługę Internetu i wielu funkcji zapisanych w języku
angielskim, rosyjska klawiatura komputerowa ma na każdym klawiszu dwa znaki, łaciński i grażdanki. Teksty maszynowe już w pierwszej połowie XX w. wyparły rękopisy. W ZSRR istniały jednak
ściśle przestrzegane wyjątki. Mianowicie pokwitowania, życiorysy i podania do wszelkich urzędów
przyjmowano wyłącznie napisane ręcznie. Także ręcznie sporządzano protokoły. Zapewne w atmosferze nieufności i podejrzliwości, jaka cechowała życie wewnętrzne ZSRR, maszynopis wydawał
się zbyt bezosobowy i łatwy do podmiany, gdy rękopis łatwiej było przypisać konkretnej osobie.

3.4. SPOSOBY KOPIOWANIA TEKSTÓW
3.4.1. Pojawienie się druku, a więc najogólniej metoda powielania raz powstałego tekstu, nie spełniało jednak potrzeb jednostkowego kopiowania. Wraz z wynalazkiem papieru i jego doskonaleniem
pojawiły się także rozmaite metody bezpośredniego kopiowania. Do najstarszych należało kopiowanie przez kalkę. K a l k a to cienki papier lub bibułka powleczona z jednej strony tuszem lub
innym barwiącym materiałem zmieszanym z woskiem, który przyłożony bezpośrednio do kartki
papieru umożliwia uzyskanie kopii tekstu pisanego na kartce położonej z kolei na kalce. Jeśli kalka
i papier, na którym tworzona jest kopia, są dostatecznie cienkie i elastyczne, możliwe jest ułożenie
kilku warstw i jednoczesne uzyskanie wielu kopii. W czasach powszechnego stosowania maszyn do
pisania używany był specjalny, cienki papier przebitkowy, pozwalający na tworzenie nawet do 10
kopii. Kopiowanie przez kalkę możliwe jest tylko przy użyciu twardych narzędzi, metalowej czcionki maszynowej, twardego ołówka, długopisu.
3.4.2. W XIX w. do użytku weszło urządzenie służące do tworzenia kopii objęte ogólną nazwą
p o w i e l a c z a. Konstrukcje powielaczy oparto na zasadzie tworzenia formy drukarskiej na tyle
prostej w wykonaniu, by można ją było zastosować bez specjalnych wielkich urządzeń i uzyskać
kilkadziesiąt kopii jakiegoś dokumentu czy informacji. Powielacze znalazły zastosowanie w urzędach do powielania pism mających dotrzeć do wielu adresatów, a także u wszelkich organizacji
opozycyjnych i rewolucyjnych w krajach, gdzie obowiązywała ścisła reglamentacja druku i cenzury,
bo pozwalały na łatwe powielanie materiałów propagandowych i gazetek. Stosowane były do lat
osiemdziesiątych XX w., gdy ostatecznie zostały wyparte przez kserokopiarki i drukarki komputerowe. W Polsce krótkotrwały rozkwit powielaczy miał miejsce w latach 1980–1989, gdy były masowo
stosowane przez nielegalne wydawnictwa opozycyjne.
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Powielacz białkowy z wałkiem używany
w okresie stanu wojennego po 1981 r.

Ramki do sitodruku

Najpopularniejszymi i najprostszymi powielaczami stały się urządzenia oparte na zasadzie sitodruku, czyli druku polegającego najogólniej na tym, że farba drukarska lub tusz przeciskane są przez
formę, na której przebito tekst lub rycinę, np. przez bardzo drobne sito, gdzie zatkane otworki tworzą
powierzchnie niezadrukowane. W ten sposób nadruk przenoszony jest na dowolny nośnik, pozwalający zrobić wiele odbitek. Urządzenia do powielania na papierze metodą druku przebitkowego,
inaczej trafarentnego (wł. traforo — przedziurawiać, przekłuwać), znane były pod rozmaitymi nazwami. R o t a t o r służył do powielania tekstów i rycin w średnim i małym nakładzie. P o w i e l a c z
s p i r y t u s o w y lub b i a ł k o w y, inaczej m i m e o g r a f, to urządzenie służące do druku przebitkowego. Formę przygotowywano na specjalnym papierze, zwanym woskówką (papier woskowany)
lub żelatynowanym, zwykle na maszynie do pisania, choć najdawniejsze formy przygotowywano
też ręcznie.

Powielacz mimeograf z ok. 1910 r.

Powielacz z ok. 1982 r.

Współczesny powielacz ręczny

W nowszych konstrukcjach zamiast papieru woskowego zaczęto wykorzystywać powłoki białkowe z żelatyny (koloidowe), stąd popularna nazwa powielacz białkowy. W XX w. pojawiły się formy
przygotowywane fotomechanicznie, fotoelektrycznie lub galwanicznie. Powielacze zostały wyparte
przez bardziej profesjonalne drukarki offsetowe (rotaprinty).
3.4.3. Do zarzuconych już dziś i zapominanych należy r e p r o d u k c j a f o t o g r a f i c z n a,
prowadzona za pomocą fotokopiarek stykowych lub tzw. optycznych. Polega ona na fotografowaniu kopiowanego obrazu lub tekstu i następnie powielaniu go na papierze lub innych materiałach
powleczonych emulsją światłoczułą, którą wywołuje się i utrwala metodami fotograficznymi. T e r m o k o p i o w a n i e (t e r m o g r a f i a), dziś już bardzo rzadko spotykane, było stosowane do kopiowania druków i ilustracji na papierze ciepłoczułym przy użyciu promieni podczerwonych. W y ś w i e t l a r k a to urządzenie do wykonywania kopii dokumentów metodą diazotypii. Jest to szklany
cylinder obrotowy lub półcylinder nieruchomy z wbudowanymi wewnątrz lampami rtęciowymi lub
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łukowymi emitującymi promieniowanie nadfioletowe. Na cylindrze umieszcza się przezroczysty lub
półprzezroczysty oryginał, np. rysunek techniczny na kalce kreślarskiej, i na niego nakłada papier
światłoczuły pokryty warstwą soli dwuazoniowych. Cylinder tworzył jedno urządzenie z komorą,
gdzie obraz wywoływany był parami amoniaku. Do czasu upowszechnienia kserokopii i nowoczesnych drukarek komputerowych wyświetlarka była powszechnie stosowana do powielania rysunków
technicznych, dając typowe fioletowo–błękitne kopie.

3.5. MASZYNY ZECERSKIE, PISZĄCE, TELEGRAFICZNE, DALEKOPISY,
POWIELACZE, KOPIARKI, SKANERY
3.5.1. Od czasów Gutenberga prawie do końca XIX w. proces składania tekstu z czcionek wyglądał podobnie. Zecer — osoba składającą tekst pobierała czcionki ze specjalnej szuflady — kaszty,
po czym po złożeniu kolumny tekstu (strony) dokonywano korekty, następnie odlewu formy drukarskiej pozwalającej na odbicie strony. Postęp uzyskano najpierw dzięki wynalezieniu m o n o t y p u — maszyny, która odlewała pojedyncze czcionki ułożone w kolejności zgodnej z drukowanym tekstem. Przyspieszyło to pracę, ale duża liczba pojedynczych elementów powodowała też
duże trudności przy układaniu tekstu w kolumny. Wynalazkiem, który zrewolucjonizował druk,
był l i n o t y p (ang. line of type) — urządzenie służące do składania i następnie odlania gotowej
linijki tekstu (stąd nazwa). Linotyp działał podobnie jak inne maszyny piszące. Wybranie znaku
za pomocą klawiatury powodowało pobranie matrycy czcionki i ustawienie jej w linii. Po złożeniu
wiersza odpowiedni klawisz pozwalał uruchomić urządzenie, które przenosiło ułożone matryce do
urządzenia odlewającego. Zaletą linotypu była oszczędność czasu, bo w czasie odlewania linijki
zecer składał już następną. Wadą było połączenie składania z odlewaniem, praca zecera w gorącu
i parach ołowiu.

Monotyp — część zapisująca tekst na
taśmie papierowej i odlewnia czcionek

Linotyp używany
w Rosji

Korekta poszczególnych wierszy
w szpalcie

3.5.2. M a s z y n a d o p i s a n i a skonstruowana została dopiero w drugiej połowie XIX w. Wynalazki: mechanizmu uruchamiającego czcionki, przesuwania papieru oraz taśmy barwiącej połączył w swojej konstrukcji Christopher Sholes (1819–1890), który wyposażył maszynę produkowaną
od 1872 r. przez Jamesa Densmora w klawiaturę w układzie QWERTY (powszechnie dziś używaną
w komputerach). W Niemczech i Polsce używana była inna klawiatura w układzie QWERTZ, swoją
klawiaturę miała też Francja oraz Rosja w do dziś stosowanym układzie ЙЦУКЕН.
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Bogato zdobiony prototyp Remingtona

W 1873 r. koncern zbrojeniowy Remington kupił prawa do produkcji maszyn do pisania od Scholesa i Densmora. W warunkach ostrej konkurencji Remingtona i koncernu Underwood dokonywano
kolejnych ulepszeń w postaci możliwości pisania dużych i małych liter, obserwowania pisanego
teksu, produkcji małych maszyn walizkowych. Epoka maszyn do pisania trwała do 1980 r. Sama
idea maszyny nie uległa już zmianie. Udoskonalono napęd, do uruchamiania czcionek zastosowano
silnik elektryczny, nowsze maszyny miały taśmy korektorskie. Ostatnim krzykiem techniki maszyn
do pisania były maszyny głowicowe, w których specjalny mechanizm uruchamiał kulę z czcionkami
ułożonymi równoleżnikowo pozwalającą na szybkie pisanie. Zaletą tego wynalazku wypuszczonego
przez koncern IBM była możliwość zmiany kroju czcionek prze włożenie innej głowicy do maszyny.
W późniejszym czasie wynalazek ten IBM zastosował w drukarkach komputerowych. Wyposażone
w mechanizm pamięci elektronicznej, pozwalały napisać i skorygować np. stronę tekstu, który dopiero po sprawdzeniu drukowały.

Typowa maszyna do pisania
z półkolistym urządzeniem czcionek
uruchamianych systemem dźwigni przez
poszczególne klawisze i przewijaną
taśmą barwiącą

Mechanizm głowicowej maszyny do pisania koncernu
(IBM Golfball typewriter)

3.5.3. Wynaleziony w 1837 r. t e l e g r a f umożliwił przesyłanie informacji na odległość. Prosty
pomysł Samuela Morse’a (1791–1872), by do przesyłania wiadomości użyć alfabetu przełożonego
na system krótkich i długich sygnałów, zapisywanych jako kreski i kropki, co przekładało się na
przesyłanie krótko i dłużej trwających impulsów elektrycznych wywoływanych przy pomocy tzw.
klucza, pozwalały przy użyciu tylko pojedynczego kabla podłączonego do prądu stałego, poprzez
włączanie go na krótszą lub dłuższą chwilę, odczytywać przesyłany tekst na bliźniaczym urządzeniu
wyposażonym w elektromagnes i przesuwaną równomiernie taśmę papieru.
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Schemat działania telegrafu

Telegraf systemu Hughesa produkcji firmy Siemens
und Halske w Muzeum Techniki w Warszawie

Od połowy XIX w. linie telegraficzne stały się głównym nośnikiem dalekosiężnej informacji. Powszechnie stosowane były w polityce, wojsku, prasie. Na początku XX w. telegraf zaczął być wypierany przez dalekopisy. Zasada ich działania polegała na tym, że tekst pisany na maszynie przez
nadawcę był powtarzany przez bliźniaczą maszynę do pisania uruchamianą impulsami elektrycznymi
u odbiorcy. Pierwszym takim urządzeniem był telegraf wynaleziony przez Davida Hughesa w 1855 r.64

Telegram przesłany dalekopisem

3.5.4. Rewolucyjnym urządzaniem okazała się dopiero k s e r o k o p i a r k a (gr. ksero suchy) —
urządzenie wykorzystujące materiały mające właściwości fotoelektryczne (np. związki selenu lub
krzemu amorficznego), które w ciemności są izolatorem prądu, a pod wpływem światła generują
nośniki prądu elektrycznego, czyli miejsca oświetlone stają się przewodnikami. Wyposażony w ten
sposób bęben kopiarki obraca się i jest jednocześnie elektryzowany przez specjalną elektrodę. Obracając się, bęben jest naświetlany światłem odbitym od kopiowanego dokumentu. W wyniku zjawiska
fotoelektrycznego w miejscach naświetlonych na bębnie powstaje naładowany dodatnio elektryczny
obraz kopiowanego dokumentu. Bęben obracając się, przechodzi obok tzw. wywoływaczki z tonerem, substancją barwiącą o właściwościach powodujących, że poprzez przyciąganie drobinki toneru
przeskakują na bęben i przylegają do niego w miejscach naelektryzowanych. Przesuwany z kolei
64

Encyklopedia PWN, t. 1, Warszawa 1991, s. 855.
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wzdłuż bębna papier przejmuje toner. Dla ułatwienia tego procesu pod papierem umieszczona jest
rolka transferowa, która jest naładowana ujemnym ładunkiem elektrycznym, co stymuluje przeskakiwanie drobinek toneru. Po zadrukowaniu papieru bęben kopiarki jest czyszczony przez urządzenie rozładowujące resztki ładunków elektrycznych i szczotki usuwające pozostałości toneru. Natomiast kartka zadrukowana przechodzi przez urządzenie utrwalające. Obecnie powszechnie stosuje
się utrwalanie termiczne przez wałki rozgrzane do ok. 200°C, gdzie toner ulega stopieniu i przylega
trwale do papieru. Na identycznej zasadzie działa d r u k a r k a l a s e r o w a.
3.5.5. S k a n e r to urządzenie do przetwarzania obrazu na postać elektroniczną. Zasadą działania
skanera jest czytanie krokowe, czyli przeszukiwanie kolejnych pasm informacji, odczytywanie ich
i zapisywanie w celu przetworzenia przez komputer. Do odczytywania dokumentów, pism, rycin
i fotografii najpopularniejsze są skanery płaskie, biurowe. W sklepach przy kasach i rejestracji towarów stosuje się ręczne skanery do kodów kreskowych. Do fotografii i mikrofilmów stosuje się specjalistyczne skanery pozwalające digitalizować akta dawniej archiwizowane metodą fotograficzną.
3.5.6. F a r b a d r u k a r s k a (ostatnio pojawił się dziwaczny poprawnościowy twór — farba
drukowa) to odmiana farb (łac. pigmentum) przeznaczona specjalnie do drukowania, pozwalająca
uzyskać trwały i wyrazisty obraz przeniesiony w procesie drukowania z formy drukarskiej na podłoże. We współczesnym drukarstwie problem farb drukarskich to ogromny dział wiedzy i produkcji
chemicznej. Rodzaje farb drukarskich dostosowuje się do metody druku. Są zatem m.in. farby rotograwiurowe (wklęsłodruk), fleksograficzne (wypukłodruk), typograficzne (wypukłodruk), offsetowe
(płaskodruk), sitodrukowe (sitodruk), tampondrukowe (pochodna wklęsłodruku). Farby drukarskie
składają się w 5–30% z pigmentów (praktycznie nierozpuszczalnych) i barwników (rozpuszczalnych), w 15–60% ze spoiwa (którym jest najczęściej pokost lub żywica, rzadko woda), w 20–70%
z rozpuszczalnika oraz w 1–10% z domieszek pełniących funkcje utrwalacza, wypełniacza itp.
Dawne farby drukarskie siłą rzeczy musiały bazować na barwnikach naturalnych. Pierwszym
barwnikiem była sadza, a spoiwem olej roślinny (Gutenberg użył oleju bawełnianego). Już w 1457 r.
uczeń Gutenberga Peter Schöffer zastosował druk barwny, używając farby niebieskiej i czerwonej
i stosując metodę wielokrotnego zadrukowania, każdą farbą z osobna. Metodę do dziś najczęściej stosowaną. Do dziś też stosuje się na skalę przemysłową pigmenty naturalne, organiczne i nieorganiczne.
Pigment czarny to nadal głównie sadza, czyli węgiel techniczny. Dawne barwne pigmenty to farby
ołowiowe, chromowe i kadmowe, jednak ze względu na ich toksyczność dziś wycofane z użycia, zostały zastąpione przeważnie przez substancje uzyskiwane w przetwarzaniu ropy naftowej65.
W czasach panowania maszyn do pisania w powszechnym użyciu były t a ś m y b a r w i ą c e.
Pierwotnie wykonywano je z wytrzymałych gęstych tkanin nasączonych tuszem. Taśmy takie o szerokości 10–15 mm oferowano w rolkach długości kilku metrów. Z czasem wyparte zostały przez
taśmy syntetyczne oferowane w specjalnych podajnikach.
We współczesnych drukarkach stosuje się dwa rodzaje substancji drukujących, t u s z e – a t r a m e n t y i tonery. Współczesne atramenty dostarczane są w zamkniętych pojemnikach (kartridżach),
które wyposażone w odpowiednie aplikatory współpracują z określonymi przez producenta drukarkami. Bardzo rzadko spotyka się urządzenia do samodzielnego napełniania atramentem. Dostępne
są natomiast drogie urządzenia profesjonalne. T o n e r to barwny proszek o specjalnych właściwościach stosowany w kserokopiarkach i drukarkach laserowych, zastępujący farbę drukarską. Toner zazwyczaj składa się z dwóch frakcji: większych kulek szklanych o średnicy kilkadziesiąt nanometrów
i bardzo drobnych odpowiednio zabarwionych kulek żywicy termoplastycznej o średnicy ok. 0,1 nanometra. W niektórych typach kserokopiarek stosuje się ciekłe tonery.
Wszelkie informacje o pigmentach i ich rodzajach znajdzie czytelnik w pracy: K. Zwolińska, Mała technologia
malarstwa, Warszawa 1989.
65
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Rozdział V

GRAFIKA PISMA CYRYLICKIEGO

1. ZNAKI RĘKOPIŚMIENNE, CHARAKTER PISMA I CZCIONKA
JAKO CECHY PALEOGRAFICZNE
G r a f i k a p i s m a jest to część nauki o piśmie, zajmująca się stosunkiem zachodzącym między
literami i dźwiękami, a także znakami nadpisanymi, cyframi, znakami przestankowymi, sposobami
dzielenia słów i rozłożenia tekstu, będąca jednym z zasadniczych przedmiotów badań paleograficznych. Jej celem jest zbadanie ewolucji pisma, co ma służyć studentom, archiwistom i wszystkim innym zainteresowanym do opanowania sztuki odczytywania zabytków piśmiennictwa, w przypadku
pisma ruskiego i rosyjskiego od XI po XX w.1
Zabytki piśmiennictwa ruskiego i rosyjskiego z przeszłości, jak i współczesne napisane zostały
t r z e m a t y p a m i (r o d z a j a m i) p i s m a. Są to u s t a w (устав), p ó ł u s t a w (полуустав)
i s k o r o p i s (скоропись). W XVI w. pismo odręczne dostarczyło wzorów dla najstarszych czcionek drukarskich, a te z kolei zaczęto naśladować w księgach rękopiśmiennych, które w nauce rosyjskiej zakwalifikowano jako p i s m o s t a r o d r u k o w e (старопечатные). Rozwój tego ostatniego doprowadził do ukształtowania nowoczesnego, do dziś używanego pisma. Podstawą wszystkich
trzech typów pisma były litery cyrylicy. Pismo stale ewoluowało. Każdy z typów pisma odróżnia się
od pozostałych właściwą sobie grafiką liter, rozłożeniem ich w wierszu, sposobami oddzielania słów.
Powszechnie stosowane w danej epoce kształty liter, czyli k s z t a ł t p i s m a, w nauce rosyjskiej
nazywany н а ч е р к — k s z t a ł t (z ros. начертание — skreślenie, nakreślenie), jest identyczny
z pojęciem wymienionych wyżej trzech typów pisma. Występująca w ramach typu pisma jego i n d y w i d u a l n a o d m i a n a to п о ч е р к — c h a r a k t e r p i s m a, jego styl2.
Obecność wyodrębnionych typów pisma w długich, trwających stulecia okresach pozwala na
użycie ich jako cech paleograficznych umożliwiających przy pewnej wprawie na natychmiastowe
zaklasyfikowanie konkretnego rękopisu i starodruku do określonej epoki i regionu. Wyraźne cechy paleograficzne dają się określić także dzięki indywidualnemu charakterowi pisma, panującemu
w danej szkole czy kancelarii. Pozwala to na tworzenie tablic z wzorami kreślenia poszczególnych
liter, na podstawie statystycznej oceny ich występowania w danym okresie. Nieco odmienny sposób
postępowania należy przyjąć dla późniejszych etapów rozwoju pisma opartego na cyrylicy, które w tradycji europejskiej należy do neografii, natomiast w Rosji do „paleografii doby nowożytnej”. Proces jego przekształceń śledzony jest w nauce od drugiej połowy XVII w., ale ostateczne
ukształtowanie się nowoczesnego skoropisu przypada dopiero na pierwsze dekady XIX w. Niemałą
Ostatnio, na co zwróciłem uwagę w rozdziale I, grafika pisma stała się wyłącznym przedmiotem podręczników
paleografii A. Pronsztejna i W. Owczinnikowej oraz A. Czekunowej (А. П. Пронштейн, В. С. Овчинникова,
Развитие графики кирилловского письма...; А. Е. Чекунова, Русское кириллическое письмо...).
2
М. Н. Тихомиров, А. В. Муравьев, Русская палеография, s. 29.
1
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w tym rolę odegrało zastąpienie druku cyrylickiego przez n o w o c z e s n ą c z c i o n k ę t y p u
h u m a n i s t y c z n e g o — g r a ż d a n k ę, wprowadzoną przez Piotra I w 1709 r. Towarzyszyło
temu uproszczenie alfabetu, co oddziałało na dalszy rozwój skoropisu rosyjskiego. Na jego rozwój
wpływało także wypracowanie nowoczesnej gramatyki, ustalenie zasad ortografii i upowszechnienie
szkolnictwa. Z punktu widzenia paleografii istotne jest w tej materii śledzenie rozwoju kaligrafii nauczanej w szkołach i łączenie występujących odmian pisma ze znajomością zmieniających się reguł
gramatycznych i syntaktycznych oraz obowiązującej ortografii.

2. USTAW3
Źródłosłów nazwy najstarszego typu pisma cyrylickiego jest tożsamy z polskim pojęciem stawiać,
ustawiać, a także ustanawiać, ustawa (akt prawny). W dawnym języku ruskim słowo ustaw znaczyło tyle co reguła, zasada, wzór. Jako nazwa własna typu pisma, terminy ustaw, pismo ustawne
(уставное письмо), czy ustawne pismo książkowe, znany był przynajmniej od XV w. pisarzom
trudniącym się kopiowaniem tekstów i bibliotekarzom sporządzającym opisy książek w bibliotekach
ruskich monasterów4. Określenie terminem ustaw typu pisma w opozycji do skoropisu, wskazywać
może, że używano go przynajmniej od XV w., od chwili wyraźnego wyodrębnienia się skoropisu
jako typu pisma. Natomiast do nauki paleografii termin ustaw, określający najdawniejsze „wzorcowe” pismo, podobnie jak pozostałe określenia typów pisma wszedł dopiero w XIX w. Na pierwotne
zapewne rozumienie tego terminu zwrócili uwagę A. Pronsztejn i W. Owczinnikowa, pisząc, że litery
ustawu są jakby „ustawione” (уставлены), nie tyle pisane, ile stawiane kolejno w szeregu5.
Ustaw, najstarszy typ pisma cyrylickiego, będący podstawą dla wszystkich późniejszych typów tego
pisma, był pismem tekstów głównie liturgicznych, tworzonych na pergaminie. Dominował w średniowieczu do XIV w. Rękopisy pisane ustawem są stosunkowo nieliczne i dawno już zostały opracowane
i opisane. Chronione są w specjalnych kolekcjach, jako najcenniejsze zabytki kultury. Najstarsze pisma
cyrylickie z IX–X w. nie zachowały się. Z terenu Rusi dotrwały do naszych czasów nieliczne rękopisy
datowane dopiero z drugiej połowy XI w. Według danych katalogu rękopisów przechowywanych na
terenie ZSRR zachowało się niespełna 500 rękopisów datowanych na XI do początku XIV w.6
Ustaw był pismem powolnym i uroczystym. Stworzony został wedle wzorów majuskuły bizantyjskiej i zgodnie z jej regułą znaki mieściły się między dwoma liniami. Jedynie pewne części liter mogły wystawać poza dolną lub górną linię pisma. Wszystkie litery są właśnie ustawiane (malowane)7.
Stawiano je prosto, pionowo w wierszu, nadając im geometryczny charakter. W najstarszych rękopisach litery ustawu dają się wpisać przeważnie w kwadrat lub prostokąt. Wszelkie zaokrąglenia płynnie przechodzą w linie proste. Litery nie łączą się z sobą, każda stawiana jest osobno. Pismo tworzy
nieprzerwany ciąg znaków biegnący od marginesu do marginesu, nie podzielony na słowa i zdania,
od czasu do czasu przedzielany jedynie kropką lub wielokropkami, które mogą zajmować dowolne
miejsce, nawet w środku wyrazu. Ponad wierszem stawiano znaki skrótów, nieliczne i ograniczone
do najbardziej konwencjonalnych, powszechnie znanych i czytelnych.
Typy pisma zostaną omówione wraz z analizą i typologią znaków dla danego okresu wg wzoru powszechnie stosowanego w podręcznikach rosyjskich (zob. przypis 1 w tym rozdziale).
4
М. В. Кукушкина, Монастырские библиотеки Русского Севера, [w:] Очерки по истории книжной
культуры XVI–XVII вв., Ленинград 1977, s. 119–120. E. Karski, s. 169, wskazuje, że Hipacy Pociej w 1605 r.
o słynnym piśmie metropolity Mizaela do papieża z 1476 r. pisał, że sporządzone jest „ustawnym pismem”.
5
А. П. Пронштейн, В. С. Овчинникова, Развитие графики..., s. 10.
6
Сводный каталог славяно–русских рукописных книг, хранящихся в СССP (ХI–ХIII вв.), Москва 1984, s. 27–78.
7
Czytelnika polskiego może zmylić stosowany do nich rosyjski czasownik писать — do dziś oznaczający malowanie ikon, zatem pisać ustawem może oznaczać właśnie malowanie liter.
3
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Na przełomie XII i XIII w. zasady geometryczne ustawu zaczynają być naruszane. Zostaje wprowadzona krzywizna linii, zatraca się poprawny łuk. Obok pism religijnych pojawiają się dokumenty
i pisma urzędowe pisane mniej starannie. Kolejne zmiany zachodzą w XIV w., gdy zanika geometryczna regularność i symetria liter. Ustaw powoli zamienia się w półustaw. Ułożoną chronologicznie analizą paleograficzną zabytków pisma są wykłady Izmaiła Srezniewskiego. Przegląd poszczególnych rękopisów południowosłowiańskich po wiek XIX opublikował Piotr Ławrow. Dotąd
najpełniejsze ujęcie systematyczne ustawu ruskiego należy do Wiaczesława Szczepkina8.
W nauce paleografii wyodrębniono dwie odmiany ustawu: wczesną, którą pisane są zabytki
z XI–XII w., i późną, pisma z XIII–XIV w. Tylko Alaksandr Grusza wyodrębnił trzy okresy w historii ustawu: (1) ustaw wczesny — XI–XII w., (2) ustaw przejściowy — XIII–XIV w. i (3) ustaw późny — XV–XVII w.9 Nie znaczy to, że ustaw zaniknął zupełnie. W pewnych szczególnych sytuacjach
pisano pismem stylizowanym na ustaw uroczyste teksty aż po wiek XX. Jednak zasadniczą cezurę
wyparcia ustawu przez prostszy półustaw wyznaczają pierwsze dziesięciolecia XV w.

2.1. WCZESNY (DAWNY) USTAW XI–XIII W.
Tablice wzorów liter wczesnego ustawu z XI–XIII w. opublikował Lew Czeriepnin. Są one przedrukowywane w licznych, do dziś ogłaszanych podręcznikach rosyjskich, m.in. przez A. Pronsztejna
i W. Owczinnikową i ostatnio w dobrym podręczniku Antoniny Czekunowej10. Przegląd liter ustawu
podajemy według wzorów z wymienionych tablic L. Czeriepnina z komentarzami opartymi na dociekaniach W. Szczepkina, A. Murawjowa i M. Tichomirowa oraz A. Pronsztejna i W. Owczinnikowej.
À

XI w.

XII w.

XIII w.

Litera à często miała daszek, który z czasem zaniknął, w niektórych przypadkach trzon wychodził
ponad wiersz. W XII w. zaczęto pisać „a” pełniej, z nadcięciem.
Á

XI w.

XII w.

XIII w.

Litera á praktycznie nie zmieniała kształtu przez wieki i pozostawała bliska współczesnym wzorom „Б”, „б” czcionek drukarskich.
Â

XI w.

XII w.

XIII w.

Litera â ewoluowała od początkowego wzoru symetrycznego pisania górnego i dolnego brzuszka
do pisania ich z ukosami i wyraźnego zmniejszenia górnej części litery.
Ã

XI w.

XII w.

XIII w.

Litera ã od początku po dzień dzisiejszy zachowuje ten sam kształt. We współczesnych drukach nadal wygląda tak samo, natomiast w kursywie i piśmie odręcznym uległa lustrzanemu odwróceniu „ã”.
В. Н. Щепкин, Русская палеография, § 59–77, s. 110–129.
А. І. Груша, Беларуская кірылічная палеографія..., s. 69, cały wywód na temat ustawu s. 69–75.
10
Л. В. Черепнин, Русская палеография, tabl. 2, s. 154–155, ryciny wykonała Natalia Diemidowa (s. 578);
А. П. Пронштейн, В. С. Овчинникова, Развитие графики..., s. 13–14; А. Е. Чекунова, Русское кириллическое
письмо..., s. 16–17.
8
9
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Ä

XI w.

XII w.

XIII w.

Pierwotnie dolne końce litery ä pisano wewnątrz linii pisma (w wierszu), natomiast od XII w.
zaczęły one wystawać poniżej wiersza.
Å

XI w.

XII w.

XIII w.

Litera å to najczęściej półokrąg lub łuk z poprzeczką. W XII–XIII w. litera ta bywa pochylona.
Æ

XI w.

XII w.

XIII w.

Początkowo litera æ, pisana trzema pociągnięciami, była symetryczna, części dolna i górna były
jednakowe, w późniejszym czasie ze względu na dążenie do zmniejszenia liczby pociągnięć pióra
uległy one zróżnicowaniu.
S

XI w.

XII w.

XIII w.

Litera ta pisana była w formie łacińskiej „s” lub w formie ruskiej skoropisowej, odwróconej „ƨ”.
Jej kształt nie ulegał zmianom do likwidacji w XVIII w.

Ç

XI w.

XII w.

XIII w.

Górną część litery ç pisano w kształcie podobnym do łacińskiego „z”, a dolną kierowano w prawo po linii, po czym zakręcano w dół, już w XI w. wyprowadzając koniec daleko poniżej linii pisma.
È

XI w.

XII w.

XIII w.

Literę è pisano zazwyczaj z poziomą cienką poprzeczką, co nadawało jej wygląd identyczny
ze współczesną drukowana literą „H”. Spotyka się warianty z poprzeczką ukośną.
²

XI w.

XII w.

XIII w.

W ustawie nad tym „i” zwykle stawiano dwie kropki. Jako liczebnik „dziesięć” pisana pod tytłem
w XIII w. przybrała kształt prostej przekreślonej poprzecznie kreski.
Ê

XI w.

XII w.

XIII w.

Kształt litery ê nie uległ zasadniczym zmianom przez wieki. Pisano ją dwoma pociągnięciami
pióra, przy czym pierwsza kreska była pionowa, druga kreska, zwykle cieńsza lub o zmiennej grubości, często stawiana była osobno, przybierając kształt łuku lub linii łamanej.
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XI w.

XII w.

XIII w.

Litera ë składała się z dwóch nachylonych do siebie linii połączonych górą, czasem pokrytych
daszkiem z szeryfem. Kreska lewa, najczęściej cieńsza, miała kształt łuku.
Ì

XI w.

XII w.

XIII w.

Litera ì dość często przybierała kształt podobny do dzisiejszego „M”. Zdarzało się pisanie nadnaturalnie poszerzonej i zaokrąglonej części środkowej litery.
Í

XI w.

XII w.

XIII w.

Pisana podobnie jak łacińskie majuskulne „N” z poprzeczką ukośnie w dół, z lewa na prawo.
W XIII w. zaczęto pisać ją z również z poprzeczką poziomą. Wykazuje duże podobieństwo do „и”,
toteż ich rozróżnienie zależy od indywidualnych cech pisma danego pisarza.
Î

XI w.

XII w.

XIII w.

Litera nie zmieniła zasadniczego kształtu przez stulecia, w XII–XIII w. pisana bardziej okrągło.
Stosowano też tzw. „o oczkowe” z kropką w środku.
Ï

XI w.

XII w.

XIII w.

Nie zmieniła kształtu po dziś dzień, jest nadal grecką „π” pisaną prostymi liniami.

Ð

XI w.

XII w.

XIII w.

Litera ta nie różniła się od współczesnej drukowanej „P”. W rękopisach pisanych ustawem ogonek był wyprowadzany daleko poniżej linii pisma i wygięty, główka zaś często była kanciasta.
Ñ

XI w.

XII w.

XIII w.

Nie różniła się kształtem od współczesnej litery i łacińskiej „C”. Niekiedy końce zaostrzano, lub
przeciwnie — zaokrąglano. Litera ta przybierała także kształt łuku lub ledwo ugiętej kreski pionowej.

Ò

XI w.

XII w.

XIII w.

Najczęściej pisano ją identycznie z współczesnym „T”. Czasem boczne końce opuszczano nieco
w dół, a środkowa nóżka schodziła poniżej linii pisma.
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Ó

XI w.

XII w.

XIII w.

Przybierała zasadniczo dwa kształty: bądź greckiej „ypsilon” z wyprowadzonym w dół poniżej
linii pisma wygiętym w lewo ogonkiem, bądź dwuznaku „oy” pisanego osobno lub w formie ligatury
w kształcie pętli z końcami zagiętymi ku górze.
Ô

XI w.

XII w.

XIII w.

Litera bliska kształtem do współczesnej czcionki drukowanej „ф”. Pisano ją zwykle w formie
owalu lub kółka przekreślonego pionową kreską.
Õ

XI w.

XII w.

XIII w.

Litera identyczna ze współczesną, w kształcie łacińskiej „X”, z dolnymi końcami już w XI w.
wyprowadzanymi daleko w dół poniżej linii pisma.
W

XI w.

XII w.

XIII w.

Pisana pierwotnie z wysoką środkową kreską, która z czasem była obniżana w toku ewolucji znaku. Najczęściej występowała z nadpisanym „т”.
Ö

XI w.

XII w.

XIII w.

Litera bliska współczesnej, z tą różnicą, że ogonek był przedłużoną prawą kreską pionową, wychodzącą bezpośrednio w dół, co upodabniało ją do dzisiejszej drukowanej „ч”. Później dolną poprzeczkę opuszczono do linii pisma, a ogonek wyprowadzono poniżej wiersza.
×

XI w.

XII w.

XIII w.

Pierwotnie litera ta bardziej przypominała łacińskie majuskulne „Y” z półokrągłą górną czarką,
dopiero w końcu XIII w. zaczęto pisać ją z prostą tylną pionową kreską (tzw. „lewoboczne ч”).
Ø

XI w.

XII w.

XIII w.

Litera w formie nie zmienionej przez wieki, używana do dziś w wersji drukowanej — „ш”.
r

XI w.

XII w.

XIII w.

Pierwotne cyrylickie „szta”, dwuznak złożony z „T” podpisanego pod „sza”, co stworzyło znak
identyczny z poprzednim, z tym, że środkowy ogonek wystawał poniżej linii pisma.
Ú

XI w.

XII w.

XIII w.

Znak „jer” niewiele różniący się od współczesnego, z wyraźnym zakończeniem górnej kreski poziomej.
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XI w.

XII w.

XIII w.

Litera powstała jako dwuznak złożony z jera twardego „ъ”, poprzedzającego „ɪ” — „ъɪ” Z czasem oba znaki zaczęto łączyć poprzeczką. Współcześnie jer twardy zastąpiony został znakiem miękkim (jer′)
Ü

XI w.

XII w.

XIII w.

Jer′, znak miękki, identyczny ze współczesnym drukowanym, niekiedy identyczny z jerem twardym.
¸

XI w.

XII w.

XIII w.

Znak podobny do jera lub „Б”, z tym, że kreska pionowa tworzy z poprzeczką krzyż. Poprzeczkę
tę ze względu na kształt z opuszczonymi w dół zakończeniami, w rosyjskim nazywa się koromysłem — nosidłem do wody. Pierwotnie koromysło pisano w górnej linii pisma, w XII w. zaczęto je
wynosić ponad tę linię, co należy do cech najlepiej datujących wczesny półustaw.
Þ

XI w.

XII w.

XIII w.

Dwuznak z połączonych poprzeczką znaków „ɪ” oraz „o”. Pozioma poprzeczka początkowo pisana była w środku, w późniejszym okresie stawiano ja w górnej części litery.
A

XI w.

XII w.

XIII w.

Połączone poprzeczką „ɪ” z „a”. Początkowo poprzeczkę pisano pośrodku, później w górnej części znaku.
D

XI w.

XII w.

XIII w.

Połączone poprzeczką „ɪ” z „є”. Poprzeczka pozioma była jednocześnie środkową kreską „є”.
|

XI w.

XII w.

XIII w.

Znak pisany w formie majuskulnego „A”, z nóżką pod poprzeczką lub z poprzeczką załamaną
pod kątem w dół.
Ý

XI w.

XII w.

XIII w.

Oryginalny jus ewoluował w kierunku zmniejszania górnej części litery.
C

XI w.

XII w.

XIII w.

Poprzeczkę pisano w środku litery. Litera ta zanika w późniejszych rękopisach.
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K

XI w.

XII w.

XIII w.

Poprzeczka, jako zasada, przypadała w środku znaku, jednak w późniejszym czasie stawiano ją
na dowolniej wysokości.

Q

XI w.

XII w.

XIII w.

Litera sprawiająca wiele kłopotu pisarzom, stąd jej rozmaite zawijasy. Górna czasza początkowo
półokrągła, z czasem bywała wyostrzana.

P

XI w.

XII w.

XIII w.

Pierwotnie litera pisana w kształcie krzyża, co pozwala datować najstarsze rękopisy. Później
bardziej skomplikowana, przypominająca przekreślony pionową laską łuk wygięty w górę, czasem
z odgiętymi na zewnątrz końcami.
F

XI w.

XII w.

XIII w.

Zwykle miała wysoką wrzecionowatą część środkową, innym razem przypominała przekreślone
„O”. Poprzeczka w późniejszym czasie bywała pisana bardzo nisko.
V

XI w.

XII w.

XIII w.

Litera zbliżona kształtem do łacińskiej „v”, obok wersji ostro zakończonych u dołu stosowano
pisanie z krótką poziomą kreską w dolnej linii pisma.
Z powyższej tabeli wynika, że samo porównanie znaków nie jest wystarczające do wyrobienia
sobie poglądu na datowanie zabytku na podstawie kształtu poszczególnych znaków, bo — o czym
przekonują pokazane przez L. Czeriepnina tabele — możliwe jest zestawienie tekstu ze znaków nie
zmienionych przez trzysta lat. Zwykle więc paleografowie skupiają się na wybitnie wyróżniających
się cechach danego pisma, użyciu niespotykanego w innym okresie jednego lub kilku znaków. Liczy
się ponadto ogólne wrażenie stylu estetycznego badanego rękopisu i jego rozmiary, choć i tu nie ma
reguły. Już w XI w. daje się wyróżnić nie tylko ręce poszczególnych pisarzy, ale także specyficzne
odmiany ustawu przynależne określonej szkole. W literaturze zwrócono uwagę, że słynny Ewangeliarz Ostromira (1056–1057) napisany jest „dużym ustawem” (крупный устав), Zbornik 1073 roku
„średnim ustawem” (средний устав), zaś Minieje 1095–1097 roku całkiem „drobnym ustawem”
(мелкий устав). Tylko w zabytkach z XI w. udało się wyodrębnić 30 odmian (почерк) ustawu11. Proporcje (bez zachowania oryginalnej wielkości liter) obrazuje poniższa ilustracja. Widać, jak różne
mogą być indywidualne charaktery pisma w ramach jednego typu pisma, a przecież przedstawione
rękopisy powstały w granicach 40 lat.

11

Н. М. Каринский, Образцы письма древнейшего периода истории русской книги, Ленинград 1925.
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Ustaw duży: Ewangeliarz Ostromira, k. 24
(fragment)

Ustaw średni: Izbornik Światosława 1073 r., k. 28
(fragment)

Ustaw drobny: Minieja 1095 r., k. 56
(fragment)

2.2. PÓŹNY USTAW XIII–XIV W.
Według W. Szczepkina w ciągu XIII w. nastąpiło uproszczenie pisma. Pod koniec tego stulecia powstała nowa odmiana ustawu, tzw. „pismo stylowe” (стильный почерк), staranne, ale już w nowych
kształtach niesymetrycznych i niegeometrycznych. Litery są węższe, wpisują się raczej w prostokąt
niż w kwadrat. Późny ustaw nadal zachowywał, z wyjątkiem pisma stylowego, zwanego też manierycznym, kwadratowy charakter dawnej cyrylicy, ale z nowymi już kształtami liter. Specyficzne
cechy wczesnego ustawu zanikły. Z cech ogólnych charakterystyczne jest bardzo widoczne zmniejszenie górnych części liter w stosunku do dolnych. Powiększone pętle, okrągłe i łamane, podniesione
są w górę; „в” — pisano z mniejszą górną pętlą, a czasem z zmniejszonym wgłębieniem między
pętlami. Zmniejszenie górnej części obserwujemy też w przypadku liter „ж”, „к” i „ъ”. Litera „ж”
stała się niesymetryczna już wcześniej, natomiast w ustawie późnym szczątkowe ślady lub całkowity
brak górnej części stały się regułą; „и” pisano z prostą poprzeczką u góry albo ukośną w środku lub
u góry. Z kolei bardzo do niej podobna litera „н” pisana była niejako symetrycznie, jej ukośna poprzeczka już wcześniej nie dochodziła do samego dołu prawej laski i nie przekraczała środka litery.
Litera „ч” pisana była zawsze z ostrą, niezbyt głęboką i niewielką czarką, czasem na krótkiej nóżce
lub pisana bez nóżki co Władimir Pierietc nazwał „ч rozszczepionym”. „ѣ” poprzeczką i górną częścią wyszła ponad linię pisma. Ponadto upowszechniło się „ѥ”, występujące z ukośną poprzeczką
w górnej części litery. Podobna typowa wysoka poprzeczka ukośna pisana była w literach „ю” i „ӕ”.
Pismo straciło już regularne formy geometryczne, choć pozostało nadal pismem „stawianym”.
Widoczne zaczyna być przejście od późnego ustawu do półustawu, co zauważalne jest w powiększeniu pętli liter б, у, ы, ъ, ь. Te pośrednie kształty liter często nie pozwalają jednoznacznie zakwalifikować danego rękopisu do pisanego ustawem czy półustawem. Ogólne wrażenie to znaczne za-
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Znaki późnego ustawu z XIV w.12

gęszczenie pisma, spowodowane zdaniem A. Gruszy koniecznością oszczędzania pergaminu. Dzięki
stawianiu wąskich liter można było zmniejszyć zużycie materiału nawet o połowę.1213

Przykłady późnego ustawu z charakterystycznym zwężeniem liter13

Pewnym brakiem jest słabsze zbadanie późniejszych form ustawu. Nie ma opracowanych tablic
poszczególnych znaków, choć znane są zabytki pisane ustawem aż do wieku XVII14.

Tabela zawiera przykłady zebrane z dostępnych w literaturze zdjęć późnego ustawu, ze zbiorów opublikowanych
przez bp. Sawwę (1863), A. Sobolewskiego (1901), M. Tichomirowa i A. Murawjowa (1966) i A. Czekunową 2010.
13
<http://www.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=1&manuscript=015>: Мерило праведное, rękopis ze zbiorów
Ławry Troicko-Sergijewskiej z końca XIV w.; Палеографические снимки съ русскихъ рукописей XII–XVII вв.,
tabl. VIII. Zapis Iwana Nikonowicza dla cerkwi w Połocku, wpisany do Ewangelii z XIV w.
14
Г. И. Истомин, М. Н. Сперанский, Описание рукописей Успенского кремлевского собора, [w:] Исследования
по лингвистическому источниковедению, Москва 1963.
12
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2.3. GRAFIKA PISM NA KORZE BRZOZOWEJ
Specyficzną odmianą ustawu jest pismo gramot brzozowych odkrytych w północnych regionach
Rusi. Pismo gramot brzozowych można zakwalifikować jako specyficzną formę ustawu. Jego odrębność wynikała z narzędzi i materiału pisarskiego. Znawcy problemu podkreślają ponadto, że większość znanych tekstów nie była dziełem zawodowych pisarzy, lecz zwykłych użytkowników. Zasadnicze cechy paleograficzne pisma gramot brzozowych zostały sformułowane przez Andrieja Zalizniaka w 2000 r.15
Z n a k i m i e s z c z ą s i ę r e g u l a r n i e m i ę d z y d w o m a l i n i a m i p i s m a, z wyjątkiem з, р, у, т, ц, х, щ, ф, których dolne części w XI–XII w. zwykle wystają poniżej wiesza. To samo
dzieje się z nóżkami д i tylną częścią a. Z kolei dolne pętle liter ѣ, ъ, ь, б, в często zapadają się pod
wiersz, tylko w XIII w. starano się zmieścić każdy znak w wierszu.
P o c h y l e n i e l i t e r przybiera dwojaki charakter. Pierwszy dotyczy pochylenia całego pisma,
przede wszystkim w postaci pochylenia zwykle pionowych części takich liter, jak и, н, п, т, ц, ш. Drugi
rodzaj to pochylenie oddzielnych liter lub ich grup, np. зе, czy с w grupie съ, сь, сѣ. W XI–XII w. spotyka się nieliczne gramoty z pismem pochylonym w większości w prawo. Nie spotyka się pisma pochylonego w lewo.
D a s z k i i ich ekwiwalenty. W XI–XII w. w licznej grupie gramot spotyka się daszki (przykrywki), przede wszystkim na literach а, л, д, ѧ, a także wcale nierzadko na е, с, о, р, ь, м. W XIII w.
gramoty z większą liczbą daszków zaczynają zanikać, w XIV w. już się ich nie spotyka. W y s t ę p y
w literach б, г, в, п, р są bardzo podobne do daszków. Pojawiają się jednak rzadziej i wcześniej zanikają, około przełomu XII/XIII w. Długie górne zagięcia (karby) u liter и, н, к bliskie są daszkom
i obserwuje się je do końca XIII w., częściej nawet niż przykrywki.
S z e r y f y (zagięcia). Pismo gramot brzozowych w zasadzie nie znało szeryfów, które pojawiły
się masowo w drugiej połowie XIV w., a w XV w. stawiane są wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
Tylko nieliczne odmiany pisma obfitujące w szeryfy znajdowane są w XII i głównie XIII w.
P ę t l e. Klasyczne dla paleografii przeciwstawienie pętli o kształtach geometrycznych i pętli
o kształtach opływowych w gramotach brzozowych nie wstępuje. Oba typy spotyka się w różnych
okresach. Okrągłe pętle liter б, в, ъ, ь, ѣ znajdują się w nielicznych n a j s t a r s z y c h g r a m o t a c h
do pierwszej połowy XII w. Dłużej, do końca XIII w., zachowała się okrągła pętla litery p (model
okrągła pętla, prosta laska). Wczesną formą jest też maleńka pętla liter б, ъ, ь, ѣ, stosowana w XI w.
do trzeciej ćwierci XII w. Towarzyszy im maleńka główka p. Ponadto jako zasada we wczesnym
okresie występują dwie formy pętli liter б, ъ, ь, ѣ; są to 1) pętla k ą t e m w p r z ó d oraz 2) p ę t l a
o t w a r t a.
Z kolei dla okresu późnego (XIV–XV w.) charakterystyczne są dwa inne typy pętli u liter б, ъ, в,
ь, ѣ: 1) p ę t l e w y s o k i e litery ѣ i p, 2) pętle z d w o m a z a ł a m a n i a m i u litery p oraz б, ъ,
в, ь, ѣ.
P r o p o r c j e m i ę d z y g ó r n ą i d o l n ą c z ę ś c i ą l i t e r y w różnych wariantach pojawiają się u liter к, ж, в, и, ю, ѥ, ӕ, w całym okresie występowania gramot brzozowych. Jako cechę
specjalną można dla okresu ostatniej ćwierci XIV w. traktować powiększenie pętli liter б, ъ, ь, ѣ, в.
P a l e o g r a f i c z n y z e g a r. Zmiany modeli poszczególnych liter nie zawsze są czytelne
w przedstawionych tabelach znaków. Dlatego A. Zalizniak przytoczył przykłady specyficznego typu
ewolucji paleograficznej. Rzecz dotyczy elementów kształtów liter, które zmieniają się w określonym kierunku, wyznaczając tym samym skalę i kolejność zmian. Najbardziej charakterystyczne
przykłady tego rodzaju to:
15

А. А. Зализняк, Палеография берестяных грамот..., s. 246–250.
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ruch kąta pętli p zgodny z ruchem wskazówek zegara:

obrót całej litery є w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara:

obrót ogonka litery з w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara:

obrót ukośnej linii litery в w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara:

opuszczanie poprzeczki litery ъɪ:

W przedstawionych przypadkach nie da się wyznaczyć cezury zachodzących zmian, a jedynie
wskazać, która z przedstawionych form danej litery jest starsza, a która młodsza. Ustalenia te są możliwe jedynie na podstawie tablic poszczególnych znaków i ich występowania. Ponadto można wskazać dla danej litery skrajne formy, najstarszą i najmłodszą:

чолобитьє оть смона к попу ивану чобы єси и моєго москотьѧ
моєго пєрєсмотрєл дадбы
хорь нєпопортиль а ѧ тоби
своєму осподину чоломь бию в коробки апослаль єсмь клучь сто паномь а помитка горносталь
Gramota nr 413 (ok. 1400–1410; w rejestrze [1400])

Wzory liter pism na korze brzozowej dla XI–XII w. opublikował już L. Czeriepnin, ale pochodziły one z pierwszych odkrytych przed 1956 r. gramot brzozowych16. Z powyższych względów pozwalamy sobie przedstawić własny wybór najbardziej typowych znaków, opracowany na podstawie
tablic opublikowanych przez A. Zalizniaka17.
Л. В. Черепнин, Русская палеография, tabl. 3, s. 162–164, opracował tablice A. P. Sokołow.
А. А. Зализняк, Палеография берестяных грамот..., s. 153–217. A. Zalizniak zamieścił tu 40 niezwykle dokładnych tablic poświęconych poszczególnym literom alfabetu z ich podobiznami i sposobami napisania od XI do XV w.
16
17
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2.4. USTAW OD XV DO PIERWSZEJ POŁOWY XVI W.
Ustaw nadal pozostawał w użyciu w XV–XVI w. i sporadycznie w następnych wiekach. Papier nie
wymuszał takich oszczędności jak pergamin, toteż powierzchnia liter uległa powiększeniu, jednak
zachowano wypracowane w XIII–XIV w. wydłużone formy liter. Ustaw XV–XVI w. w odróżnieniu
od dawnego klasycznego oprócz zmiany proporcji cechuje u liter в, ж, к maleńka górna część,
wąskie д i р. Również z maleńkimi górnymi częściami stawia się jusy ѧ — i ѫ — .
W tym też czasie pisanie ъ, ы, ь w ustawie XV–XVI w. zachowują tradycje ustawu wczesnego.
Pętle mają średnie lub czasem maleńkie wymiary. Litera ч stawiana jest z okrągłą lub prostokątną
czarką. Litera а robi wrażenie odnowionej formy z maleńką główką — . Niektóre wersje kaligraficznego ustawu powstały w XV w.: częste łączenie wąskich i szerokich о i с; szeroka ф — ; и, н, ю
z pochylonymi poprzeczkami w środkowej części wydłużonych liter , , .
Górne linie trójkątnych pętli liter б, ъ, ы, ь łączą się z laskami tak, że między liniami pozostaje przerwa , , , . W późnym ustawie mostek м bywa zaokrąglony lub zaostrzony i opada
poniżej linii pisma , . Dolne opadające poniżej linii pisma elementy liter р, у, х i innych pisane
są cienkimi liniami. Warianty т, ъ, ѣ pisane są z charakterystycznymi dla półustawu zgiętymi w dół
po lewej poprzeczkami. Jednoboczne ч występuje bardzo rzadko18.

3. PÓŁUSTAW
3.1. POWSTANIE PÓŁUSTAWU, JEGO ZASADNICZE CECHY
I OKRES WYSTĘPOWANIA
3.1.1. Ewolucja ustawu doprowadziła w ostatnich dekadach XIV w. do pojawienia się nowych typów
pisma, p ó ł u s t a w u (полуустав) i s k o r o p i s u (скоропись). Zjawiska te były związane przede
wszystkim z rozwojem kultury, z poszerzeniem obszarów stosowania pisma, zwłaszcza w urzędach
i wszelkiego rodzaju administracji, oraz z poszerzeniem kręgów czytelniczych, co powodowało konieczność zwiększenia tempa kopiowania rękopisów w celach użytkowych. N a z w a p ó ł u s t a w
m a c h a r a k t e r s z t u c z n y i jest tworem uczonych paleografów, analogicznym do nazwy półuncjała w paleografii łacińskiej.
Półustaw był przede wszystkim pismem książkowym, stosowanym do masowego przepisywania
książek. Ma to odzwierciedlenie w liczbie zachowanych rękopisów. W porównaniu z wiekiem XIV
liczba zachowanych w byłym ZSRR pisanych po rusku ksiąg z XV w. jest większa blisko pięciokrotnie (3130 w stosunku do 654)19. Wzrost osiągnięto dzięki zastosowaniu papieru, co znacznie potaniło
i przyspieszyło tworzenie rękopisów.
Półustaw, ze względu na podziały polityczne zrodzone w późnym średniowieczu — opanowanie
zachodnioruskiego obszaru językowego przez Polskę i Litwę — poprzez zerwanie łączności kulturowej zaczął rozwijać się odrębnie, prowadząc do powstania odmian pisma cyrylickiego, rosyjskiej
oraz zachodnioruskiej (białoruskiej i ukraińskiej). Na obszarze Rusi należącym do W. Ks. Litewskiego w rozwoju półustawu A. Grusza wyodrębnił dwa okresy: 1) ostatnie dekady XIV–XV w., co
można identyfikować z wymienionym wyżej pismem pośrednim znanym z piśmiennictwa moskiewskiego; 2) XVI–XVII w.

Ilustracje można znaleźć w książce: М. Нікалаеў, Палата кнігапісная. Рукапісная кніга Беларусі ў X–XVIII
стагоддзях, рэд.: М. М. Розаў, А. С. Мыльнікаў, Мінск 1993.
19
Л. М. Костюхина, Палеография русских рукописных книг XV–XVII вв. Русский полуустав, Москва 1999,
s. 6.
18
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3.1.2. Półustaw był od XV do początku XIX w. (jest bowiem specyfiką kultury rosyjskiej, że do
tego czasu książka rękopiśmienna przeważała nad drukowaną) zasadniczym typem pisma występującym w księgach rękopiśmiennych w Rosji i wpłynął istotnie na kształt czcionki pierwszych druków
rosyjskich XVI w. Pisma przejściowe, lub inaczej starszy półustaw, według klasyfikacji paleografów
występują w na przełomie XIV i XV w. (po 1380 do 1425). Na jego podstawie ukształtował się
rozwinięty półustaw, którego najstarsze przykłady pochodzą z pierwszej ćwierci XV w. Powszechnie zaczyna występować w ruskich księgach około 1430 r. W półustawie rosyjskim XV–XVII w.
wyróżnia się sześć odmian: właściwy rosyjski, południowosłowiański, hellenizowany minuskulny,
półustaw wzorowany na księgach drukowanych cyrylicą (starodrukowy — старопечатный), hellenizowany, kursywny i półustaw krągły. Ponadto w drugiej połowie XVII w. do Rosji trafiają pisma
odmiany półustawu ukraińskiego.
Półustaw już w XV w. był wypierany z pism urzędowych przez skoropis, przetrwał jako pismo
książkowe do przełomu XVIII i XIX w. Przez cały ten okres półustaw nie przeszedł jakichś istotnych
przemian, dzięki czemu pozostaje dość łatwo rozpoznawalny w swoich dwóch odmianach, użytkowej i drukowanej, gdyż w XVI w. pismo to stało się wzorem dla czcionek drukarskich, używanych
od chwili narodzin druku cyrylickiego do reformy Piotra I z 1709 r.
3.1.3. P ó ł u s t a w od ustawu różni się więc przede wszystkim prędkością pisania, choć tempo
pisania jest nadal powolne. W półustawie litery są drobniejsze niż w ustawie, j e s t t o p i s m o
ś r e d n i c h r o z m i a r ó w, a odległości między znakami są niejednakowe, bo te stawiane są mniej
starannie i niektóre z nich bywają pochylone. W półustawie zarzucona została geometryczna regularność i proporcjonalność grafiki liter, a dotychczasowe linie proste bywają zakrzywiane. Miejsce
kątów prostych, np. w literach в, ж, з, ъ, zajmują zaokrąglenia, z kolei zamiast zaokrągleń, przykładowo w literach е, с, м, о, р, ч, pojawiają się załamania linii prostych. Kolejną cechą pisma półustawu jest stosowanie przez jednego pisarza wielu niekiedy wariantów tej samej litery w zależności
od pozycji w wyrazie, poza dwie linie pisma już w początkowym okresie wyszły а, ы, ӕ, a następnie
wszystkie znaki mające wydłużone laski. Pismo pozostało pionowe lub bywało nachylone w prawo.
Z czasem starano się upraszczać dukt półustawu poprzez następowanie po sobie prostych i krzywoliniowych pociągnięć pióra. Dążono do zmniejszenia liczby ruchów (pociągnięć) pióra.
Przyspieszenie tempa pisania doprowadziło do pojawienia się większej liczby ligatur (połączeń
międzyliterowych), znaków nadpisanych nad wierszem, skrótów (abrewiacji) poszczególnych słów.
W półustawie skróty oznacza się za pomocą tytła. Ponadto stosowane były liczne nadpisane znaki
diakrytyczne, zwykle bez związku z dźwiękami ruskiej mowy, będące mechanicznym naśladowaniem pisowni zapożyczonej z rękopisów greckich. Specyfiką liter nadpisanych w półustawie jest
to, że ich grafika nie różni się od grafiki liter pisanych w wierszu20. Z biegiem czasu przyspieszenie
pisania doprowadziło do powstania nowych kształtów liter, pismo stało się pochyłe, z licznymi ligaturami i końcówkami liter wychodzącymi wyraźnie poza dwie linie pisma. Tę odmianę półustawu
nazwano półustawem pobieżnym albo płynnym (беглый полуустав).

3.2. PISMO POŚREDNIE MIĘDZY USTAWEM I PÓŁUSTAWEM
I STARSZY PÓŁUSTAW
3.2.1. P i s m o p r z e j ś c i o w e k s i ą g m o s k i e w s k i c h, pośrednie między ustawem a półustawem, według L. Kostiuchiny pojawiło się w latach osiemdziesiątych XIV w. i stosowane było
do końca pierwszej ćwierci XV w.21, zastępowane powoli przez szybsze i prostsze pismo. Pismo
20
21

А. Е. Чeкунова, Русское кириллическое письмо..., s. 21–25.
Cały wywód na ten temat: Л. М. Костюхина, Палеография русских рукописных книг..., s. 7–10.
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pośrednie zachowywało zasadnicze cechy ustawu z przełomu XIV i XV w. Nowe cechy typologiczne pisma przejściowego to wielowariantowość pisania tej samej litery. Wzrost liczby liter hellenizowanych (грецизированных) o minuskulnym kształcie, np. „a” pisane jak alfa — ; є pisane
jak epsilon — ; л pisane jak lambda — ; р pisane jak rho — ; ѵ pisana jak ypsylon — ;
ѡ pisana z niską środkową kreską . Liczniejsze i bardziej różnorodne w stosunku do ustawu stają
się ligatury z okrągłymi elementami. Cechą charakterystyczną pism przejściowych jest ich niestabilność. Pojawiające się w nich cechy półustawu nie są stosowane konsekwentnie. W porównaniu do
liter klasycznego ustawu w rękopisach okresu przejściowego L. Kostiuchina wskazała następujące
wyróżniające się większą liczbą warianty znacząco uproszczonego pisania liter д, є, ж, з, ф, ѡ oraz
nowych wariantów liter: а, в, з, т, у.
а—
в—
д—
є—
ж—
з—
т—
у—
ф—
ѡ—

,
,
,
,
,
,
,
,
,
.

W porównaniu z ustawem w piśmie przejściowym wzrasta liczba skrótów, które L. Kostiuchina
dzieli na kanciaste (угловатые) i okrągłe (округлые). Tak więc mamy ligatury kanciaste:
ì¸,

òâ,

ëâ,

òð,

àó,

òð,

òè,
òâ,

òì,
aê,

ëè,
òâ,

ëó,

ìó,
òð,

ïì,

íè,

òâ,

òú; oraz ligatury okrągłe:

ëó,

òâó,

ïð,

òð,

àã,

äw,
ì³,
ìó,
ró,
òð,
òðu,
àó,
òè,
òð.
3.2.2. P i s m o p r z e j ś c i o w e n a o b s z a r z e z a c h o d n i o r u s k i m, przez A. Gruszę
za Izmaiłem Srezniewskim i Iwanem Kamaninen nazwane „u s t a w n y s k o r o p i s”22, pojawiło
się w kancelarii króla Władysława II Jagiełły oraz w. ks. Witolda. Półustaw i skoropis i tam wystąpiły równocześnie. P ó ł u s t a w z a c h o d n i o r u s k i23 końca XIV w. charakteryzuje się niemal
wszystkimi wymienionymi w podrozdziale 3.2.1 cechami. W końcu XIV w. półustaw i skoropis
niewiele różniły się od siebie24. Widoczne jest różnicowanie cech liter. W drobnym piśmie w literach
в, д, и, н, ъ, т i ѣ ścierają się warianty poszczególnych elementów.
Ze względu na zmniejszenie pisma poprzeczki liter и i н pisane są ukośnie przez całą wysokość
litery , . W literze в prawa linia pętli opuszczona zostaje do samego dołu . Linia ta czasem
łączy się z dolną poprzeczką pod kątem prostym , zamieniając górną pętlę w prostokąt, który
bywa niezamknięty od dołu , z kolei dolna pętla często ma charakter łuku, którego górny koniec
nie łączy się z innymi częściami litery . W okresie przejściowym ponadto litera д otrzymała wyА. І. Груша, Беларуская кірылічная палеографія..., s. 90–92.
Celowo pomijam określanie języka i pisma tej epoki jako starobiałoruskiego lub staroukraińskiego, przyjmując za
A. Zoltanem że był to obszar zachodnioruski w zasadzie identyczny z częścią Rusi opanowaną przez Polskę i Litwę.
24
А. І. Груша, Беларуская кірылічная палеографія..., s. 92, pisze o ostatniej trzeciej części (трэць) XIV w., co
zdaje się być identyczne z datacją E. Szulginy, która powstanie półustawu datuje na okres 1385–1430, a więc tylko
piętnastolecie XIV w.
22
23
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dłużone nóżki ; т pisano z wielkim załamaniem z lewej strony
; ъ z wysuniętą w górę laską
i dużą poprzeczką ; ы z wysoką laską i dużą poprzeczką jera ; ѣ z powiększoną laską i wysoko
położonym koromysłem . Wyraźna staje się zmiana є nachylonego w lewo, gdzie uniesiony w górę
języczek powiększa literę i czyni ją rozpoznawalną .
W XV w. do ważniejszych cechy należy zaliczyć pisanie litery à z wysoką laską. Jeszcze bardziej
wydłużone zostały nóżki ä — . Litera ò zostaje wyciągnięta w górę —
lub pisana była w wersji
trójnożnej —
bądź —
. Ustala się proste pisanie å z języczkiem poziomym — lub ukośnym w dół — , jest też odmiana pochylona w prawo — . Litera â pisana była okrągło — ,
wznowiony został archaiczny kształt litery æ jako krzyż św. Andrzeja przekreślony pionową kreską —
. Zaczęto stosować literę ì z ostrymi mostkami —
. Litera ÷ zaczęła przybierać kształt
jednoboczny —

. Wprowadzony został nowy, „żmijowy” kształt litery ç —

, jak i —

. Ponadto

zachowywano w półustawie dwuliniową wysokość jera —
i¸—
, dzięki zagięciu poprzeczki
z lewej do dolnej linii pisma.
3.2.3. Poniżej przedstawiamy p r z e g l ą d z n a k ó w w c z e s n e g o (s t a r s z e g o) półustawu
z XIV–XV w., opublikowany w formie tablic L. Czeriepnina z komentarzami opracowanymi przez
A. Pronsztejna i W. Owczinnikową25:
À

XIV w.

XV w.

Litera z czasem stała się okrągła. Daszek w XIV w. praktycznie zanikł, po czym powrócił w niektórych charakterach pisma w XV w. W tzw. hellenizowanych rękopisach XIV w. przybierała kształt
greckiej alfy — „α”. W XV w. pojawiły się odmiany z ostrymi załamaniami brzuszka.
Á

XIV w.

XV w.

Litera o dość stabilnym kształcie występująca w kilku odmianach z brzuszkiem półokrągłym,
trójkątnym, o poziomej dolnej kresce lub zaokrąglonym od góry. W okresie późnym także w wersjach okrągłych.
Â

XIV w.

XV w.

Litera ewoluująca od proporcjonalnych dwóch brzuszków do form czworokątnych, a równolegle
w XV w. pojawiają się formy całkowicie zaokrąglone. W rękopisach hellenizowanych bliska greckiej becie — „β”.
Ã

XIV w.

XV w.

Litera o stabilnym kształcie, ewentualnie o zmiennej wysokości. W XV w. występowały wersje
tzw. litery nadpisanej, w rosyjskim „wzniesionej” (выносная буква).

Л. В. Черепнин, Русская палеография, tabl. 4, s. 244–245; А. П. Пронштейн, В. С. Овчинникова, Развитие
графики..., s. 18–22.
25
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XIV w.

XV w.

Litera występująca w dwóch zasadniczych odmianach, klasycznej trójkątnej i prostokątnej.
W trakcie ewolucji dolne końce zeszły w dół poniżej linii pisma i zostały wydłużone. Często występowała jako litera nadpisana.
Å

XIV w.

XV w.

Litera ta często pisana była pochylona w lewo aż do formy prawie poziomej. W hellenizowanych
rękopisach, przybierała kształt greckiej epsilon „ε”.
Æ

XIV w.

XV w.

Litera o stabilnym kształcie, ewoluowała w kierunku zmniejszenia proporcji części górnej do
dolnej.
S

XIV w.

XV w.

Litera pisana w dwóch wersjach — podobnej do łacińskiej „S” i „Ƨ” odwróconej.
Ç

XIV w.

XV w.

Dolny koniec ewoluował od zagiętego w lewo w dół do linii falistej poziomej skierowanej w prawo. W XV w. pojawiły się odmiany podobne do współczesnej cyfry „3”.
È

XIV w.

XV w.

Poprzeczka tej litery była pisana poziomo w środku, choć zdarzały się wersje z różnymi jej położeniami, co upodabniało ją do litery „Н”, lub pisano ją ukośnie w górę od lewej do prawej, co z kolei
czyniło ją podobną do współczesnego polskiego odręcznego „u”.
I

XIV w.

XV w.

Zwykle nad tą literą stawiano dwie kropki, rzadko jedną lub wcale.
Ê

XIV w.

XV w.

Litera bliska współczesnej rosyjskiej „к” o zasadniczo równej wysokości części górnej i dolnej.
Czasem tylna część pisana osobno w formie linii załamanej lub półokrągłej.
Ë

XIV w.

XV w.

Litera występująca w wielu wersjach, z daszkiem lub bez, w hellenizowanych rękopisach pisana
jak grecka lambda — „λ” z wyższą prawą laską. Spotykana jako litera nadpisana.
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XV w.

Litera pisana zwykle z szeroką zaokrągloną częścią środkową. Są wersje tożsame ze współczesną
„M” lub przypominające podwójne rosyjskie „л”.
Í

XIV w.

XV w.

W tradycyjnej cyrylicy litera różniąca się od „и” tylko odmiennym nachyleniem poprzeczki,
biegnącej od lewej do prawej w dół. Są jednak wersje z poprzeczką poziomą, tak jak we współczesnym druku rosyjskim, lub ukośną poprzeczką biegnącą w górę, toteż „н” od „и” daje się na pewno
odróżnić tylko w konkretnym kontekście.
Î

XIV w.

XV w.

Litera ewoluująca w kierunku wysokiego wąskiego wrzecionowatego kształtu, pisanego dwoma
pociągnięciami pióra, choć zdarzają się wersje bliższe koła.
Ï

XIV w.

XV w.

Litera nie różniąca się wiele od klasycznej greckiej „π” nie zmieniająca form po dzień dzisiejszy.

Ð

XIV w.

XV w.

Litera nie zmieniająca zasadniczego kształtu, z czasem pisana z główką w wierszu i laską opuszczoną daleko w dół. W toku rozwoju laska przybierała kształt półokrągły lub kształt eleganckiej linii
falistej odgiętej wstecz.
Ñ

XIV w.

XV w.

Litera nie zmieniająca zasadniczego kształtu identycznego z łacińskim „c”. W formie nadpisanej
wyglądała jak kropka lub krótka kreseczka pod tytłem.
Ò

XIV w.

XV w.

Litera występująca w trzech odmianach zależnych od nawyku pisarza, występujących we wszystkich epokach. Zwykle miała kształt identyczny z współczesnym „т” lub takim т z wydłużonymi do
dołu szeryfami, co nadawało jej kształt trzech pionowych kresek przykrytych kreską poziomą, czyli
„т trójnożnym”. Występowała też w wersji z pochyloną laską, nieco przypominając cyfrę „7”.
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U

XIV w.

XV w.

îó

XIV w.

XV w.

Ó

XIV w.

XV w.

Trzy wersje znaku oddającego dźwięk „u” pisane zgodnie z tradycją bizantyjską jako dwuznak
„оу”. W pierwszej bardzo popularnej wersji jest to ligatura powstała przez nadpisanie „у” nad „o”,
z czego powstała pętla z końcami wygiętymi ku górze. W drugiej wersji jako klasyczny dwuznak
„оу” wstępowała bardzo rzadko. Znak ten ewoluował w kierunku współczesnego „y” (trzecia wersja) lub klasycznej formy greckiej litery ypsylon — „υ”, z której powstała.

Ô

XIV w.

XV w.

Litera o dość stabilnych kształtach, występująca w formie okręgu lub owalu przekreślonego pionową laską.
Õ

XIV w.

XV w.

Litera o niezmienionym kształcie, bliskim łacińskiemu „x”, z krzyżującymi się liniami prostymi
lub falistymi o zagiętych końcach lub z szeryfami (ros. засечки). Jako litera nadpisana występowała
zwykle bez tytła.
W

XIV w.

XV w.

Litera przypominająca kształtem odręczne współczesne łacińskie „w”, bardzo rzadko z wysoką
częścią środkową. Tradycyjnie oddawała początkowe „oт” z nadpisanym spłaszczonym „т”.
Ö

XIV w.

XV w.

Litera początkowo pisana z wypustką, będącą przedłużeniem prawej kreski pionowej, później
przekształconej w ogonek stawiany poniżej linii pisma odchylony do tyłu. W tej wersji nie zmieniła
kształtu od XIII w. do dziś.
M

XIV w.

XV w.

Litera ta w XIV w. czasem pisana bez nóżki, ewoluowała od kształtu czaszy półokrągłej z nóżką,
do wersji bliskiej łacińskiemu „Y”, by dojść do nowożytnego kształtu obowiązującego do dziś lewobocznego — „Ч”.
Ø

XIV w.

XV w.

Litera o stałej formie, składa się z trzech pionowych kresek połączonych kreską poziomą w dolnej
linii pisma.
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XV w.

Litera identyczna z poprzednią, różniąca się przedłużoną w dół środkową kreską pionową. Początkowo litera pisana między dwoma liniami, w półustawie opuszczona w dół tak, że kreska pozioma wypadła w dolnej linii pisma.
Ú

XIV w.

XV w.

Litera nie zmieniająca zasadniczego kształtu aż po współczesność. Jedynie brzuszek bywał rozmaity w zależności od nawyku pisarza, przybierając formy prostokątne, trójkątne lub półokrągłe.
W XV w. zaczęto ją pisać z bardzo małym brzuszkiem.
{

XIV w.

XV w.

W stosunku do pierwotnego kształtu tej litery pisanej z „ъ”, w półustawie coraz częściej zastępowano go „ь”.
Ü

XIV w.

XV w.

Litera ta nie zmieniła zasadniczego kształtu od najdawniejszych czasów do dziś.
¸

XIV w.

XV w.

Litera w półustawie ewoluowała w kierunku zaokrąglenia brzuszka.
Þ

XIV w.

XV w.

W półustawie poprzeczkę (łącznik) pisano zwykle ukośnie powyżej środka litery.
A

XIV w.

XV w.

Cechą charakterystyczną tej litery było dowolne stawianie poprzeczki (łącznika), powyżej, lub
poniżej środka, poziomo lub ukośnie.
D

XIV w.

XV w.

Forma tej litery zmieniała się w zależności od sposobu napisania „є” (zob. wyżej).
|

XIV w.

XV w.

Litera ta nie zmieniała się znacząco od XIII w., czasem pozioma poprzeczka z nóżką zamieniana
była przez linię załamaną w dół.
Ý

XIV w.

XV w.

Litera rzadko stosowana, z czasem jej linie straciły precyzję.
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XIV w.

XV w.

Litera rzadko stosowana, została zastąpiona przez „ѧ”
Q

XIV w.

XV w.

Litera ewoluująca ku coraz większej liczbie skomplikowanych zawijasów.
P

XIV w.

XV w.

Litera o kształcie w zasadzie zgodnym z greckim pierwowzorem, zwykle pisana w formie lilii.
F

XIV w.

XV w.

Poprzeczka dawniej pisana w dolnej części tej litery, w półustawie stawiana była blisko środka.
Wrzecionowaty pochylony kształt tej litery zbliżał ją do odręcznego łacińskiego „f”.
V

XIV w.

XV w.

Litera bardzo rzadko stosowana, występująca w kształcie nie zmienionym w stosunku do ustawu,
przypominająca łacińskie „v” lekko ścięte u dołu.
Według klasyfikacji L. Kostiuchiny s t a r s z y p ó ł u s t a w t o p ó ł u s t a w r o s y j s k i w ł a ś c i w y. Cechy datujące dla lat 1425–1450 to: â z kanciastymi pętlami o tradycyjnym rysunku — ,
lub z pętlą trapezowatą — ; å szerokie — ; æ z wysoką linią sygnalną — ; ç o rysunku — ;
è z ukośną wysoko podniesioną poprzeczką — ; ò tradycyjne — i w wariancie z różnej wysokości laskami — ; w z wysoką linią środkową — ; f z poprzeczką w środku owalu — . Natomiast do rzadkości należą: å wąskie — , ò tzw. „siódemkowe” albo „flaga” , a prawie wcale
nie występuje jus wielki — . Po 1450 r. w pismach rosyjskich właściwych charakterystyczne jest
współwystępowanie ò z różnej wysokości laskami — z trójlaskowym — ; ú — i ¸ —
z wysoką laską i ugiętą poprzeczką; f z poprzeczką poniżej środka owalu — .

3.3. PÓŁUSTAW POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKI
3.3.1. W piśmie XIV–XV w. Aleksiej Sobolewski jako pierwszy paleograf dostrzegł wpływy południowosłowiańskie26. Termin ten rozumiany jako o k r e s „dr u g i e g o w p ł y w u p o ł u d n i o w o s ł o w i a ń s k i e g o” nazywany także „prawosławnym odrodzeniem” został upowszechniony
w latach dwudziestych XX w. przez Michaiła Spieranskiego27, choć zdaniem Deana Wortha jego
współczesne rozumienie zawdzięczamy Dymitrowi Lichaczowowi28. Zjawisko zmiany w sposobie
pisania i języku rękopisów ruskich XIV–XV w. przypisywano początkowo wpływowi pisarzy przybyłych z Półwyspu Bałkańskiego po podbojach dokonanych przez Turcję, w odróżnieniu od „pierwА. И. Соболевский, История русского литературного языка, подг. А. А. Алексеев, Ленинград 1980, rozdz.:
Южнославянское влияние на русскую письменность XIV–XV вв., s. 147–158.
27
М. Н. Сперанский, Тайнопись…
28
Д. С. Лихачев, Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России, [w:] Исследования
по славянскому литературоведению и фольклористике. Доклады советских ученых на IV Международном
съезде славистов, Москва 1960, s. 95–151 (1 wyd., jako samodzielny tom, Москва 1958).
26
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szego wpływu”, czyli recepcji pisma i piśmiennictwa cyrylickiego w XI w. W nowszej historiografii
dowiedziono, że żadnego masowego napływu pisarzy z południa nie było, natomiast miał miejsce
nagły bujny rozwój w XIV w. życia monastycznego w Bizancjum, Bułgarii i Serbii, a w ślad za nimi
na Rusi (Siergij Radonieżskij), gdzie w latach 1340–1440 powstało około 150 nowych monasterów, co zaowocowało pojawieniem się licznych nowych ośrodków piśmiennictwa. Dodatkowym
bodźcem było przyjęcie przez patriarchat Konstantynopolitański Ustawy Jerozolimskiej (św. Sawy),
przyjętej następnie przez Cerkiew bułgarską i serbską, na Rusi wprowadzonej przez metropolitę Cypriana (1377–1406). Wymagało to nowego przekładu tekstów liturgicznych i całego ich otoczenia.
Wraz z upowszechnieniem Ustawy Jerozolimskiej na Ruś przyniesiono podstawowy zasób tekstów
południowosłowiańskich. Stały się one zaczątkiem bogatych bibliotek monasterów ruskich, gdzie
teksty te masowo kopiowano, stosując nowe normy piśmiennictwa. Międzynarodowa wspólnota
mnichów w znacznym stopniu określiła ten wpływ kulturowy, którego doświadczyły na sobie Moskwa, Nowogród, Twer, Wilno, Włodzimierz, Lwów i inne ośrodki ruskie.
Cechy graficzne i ortograficzne, jakie wniósł „drugi wpływ południowosłowiański” do piśmiennictwa ruskiego, zdefiniowane przez A. Sobolewskiego zostały uzupełnione w fundamentalnej pracy
Marii Galczenko29. Jednak absolutyzacja w nauce rosyjskiej lokalnej genezy tego zjawiska wzbudziła sprzeciw i skłoniła amerykańskiego slawistę Deana Wortha do zakwestionowania istnienia w ogóle „drugiego wpływu południowosłowiańskiego”, skoro jego zdaniem cechy południowosłowiańskie
w tym nowym piśmie zajmują tylko niespełna 27% wprowadzonych nowości30.
Zdaniem Borysa Uspienskiego istota drugiego południowosłowiańskiego wpływu polegała na:
1) odnowieniu języka cerkiewnosłowiańskiego, w dążeniu do oczyszczenia tego języka, przywróceniu mu pierwotnego, wyjściowego stanu (południowosłowiańska redakcja języka cerkiewnosłowiańskiego posłużyła tu jako model, na którym wzorowali się ruscy uczeni); 2) bizantynizacji, czyli
orientacji na grecką kulturę. W rezultacie w ramach drugiego południowosłowiańskiego wpływu
„greckie wpływy zlewają się z południowosłowiańskimi: przenikają się wzajemnie”31.
3.3.2. W XV w. m ł o d s z y (p o ł u d n i o w o s ł o w i a ń s k i) p ó ł u s t a w wyparł wcześniejsze
formy pisma. Równolegle w końcu XIV w. w ruskich rękopisach pojawiła się więź, dekoracyjne
pismo czyniące z wiersza nagłówka ornament. Południowosłowiańskie rękopisy uznawano za wzorcowe, toteż kształtowały one nowy język i gust literacki. Wedle ustaleń G. Wzdornowa do Moskwy
importowano głównie księgi z Konstantynopola, natomiast do innych ośrodków raczej z góry Athos.
Stąd Moskwa stała się ogniskiem oświaty greckiej32. Zapewne właśnie dlatego po upadku KonstanМ. Г. Гальченко, Книжная культура. Книгописание. Надписи наиконах Древней Руси. Избранные работы,
Москва–С.–Петербург 2001 (Труды Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея
Рублева, т. 1): Второе южнославянское влияние в древнерусской книжности (Графико–орфографические
признаки второго южнославянского влияния и хронология их появления в древнерусских рукописях
конца XIV — первой по ловины XV в.), s. 325–382; Сводная таблица графико–орфографических данных
из 165 датированных древнерусских рукописей конца XIV–XV в., s. 383–442.
30
Д. Ворт, Очерки по русской филологии, перевод К. К. Богатырева, Индрик, Москва 2006: Место „второго
южнославянского влияния” в истории русского литературного языка (материалы к дискуссии), s. 286–320
(przekład z: D. Worth, The Second South Slavic Influence. in the History of the Russian Literary Language (Materials for a Discussion), [w:] American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists, Kiev, September 1983, vol. 1: Linguistics, ed. M. S. Flier, s. 349–372). Autor wyliczył 97 zebranych z literatury i badań cech,
z czego 16 zakwalifikował jako „hellenizmy”, 31 jako jako „archaizmy”, 26 jako południowosłowiańskie, 7 jako
głagolickie, 4 jako „rusizmy” i 13 niejasnego pochodzenia.
31
Б. Успенский, Второе южнославянское влияние: предпосылки перехода от диглоссии к двуязычию,
[w:] Краткий курс истории русского литературного языка, Москва 1994, s. 54–60.
32
Г. И. Вздорнов, Роль славянских монастырских мастерских письма Константинополя и Афона в развитии
книгописания и художественного оформления русских рукописей на рубеже XIV–XV вв., „Труды Отдела
древнерусской литературы”, 1968, т. 23.
29
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tynopola Moskwa stała się centrum prawosławia i z czasem ukształtowała się idea Moskwy jako
„trzeciego Rzymu”.
3.3.3. W zależności od bliższych związków z Konstantynopolem lub z górą Athos i monasterami
serbskimi i bułgarskimi innowacje graficzno–ortograficzne spowodowane przez drugi wpływ południowosłowiański mogą być podzielone na dwie grupy: greckie i południowosłowiańskie.
I n n o w a c j e g r e c k i e (h e l l e n i z m y)
1. Pisanie hellenizmów zgodnie z zasadami greckimi,
a. stosowanie liter w, f, v, p, q zgodnie z grecką ortografią (w hellenizmach), np. pisanie ãã zamiast
íã, ãê zamiast íê: àíãåëú — àãã%åë; Ïàíêðàòèè — Ïàãêðàòyè,
b. oddawanie greckiej wymowy ìá zamiast ìï: Îëvìáú zamiast Îëèìïú.
2. Używanie ї (dziesiątkowego) przed samogłoskami: ñ_òyè, ïðy\òè, çíàìåíyå.
3. Używanie nadpisanych znaków diakrytycznych: pojerik (паерок) — '; isso (иссо) — ἄ; oksija (akut) — á, warija (gravis) — à; kendema (dwie kropki) — ï; kamora (circumflexus) — â;
apostrof — ἂ; wielki apostrof — ἆ; z dodaniem zasady użycia pojerika (паерок) zastępującego
nadpisane końcowe i lub è lub któregoś z jerów.
4. Używanie tytła % jako znaku sakralności. W poniższym cytacie zwraca także uwagę zastosowanie
znaków i liter nadpisanych33:

Zasady stosowania tytła

Transliteracja tekstu do współczesnej czcionki bez znaków akcentu i przydechu, z uzupełnieniem
w nawiasach kwadratowych opuszczonych liter i zapisania kursywą liter nadpisanych wygląda następująco:
„Титла пишетсѧ над
б[о]ж[е]ствеными імены і над б[о]городичьными. і над
с[вѧ]тыми аггелы і арх[и]аггелы, і ап[о]с[то]лы, и
с[вѧ]щенном[у]ч[е]нїки, і над всѧкими імєны с[вѧ]тыми, і
бл[а]гоч[е]стївыми, ц[а]рєй і кн[ѧ]зєй. Пачеж Ц[а]рѧ
Н[є]б[є]снаго Б[о]га Ѡтца і С[ы]на і С[вѧ]т[о]го Д[у]ха. М[илос]ти
Б[о]жїѧ Д[є]в[и]ца М[а]ріѧ...”34.

Projekt multimedialny „Humanistyczna Rosja” Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa (MGU): kurs
z dawnej slawistyki: „Палеославстика” — dostępny na: <http://www.philol.msu.ru/~tezaurus/>, autorzy: prof. Marina Remniowa (М. Л. Ремнёва), prof. Olga Diedowa (О. В. Дедова), docent Jelena Kuźminowa (Е. А. Кузьминова).
34
W niedosłownym, ale oddającym ściśle treść przekładzie wygląda to następująco: „Tytła pisze się nad imionami Boga i Bogurodzicy i nad [imionami] świętych aniołów i archaniołów i nad [imionami] apostołów i świętych
męczenników i nad wszelkimi imionami świątobliwymi, carów i książąt. Najbardziej zaś Króla Niebieskiego Boga
Ojca i Syna i Świętego Ducha. Miłości Bożej Dziewica Maryja...”.
33
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5. Używanie znaków interpunkcyjnych: przecinka, średnika, znaku przeniesienia części wyrazu do
następnego wiersza (dywiz lub podwójna kreska pozioma podobna do znaku równości), cudzysłowu.
Innowacje południowosłowiańskie
1. Używanie litery \ jako odpowiednika [ja] zamiast a: ìî\, ñâ[\]òàà.
2. Pisownia æä jako odpowiednika ‘dj’: íàäåæäà, òðîóæäàøåñ\.
3. Zamiana jerów — używanie ü zamiast ú na końcu wyrazu po twardych spółgłoskach, np.: ÷[о]
ë[о]â[е]êü, çà íèõü, ðîãü, íàðîäü; nowa reguła rozmieszczenia zredukowanych: ü na końcu
wyrazu, ú w środku wyrazu.
4. Używanie îó (u) po spółgłoskach: âú ðuö¸, íåäîóãè, têîóäó.
5. Użycie s jako odpowiednika [z]: s¸ëî, sâ¸ðü, sâ¸çäà.
6. Używanie z jako odpowiednika [z]: ïîëüzà, ìíîzè.
7. Południowosłowiańska pisownia zredukowanych z płynnymi spółgłoskami *tръt: òðúï¸òè,
ñêðúáü, ïðüâûè.
8. Pisownia spółgłosek w połączeniu z ¸ typu *tрѣt, gdzie t oznacza dowolną spółgłoskę:
ïð¸ëåñòü, ïð¸æäå, äð¸âî, âð¸ì\, áð¸ãú.
9. Pisownia z ¸ jako odpowiednika [′a] — zamiana ¸ — a, np. aâë¸òè, áëèæí¸ãî.
10. Używanie ý zarówno zgodnie z etymologią, jak i jako zamiennika *u, np.: ñýäy\, êú ìèðý.
11. Zamiana jusów ý i \, np.: íàâûñîêý\ ãîðý, àçú ãë%\ (глаголю — 1 osoba l. poj. czasu teraźn.);
ïîêàçàøý (aoryst 3 osoba l. mn.).
12. Pisownia íý zamiast íú, íî.
13. Pisownia û zamiast új.
14. Wprowadzenie grafemu „o — oczne”: êî, ÷è, ÷èìà, êðåñòú.
3.3.4. Wymienione wyżej nowe (południowosłowiańskie) cechy pisma L. Kostiuchina, autorka
fundamentalnego studium o piśmie książek rosyjskich XV–XVII w., dostrzegła w półustawie, jakim
spisano większość zbadanych przez nią książek rękopiśmiennych pochodzących z całego obszaru
państwa rosyjskiego (Moskwy)35. Ta odmiana pisma nosi w paleografii rosyjskiej nazwę „rosyjskiego półustawu charakteru południowosłowiańskiego” (русский полуустав южнославянского
характера). Występuje ono od ok. 1425 r. do drugiej połowy XVI w. Datowanie tej odmiany półustawu autorka podzieliła na trzy okresy obejmujące (1) pierwszą i (2) drugą połowę XV w. oraz
(3) trzy dekady XVI w. W ogromnym uproszczeniu w p i e r w s z e j p o ł o w i e XV w . najbardziej charakterystyczny jest kompleks à z wysokim i ugiętym grzbietem — , ; å szerokie pochylone w prawo — ; litery è — , í — , þ — mają poprzeczki ukośne położone w górnej części
znaku; = występuje w wersji znanej do dziś — z ь — (znak miękki); ú (jer) — oraz ¸ —
mają wysokie laski i ugiętą poprzeczkę; stale występuje ý, toteż niekiedy paleografowie nazywają
to pismo „jusowym”. W d r u g i e j p o ł o w i e XV w.: charakterystyczna jest ogromna różnorodność sposobów pisania â, z których najczęściej występują dwa warianty, tzw. „kłębek” — , ;
rozwarte ç (земля) — , , ; è oraz í z ukośnymi poprzeczkami w środku litery — , ; bliskie
form skoropisu litery: ä — , æ — , ò — ; ì bliskie formom łacińskim — . W poszczególnych odmianach zdarza się średnio po 5–10 wariantów pisania tej samej litery.
W p i e r w s z y c h t r z e c h d e k a d a c h XVI w . pismo południowosłowiańskie charakteryzował najczęściej trapezowy wariant â — i wariant ò z trzema równymi kreskami — . W większości odmian tego pisma zanika wielki jus — ý. Wydłużono natomiast pionowe wykończenie
Л. М. Костюхина, Палеография русских рукописных книг XV–XVII вв. Русский полуустав, Москва 1999,
s. 11–15, na podstawie 53 rąk w 35 datowanych księgach, zawierających zasadniczy komplet cech paleograficznych
rosyjskiego półustawu o charakterze południowosłowiańskim.
35
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„jera” —
i „jat′” — . Ponadto „åå kotwiczne” bywa pochylone w prawo — , co wcześniej
nie występowało, zaś w literach и oraz ю poprzeczka pisana jest poziomo w środku litery — , .
W półustawie pojawiły się na razie nieliczne ligatury, zwykle w postaci łączenia liter wspólnymi
częściami pionowymi (laskami). Najpopularniejsze przykłady przytoczył L. Czeriepnin, a za nim
A. Czekunowa36.

3.4. PÓŁUSTAW MŁODSZY
3.4.1. W młodszym półustawie długo stosowano elementy południowosłowiańskiej ortografii,
takie jak pisanie w pozycji , nawet na końcu wyrazów, czy à w pozycji a, np. „добраӕ” —
„äîáðàà”. W. Szczepkin wprowadził do nauki paleografii dodatkowe rozróżnienie na p ó ł u s t a w
p ł y n n y (беглый полуустав), z którego wykształcić się miał p ó ł u s t a w k a l i g r a f i c z n y, będący podstawą najstarszej cyrylickiej czcionki drukarskiej. Pismo to powszechnie stosowane w ważniejszych dokumentach i księgach, Anatolij Murawjow i Michaił Tichomirow nazwali p ó ł u s t a w e m m o s k i e w s k i m37, chociaż stosowane było także na terenach W. Ks. Litewskiego i Polski.
Jego cechą charakterystyczną były liczne ligatury i ozdobniki, a do jego najbardziej charakterystycznych cech należało pisanie okrągłe litery â „kłębek” (калачиком) oraz znaczne wydłużanie w dół
końców litery ä, duża i wystająca ponad inne znaki litera ç, a równolegle litera s w słowach, w których być jej nie powinno, ponadto używanie tzw. trójnożnego h. W końcu XVI w. w półustawie moskiewskim pojawiły się akcenty i niekonsekwentny, częściowy podział tekstu na wyrazy. W XIX w.
półustaw zachował się jeszcze w rękopisach staroobrzędowców, a do dziś spotykany jest jako pismo
„liturgiczne” w rękopisach cerkiewnych, uroczystych i archaizowanych napisach.
3.4.2. Ocenia się że w XVI w. produkcja książek w Rosji porównaniu z wiekiem XV wzrosła przynajmniej czterokrotnie38. Na Rusi polskiej i litewskiej dominowały własne typy pisma, choć zdarzały
się książki pisane półustawem moskiewskim. Szkoła pisarska skupiona wokół metropolity Makarego
stworzyła dwie grupy pism wysokiej jakości, które stały się wzorem dla czcionek użytych w pierwszych wydaniach Iwana Fiodorowa. Ówczesny p ó ł u s t a w b y ł j u ż t y l k o p i s m e m k a l i g r a f i c z n y m, książkowym. Jego cechą pozostało trójnożne h lub ò z wielkim zgięciem z lewej — .
Takie samo zagięcie miała poprzeczka ú —
i koromysło ¸ — . Pojawiło się też â zwane kłębkiem — , ä z wydłużonymi nóżkami, ç o wyglądzie bliskim cyfrze 3, ì z zaostrzonym mostkiem,
÷ z prostokątną czarką i maleńką nóżką, jak i wariant jednoboczny. Litera w była pisana zarówno z wysoką, jak i niską częścią środkową. Dolne, opuszczone poniżej linii końce liter ð, ó, õ i inne mają lekką
wagę. Półustaw kaligraficzny i płynny często są nie do rozróżnienia, bo w obu występują litery identyczne jak w skoropisie — æ i u; å wygląda jak ε; żmijopodobne ç wychodzi poza dwie linie. Skróty,
interpunkcja i litery nadpisane są stosowane rzadko. W półustawie kaligraficznym starannie stawiano
tytło poziome —
lub pochylone w lewo — . W biegłym półustawie tytła są jak w skoropisie dostosowane do skracanej litery. Rolę tytła może pełnić litera â oraz pisane płasko bez tytła trójnożne h,
jak i inne znaki.
А. Е. Чeкунова, Русское кириллическое письмо..., s. 23.
М. Н. Тихомиров, А. В. Муравьев, Русская палеография, s. 32–33.
38
Л. М. Костюхина, Палеография..., s. 21, podaje, że tylko w jej muzeum znajduje się 2600 ksiąg z XVI w., gdy
z XV w. jest tylko 600.
36
37
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3.4.3. W XVII w., wobec prawie nie istniejącego drukarstwa cyrylickiego, półustaw pozostawał
pismem książkowym. W tej sytuacji pisarze pracujący na rynek wzorowali się na książkach drukowanych, zwłaszcza popularnych elementarzach, co sprzyjało unifikacji pisma. L. Kostiuchina wyodrębniła kilka odmian półustawu XVII w. Pierwszą były tradycyjne, bliskie drukom moskiewskim XVI w.
p i s m a s t a r o d r u k o w e (старопечатныe), które cechowało ogromne bogactwo stylistyczne39.
Uczona podzieliła je na pięć kategorii: (1) p i s m a a r t y s t y c z n e k a l i g r a f i c z n e, o pięknym
rysunku, specjalnych proporcjach i płynnym rytmie; (2) p i s m a p r o s t e, staranne, czasem pochyłe, bez ozdobników; (3) p i s m a p o s p i e s z n e, ze zniekształconym rysunkiem liter i o zmiennym
rytmie; (4) p i s m a d r o b n e kwadratowo–okrągłe i rytmiczne, z hellenizowanymi literami β, γ, ε,
ρ, ω; (5) p i s m a k a n c i a s t e, manieryczne. Chronologicznie w pierwszej połowie XVII w. dominowały pisma kaligraficzne i staranne proste, w drugiej połowie pisma niestaranne i manieryczne.
Do łatwych do spostrzeżenia cech datujących należy podział tekstu na wyrazy, bardzo liczne ligatury, używanie litery „э (оборотное), a w ostatniej ćwierci XVII w. łacińskiej formy litery í — N oraz
greckiej formy ñ — Σ (sigma) 40.
3.4.4. W ostatnich dekadach XVII w. książki rosyjskie przepisywano „k r ą g ł y m ” p ó ł u s t a w e m
(круглящийся полуустав), o specyficznie zaokrąglonych kształtach liter z wymyślnymi wygięciami
pętli i ogonków, pewnymi formami zaczerpniętymi ze skoropisu, co pozwala na pewne datowanie41.
Tekst dzieli się na wyrazy. Laski liter są wyraźnie zaokrąglone: ã — , è — , ê — , í — , ï — ,
h — , á — , û — , ü — , ¸ — ; dodatkowo haczykowato wykończone bywają laski: u — ,
ú — , ¸ — ; pętle: å — , æ — , ç — , ð — ; ogonki ä — , í — , r — , ö — .
Ponadto w „krągłym” półustawie pojawiają się pewne kształty liter charakterystyczne dla skoropisu,
jak æ pisane na dwa sposoby:
→ , a także ã — , duże wydłużone ñ — , þ — , ÿ — .
, duże Å — ,
W wersji wzbogaconej tego pisma obecna są takie fantazyjne formy, jak æ —
42
Þ — , etc.
Pisma z terenu W. Ks. Litewskiego są słabo rozpoznane. Zapewne także one zachowywały cechy
wcześniejszych odmian. Wśród nowych cech ustawu i półustawu wymienia się użycie dużych liter.
Stawia się je podobnie jak w skoropisie na początku wyrazu. Jako dużych liter używano m.in. liter
greckich i ich graficznych odpowiedników łacińskich, np. E — Σ, W — Ѡ (omega). Pismo stało
się bardziej dekoracyjne. Po przyłączeniu Ukrainy kozackiej w 1654 r. pojawiło się w Rosji pismo
odmiany ukraińskiej. Cechują je kanciaste kształty pętli, wygięte kaski i ogonki liter oraz ligatury:
— ас,
— лр,
— тв, a także zastępowanie liter słowiańskich przez litery greckie i łacińskie.

4. SKOROPIS
4.1. SKOROPIS JAKO TYP PISMA
4.1.1. Nowy typ pisma, s k o r o p i s, nazwany tak z powodu znacznego przyspieszenia sposobu
pisania (ros. скоро — szybko, prędko), pojawił się równocześnie z półustawem na przełomie XIV
i XV w. Jego powstanie wiąże się z upowszechnieniem pisanego dokumentu, czemu towarzyszyło wprowadzenie do użycia papieru jako materiału pisarskiego. Z powyższych względów w nauce
uznaje się skoropis za typ pisma stosowany przede wszystkim do pisania dokumentów, prowadzenia
wszelkiego rodzaju zapisek gospodarczych i handlowych, a także korespondencji. Z czasem skoroTaż, Книжное письмо в России XVII в., Москва 1974, gdzie szczegółowe i bogato ilustrowane dane.
Tamże, dokładniejsza charakterystyka wymienionych pism z bogato ilustrowanymi przykładami.
41
L. Kostiuchina używa nieprzekładalnego pojęcia — круглящийся полуустав, imiesłowu pokrewnego rzeczownikowi кругляшка — krążek, okrągły przedmiot.
42
Л. М. Костюхина, Палеография..., s. 39–40 i 46.
39
40
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pisu zaczęto używać także do pisania utworów literackich i kopiowania ksiąg (od XVII w.). Zdaniem I. Srezniewskiego skoropis pojawił się w końcu XIV w., ale zdania swojego nie uzasadnił,
a dwa nowe typy pisma nazwał skoropisem ustawnym i skoropisem wiązanym (связный). S k o r o p i s u s t a w n y różnić się miał od ustawu małymi rozmiarami i wydłużeniem liter, natomiast
s k o r o p i s w i ą z a n y miał różnić się od ustawu małymi rozmiarami liter, pochyleniem i powiązaniem ich z sobą43. To ostatnie sprostował I. Kamanin, który wykazał, że „skoropis wiązany” to późna
odmiana pisma łączonego, znanego dopiero w XVIII w.44
4.1.2. Obecnie w nauce odrzucono pogląd, że skoropis jakoby powstał z przekształconego półustawu. Teza ta nie da się obronić wobec jednoczesnego pojawienia się obu typów pisma na Rusi na
przełomie XIV i XV w.45 Sama nazwa „skoropis” znana jest przynajmniej od XVI w., gdy odróżniano
pismo „skoropisne” od pisma „ustawnego”46. Do nauki termin skoropis miał wprowadzić bibliotekarz
Akademii Nauk Iohann Bacmeister, który trzeci rodzaj pisma ruskiego nazwał „skoropisnym”47. Bogdan Horodyski powstanie skoropisu przypisał pisarzom ruskim pracującym w Polsce i W. Ks. Litewskim, którzy w końcu XIV w. zaczęli w dokumentach dyplomatycznych stosować nowy rodzaj pisma
będący kursywą cyrylicką, noszący „miano zrozumiałe dla wszystkich Słowian”48.
Tezę tę rozwinął ostatnio A. Grusza, który uznał, że zróżnicowanie typów pisma nastąpiło zasadniczo dopiero w XVI w.49, a skoropis pojawił się najwcześniej w kancelarii koronnej i litewskiej. Nie
ma natomiast nadal wyjaśnienia, czy na rozwój skoropisu wpłynęły wzory kursywy łacińskiej i czy
skoropis litewsko–ruski wpłynął na ukształtowanie się skoropisu rosyjskiego. W nauce rosyjskiej
problem ten nie jest dostrzegany, poza stwierdzeniem istnienia pisma przejściowego50. Należy zatem
przyjąć pogląd Eutymiusza Karskiego, że skoropis pojawił się wraz z półustawem już w XIII w.
w pismach Słowian południowych, a stamtąd mógł moim zdaniem trafić zarówno na Ruś polską
i litewską, jak i do Moskwy, dzięki kontaktom z monasterami greckimi i południowosłowiańskimi,
a następnie rozwijać się już odrębnie.
4.1.3. Skoropis występuje zasadniczo w trzech odmianach regionalnych:
1. O d m i a n a m o s k i e w s k a (północno–wschodnia) w rękopisach z XV–XVII i XVIII–XIX w.
W odmianie tej wyraźnie rozróżnia się skoropis pism urzędowych i późniejszy skoropis książkowy. Dopiero na przełomie XVIII i XIX w. ukształtował się w Rosji nowy typ skoropisu — pismo
nowoczesne.
2. O d m i a n a l i t e w s k o – r u s k a (białoruska, ukraińska) w rękopisach z XV–XVII w. W odmianie tej wyróżnia się skoropis litewski, w nauce białoruskiej nazywany białoruskim, który
И. И. Срезневский, Древне–русскія книги, „Христіанскія древности и археологія”, 1865, кн. 2, s. 27.
И. Каманин, Палеографическiй изборник..., s. 6.
45
Za pochodzący od półustawu uznawał skoropis B. Horodyski, Podręcznik..., s. 27–28, oraz niektórzy autorzy
rosyjscy, choć już E. Karski, Славянская кирилловская палеография…, s. 174, zauważał równolegle powstanie
obu typów pisma, dziś niekwestionowane.
46
И. Каманин, Палеографический сборник..., s. 10, cytuje przewód przed sądem woj. witebskiego z 1540 r. (ML KSD
nr 9), gdzie pop wezwany w sprawie dokumentu sfałszowanego przez niejakiego Klimca, podał, że Klimiec uczył go
pisać, ale skoropisu nie umiał i wykonane przez Klimca księgi pismem ustawnym przedłożył („Клинец [...] скорописи
не вмелъ. А ни ея училъ, бом и самъ скорописного писма не умемъ, гдежъ списки и книжки того Клинчинова
писмени покладалъ уставным писмомъ, а не скоропильнымъ”). Cytat ten powtarzają liczne podręczniki paleografii.
47
Э. В. Шульгина, Русская книжная скоропись XV века, С. Петербург 2000: Bacmeister Iohann, Essaisur
la Bibliotheque..., S. Petersbourg 1776, w przekładzie na rosyjski: Бакмёйстер Иоганн, Опыт о Библиотеке
и Кабинете Редкостей и Истории Натуральной Санктпетербургской Имп. Академии Наук, 1779, wedle W. Adariukowa był to Ludwig Christian Backmeister.
48
B. Horodyski, Podręcznik..., s. 49.
49
А. І. Груша, Беларуская кірылічная палеографія..., s. 90–92.
50
Zob wyżej podrozdział 3.1.
43
44
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ostatecznie ukształtował się na przełomie XV i XVI w. w kancelarii W. Ks. Litewskiego, będąc
wzorem dla wszelkich pism stosowanych w praktyce urzędowej na Rusi litewskiej, a po unii lubelskiej także w Koronie. Pismo to zanikło w końcu XVII w.
3. O d m i a n a u k r a i ń s k a w rękopisach kancelarii Wojska Zaporoskiego oraz miast i ziem ukraińskich drugiej połowy XVII w. Jest to odmiana pisma litewsko–ruskiego.
4.1.4. Za zasadniczą przyczynę powstania skoropisu uznaje się dążenie do maksymalnego przyspieszenia pisania (oszczędność czasu). Cel ten pisarze osiągnęli poprzez rezygnację z jakości oraz
z tradycyjnego starannego budowania liter. Zwiększenie szybkości pisania osiągnięto stosując zupełnie nowe, nieznane w czasach pisania ustawem sposoby prowadzenia pióra, co nadało rękopisom
specyficzny, całkowicie odrębny kształt. Najbardziej t y p o w e c e c h y s k o r o p i s u to: 1) swobodne pociągnięcia pióra o dowolnym nacisku, dzięki czemu końce liter wyprowadzono poza linie
wiersza; w ten sposób, w przeciwieństwie do ustawu i półustawu, s k o r o p i s t o p i s m o c z t e r o l i n i o w e;

Umowne dwie linie pisma
ustaw: Ewangeliarz Ostromira 1056 r.

Umowne dwie linie pisma
półustaw: Synodyk 1662 r.

Umowne cztery linie pisma skoropisu wileńskiego: Metryka Litewska, ks. IIIA 28, z 1541 r.

Umowne cztery linie pisma skoropisu: Metryka Litewska, ks. 18 wpisów, kopia z 1596 r., k. 72v
Pismo dwuliniowe i czteroliniowe

2) różnorodne kształty (wielowariantowość) tych samych liter w zależności od możliwości prowadzenia pióra w danej pozycji i jednocześnie podobne kształty różnych liter, możliwe do rozróżnienia
tylko w zależności od kontekstu; 3) pisanie wielu liter jednym pociągnięciem pióra (dukt), a także
łączne pisanie sąsiednich liter — sekwencji wielu liter jednym pociągnięciem, bez odrywania pióra
od papieru, i tworzenie ligatur z sąsiednimi literami, a także z literami nadpisanymi (pismo łączone);
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4) nadpisywanie liter nad wierszem, znaków pojedynczych, jak i po kilka na raz; 5) stosowanie licznych rozmaitego rodzaju skrótów51.
4.1.5. Znacznie poszerzył tę typologię A. Grusza, który sięgnął po terminologię zachodnią z klasycznych prac Jeana Mallona, Charlesa Perrata i Roberta Marichala i zaadaptował ich klasyfikacje
cech pisma do cyrylicy, co pozwoliło mu na następujący w y k a z c e c h s k o r o p i s u: (1) średnia
i duża prędkość pisania; (2) „lekka” i „średnia” waga; (3) w zasadzie średnia i mała wielkość pisma;
(4) brak symetrii; (5) brak proporcji w budowie liter; (6) zajmowanie przez następujące litery więcej
niż dwóch linii pisma: à (na wczesnych etapach i potem jako jeden z wariantów), ã (jeden z wariantów), ä, æ, ç, ð, ò, ó, u, ô, f, õ, ö, ù, û (na wczesnych etapach), a (na wczesnych etapach
i potem jako jeden z wariantów), ¸, q, p; (7) pismo proste lub pochylone w prawo; (8) krzywoliniowa forma pociągnięć pióra; (9) pisanie bez odrywania pióra od materiału pisarskiego; (10) swobodny
prosty dukt; (11) krzywoliniowa forma pociągnięć pióra przy pisaniu i łączeniu elementów liter i samych liter; (12) tryb łączenia pociągnięć pióra bez odrywania go od materiału przy pisaniu i łączeniu
elementów liter i samych liter; (13) niewielka liczba pociągnięć pióra (ruchów) przy pisaniu elementów liter i samych liter; (14) wielka wariantowość liter; (15) wielka liczba skrótów; (16) rozwinięty
system interpunkcyjny52.
Wymienione cechy nie uwzględniają licznych odrębności występujących w rozmaitych okresach
występowania skoropisu, które dopiero w całości określają jego „oblicze” w danym czasie. A. Czekunowa cytuje znakomitego znawcę skoropisu I. Bielajewa (1860–1918), który zauważył, że nie ma
nic dziwnego w dzieleniu dawnego ruskiego skoropisu wedle stuleci, bo owe cezury oparte są na
rzeczywistych zmianach charakteru pisma, którego przemiany, czy przejście w nowe formy zachodziły w większości w końcu stulecia, zajmowały jedną–dwie dekady następnego wieku, a potem już
budowa pisma ustalała się na trzy czwarte wieku do nowej zmiany w jego końcu, tak że w połowie
każdego wieku ujawniały się w pełni typowe cechy piśmiennictwa całego stulecia53.

4.2. SKOROPIS KOŃCA XIV–XV W.
4.2.1. S k o r o p i s R u s i p ó ł n o c n o – w s c h o d n i e j (moskiewski)54 powstał zapewne na
wzór pism tworzonych przez pisarzy ruskich w monasterach Konstantynopola, góry Athos oraz z terenu Serbii i Bułgarii. Był to typ pisma rozwijany właściwie tylko w pismach urzędowych. Niewiele
różnił się od płynnego półustawu. Prawie wszystkie litery stawiano oddzielnie. Pisano je jednak
bardziej swobodnie i niekiedy zamaszyście. Ze względu na pośpiech oraz oszczędność materiału
pisarskiego stawiano więcej liter nadpisanych pisanych starannie pod tytłem. Z tych samych względów pojawiły się nowe kształty liter. Obok а charakterystycznego dla ustawu zaczęto pisać а z długą
laską
oraz а podobne do greckiej α (alfa). Litera в przybrała wtedy kształt obowiązujący do dziś.
А. Е. Чекунова, Русское кириллическое письмо..., s. 26–27. Definicje zawierające cechy skoropisu jako typu
pisma, będące podstawą typologii A. Czekunowej, ogłaszali wcześniej: W. Szczepkin (В. Н. Щепкин, Русская палеография, s. 135–144), I. Kolesnikow (И. Ф. Колесников, Палеография документальной (архивной) письменности, s. 15–35), L. Czeriepnin: (Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 247), E. Szulgina (Э. В. Шульгина,
Русская книжная скоропись XV века..., s. 43–44).
52
А. І. Груша, Беларуская кірылічная палеографія..., s. 91–92. Autor, wychodząc od mieszanych rozmiarów liter,
wyprowadził tezę, że trzeba uznać drobny ustaw poprzednich stuleci za dalekiego przodka skoropisu. Zdanie to,
poza niewielkimi rozmiarami liter, nie ma żadnego uzasadnienia, jest zapewne nieporozumieniem, bo drobny ustaw
znany od XI w. nie ma nic wspólnego z młodszym o 400 lat skoropisem.
53
И. С. Беляев, Практический курс..., s. 6.
54
Jedyne dokładniejsze opracowanie tego okresu znajduje się w podręczniku М. Н. Тихомиров, А. В. Муравьев,
Русская палеография, s. 23–31.
51

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

GRAFIKA PISMA CYRYLICKIEGO

253

Dość szeroko zaczęto pisać є pochylone (przewrócone — опрокинутое) —
i charakterystyczne
dla XV w. — . Litera ж spotykana jest w kilku rozmaitych kształtach. Jeden z nich to przekreślona pionowo litera х — , inne mają kształt niezamkniętej, poziomo leżącej ósemki przekreślonej
pionową kreską, przy czym otwarcie mogło znajdować się po lewej lub po prawej stronie — .
Czasem ten sposób pisania ж przypominał trochę, jak widać, literę ф. Ponadto literę к zaczęto pisać
w kształcie dwóch równoległych pałeczek , w tym samym czasie dość szeroko rozprzestrzeniło
się pisanie litery т w kącik (уголком) .
4.2.2. Emilia Szulgina, która skoropisowi ksiąg XV w. przechowywanych w Głównym Muzeum
Historycznym (GIM) w Moskwie poświęciła odrębną monografię, stwierdziła, że cechują go dwa
odrębne style, pismo kaligraficzne i pismo zwyczajne, a w ich ramach zbadała szereg rąk55.56

Tablica znaków skoropisu XV w.56

Э. В. Шульгина, Русская книжная скоропись XV в., С.–Петербуpг 2000.
L. Czeriepnin opublikował zbiorcze tablice skoropisu rosyjskiego dla poszczególnych stuleci. Publikację tę powtórzyła A. Czekunowa, natomiast A. Pronsztejn i W. Owczinnikowa dla XV w. przedstawili zbiór wariantów
liter znacznie skromniejszy. Z powyższych względów publikujemy wersję sporządzoną na podstawie obu prac.
Por. Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 249–250; А. Е. Чекунова, Русское кириллическое письмо...,
s. 28–29; А. П. Пронштейн, В. С. Овчинникова, Развитие графики..., s. 26–27.
55
56
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S t y l k a l i g r a f i c z n y wyróżnia się starannością, następowaniem po sobie cienkich i wytłuszczonych linii, zdobieniami, z wyprowadzaniem części korpusu liter poza linie wiersza. Pismo
jest swobodne lekkie, zaś dużo liter występuje w wielu wariantach, których liczba zwiększyła się
w drugiej połowie XV w. Z kolei s t y l z w y k ł y cechuje znacznie większa swoboda w pisaniu
poszczególnych znaków. Litery mające bardziej skomplikowany rysunek pisano na wiele sposobów.
Blisko połowa wszystkich liter pisana była jednym pociągnięciem pióra: а, в, д, е, ж, ѕ, з, м, о, п, р,
с, т, ү, х, ч, ъ, ы, ь, ӕ. Spośród nich wiele pisano w kształcie bezpośrednio zapożyczonym z alfabetu
greckiego, m in.: α — ; β — ; ε — ; δ — ; τ — . Natomiast nowe kształty są dostrzegalne
głównie w grupie liter pisanych kilkoma pociągnięciami pióra ze skomplikowaną grafiką: а — ;
; ф — , ; ѧ (я) — , ; ѳ —
. Ponadto niektóre litery
в— ;д— ;є— ;ж—
pisano jednakowo i można je rozróżnić jedynie na podstawie kontekstu, np. б, в, ъ — , , .
Litera у zbliżyła się kształtem do litery współczesnej oraz pojawił się nowy wariant ѧ — ; litera
ta stopniowo traciła lewą nóżkę, a w górnej części zaczęła kształtować się główka — .57

Tablica znaków skoropisu XVI w.57

Publikuję za: Л. В. Черепнин, Русская палеография, tabl. 9, s. 362–363; А. Е. Чекунова, Русское кириллическое письмо..., s. 32–33.

57
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4.3. SKOROPIS ROSYJSKI XVI W.
W XVI w. skoropis nabrał cech, które ostatecznie odróżniły go od ustawu i półustawu. A. Murawjow i M. Tichomirow wskazali na następujące ważniejsze cechy tego pisma58: в — zazwyczaj
lub przypomina literę д —
; д — oprócz klasycznego kształtu
ma kształt prostokątny —
, natomiast
w pierwszej połowie XVI w. miała kształt typowy, z długą dolną poprzeczką —
później otrzymała długi wygięty ogonek u dołu —
; е najczęściej miała kształt greckiej litery
ε; з — pisano w kształcie bliskim cyfry 3, choć czasami miała dodany haczyk, co upodobniało je
do ksi; к — występowała w kształcie dwóch niepołączonych pałeczek; л — pojawił się charakterystyczny kształt tej litery z prawą kreską wychodząca wysoko ponad wiersz —
; п — swoisty
;ц—
kształt tej litery z daszkiem (с навесиком) powodował, że niewiele ją różniło od л —
litera ta była pisana podobnie do współczesnej lub jak łacińskie z —
; ш — dolna poprzeczka
tej litery wyprowadzana jednym pociągnięciem z tylnej pionowej kreski nadawała jej specyficzny
wygięty ogonek —
; ъɪ — litera ta była już bliska współczesnego kształtu, choć równocześnie
występowała w kształcie haczyka z ogonkiem —
; ѣ — czasem miała opuszczony w dół przedni
koniec —
, czasem przypominała literę в —
; ю — litera ta zyskała kształt o z haczykiem
; ӕ — miała podobny haczyk nad jakby otwartym a —
. W tekstach XVI i XVII w.
u góry —
litery ю i я są bardzo podobne i łatwo je pomylić. Ponadto specyfika rosyjskiego skoropisu tej epoki
są duże wychodzące ponad wiersz litery i ligatury.

4.4. SKOROPIS ROSYJSKI XVII W.
4.4.1. W XVII w. skoropis stał się zasadniczym typem pisma dokumentów urzędowych. W ciągu
tego stulecia, zwłaszcza w jego drugiej połowie, pismo to przeżywało szczytowy okres swojego rozwoju59. Indywidualne cechy pisma poszczególnych pisarzy przejawiały się w wielkiej różnorodności
zarówno małych liter, jak i liter nadpisanych oraz w łącznym pisaniu liter wewnątrz wyrazów. Zaczęto regularnie dzielić tekst na słowa i zdania, stosować nowe sposoby pisania. Wszystko to powoduje,
że czytanie pisma XVII w. jest bardzo trudne.
A. Murawjow i M. Tichomirow w grafice liter skoropisu w XVII w. odnotowali poniższe nowe
, a z długim ogonkiem —
,
zjawiska60: а ma wiele kształtów, zasadniczy to grecka α —
; б ma pętlę trójkątną lub okrągłą — ,
a w kształcie współczesnej małej czy dużej litery — ,
lub jest podobna do ъ — ; в występuje w wariantach prostokątnych i trójkątnych — , ,
, w postaci leżącej —
,
,
lub wariantach podobnych do ъ i ь —
; kształty litery г
zawsze przypominają współczesne —
; д często ma kształt trójkąta bez pętli —
lub z jedną,
a nawet wieloma pętlami u dołu —
; stopniowo д stawała się fantazyjną figurą, co pozwala datować rękopisy XVII w. —
,
,
,
,
. Podobnie tylko znaczenie tekstu pozwala często
odróżnić literę д od в; е najczęściej występowała w kształcie greckiej ε; ж ma charakterystyczny
kształt dużej litery wystającej ponad wiersz — , , , w pewnych przypadkach pisano ją jednym pociągnięciem pióra —
; з w większości kształtów jest podobna do trójki, czasem z wierzchołkiem odwróconym w prawo — , , czyli w kształcie dawnej litery ѕ зело przypominającej
grecką stigmę; и w drugiej połowie XVII w. ma czasem kształt łacińskiej h — ; к nadal zachowała
,
kształt dwóch pionowych pałeczek, spotykana jest też w kształcie podobnym do łacińskiej ʀ —
; п najczęściej występuje w wariancie z daszkiem —
,
; р ma czasem formę wyciągniętej
М. Н. Тихомиров, А. В. Муравьев, Русская палеография, s. 33–34.
И. Ф. Колесников, Палеография документальной (архивной) письменности, s. 23–24.
60
М. Н. Тихомиров, А. В. Муравьев, Русская палеография, s. 35–38.
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ósemki, przy czym górna główka była szersza i większa od dolnej — , czasem pisano ją w kształcie
pałeczki z haczykiem zamiast główki — , ; с zachowała kształt pojedynczej wygiętej lub prostej
kreseczki, zwłaszcza w powiązaniu z literą к, z którą tworzyła charakterystyczne złożenia кс lub ск,
możliwe do rozróżnienia jedynie w konkretnym kontekście; т pisano w obu tradycyjnych wersjach,
; у spotykana jest
jednonożnej i trójnożnej, przy tym trójnożne т miało czasem kształt bliski м —
w postaci wczesnej skoropisowej ligatury —
,
, czasem można pomylić ją z niektórymi wa,
; ч najczęściej
riantami litery р; ц obok tradycyjnego kształtu bywała pisana w formie z —
, w większości ma kształt płaskiej wysokiej miseczki na długiej
przypomina grecką literę ε —
nóżce znany już w XVI w.; ъ przybrał wiele wariantów, w tym bliskie literom ь, z, з i ѣ; ъɪ miała
wiele wariantów, często w kształcie zawijasa; ь była identyczna z ъ; ogólnie litery ъɪ, ъ, ь są trudne do odróżnienia. Daje się zauważyć dążenie pisarzy do wyciągania tych liter w górę powyżej
linii wiersza, w literze ъɪ w górę wyciągnięta była pierwsza składowa litera. ѣ zachowała kształt
z XVI w. — ; ю i ӕ pisano zwykle w formie o lub a z haczykiem lub zakrętasem w górę — .
, który zaczął przechodzić ewolucję, zbliżając się do
Jednocześnie spotykany jest mały jus —
współczesnej litery я.
Według poglądu A. Czekunowej najwięcej wariantów graficznych miały litery к, б, д, в, я. Jednocześnie niektóre litery miały identyczne kształty, toteż ich odczytanie możliwe jest tylko w kontekście. Do najbardziej charakterystycznych przykładów należy możliwość rozmaitego w zależności
od kontekstu odczytania następujących liter61:
б — ъ (ер) — ѣ(ять)

и — ѕ (зело)

в — ъ (ер)

и—ч

в — ъ (ер)

к — ү (ук)

г—ч

ц—у

д — ѳ (фита)

ю—к

е—ч

Wariantowe kształty liter stosowali nie tylko profesjonalni pisarze, ale także uczeni, literaci, duchowni — ludzie posługujący się sprawnie pismem do własnych celów. Należy także zauważyć,
że ten sam pisarz (autor) w zależności od przeznaczenia rękopisu w jednym przypadku mógł pisać
starannie i czytelnie, innym razem niestarannie, nie kłopocąc się o graficzną precyzję liter. Natomiast
osoby nie mające doświadczenia w pisaniu w zasadzie nie stosowały graficznej różnorodności.
4.4.2. W skoropisie XVI–XVII w. zaczęto szeroko wykorzystywać l i t e r y n a d p i s a n e
(выносные — w z n i e s i o n e) oraz tzw. „podrzuty” (взмёты), połączenie jednym pociągnięciem
pióra małej litery z literą nadpisaną zwykle na końcu wyrazu, będące najczęściej spotykaną formą
ligatury. Tradycja nadpisywania znaków nad wierszem sięga najstarszych typów pisma. Nad wiersz
wynoszono tylko litery o określonych cechach. Nigdy nie nadpisywano pierwszej litery wyrazu
oraz samogłosek z rdzenia wyrazu, natomiast nadpisywano końcówki wyrazów i sylab. Ten sposób
nadpisywania w skoropisie XVI–XVII w. został znacznie rozwinięty przez użycie specyficznych
połączeń zwykłych liter z nadpisanymi. W trakcie czytania skoropisu należy więc odczytywać go
niejako na dwóch piętrach, śledzić wzrokiem nie tylko wiersz, ale także to, co się nad nim znajduje,
liczne nadpisane litery i inne znaki. Ponadto dla liter nadpisanych zaczęto stosować odrębne kształ61

А. Е. Чекунова, Русское кириллическое письмо..., s. 36.
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ty. W XVII w. ilość nadpisanych liter i rozmaitość ich kształtów znacznie wzrosła. Pojawiła się
m.in. litera г w postaci zakrętasa nad wierszem, stanowiącego połączenie tej litery z tytłem — .
Litera и często była nadpisywana w formie dwóch pałeczek — (реи). Tak samo w formie dwóch
(ак). Literę л nadpisywano jako dwuspadową — , ale zlewając się
pałeczek pisano literę к —
z tytłem, przybrała formę zawijasa. Do najczęściej nadpisywanych liter należała р w postaci leżą, pełniącej jednocześnie funkcję tytła; formę kąta —
lub półokręgu — przybrała licej —
tera т; nadpisana litera х była pętlą w kształcie otwartej leżącej ósemki —
. Rozmaitość kształtów
powoduje, że wiele liter nadpisanych skoropisu można rozpoznać, tylko znając sens danego wyrazu.
, później litera ta przybrała kształt przecinka lub
W XVI w. м pisano w formie falistej linii —
wykrzyknika. Można też zauważyć zbieżność nadpisanych liter м i з, z tym, że з pisano kącikami
w dół —
. Niektóre teksty mają tak wiele liter nadpisanych, że czynią one wrażenie istnienia dodatkowego wiersza (zob. nadpisania zwłaszcza nad trzecim wierszem od góry)62.

Przykład skoropisu moskiewskiego z literami nadpisanymi

4.4.3. P i s a n i e ł ą c z n e i litery podrzucone nad wiersz spowodowały, że skoropis XVII w.
zaczął przypominać zachodnią kursywę, skoro prawie każda litera mogła zostać połączona z sąsiednią bez odrywania pióra od papieru. Pisanie łączne jednak nie przyjęło się jako zasada. Nie należy
ponadto mylić pisanych łącznie liter z ligaturami, czyli połączeniami liter tworzącymi nowy znak
pisarski.
W skoropisie rosyjskim od XVI w. widoczne jest łączne pisanie niektórych liter. Szeroko stosowano np. łączne pisanie и łącznie z в — , о z г —
i б z є — . W XVII w. podrzutem
nadpisywano litery з, р, т, х i inne. W pewnych przypadkach łączne pisanie liter z zastosowaniem
podrzutów prowadziło do fantazyjnego sposobu pisania. Przykładem mogą być sposoby zapisania
formuły początkowej „сє аз” czy też pisanie słów „лѣта”, „в лѣто” w datacji.

М. Н. Тихомиров, А. В. Муравьев, Русская палеография, tabl. nr 63, fragment Ukazu cara Aleksego Michajłowicza z 1666 r. dla dowódcy strzelców (РГАДА, ф. 137, Устюг, кн. 153).
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Przykłady inicjałów typu: сє аз

лѣта

в лѣто

A. Czekunowa przytoczyła dość szeroki i instruktywny zbiór najbardziej charakterystycznych
przykładów pisania łącznego małych liter oraz połączeń małych liter z literami nadpisanymi (podrzutów wg określeń M. Tichomirowa i A. Murawjowa63:
Połączenia małych liter
бы —

дв —

зны —

мү —

оӕ —

үю —

бү —

ды —

ив —

ого —

ор —

тӕ —

вү —

єс —

ме —

ою —

се —

чю —

Połączenia małej litery z nadpisaną (podrzuty)
аз —

ать —

еть —

од —

от —

чер —

ап —

вз —

ить —

ом —

ох —

ӕз —

ар —

ер —

оз —

ор —

ют —

ӕр —

Połączenia
litery nadpisanej z małą

Połączenia dwóch
liter nadpisanych

арх —

дю —

лью —

да —

ми —

бл —

ерх —

ньӕ —

де —

ти —

вс —

лс —

тү —

ли —

Połączenia literowe w skoropisie rosyjskim

Stale zwiększała się liczba liter nadpisanych, których grafika w XVII w. ulegała specyficznym
zmianom. Rzadko stosowano tytła lub nie pisano ich wcale na oznaczenie skrótów w przypadku liter
nadpisanych, albo jednym pociągnięciem pisano literę wraz z tytłem. Przykładowo nadpisany znak
w formie łuku często zastępował rozmaite litery л, н, г, ч w zależności od kontekstu:

Пол–аршина

жонка

денег

кисточка

Różne rozumienie skrótów w skoropisie rosyjskim

А. Е. Чекунова, Русское кириллическое письмо..., s. 39, z zastrzeżeniem, że autorka zastosowała odczyt w zmodernizowanej pisowni rosyjskiej i zgodnie ze współczesną ortografią, dodając nieistniejący w zapisie ь (ерь).
63
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4.4.4. R o s y j s k i s k o r o p i s k s i ą ż k o w y szeroko stosowany w piśmiennictwie XVII w.
miał swoje odrębne właściwości. Cechowała go większa liczba ligatur, a także liter należących do
półustawu, zarówno małych, jak i nadpisanych. Doświadczeni pisarze, świetnie władający techniką
pisania, umiejętnie łączyli specyfikę półustawu ze skoropisem przy tworzeniu ksiąg64. W 1694 r.
kierownik Moskiewskiej Drukarni, autor kazań i prac historycznych, duchowny ieromonach Karion Istomin (1640–ok. 1718–1722) wydał „Elementarz słowiańsko–rosyjskich liter” (Букварь
славянороссииских писмен), w którym nie tylko przedstawił powstałe do tego czasu graficzne warianty liter, ale także wyznaczył logikę dalszego rozwoju liter rękopiśmiennych w następnym stuleciu65. Każda z liter w elementarzu przedstawiona została w licznych wariantowych kształtach,
„ustawnych i skoropisnych”, a także greckich, łacińskich i polskich. Dla lepszego opanowania alfabetu przez chłopców (отроки) i dziewczynki (отроковицы), mężczyzn i kobiety, dodano zrozumiale dla wszystkich rysunki ludzi, zwierząt, przedmiotów, których imiona i nazwy zaczynają się
na daną literę, oraz pouczające wierszyki. Na uwagę zasługuje zwłaszcza podanie w elementarzu
łacińskiego i polskiego brzmienia oddawanego przez konkretną literę.

Strona tytułowa

Litera A

Litera C (s)

Litera Ч (cz)

Litery wraz z rysunkami z elementarza Kariona Istomina
64
65

Э. В. Шульгина, Скорописное письмо XVII века..., s. 10–32.
Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 475. Fotografie dostępne na: <http://istomin1694.narod.ru>.
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Tablica znaków skoropisu XVII w.66

4.5. SKOROPIS ROSYJSKI XVIII W.66
W XVIII w. skoropis rozwijał się w szybciej niż w poprzednich stuleciach. W jego ewolucji można wyodrębnić trzy okresy: pierwszy — do początku lat dwudziestych (ok. 1700–1720); drugi —
od początku lat dwudziestych do końca lat osiemdziesiątych (ok. 1720–1790); trzeci — od końca lat
osiemdziesiątych, gdy po reformie oświaty skoropis, jako pismo nowoczesne, zaczął przybierać znaną nam do dziś grafikę liter.
4.5.1. Na początku XVIII w. ostatecznie uświadomiono sobie niedostosowanie niektórych liter
alfabetu cyrylickiego — q (кси), p (пси), jusów — \, ý (юсы), w (омега) i in., do zasobu fonetycznego języka rosyjskiego. W alfabecie znajdowały się litery dublujące te same fonemy: f (фита)
= ô (ферт); v (ижица) = è (иже) = i (і); s (зело) = ç (земля); î (он) = w (от, омега); u (ук) =
ó (у). Skróty wyrazów, nieregularne akcentowanie, skomplikowana grafika wielu liter utrudniały,
a nawet wstrzymywały wydawanie książek, naukę czytania i pisania. Dlatego w latach 1708–1710
przy aktywnym udziale cara Piotra I grafika liter „dawnej” cyrylicy, przeznaczonych do druku, została zastąpiona przez litery prostsze w formie i, co nie mniej ważne, z dawnego alfabetu wyłączono
niektóre zbędne litery — \, ý, w, t, q, p. Oprócz tego w nowym świeckim (гражданский) druku
skasowano tytła i obowiązkowe stawianie akcentów67. Reformy tej nie udało się w pełni zrealizować. Liter cyrylicy nie można było wycofać w jednej chwili z praktyki społecznej Rosjan, nawet
carskim ukazem.
Nowa czcionka, łącząca specyfikę rodzimych liter rękopiśmiennych z cechami klasycznych liter zachodnich, wpłynęła z kolei na grafikę skoropisu rosyjskiego68. Reforma administracji, zmiana formularzy i trybu tworzenia dokumentów także zaważyły na zmianie rysunku pisma. Skoropis
Publikuję za: Л. В. Черепнин, Русская палеография, tabl. 9, s. 365–366; А. Е. Чекунова, Русское кириллическое
письмо..., s. 34–35.
67
В. А. Истрин, 1100 лет славянской азбуки..., s. 161; А. Г. Шицгал, Русский типографский шрифт..., s. 37.
68
Б. И. Краснобаев, Очерки истории русской культуры XVIII века, Москва 1987, s. 271.
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ewoluował w kierunku bardziej wyrazistej grafiki liter. Litery nadpisane zanikały, zmniejszała się
wariantowość małych i dużych liter i każda z nich w pewnej mierze różniła się od pozostałych. Pismo stawało się składne (связнo)69.
Po reformie nastąpił rozwój dużych liter (буквы прописные, заглавные, заставные, большие),
które znacząco odróżniać zaczęto od małych i zaczęto dość powszechnie stawiać na początku zdania i w nazwach własnych. Znaki interpunkcyjne stosowano bardziej świadomie, ale dążenia do
konsekwentnego stawiania ich wedle jakichś reguł nie widać nawet u wykształconej mniejszości
Rosjan.
4.5.2. W pierwszej połowie XVIII w. nadal dominowały cechy skoropisu znane z poprzedniego XVII w. W dalszym ciągu używano zlikwidowanych przez cara liter ѡ oraz і. Nadal obok а pisano
grecką α, także przez cały XVIII w. stosowano в w kształcie czworokąta —
lub „в” poziome —
,
. Litera и często pisana była w formie łacińskiej litery h — . Podobny kształt mają też
, . Litera
litery к, л i н. Oprócz tego litera к pisana była w formie bliskiej łacińskiej litery ʀ —
. Osobliwością datuж w okresie piotrowym pisana była z półokręgiem w przedniej części — ,
jącą dla XVIII w. jest też używanie „ѣ”, dla której w XIX w. ustanowiono specjalne zasady. Ogółem
skoropis XVIII w. dość wyraźnie wyodrębnia się z masy pism skoropisowych z poprzedniej epoki
jasnością duktu i przywróconym osobnym stawianiem liter. Jednak okres potrzebny na przyswojenie sobie nowości w praktyce pisania bywał rozmaity. Nierzadko pisarze zarówno w oddalonych,
jak i bliskich stolicom regionach kraju przez długie lata jeszcze stosowali się do tradycji pisania
liter XVII, a nawet XV i XVI w.70
4.5.3. Jakościowe zmiany w alfabecie i grafice liter związane z reformowaniem oświaty w Rosji
podjęte zostały za panowania Katarzyny II. Jedno z zasadniczych zadań reformy polegało na nadaniu
wykształceniu świeckiego charakteru. Ustawa o szkołach ludowych z 1786 r. prawnie zatwierdziła
tworzenie „nowych szkół” w guberniach i powiatach całego kraju, w których nauczanie czytania i pisania nakazywano zaczynać od „świeckiego” (гражданский), a nie „cerkiewnego” alfabetu. „Przewodnik dla nauczycieli pierwszej i drugiej klasy...” tym objaśniał to odrzucenie dawnej praktyki,
że „druk świecki ma tę wyższość nad cerkiewnym, iż on tak w czytaniu, jak i w składaniu łatwiejszy,
także i w alfabecie prostszy i krótszy”71. Masowe publikacje elementarzy i podręczników kaligrafii
(азбуки–буквари, прописи) utrwaliły nowe wzory grafiki72. Niektórzy badacze uważają, że w końcu XVIII w. pojawił się nowy typ pisma — kursywa, „różniący się od skoropisu”73. Wykluczeniu
z pisma rosyjskiego XVIII w. niektórych „cerkiewnych” liter cyrylickich towarzyszyło stopniowe
wprowadzane do kultury pisma nowych liter — э, й, ё. Litera э była znana pisarzom moskiewskim
od trzeciej ćwierci XVII w.74 Litera й także spotykana jest w drugiej połowie XVII w. w pismach

В. С. Люблинский, К пониманию генезиса гражданского письма, „Труды Отдела древнерусской литературы”, 1961, т. 17, s. 520–527.
70
Г. А. Христосенко, Палеографический альбом, Чита 1973, s. 39–42; Памятники тюменской деловой
письменности 1762–1792 гг., Издательство Тюменского государственного университета, Тюмень 2002;
Г. Н. Айплатов, А. Г. Иванов, Русская палеография, s. 242, 244–245.
71
Руководство учителям перваго и второго классов нардныхъ училищъ Российской импетии...,
С.–Петербург 1783, s. 29.
72
П. Н. Берков, О переходе скорописи..., s. 42–43.
73
Е. А. Белоконь, Развитие русского письма в конце XVIII — первой четверти XIX в., s. 15; И. В. Лёвочкин,
Основы русской палеографии, s. 82.
74
Л. М. Костюхина, Почерки московских писцов XVII в. (по материалам Государственного исторического
музея), [w:] Проблемы палеографии и кодикологии в СССР, s. 188.
69
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urzędowych, ale stosowano ją niekonsekwentnie i bez ustalonych reguł75. Ostatecznie uprawomocniły jej używanie podręczniki gramatyki z drugiej połowy XVIII w.76
4.5.4. Naukowe dociekania paleografów wykazały, że w rękopisach doby nowożytnej indywidualne cechy pisma pisarzy zaznaczały się coraz wyraźniej77. Z tego powodu, wobec braku jednej zasady
klasyfikacji rękopisów, pismo źródeł narracyjnych XVIII w. nazwano „zindywidualizowanym”. Podzielając zdanie Pawła Bierkowa, że skoropisu XVIII w. nie można rozpatrywać jako „pojęcia całościowego, niezróżnicowanego”, trudno zgodzić się z jego postulatem „ścisłego odróżniania” dwóch
jego rodzajów — z w y k ł e g o c o d z i e n n e g o s k o r o p i s u, używanego w życiu codziennym
i do pisania brudnopisów, i p a r a d n e g o (uroczystego) pisma, używanego w podaniach, a także
w przygotowywanych do sprzedaży wytwornych książkach, powieściach awanturniczych, zbiorach
pieśni itp.78 Autorami rękopisów narracyjnych byli przeważnie ludzie, którzy uczyli się czytania i pisania w warunkach panujących w Rosji, gdzie do końca XVIII w. nie było jednego systemu kształcenia. Śledzić to możemy na przykładzie pisma cara Piotra I, który pisał szybko i niestarannie79.

Указ обор секретарю Сената.
По получениї сего объяви преосвященным архиеереом и господам Сенату,
дабы
проэктъ
Духовнои
колегиї,
при
сем
вложеннои,
завтра
выслушали: так ли оному быть. И
ежели что не такъ покажетца, чтоб
ремарки поставили и на каждои ремаркъ
экспликацию вины дела.
В 23 день ѳевраля 1720. Петръ

Получено ѳевраля того ж числа.

Fragment pisma pośpiesznego cara Piotra I

Przy całej swojej specyfice, typ i charakter pisma każdego człowieka na przestrzeni całego życia
zachowują pewne stałe cechy — w grafice szeregu liter, sposobie skracania słów, ale jako całość
podlegają pewnym zmianom, choćby z powodu wieku, stanu wzroku itp. Doświadczony badacz,
w szczególności archiwista, znając specyfikę ewolucji pisma i charakteru pisma, może określić
(w zakresie ćwierćwiecza, a niekiedy dokładniej) czas napisania określonego rękopisu. Zatem, jeśli pismo źródeł dokumentowych rozwijało się w kierunku przezwyciężenia różnorodności grafiki
poszczególnych liter, zmniejszenia ilości znaków nadpisanych, to w „indywidualnym piśmie” rękopisów narracyjnych panowała w zasadzie tradycja sprzyjająca zachowaniu tych nawyków, które
nabywano w dzieciństwie. „Indywidualne pismo” jest trudniejsze w czytaniu niż tekst pisany przez

Г. В. Судаков, Из наблюдений над палеографией скорописи второй половины XVIII в. (на материале
Государственного архива Вологодской области), [w:] Проблемы палеографии и кодикологии в СССР, s. 147.
76
Начальные основания российской грамматики. Впользу учащагося в гимназии при Императорской
Академии наук юношества составленныя, Петром Соколовым, С.–Петербург 1788, s. 9–10.
77
Л. М. Костюхина, Писцовая школа Чудова монастыря в конце XVI в., [w:] Новое в прошлом нашей страны,
Москва 1967, s. 134–142; Э. В. Шульгина, Скорописное письмо XVII века по Милютинским минеям–четьим,
[w:] Вопросы славяно–русской палеографии, кодикологии, эпиграфики, Москва 1987.
78
П. Н. Берков, О переходе скорописи..., s. 39.
79
К. В. Сивков, Петр писатель, [w:] Три века царствования Романовых, Москва 1912, т. 3, s. 39.
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profesjonalistę, ponieważ w jego piśmie występuje konkretna tradycja pisania, a to oznacza także
większą dokładność grafiki liter i dążenie do zachowywania reguł gramatycznych.
4.5.5. Litery „cerkiewne” długo utrzymywały się w użyciu obok „świeckich”. Zmiany są zauważalne dopiero w pierwszej ćwierci XIX w. W „świeckich” elementarzach przypominano, że „w drukach
cerkiewnych nadal używa się 6 liter: ѕ — зело, ү — укъ, ѡ — отъ, ѧ — юсъ, ѯ — кси, ѱ — пси”, które
są ze świeckiego alfabetu wyłączone80. Pismo rosyjskie drugiej połowy XVIII w. nabrało regularności.
Cechuje je proporcjonalność liter, rezygnacja ze znaków nadpisanych, ale jednocześnie zachowanie
takich cech cyrylickich, jak niekonsekwentne lub słabe łączenie liter i posługiwanie się tradycyjnymi
znakami. Dla zobrazowania tej tezy poniżej przedstawiamy dwa charakterystyczne przykłady:

Господинъ Епископъ Лȣцкіи Воловичь. Нечаянная кончина короля г(о)с(у)д(а)ря вашего вожбȣждая
въ насъ справедливое сожалѣніе о потерѣ сего
почтенія достойнаго сосѣда и дрȣга нашегѡ
подаетъ
намъ
поводъ
засвидѣтельствовать
вамъ все то уваженіе, которое мы къ вамъ
імѣемъ.

Fragment kopii listu Katarzyny II do biskupa łuckiego Wołowicza z 8 grudnia 1763 r.

Во удовлетвореніе прозбы вашей
предписалъ я Смотрителю позволить
вамъ
безпрепятственно
управлять
и владѣть Шпиковскимъ Ключемъ сосостоящемъ въ общемъ владѣніи съсъ братомъ вашимъ проживающимъ
за границею и недѣлать втомъ никакова препятствія но вступающіе
въ доходъ деньги съ половинной части
принадлежащей Брату вашему должны
вы непремѣнно взносить въ казну, повозвращеніижъ хозяина оные ему отданы
быть имѣютъ по выдаваемымъ впринатіи квитанціяхъ сего я перемѣнит(ь)
никакъ не могу, ибо получилъ вновь

Fragment listu z 16 czerwca 1794 r. plenipotenta F. Berchmana do pana Szwejkowskiego o zezwoleniu
generała–gubernatora Timofieja Tutołmina na korzystanie z Klucza Szpikowskiego

Новая россійская азбука с показаніемъ новаго способа ученія, изд. 5–е, Москва 1815, s. 5. Мишенкино
путешествие..., s. 5.
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Tablica znaków skoropisu rosyjskiego XVIII w.
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5. SKOROPIS ZACHODNIORUSKI
(W. KS. LITEWSKIEGO, BIAŁORUSKI, UKRAIŃSKI)
5.1. SKOROPIS POŁUDNIOWORUSKI (UKRAIŃSKI)
5.1.1. Skoropis ten zaczęto klasyfikować na przełomie XIX i XX w., gdy ukazały się publikacje I. Kamanina i E. Karskiego, jednak L. Czeriepnin w 1956 r. jako pierwszy opublikował tablicę znaków
i omówienie skoropisu ukraińskiego XVII w.81 Konkretne badania nad pismem Ukrainy Słobodzkiej
prowadziła I. O. Iwanicka, która na podstawie analizy pisma wykazała, że na omawianym terytorium
skoropis rozwijał się pod wpływem pisma kijowskiego i moskiewskiego, wskutek czego powstała swoista odmiana skoropisu, zarówno pod względem kształtów, jak i rozmiarów liter. Pod koniec XVIII w. skoropis słobodzki zbliżył się do pisma rosyjskiego82. Pismo lwowskie XVI–XVII w.
badała P. I. Zacharczyszyna83. Dowodziła ona, że pismo lwowskie ma charakter słowiańsko–cyrylicki, a nie łaciński. Ponadto Z. S. Chomutecka zbadała księgi sądowe krzemienieckie z XVI w.,
dowodząc, że były one pisane pismem zbliżonym do półustawu, które dopiero w końcu XVI w. stało
się bliskie skoropisowi84.
Za ojca paleografii ukraińskiej uznaje się I w a n a K a m a n i n a, autora pionierskiego opracowania historii rozwoju pisma południoworuskiego XV–XVIII w.85 W opublikowanym w 1899 r. wstępie do albumu paleograficznego postulował poszerzenie zakresu badań poza przełom XIV–XV w.
Badania nad pismem południoworosyjskim (южно–русское письмо) przeprowadził na reprezentatywnym materiale z XV–XVIII w. ksiąg aktowych z tzw. Kraju Południowo–Zachodniego, czyli
ziem dawnych koronnych województw, kijowskiego, wołyńskiego, podolskiego i bracławskiego.
W rozwoju pisma południoworuskiego I. Kamanin wyróżnił cztery okresy: (1) od powstania skoropisu ustawnego w drugiej połowie XV w. do połowy XVI w.; (2) Od połowy XVI w. do początku XVII w. — czasy dominacji kultury polsko–niemieckiej; (3) okres wpływu szkół południoworuskich na Lewobrzeżu do połowy XVII w., na Prawobrzeżu do końca XVIII w.; (4) na Lewobrzeżu
od połowy XVII w., na Prawobrzeżu od końca XVIII w., gdy cała Ukraina znalazła się w granicach Imperium Rosyjskiego.
5.1.2. O k r e s p i e r w s z y od powstania skoropisu w drugiej połowie XV w. do połowy XVI w.
cechowało podobieństwo liter skoropisu do liter półustawu. Ten sam ogólny kształt liter występował
w rękopisach pochodzących z Wilna, Krakowa, Lublina i ośrodków Rusi zachodniej z przełomu XV
i XVI w. Widoczne są już wtedy istotne różnice między ustawnym skoropisem południoworuskim
a moskiewskim, co I. Kamanin przedstawił w postaci osobnego zestawienia, z którego wynikało,
Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 377–381.
І. О. Іваніцька, Палеография архивных документов Слободской Украины XVIII века, [w:] Друга республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. Друга секція, Київ
1965, s. 231–238; І. О. Іваніцька, Развиток письма на Слобожанщіни в кінці XVII — на початку XVIII ст.,
[w:] Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. Друга секція, Київ 1968, s. 181–186.
83
П. І. Захарчишина, Палеографічні особливості Львівського письма XVI–XVII ст., [w:] Історичні джерела
та їх використання, вип. 1, Київ 1964, s. 189–194.
84
З. С. Хомутецька, Палеографічні особливості актових книг кременецьких судів XVI ст., [w:] Історичні
джерела та їх використання, вип. 1, Київ 1964, s. 195–200.
85
[И. Каманин], Палеографический изборник. Материалы по истории южно–русскаго письма в XV–XVIII
вв., изданные Киевской коммиссей для разбора древних актов, вып. 1, Типография и фотогравюра С. В. Кульженко, Киев 1899: И. Каманин, Главные моменты в истории развития южно–русскаго письма в XV–XVIII вв.,
s. 1–18; tenże, Метрический метод в палеографии и результаты его приложения к изучению южнорусского
устава и полуустава XVI–XVIII вв., [w:] Известия XIII археологического съезда, Харьков 1915, № 6, s. 44–46.
81
82
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że już na przełomie XV i XVI w. skoropis południoworuski różnił się zasadniczo od północnoruskiego, przy czym na ziemiach ukraińskich dłużej utrzymywały się dawne kształty liter, co świadczy
o słabszym rozwoju skoropisu. Na ziemiach południoworuskich rozwój pisma był dziełem świeckiego duchowieństwa i monasterów86. Miejscami, gdzie zajmowano się uczeniem pisania, były siłą
rzeczy grody, będące ośrodkami administracji świeckiej i kościelnej, lub bogate monastery, głównie
Wilno i Kijów.
Spostrzeżenia I. Kamanina rozwinął A. Grusza, który wykazał istnienie odrębnego stylistycznie
skoropisu na Wołyniu i w Kijowie w drugiej połowie XV w. Cechujące to pismo zmienne łączenie linii grubych z włosowatymi uzyskano, używając specjalnie zaostrzonego pióra „gotyckiego”87. Dało
to nowe cechy liter: à straciła wysoko stawianą laseczkę, choć nie zawsze; litera ç pisana była jedną
wysoką linią — ; szerzej wykorzystywano wysokie ò — . Dolne wysunięte elementy liter ó, à,
ä, ð, ö, ù zostały wydłużone i nabrały falistego kształtu. Ponadto dolna platforma ä uległa wydłużeniu — . Natomiast litera å zyskała kształt rozszczepu złożonego z dużej grubej kreski pionowej
z cienką ukośnie skierowaną w górę kreseczką . Utrwaliło się pisanie â z okrągłymi rozdzielonymi
pętlami. Wymienione wyżej cechy skoropisu pisarze z Wołynia, którzy licznie pracowali w kancelarii W. Ks. Litewskiego, wnieśli do praktyki pisarskiej państwa i Metryki Litewskiej, tworząc nowy
wzorzec szeroko stosowanego pisma.
5.1.3. O k r e s d r u g i od połowy XVI w. do początku XVII w. W tym czasie pismo południoworuskie ulega powolnym zmianom. Jeszcze około 1560 r. dostrzegalne jest jego pokrewieństwo
z półustawem, co szybko zaczęło zmieniać się około 1580 r. Nadal litery à, å, ê, ë, ì, î, ï, ð,
ñ, ò, õ, ö, ø, ù, û, ü, ¸, þ, a pozostały prawie bez modyfikacji. Zmiany dostrzega w literach:
á — której linie proste i kąty uległy zaokrągleniu; â i ã — zbliżyły się do dzisiejszego kształtu;
do ;
ä — bywała uproszczona, podobna do greckiej litery β; æ — uległa uproszczeniu od
u — z wygiętymi końcami powoli zanika i przybiera współczesny kształt у; f — zmieniła się z w ,
w — przybrała formę .
Ponadto w skoropisie ukraińskim zaczęły pojawiać się wpływy polskie. Litery mające w piśmie
ruskim i łacińskim ten sam lub podobny kształt pisane są jednakowo (np. e i p). Pod względem sposobu pisania skoropis ukraiński odrywa się od moskiewskiego i zbliża się bardziej do pisma zachodnioeuropejskiego, toteż okres ten I. Kamanin nazywa gotyckim.
5.1.4. O k r e s t r z e c i wpływu szkół południoworuskich na Lewobrzeżu do połowy XVII w.,
na Prawobrzeżu do końca XVIII w. Różnice między Lewobrzeżną i Prawobrzeżną Ukrainą były
skutkiem trwałego podziału ziem ukraińskich między Rzeczpospolitą i Rosję. Był to okres dominacji
szkół brackich ze Lwowa, z Ostrogu, Włodzimierza, Kijowa i Łucka, które narzuciły swój charakter
pisma ruskiego. Wpływowa była szkoła ostrogska, wyróżniała się wyrazistością i pięknem prostoty
liter (charakterystyczny jest przykład litery á — ). W Kijowie własna bracka odmiana skoropisu
utrzymała się do połowy XVII w. Jednocześnie po reformie metropolity Mohyły powstała nowa
i ã w formie , bliskie
odmiana pisma. Charakterystyczną literą tego pisma było â w formie
niemieckiej litery. Litery ì i ò zostały wprost zapożyczone z alfabetu łacińskiego. W wielu przypadkach skoropis ukraiński zbliżył się charakterem do polskiej wersji kancelareski88. Dlatego I. Kamanin nazwał trzeci okres szkolnym lub łacińskim.

[И. Каманин], Палеографическiй изборникъ..., s. 9, odwołuje się do pism metropolity Makarego, I. Srezniewskiego, slawisty Piotra Aleksiejewicza Ławrowskiego (1827–1886), teologa Iłariona Aleksiejewicza Czistowicza
(1828–1893).
87
А. І. Груша, Беларуская кірылічная палеографія..., s. 96.
88
J. Słowiński, Rozwój pisma łacińskiego w Polsce XVI–XVIII wieku. Studium paleograficzne, Lublin 1992.
86
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Okres czwarty przejmowania pisma rosyjskiego trwał na Lewobrzeżu od połowy XVII w., na Prawobrzeżu od końca XVIII w. do początku XIX. Do początku XVIII w. pismo ukraińskie cechował
charakter łaciński, z całą jego czystością i pełną nienaruszalnością. Po 1709 r., w wyniku zwycięstwa
Rosji pod Połtawą, nasilił się wpływ pisma rosyjskiego.

5.2. SKOROPIS W. KS. LITEWSKIEGO (BIAŁORUSKI)
5.2.1. Z a g a d n i e n i e r o z w o j u s k o r o p i s u b i a ł o r u s k i e g o. E. Karski w pracy o Białorusinach zamieścił szkic paleograficzny poświęcony właściwościom pisma utworów zachodnioruskich89. Stwierdził, że gros zabytków z Rusi pozostającej w ramach W. Ks. Litewskiego pisana była
dwoma odmianami skoropisu, zachodnioruskim i białoruskim. S k o r o p i s b i a ł o r u s k i zdaniem
E. Karskiego rozwinął się na przełomie XVI i XVII w., choć najstarsze zabytki tego typu pisma
pochodzą z końca XIV w. Używany wiele stuleci, miał wiele odmian. Starsze wersje bliskie są półustawu. Powyższe zdanie w pewnym sensie powtórzył A. Grusza, który wyróżnił trzy okresy rozwoju białoruskiego skoropisu: 1) ostanie dekady XIV–XV w.; 2) pierwsza połowa XVI w.; 3) druga
połowa XVI–XVII w.90 W ramach tego rozróżnienia, poczynając od 1500 r., autor ten zaproponował
niezwykle drobiazgowy podział chronologiczny, wyodrębniając w pierwszej połowie XVI w. pięć
okresów dziesięcioletnich, dla jakich znalazł odpowiednie cechy datujące paleograficznie91. Z kolei
w drugiej połowie XVI w. wyodrębnił lata 1550–1560, dalej okres lat 1560–1590 i osobno zestawy
kształtów liter pozwalające na datowanie paleograficznie osobno w ostatniej ćwierci i osobno w ostatniej trzeciej części tego stulecia. Następnie w podobny sposób został omówiony skoropis XVII w.
z podziałem na okresy dziesięcioletnie do 1660 r. i okres lat 1660–169092. Do tego A. Grusza dodał
bardzo konkretne chronologiczne wskazówki odnośnie do poszczególnych znaków. Opracowanie
to bardzo cenne, jednak dążenie do zbyt dokładnego przedstawienia chronologii grafiki pisma wydaje się nietrafne, gdyż może układ zakłócić praca jednego choćby długowiecznego pisarza, który
te same nawyki stosował przez wiele dziesięcioleci.
Znacznie bardziej produktywny z punktu widzenia paleograficznego datowania pisma W. Ks. Litewskiego jest podział zastosowany przez litewskiego historyka i paleografa Stanislovasa Pamerneckisa. Wydał on dwukrotnie skrypt do nauki paleografii pisma cyrylickiego z W. Ks. Litewskiego,
wzbogacając wydawnictwa o odręcznie wykonane tablice zawierające wzory liter. Podzielił je nieco
mniej szczegółowo na sześć okresów (1) koniec XV w. — połowa XVI w. (ok. 1492–1550); (2) druga połowa XVI w. (ok. 1560–1590); (3) przełom XVI–XVII w. (ok. 1595–1630); (4) połowa XVII w.
(ok. 1630–1670); (5) koniec XVII w. (ok. 1670–1700); (6) początek XVIII w. (do 1722)93. Zgadzając
się z tym poglądem, wypada zatem przyjąć terminologię E. Karskiego i uznać, że pierwotnie na Rusi
koronnej i litewskiej rozwinął się skoropis, który możemy uznać za zachodnioruski, a dopiero potem
inne wersje skoropisu. Wśród nich skoropis z terenu W. Ks. Litewskiego, nazywany przez A. Gruszę
pismem białoruskim, i skoropis ukraiński doby kozackiej.

Е. Ф. Карский, Особенности письма западнорусских произведений..., s. 22–73.
А. І. Груша, Беларуская кірылічная палеографія..., s. 91–92.
91
Tamże, s. 100–103.
92
Tamże, s. 119–129.
93
S. Pamerneckis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kirilinių tekstų paleografia, Vilnius 1991, tablice na s. 19–
24; w wydaniu drugim pod zmienionym tytułem: S. Pamerneckis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rusėniškoju
paleografija, Vilnius 2012, tablice na s. 282–287, znacznie różniące się od tych z wydania pierwszego. Datowanie
wprowadzilem na podstawie chronologii tablic stanowiących treść skryptu.
89
90
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5.2.2. S k o r o p i s z a c h o d n i o r u s k i w XIV– XV w.
1. P r z e ł o m XIV/XV w. Skoropis zachodnioruski od chwili powstania zasadniczo różnił się od skoropisu moskiewskiego. E. Karski narodziny różnicy widział we wpływie gotyku i kultury zachodniej,
gdzie jeden pisarz musiał jednocześnie tworzyć dokumenty pisane po rusku i po łacinie. A. Grusza
wyraził nawet przekonanie o istnieniu pisma przejściowego równocześnie do półustawu i skoropisu
i w konsekwencji omówił równolegle rozwój obu typów pisma w XIV–XV w. Jego zdaniem cechy
wspólne półustawu i skoropisu wyznaczają jednakowe kształty liter ä, ò, ú, û, ¸. Wyróżnikiem stało się å nachylone w lewo — . Najważniejsze cechy pierwotnego skoropisu z przełomu XIV i XV w.
to litera è pisana bez oderwania pióra, przypominająca łacińskie u — ; uproszczony wariant „ê”
o wyglądzie pionowej kreski z krokiewką — ; zaokrąglone pętle litery â — . Ponadto z zaokrąglonymi pętlami pisano litery á — , ú — , û — , ü — , ¸ — ; natomiast dolne wystające
poniżej linii pisma elementy liter ó — , ö — , r — , zostały wygięte w lewo.
2 . P i e r w s z a p o ł o w a XV w. W tym czasie pojawiły się pewne nowe cechy grafiki skoropisu.
Między innymi wydłużono nóżki litery ä — , nóżka ò występowała w bardzo wielu wariantach, była
wyciągana w dół poniżej linii pisma lub w górę, przybierała wariant pochylony —
bądź trójnożi wysokim z trany — . Litera û występowała w dwóch wariantach: niskim z miękkim jerem —
dycyjnym jerem — . Nowy kształt otrzymała f —
z końcami poprzeczki opadającymi w dół.
Ustaliło się proste pisanie å z języczkiem — , , . Zaczęto stosować literę ì z ostrymi mostkami —
. W tym okresie skoropis różnił od półustawu głównie wysokością części pionowych i ukośnych
liter à i ä. Ponadto ukośny wariant è — , tylko kierunkiem różnił się od í — .
3 . D r u g a p o ł o w a XV w. Nowe cechy datujące, jakie pojawiły się w tym okresie, to żmijowe
kształty wydłużonego ç — , , ; jednoboczne ÷; û niskie z krótką laską jera i bez łącznika — ;
â o wyglądzie czworokąta przekreślonego ukośnie — ; æ z wysoką laską — . Ustalił się wariant
u pisany dwoma pociągnięciami — .

S. Pamerneckis, skoropis W. Ks. Litewskiego koniec XV — pierwsza połowa XVI w. (1492–1550)
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W piśmie W. Ks. Litewskiego bardzo wcześnie, bo regularnie już w końcu XV w., pojawiły się
pod wpływem łaciny p r z e r w y m i ę d z y w y r a z o w e (пробелы). Wcześniej, w końcu XIV w.,
w charakterze znaku końca słowa szeroko zaczęło być wykorzystywane tzw. „å kotwiczne” (якорное)
wydłużone w dół i pochylone w lewo — . W XV w. literę „kotwiczne å”, stawiano coraz dłuższą
i z języczkiem skierowanym w dół — .94
W nowym piśmie zaczęto stosować litery nadpisane. Zasadniczym skrótem było opuszczenie końcowego jera po nadpisanych æ, ç, ë, í, ÷ lub samogłoski po ã, ì, ò. Reguły pozwalały nadpisać
każdą spółgłoskę. Skrót oznaczano tytłem, z wyjątkiem liter, które można było nadpisać w formie
wydłużonej. Klasycznym przykładem jest nadpisanie ò nad w — i wydłużone ä bez nóżek —
.

Tablica liter skoropisu W. Ks. Litewskiego z pierwszej połowy XVI w.94

Około połowy XVI w. litery á, ã, ï i ò pisano z nawisami w lewo — , , , ,
i czasem
w dół do dolnej linii pisma — . Litera ã często występowała z lewym nawisem.
5.2.3. S k o r o p i s W. K s. L i t e w s k i e g o XVI–XVII w. cechowała dalsza utrata symetrii
liter i dążenie do pisania całej litery jednym pociągnięciem pióra. Jak pisze A. Grusza, forma litery
została podporządkowana duktowi. Na początku XVI w. dokumenty pisano szczególnie drobnym
pismem. Charakteryzowały je wyraźnie widoczne długie opuszczone elementy pionowe liter à, ä,
ç, ð, ó, f, õ, ö, ù, a i wystające w górę elementy litery æ, jednonożnej ò oraz ú i ¸. Nastąpiły
też pierwsze istotne zmiany w dukcie liter á, û i ü, których pętle pisano w kształcie trójkąta — ,
, . Ustaliło się pisanie å w formie — .
Wraz z upowszechnieniem papieru w W. Ks. Litewskim, zwiększano rozmiary pisma. W następnych dekadach pismo staje się wyraźnej krzywoliniowe, w prawo pochylano laseczki liter ã, ê i ÷,
. Uformowało się „siódemkowe” т proste —
lub z pętelí, ï i ò — , , , , , ,
ką —
. W kolejnych dekadach ewoluować zaczęły pętle jerów od trójkąta ku kształtom owalnym.
Do ú upodobniła się á pisana bez górnej poprzeczki — ,
lub jednym pociągnięciem pióra

Tablica opracowana na podstawie: А. І. Груша, Беларуская кірылічная палеографія…, s. 104, wzbogacona
o litery z rękopisu Statutut W. Ks. Litewskiego z 1529 r. i oryginalnej księgi Metryki Litewskiej Królowej Bony,
AGAD ML, ks. IIIA 28, k. 196–197.

94
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z dolną pętelką podobnie jak û i ü — , , . Podobny zawijas użyty został do połączenia platformy z trójkątem litery ä — .
Litera ã często występowała tylko z lewym nawisem, dzięki czemu stała się podobna do współczesnej kaligraficznej — . Pojawiły się pierwsze sposoby pisania jednym pociągnięciem sąsiadujących liter, np. òü —
.

S. Pamerneckis, skoropis W. Ks. Litewskiego, druga połowa XVI w. (ok. 1550–1590)

Nowym zjawiskiem w skoropisie były liczne ligatury. Zwykle łączono litery, gdy sąsiadowały
z sobą ich podobne elementy, np.
;
;
. Nadal nie stosowano interpunkcji, jej funkcję spełniały czasem szczególne kształty liter. W XVI w. nadal jako znak końca wyrazu
stosowano poszerzone å, a dla wyodrębnienia specjalnych słów także à i a z opuszczonymi w dół
końcówkami — , . Czasem rolę tę odgrywała grecka α, przykładowo w słowie ìåñaöα nadpisana nad wierszem w kształcie .
Od przełomu XV i XVI w. do oznaczenia skrótów używane było przede wszystkim opuszczone
w lewo, zwisające tytło. Bez tytła nad wierszem pisano litery ä, æ, ç, í, ì, jednonożne ò, õ oraz
połączone litery äè, íò, òè. W pierwszych dekadach XVI w. w charakterze tytła występować zaczynają litery ð, ö, ñò, niekiedy też ìè i ëè. By nadpisana litera mogła jednocześnie odgrywać rolę
tytła, musiała zostać odpowiednio dostosowana jej grafika. Przede wszystkim chodziło wydłużenie,
umożliwiające pokrycie fragmentu wyrazu pochodzenia, i tak ä nadpisywano bez nóżek z wydłużoną platformą — , a litera ç w nadpisaniach była obrócona w lewo o 90 stopni (położona) —
.
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Nadpisane è zwykle miało formę dwóch kreseczek —
lub zmniejszonej normalnej litery pisanej
jednym pociągnięciem pióra — , , zaś literze ê wydłużano dolną część tylnej krokiewki —
.
Litera ì w nadpisaniach została jakby rozciągnięta i spłaszczona —
, natomiast w przypadku í
. Litera ð została połowydłużona falista poprzeczka przypominała używane wówczas tytło —
żona nad wierszem —
, natomiast õ spłaszczone z zagiętymi końcami —
, a w przypadku
. W nadpisanym òè widać ligaturę spowodowaną pisaö wydłużono w kształt tytła ogonek —
niem bez odrywania pióra —
.

S. Pamerneckis, skoropis W. Ks. Litewskiego, przełom XVI/XVII w. (ok. 1595–1630)

5.2.4. S k o r o p i s W. K s. L i t e w s k i e g o d r u g i e j p o ł o w y XVI–XVII w. przybrał
ostatecznie charakter kursywy, co oznaczało pisanie elementów liter lub całych liter bez odrywania
pióra od materiału pisarskiego. W drugiej połowie XVI w. w ślad za nowymi formami jednonożnej
ò i ú zaczęto przystosowywać także æ do pisania jednym pociągnięciem pióra. Najpierw pojawił się
haczyk, który odchodził od górnego końca laski — , , po czym weszło do użycia nieodrywane
okrągłe æ — . Utrwaliły się nowe formy liter. Znaczącemu wydłużeniu uległy ogonki ä —
i ó pisanego jednym pociągnięciem — . Pod koniec XVI w. upowszechniły się pętelki zamykające
oraz będące wykończeniem liter ö — , ø — ,
od dołu pętle liter á, ä, û, ú — , , ,
r — . W ostatnich trzech dekadach XVI w. zaczęto stosować liczne ligatury.
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S. Pamerneckis, skoropis W. Ks. Litewskiego, połowa XVII w. (ok. 1630–1670)

Dopiero pod koniec XVI w. do skoropisu W. Ks. Litewskiego przeniknęły pewne cechy stylistyczne pisma łacińskiego, najpierw kursywy humanistycznej, a następnie tzw. kancelareski. Do
wpływów kursywy neogotyckiej występujących po 1580 r. należy zaliczyć nadanie kanciastych form
literom pisanym już z zaokrągleniami, takim jak: ã — , è — , ì — ; à niekiedy przybierało
gotycki kształt — . Wystające w dół końce liter à —
,ð—
,ó—
,ö—
,r—
,
f—
,ä—
iõ—
zgodnie z tradycją gotycką ostro zaginano w lewo. Z wpływami pisma
gotyckiego wiąże się kształty niektórych dużych liter, np.: À —
,Ä—
,È—
,Ì—
,
Ë—
i inne. Zmiany te były jednak niekonsekwentne. Dla skoropisu tej epoki właściwe jest mieszanie barokowego i humanistycznego stylu, wymienionych zagięć i załamań z wytłuszczeniami etc.
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Warianty liter skoropisu białoruskiego XVII w. wg A. Gruszy95

W p i e r w s z e j p o ł o w i e XVII w. dalej postępowało zwiększanie w skoropisie ilości linii
krzywych z charakterystycznym æ skróconym od góry — , â kłębek — ; ì o wyglądzie m — ;
lub
õ jak leżąca ósemka — ; upodobnienie ê do è — . Zaokrąglono trójkąt litery ä — ,
przeciwnie, łączono lewą nóżkę z kolejną literą linia ukośną —
.95
W kolejnych dekadach pętelki liter á, ä, ö, ø, û zostały zmniejszone lub zlikwidowane, np.:
á— ;ä— ;ö— ;ø—
;û—
. Kształty ø i r zmieniły się zasadniczo, gdy zamiast
pętli pojawiła się u dołu ; â upodobniono do fity — ; powstała nieodrywana ä pozbawiona platformy i lewej nóżki —
. Literę ï zaczęto pisać w formie kursywnego u z górną poprzeczką —
.
W nadpisaniach szczególnie częste są związane z tytłem litery ã —
i í w formie s — .
W XVII w. stosowano ponad 130 ligatur zwykłych i nadpisanych. Specyficzne połączenia ligaturowe za pomocą pionowych części liter, polegające na wykorzystaniu jednej kreski przez dwie sąsiednie litery, wywodzi się z więzi i było szeroko stosowane w cyrylicy, zrozumiałe dla jej użytkowników. Jednak w ustawie i półustawie wykorzystywało linie proste, natomiast krzywe linie skoropisu
powodowały skojarzenia znacznie trudniejsze.

95

А. І. Груша, Беларуская кірылічная палеографія..., s. 125–126.
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S. Pamerneckis, skoropis W. Ks. Litewskiego, druga połowa XVII w. (ok. 1670–1700)

Pismo ciągłe (nieodrywane) rozwijało się szczególnie w nadpisaniach w postaci liter upodobnionych do tytła, tytłopodobnych ligatur, najczęściej były to ìú, ñò, òú. Przy tym ì jest pisane jak
współczesne ø —
, a ú z pętelką —
. W ligaturach z tytłem występowały litery â, ã, ë, í,
, í początkowo leżące otrzymało formę
ñ i ÷. Przy tym prawa część â łączyła się z tytłem —
prostej s —
, ñ zlało się z tytłem —
. Natomiast tylko teoretycznie można odróżnić związane
,
.
z tytłem ã od ÷ —
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S. Pamerneckis, skoropis W. Ks. Litewskiego z pierwszej połowy XVIII w.

W drugiej połowie XVII w. dominowały warianty podobnej do fity â i ì o wyglądzie m. Często
korzystano z ä z jedną nóżką. Litery è i ê w płynnym piśmie mogły nie różnić się od siebie, wyglądając jak współczesna u — . W szeregu przypadków litera ò pisana była jak współczesna ø
z poprzeczką u góry, a ï jak współczesna u z górną poprzeczką.
W późnym skoropisie litewskim wzrosła ilość połączeń z literami nadpisanymi, zwłaszcza na
końcu wyrazu.
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Ligatury skoropisu W. Ks. Litewskiego XVI–XVII w. według tabel A. Gruszy i S. Pamerneckisa
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5.3. SKOROPIS UKRAIŃSKI DOBY KOZACKIEJ
5.3.1. Dość późno kwestie własnej spuścizny piśmienniczej doby nowożytnej podjęli uczeni ukraińscy, na co zapewne wpływały warunki panujące w ZSRR. Dopiero w wydanym w Kijowie w 1963 r.
podręczniku nauk pomocniczych historii rozdział poświęcony paleografii, w tym paleografii ukraińskiej, ogłosił Wadym Djadyczenko96. Paleografią cyrylicką (bliską ukraińskiej) dokumentów mołdawskich zajął się Damian Bogdan97, zaś album paleograficzny zawierający facsimile 26 dokumentów wydali już w 1926 r. Ioan Bogdan i Nicolae Iorga98. Z okresu międzywojennego wypada
odnotować jeszcze wydawane w Polsce prace dyrektora Narodowego Muzeum we Lwowie Iłariona
Swiencickiego99. Toteż nie do przecenienia jest wartość pracy Wiry Wasyliwny Panaszenko (ur.
1936) poświęconej skoropisowi ukraińskiemu drugiej polowy XVII w., a w zasadzie paleografii dokumentów doby kozackiej, poczynając od 1648 r.100 W swojej analizie autorka skoncentrowała się na
piśmie Generalnej Kancelarii Wojskowej oraz skoropisie dokumentów urzędów miejskich (ratuszy),
kancelarii pułkowych i sotni oraz monasterów.
Zdaniem W. Panaszenko specyficzne pismo ukraińskie ukształtowało się we Lwowie, pod wpływem nauczycieli szkoły brackiej. Niewątpliwie przyczyniły się do tego pierwsze elementarze wydane przez Iwana Fiodorowa we Lwowie i Ostrogu w latach 1574 i 1578. W drugiej połowie XVII w.
szkoła bracka lwowska wydawała elementarze (bukwary) w latach 1671, 1692, 1698, 1701101.
Oprócz lwowskiej szkoły brackiej duże zasługi w rozwoju ukraińskiego piśmiennictwa położyło kijowskie Kolegium Mohylańskie, a także drukarnia Ławry Pieczerskiej i drukarnia w Czernihowie.
Szczególnie intensywny rozwój pisma ukraińskiego datuje się od okresu powstania Chmielnickiego 1648 r., w wyniku którego ukształtowały się instytucje państwa kozackiego102. Swoje tradycje
prowadzenia kancelarii i tworzenia pism urzędowych miała także Sicz Zaporoska. Bohdan Chmielnicki zdobył doświadczenie jako pisarz Wojska Zaporoskiego i wykorzystał je, zostawszy hetmanem. Utworzył wówczas Generalną Kancelarię Wojskową, kierowaną przez pisarza generalnego.
Oprócz generalnej, ożywioną działalność administracyjną prowadziły kancelarie pułkowe i kancelarie sotni. Drugim środowiskiem korzystającym szeroko z pisma były kancelarie miejskie, zarówno
miast mających prawo magdeburskie (Kijów, Nieżyn, Perajasław, Starodub, Czernihów, Nowogród
Siewierski, Poczep, Pohar, Hłuhów, Korop, Mena, Oster, Połtawa), jak i innych. W kancelariach
miejskich posiadano poradniki pracy kancelaryjnej — pismowniki103.

А. О. Введенський, В. А. Дядиченко, В. І. Стрельський, Допоміжні історичні дисципліни, Київ 1963,
(Основи палеографії). [Вадим Архипович Дядиченко (1909–1973)].
97
D. P. Bogdan, Din paleografia slavo–romînă, [w:] Documente privind istoria Romîniei. Introducere, vol. 1,
București 1956, s. 79–168.
98
Album paleografic moldovenesc: documente din secolele al XIV–lea, al XV–lea și al XVI–lea, ed. I. Bogdan, N. Iorga, București–Paris 1926, s. 27, taf. 92. Album paléographique du XIV, XV, et XVI siècle.
99
І. С. Свєнціцький, Прикраси рукописів Галицької України XVI в., 3 tomy, Żółkiew 1922–1923; І. С. Свєнціцький, Опис кириличних рукописів Національного Музею. Пергамінові рукописи XII–XV століть, Lwów 1933.
100
В. В. Панашенко, Палеографія українського скоропису..., Київ 1974.
101
АЮЗР, т. 12, s. 354, 355, 407. 413.
102
Nazwy tej oczywiście W. Panaszenko nie użyła z powodów cenzuralnych.
103
Старинный малорусскій письмовникъ: „Книга глаголемая листовня”, cъ предисловіемъ Б. Д. Гринченко,
Черниговъ 1901 (wersja elektroniczna dostępna na stronie: <http://litopys.org.ua/rizne/hrinch.htm)>.
96
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5.3.2. Cechą pisma kozackiego drugiej połowy XVII w. było zdaniem W. Panaszenko występowanie wielu wariantów pisania tej samej litery, których kształty, choć wykazujące podobieństwo,
jednocześnie wykazywały miejscową specyfikę, a grafemy różnych liter niekiedy pisane były identycznie.
litera

grafem

grafem

litery

А

И, Л, П

Б

А, В

В

В, О

Д

У, Ѣ

W skoropisie ksiąg miejskich i kancelarii wojskowych pojawiło się pisanie łączne, przeważnie
po dwie–trzy litery razem, a czasem cały wyraz napisany jest bez oderwania pióra od papieru104.
Stosowanie ligatur sprzyjało powstawaniu pętli, z których pomocą tworzono połączenia. Przy łącznym pisaniu kształty liter niekiedy ulegały takim zmianom, że wyodrębnienie jednej z nich trudno
przeprowadzić:
połączenie

znaczenie
— со, (ѡ) omega
— го, (ѡ) omega
— св, (ѡ) omega
— ст, przypomina duże Л

Bardzo rozpowszechnione były ligatury z literami nadpisanymi. Nadpisywano praktycznie
wszystkie spółgłoski. Najbardziej rozpowszechnione były tego rodzaju ligatury:
ст —

104

рн —

мү —

В. В. Панашенко, Палеографія українського скоропису..., zjawisko to obrazuje tablica na s. 60.
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Połączenia ligaturowe z literami nadpisanymi występujące w księgach miejskich105
105

5.3.3. W. Panaszenko wyodrębniła cztery grupy stylistyczne, w uproszczeniu dzielące się na pismo zwyczajne i uroczyste, kaligraficzne i niedbałe106:
1. Pismo, wywodzące się z tradycji skoropisu kijowskiego pierwszej połowy XVII w., zachowujące
zasady pisania, które cechowały skoropis bizantyjski — okrągłe litery, drobne, dzięki małym
okrągłym ruchom pióra. Pismo tego stylu występuje we wszystkich kancelariach i urzędach.
2. Pismo tzw. nowego stylu kijowskiego, charakteryzujące się prostotą kształtów, zwiększoną wysokością, szerokością i gęstością ich rozmieszczenia, co przypomina styl polski tej epoki. Pismo
tego stylu występuje we wszystkich kancelariach i urzędach.
3. Pismo zawierające zapożyczenia z rosyjskiego skoropisu, charakteryzujące się zawijasami
i zmienną grubością linii powodowaną naciskiem pióra, ale przy zachowaniu tradycyjnych ukraińskich kształtów liter. Pismo to spotyka się w niektórych dokumentach Generalnej Kancelarii
Wojskowej i kancelarii pułkowych.
4. Pismo artystyczne o stylu paradnym, którym pisano dokumenty o uroczystym charakterze, spotykane w niektórych dokumentach Generalnej Kancelarii Wojskowej i monasterów.
Pod koniec XVII w. w piśmie wszystkich kancelarii kozackich pojawiła się tendencja do zwiększenia liter skoropisu (zmiana wielkości i proporcji), odstępy między wierszami zwiększają się
znacznie od dwóch do sześciu wysokości liter, co jest niezbędne do zmieszczenia górnych i dolnych
wystających części liter oraz znaków nadpisanych.

Tamże, tabl. 8, s. 61.
W tym sensie kontynuuje klasyfikację I. Kamanina, który dzielił skoropis na pismo kaligraficzne i kakograficzne
(złe).
105
106
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W przypadku badania konkretnego dokumentu czytelnik może sięgnąć do pracy W. Panaszenko
dostępnej w formacie PDF w Internecie. Powyżej publikujemy jedynie tabele zbiorcze.107108

W. Panaszenko, tablica znaków skoropisu ukraińskiego drugiej połowy XVII w.107

W. Panaszenko, tablica znaków nadpisanych skoropisu ukraińskiego drugiej połowy XVII w.108

107
108

Tamże, tabl. 9, s. 63.
Tamże, tabl. 10, s. 64.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

282

GRAFIKA PISMA CYRYLICKIEGO

5.3.4. R ó ż n i c e m i ę d z y s k o r o p i s e m m o s k i e w s k i m i z a c h o d n i o r u s k i m dotyczą aż 22 liter, czyli ponad połowy alfabetu. Są to: à, á, ä, è, ³, ê, ë, ì, í, ï, ð, ñ, ó, ö, ÷, ú,
ü, û, ¸, þ, a, \. Szczególne różnice dotyczą litery „â” pisanej w Moskwie w kształcie prostokąta,
co w Wilnie nie jest spotykane; ä, ma w W. Ks. Litewskim długie nóżki z zagiętymi w lewo końcami;
długie ogonki nieznane w Moskwie mają też litery ó, ð, ö, r; „s” w Moskwie będące tylko liczebnikiem 6, w Wilnie jest też literą; wydłużone i (j), w Moskwie spotykane jest jako litera, natomiast
w Wilnie ma tylko znaczenie liczebnika; „н” pisane w Moskwie z poprzeczką pośrodku, w Wilnie
pisane jest w kształcie zbliżonym do łacińskiego „í”; „ñ” w Moskwie często wydłużone, w Litwie
prawie zawsze pisano bardzo małe; „u” w zachodnioruskim występuje rzadko.
W moskiewskim skoropisie jest tendencja do wydłużania całych liter (nie ich części), w zachodnioruskim oprócz ä, ö, ð, r ta tendencja jest słaba i brak jest charakterystycznych dla skoropisu
moskiewskiego wykończeń w kształcie haczyków. W późniejszym czasie litery skoropisu W. Ks. Litewskiego stają się okrąglejsze, ale ogólny wygląd pisma, jeśli nie liczyć indywidualnych cech i charakteru szkół, jest niezmieniony. Zauważalna jest bliskość pisma białoruskiego i południoworuskiego (ukraińskiego). Dla studiów i porównań nadal wartość zachowuje album zdjęć Iwana Kamanina.
Bardzo istotne jest tu porównanie druku cyrylickiego stosowanego w Moskwie do najstarszych
druków zachodnioruskich. Pionierem był Franciszek Skoryna, który w latach 1517–1519 wydał drukiem w Pradze 23 księgi Starego Testamentu. Jego książki prezentowały wysoki kunszt wydawniczy.
Były bogato ilustrowane drzeworytami. Zastosowana czcionka miała charakter majuskuły i najwyraźniej była próbą przeniesienia na grunt piśmiennictwa cyrylickiego szybko rozwijającego się drukarstwa. Okazało się, że jest to działanie przedwczesne, gdyż F. Skoryna nie znalazł kontynuatorów.

Fragment ksiąg Starego Testamentu edycji F. Skoryny

Na podstawie starszego zachodnioruskiego skoropisu stworzono w Drukarni Mamoniczów
w Wilnie czcionkę do publikacji III Statutu Litewskiego 1588 r. Czcionka ta wedle E. Karskiego
to kursywa do półustawu.

Czcionka III Statutu Litewskiego (wyd. z 1588 r.)
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Wedle pobieżnej analizy kształtów poszczególnych liter są one zbieżne z literami skoropisu, a dodatkowo niektóre znaki otrzymały po dwa kształty: i , i , i . Litery ä, ð, ç, ó mają długie
ogonki w dół, z kolei ú wyciągnięty jest w górę. Przedimki i partykuły pisane są łącznie, są nieliczne typowe dla skoropisu znaki nadpisane. Powyższy fragment pokazuje, jak bliski rękopisu był
druk III Statutu Litewskiego. Tylko na stronie tytułowej druk ma cechy moskiewskiego półustawu,
co zapewne było skutkiem doświadczeń Mstisławca wyniesionych ze współpracy z I. Fiodorowem
w Moskwie, lecz z jakiegoś powodu — być może skoropis litewski był lepiej znany niż skomplikowany półustaw moskiewski — właśnie taką czcionkę odlano. Z drugiej strony użycie półustawu na
karcie tytułowej wskazuje, że było to wyżej cenione pismo książkowe.

Półustaw strony tytułowej III Statutu Litewskiego (wyd. z 1588 r.)

6. SKOROPIS XIX W.
6.1. ŹRÓDŁA NOWOCZESNEGO ROSYJSKIEGO PISMA KALIGRAFICZNEGO
6.1.1. Opracowania poświęcone pismu XIX w. są bardzo rzadkie. Nieco uwagi grafice dziewiętnastowiecznego pisma poświęcił L. Czeriepnin. Według tego uczonego zadaniem analizy paleograficznej
pisma z XIX w. jest wykrywanie falsyfikatów i ustalanie autorstwa rozmaitych utworów. W tym sensie w odniesieniu do wcześniejszych epok mamy do czynienia ze zmianą zakresu przedmiotowego
dyscypliny109. Faktycznie pismo XIX w. cechuje konsekwencja graficzna, zwłaszcza w dokumentach
urzędowych. Historia pisma była związana z rozstrzyganiem problemów ortografii (II.6.2.). Alfabet
rosyjski uległ uproszczeniu. Opracowano reguły pisania od dużej litery. Przy analizie paleograficznej należy zatem mieć na uwadze kolejne reformy pisowni i ortografii, ponieważ ich zmiany mogą
okazać się zasadniczą cechą datującą. Przy tym nie ma tu całkowitej pewności, bo nie wszyscy podporządkowywali się narzucanym regułom.
6.1.2. W moim przekonaniu na rozwój pisma rosyjskiego na przełomie XVIII i XIX w. decydujący wpływ wywarła reforma oświaty i wielokrotnie wznawiany, przeznaczony dla szkół początkowych (первоначальных) elementarz sięgający po zachodnie wzory grafiki liter, co prowadziło do
wypracowania rosyjskiego pisma kancelaryjnego. Było to pismo bardzo regularne, w pełni łączone,
109

Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 543.
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zachowujące reguły pisowni i interpunkcji. W nauczaniu ogromną rolę przypisywano ćwiczeniu kaligrafii. Wspomniany elementarz to kilkustronicowy zeszyt o dużym formacie, drukowany techniką
graficzną, gdzie najpierw przedstawiono alfabet z rozmaitymi sposobami pisania liter, a następnie
wzory pisanego tekstu, rozmaite porady i tabliczkę mnożenia110.

Wybrane strony z elementarza dla szkół początkowych z przełomu XVIII/XIX w.

Propagowany wzór skoropisu (tytuł starszego wydania brzmi: Азбука скорописная) zawiera jeszcze parę tradycyjnych kształtów liter: prostokątne в, trójkątne д, do dziś obecne w druku, obok wzorowanego na łacińskim i odtąd w piśmie powszechnie używanego. Nie ma w alfabecie stosowanych już
liter nowych — ё, й, э, nie ma jednak także liter cyrylickich usuniętych przez Piotra I. Z pewnością
110

От азбуки Ивана Федорова до современного букваря, s. 55–58.
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służyło temu powszechne przyjęcie przez elity rosyjskie języka francuskiego nawet w życiu codziennym111. Charakterystyczne było, że o ile mężczyźni zmuszeni byli znać rosyjski w mowie i piśmie,
bo był to język urzędowy, to szlachcianki kształcono wyłącznie we francuskim i w tym języku kontaktowały się one ze swoimi dziećmi112, więc szlachcic od dziecka mówił i pisał po francusku i te nawyki przenosił do pisma rosyjskiego113. Dla młodego szlachcica, który obok języka francuskiego
(jako właściwego) jednocześnie uczył się mówionego rosyjskiego, rosyjski był nadal „niewłaściwy”,
„chłopski”. Ta sprzeczność jakby zniknęła, gdy pod wpływem A. Szyszkowa i patriotycznych nastrojów 1812 r. w środowisku szlacheckim zaczęto uczyć się języka rosyjskiego i cerkiewnosłowiańskiego. Ale to tylko komplikowało sytuację, bo uczeń otrzymywał dwa języki literackie (nauczanie
rosyjskiego jako obcego wydawało się znaczącym podniesieniem jego społecznego prestiżu)114.

Tablica znaków skoropisu z pierwszej połowy XIX w. (pismo kanclerskie)

Przedstawiona wyżej tablica znaków pisma kanclerskiego przekonuje, że archaiczne kształty liter
w skoropisie zostały ostatecznie zarzucone na rzecz nowoczesnych liter wzorowanych na zachodnich115. Tablica przedstawia pismo kaligraficzne, głównie obecne w pismach urzędowych i starannej
korespondencji.
W nauce przyjmuje się, że powszechne używanie francuskiego przez arystokrację i dwór cesarski w Rosji dominowało od czasów panowania Elżbiety (1740–1762) do Mikołaja I (1825–1856). Z tym, że odwrót zaczął następować po wojnie 1812 r. wraz z narastaniem nastrojów narodowych i wpływami romantyzmu.
112
Tak A. Puszkin portretował swoją Tatianę: „źle było z jej ojczystą mową, czasopism naszych nie czytała i po rosyjsku nie umiała myśli wyłożyć, więc domową list był pisany francuszczyzną” (A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin, R. III/XXVI, przeł. A. Ważyk, Warszawa 1953, s. 69–70.
113
А. В. Белова, Женская эпистолярная культура и дворянская повседневность в России конца XVIII — первой
половины XIX века, [w:] Российские женщины и европейская культура: материалы V конференции, посвящённой
теории и истории женского движения, cост. и отв. ред. Г. А. Тишкин, С. Петербург 2001, s. 49–55.
114
Na podstawie myśli wyrażonych przez Jurija Łotmana [Ю. M. Лотман, Беседы о русской культуре. Быт
и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века), Санкт-Петербург 1994].
115
Л. В. Черепнин, Русская палеография, tabl. 20, s. 550–551.
111
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6.2. GRAFIKA SKOROPISU XIX W.
6.2.1. Jedynym opracowaniem poświęconym nowoczesnemu pismu rosyjskiemu jest podręcznik Sołomona Riejsiera z 1982 r.116 Z tego względu jesteśmy skazani na przedstawienie zasadniczych tez
petersburskiego językoznawcy. W piśmie nowoczesnym zdaniem S. Riejsiera najważniejszym terminem jest charakter pisma, albowiem wraz z upowszechnieniem nauki pisania coraz dobitniej dają
o sobie znać indywidualne jego cechy. C h a r a k t e r p i s m a, j a k o i n d y w i d u a l n a w ł a ś c i w o ś ć p i s m a, przynależy do konkretnej osoby, toteż w tym sensie, dawne typy pisma, ustaw
i półustaw, charakteru nie znały. Ponadto zasadniczą cechą charakteru pisma jest jego bezpośredniość. Z tego wynika, że c h a r a k t e r p i s m a w y s t ę p u j e t y l k o w s k o r o p i s i e, gdzie
istnieje pewna dowolność w kształtowaniu poszczególnych liter. Natomiast indywidualne cechy
charakteru pisma zostają utracone w przypadku uważnej i długotrwałej pracy wymagającej ciągłego
pisania, np. pismo urzędników piszących dokumenty bardziej przypomina czcionkę niż indywidualny charakter pisma.
Charakter pisma jest na tyle zindywidualizowany, że w nowoczesnych rękopisach potrafimy z łatwością rozpoznać pismo konkretnych osób, jeśli dostatecznie często z nim się spotykamy. Owe
indywidualne cechy pisma ujawniają się bardzo wcześnie u każdego ucznia, toteż nie ma możliwości
wykształcenia grupy uczniów o jednakowym charakterze pisma. Z tego powodu kaligrafia, czyli pismo cechujące się szczególną starannością, w rzeczywistości bezosobowe, ma dziś niewielkie
znaczenie.
6.2.2. Do cech indywidualnych zalicza się przede wszystkim p o d p i s pod dokumentem, wykonywany automatycznie, ale starannie. Z a w i j a s albo zakrętas — szybkie zamaszyste pociągnięcie
piórem lub ołówkiem w trakcie pisania, tworzące specyficzny dukt — odegrał istotną rolę, nadając
niepowtarzalne indywidualne cechy podpisowi. Jest to czynność specjalna, wymagająca określonej
uwagi. Podpis z wyrobionym zawijasem, który staje się nawykiem, jest uznawany za najbardziej
typową indywidualną cechę charakteru pisma. Przedstawia nie tyle wzór poszczególnych liter składających się na nazwisko, ile swoistego rodzaju stempel, graficzny idiom, pieczęć właściciela117.
Niepowtarzalność zawijasów, często bardzo skomplikowanych, pozwala bankom i instytucjom na
unikanie fałszerstw poprzez porównanie ich z wzorcem.
6.2.3. D u k t, czyli kolejność i kierunek pisania linii składających się na literę, może być rozmaity
dla tej samej litery u tej samej osoby nawet w ramach jednego wyrazu. Dukt bowiem zmienia się
w zależności od rodzaju połączeń z sąsiadującymi literami, w miarę dążenia, by połączenia te były
jak najwygodniejsze i oszczędne. W piśmie nowoczesnym zasada wygody i oszczędności warunkuje
sposób pisania każdej litery. Najoszczędniejszy dukt to taki, gdy litera jest pisana jednym ruchem
ręki bez odrywania jej od papieru i bez przechodzenia drugi raz po napisanej już części litery.

6.3. PISMO KALIGRAFICZNE XIX–XX W.
6.3.1. W XVIII i pierwszej połowie XIX w. nauka kaligrafii wymagała ogromnej pracy i cierpliwości. Wszystkie podręczniki nakazywały całkowitą wierność w pisaniu wszystkich nakazanych linii.
Szczególny nacisk kładziono na kąt nachylenia pisma, na jego dukt i przestrzeganie kolejności pisania
cienkich (włosowatych, nienaciskowych) i grubych (wytłuszczonych, naciskowych) linii. Wydawano bardzo wiele wzorów pisma o tytułach: „Пропись...”, „Руководство для...”, „Наставления...”,

С. А. Рейсер, Русская палеография...
S. Riejsier przytacza niedostępny dla mnie artykuł: О. Рвачева, Значение росчерка при сравнительном
исследовании подписей, „Социалистическая законность”, 1941, № 3, s. 46–50.
116

117
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„Азбука...”, „Букварь...”, „Чистописание...” itp. W bibliografiach wymienia się około 50 takich
publikacji wydanych przed 1810 r. Elementarze te propagowały jeszcze archaiczny, „kwadratowy”
typ skoropisu118. Starano się narzucić uczniom czytelny typ pisma w jego pionowej lub pochyłej
odmianie. Wynikało to z potrzeb rozwijającej się biurokracji. Jej wybitni przedstawiciele podjęli
trud wydania własnych elementarzy119. Wprost mówi o tym tytuł elementarza wydanego w 1779 r.
„Nowy elementarz, służący do uczenia młodzieży czystego pisma dwóch charakterów, to jest akademickiego, czyli ukośnego, i kancelaryjnego, czyli krągłego, z dodaniem niezbędnych wskazówek
dla dzieci”. Wynika stąd, że w praktyce urzędowej oczekiwano już nowoczesnego pisma okrągłego,
lekko pochylonego „na manierę francuską”, co polegało głównie na nieco większym pochyleniu
pisma i licznych wariantach liter б, д, р i к 120. Jednak okrągłe, lekko pochylone, dwunaciskowe
pismo zapanowało w Rosji dopiero w drugiej dekadzie XIX w.121 W rosyjskim skoropisie świeckim
w pierwszej ćwierci XIX w. pojawiły się trzy typy pisma122.
6.3.2. P i s m o t y p u g o t y c k i e g o, n i e m i e c k i e (немецкий почерк), charakteryzujące się
prostotą i ostrymi wykończeniami. Litery, zwłaszcza duże, wyróżniały się dekoracyjnością, utrudniającą czytanie. Było to pismo wysokie ostre, bo w odróżnieniu od rosyjskiego i francuskiego, gdzie
tzw. stan, zwany laską (masztem), miał wysokość równą 1,5 szerokości, w piśmie niemieckim proporcja ta wynosiła do trzech szerokości. Wariantem pisma gotyckiego była fraktura, której nazwa pochodzi od łamanych linii liter. Jej powstanie było próbą ułatwienia pisania szwabachą. W frakturze
obok wysokich i ostrych równoległych linii pojawiły się okrągłe, a kształty niektórych liter zbliżyły
się do elipsy, przy zmniejszonej dekoracyjności.
Pismo
rosyjskie

Odpowiednik
gotycki

Pismo
rosyjskie

Odpowiednik
gotycki

Pismo
rosyjskie

Odpowiednik
gotycki

—

Pismo gotyckie

6.3.3. P i s m o a n g i e l s k i e (английский почерк), nazywane także kursywnym, było bliskie
gotyku. Różniło się od gotyckiego pochyleniem i zaokrągleniami. Posiadało bardzo wiele elementów wspólnych z pismem drukowanym. Kursywa była ponadto drobniejsza od innych typów pisma,
co pomagało, zachowując czytelność, pisać łącznie. Było to jednak nadal pismo wysokie i zwarte.
Wysokość litery wynosiła dwie szerokości, a pochylenie w prawo 55°–60°. W podręczniku z 1844 r.
pisano, że „w dzisiejszych czasach mamy dostateczną ilość elementarzy bardzo dobrze opracowaNajstarszy, znany jedynie z nazwy to: Пропись, показывающая основание, совершенство и красоту
российских букв и слогов, в пользу любящего краснописание юношества. Напечатана в морском шляхетном
кадетском корпусе (wydany po 1769 r.) — С. А. Рейсер, Русская палеография..., s. 83–84.
119
С. А. Рейсер, Русская палеография..., s. 84, przytacza dwa takie przykłady, stwierdzając, że być może istniały
lokalne odmiany skoropisu, np. północny, syberyjski, południowy, co wymaga jednak zbadania.
120
Азбука российского чистописания, расположенная на французский манер (1789).
121
А. Максютин, Примеры российского чистописания, Москва 1816; Е. Кудряков, Почерк российского
чистописания, Москва 1827.
122
П. Н. Берков, О переходе скорописи..., s. 45–50.
118
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nych w stylu angielskim, ale piszący dalecy są od ideału, jaki chciałoby się widzieć”123. Ten typ
pochyłego drobnego pisma, mniej lub bardziej okrągłego, sprzyjał szybkiemu pisaniu i był szeroko
stosowany w Rosji i Europie. Pismo to wróciło do powszechnego użytku w Rosji końcu XIX w.124
Pismo
rosyjskie

Odpowiednik
angielski

Pismo
rosyjskie

Odpowiednik
angielski

Pismo
rosyjskie

Odpowiednik
angielski

Litery zaczerpnięte bezpośrednio z wzorów pisma angielskiego do kancelaryjnego pisma rosyjskiego
(wzór z samouczka kaligrafii rosyjskiej z 1902 r.)

6.3.4. Pod nazwą p i s m o f r a n c u s k i e (французский почерк) właściwie kryły się trzy typy
pisma: ronde (ронд), coulée (куле) i bastarda (бастарда). Pisma te pochodzące od średniowiecznego pisma gotyckiego były od dawna używane we Francji. Pismo ronde, okrągłe, stworzone pod
koniec XVI w., zyskało ostateczny kształt w kancelarii Ludwika XIV. Doskonalili je encyklopedyści
(d’Alambert) i jeszcze raz w latach siedemdziesiątych XIX w. Franz Reuleaux, którego podręcznik
niezwykle popularny w Niemczech uzyskał w ciągu kilku lat 100 wydań125. Typ coulée (strumień),
oznaczał pismo wiązane, które uważano za łamane i nieeleganckie. Od końca XVIII w. z połączenia
pisma ronde z kursywą powstała bastarda, nazywana pismem włoskim. Bastarda miała wiele cech
wspólnych z pismem coulée. W Rosji na jej podstawie uformowało się powszechnie stosowane
w pierwszej połowie XIX w. pismo kancelaryjne.126
Pismo
rosyjskie

Odpowiednik
francuski

Pismo
rosyjskie

Odpowiednik
francuski

Pismo
rosyjskie

Odpowiednik
francuski

Bastarda126

Z wszystkich trzech wariantów pisma francuskiego największą popularność w Rosji zyskał rondo
(ronde), które znane jest pod nazwą p i s m a k r ą g ł e g o — „круглого шрифта”127.
А. А., Учебник русского чистописания, С. Петербург 1844, s. 12.
„Изящный мелкий, английский почерк” (Wytworne, drobne pismo angielskie), za Stendhalem cytuje Riejsier
(С. А. Рейсер, Русская палеография..., s. 90)
125
F. Reuleaux, Die Rundschrift: methodische Anleitung zum Selbst–Unterricht und zum Gebrauche in Schulen,
redaktor i wydawca F. Soennecken, 1876. Riejsier mylnie przypisuje autorstwo F. Soenneckenowi.
126
Wzór pisma francuskiego z wzorów „Encyklopedii francuskiej”, pismo rosyjskie z tablicy znaków skoropisu
XIX w. (pismo kancelaryjne): Л. В. Черепнин, Русская палеография, tabl. 20, s. 550–551.
127
W literaturze spotykany jest jeszcze skoropis amerykański, ale nie jest to typ pisma, tylko metoda nauczania kaligrafii, opracowana w XIX w. przez Amerykanina Josepha Kerstersa, bardzo popularna w Rosji i przyjęta w szkolnictwie. Kersters propagował pismo ukośne nachylone 40°–50°.
123
124
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Odpowiednik
francuski

Pismo
rosyjskie

Odpowiednik
francuski

Pismo
rosyjskie

Odpowiednik
francuski

Rondo128

Pismo krągłe dominowało w Rosji wiele lat i oficjalnie obowiązywało w instytucjach Ministerstwa
Wojny. Strona rękopisu napisana dobrze wyćwiczoną ręką przypominała kolumnę wojska. Pismo krągłe
było równe, twarde, nie miało żadnych zmiennych nacisków (cieniowań), wykończeń, dodatkowych
ogonków i zawijasów. Poczynając od około 1850–1870 r., pismo to znajdowało się w powszechnym
użytku. Równolegle kształcono w rozmaitych formach pisma francuskiego, zwykle uproszczonych,
stosujących wzory bastardy z elementami niektórych liter z gotyku i jednocześnie pisma coulée.128 129
Pismo
rosyjskie

Odpowiednik
francuski

Pismo
rosyjskie

Odpowiednik
francuski

Pismo
rosyjskie

Odpowiednik
francuski

Coulée129

Dopiero pod koniec wieku XIX pojawiły się w literaturze pedagogicznej dyskusje na temat powrotu do pisma prostego. Jednak ostatecznie w nauczaniu kaligrafii pozostano przy ukośnym piśmie
dwunaciskowym.
6.3.5. W Rosji doby nowożytnej po współczesność starano się kształtować w uczniach nawyki pisma kaligraficznego. Jego reguły powodowały, że dzieci wcale nie uczono najpraktyczniejszych sposobów pisania. W stosowanej przynajmniej od początku XIX w. metodzie najważniejsza była k o n t r a s t o w o ś ć (dwunaciskowość — двунажимность) pisma. Polegała ona na przemiennym stosowaniu
linii włosowatych pisanych z delikatnym, nieznacznym naciskiem pióra i linii grubych, wytłuszczonych, pisanych z mocnym naciskiem, a także na powtórnym przejściu przez raz już napisaną linię.
Dwunaciskowość jest technicznie możliwa do wykonania tylko gęsim piórem lub stalówką, natomiast
niewykonalna długopisem lub piórem żelowym. Współczesne zwyczajne pismo jest pionowe (90°) lub
pochylone w prawo w granicach 100°–125°. Pochylenie mniejsze od 90° (nachylenie w lewo) uważane
jest za naruszenie normy i dawniej było bardzo rzadko spotykane. Obecnie, gdy dopuszcza się pisanie
lewą ręką, pismo to pojawia się częściej, jako łatwiejsze do wykonania przez osoby leworęczne.
Wzór pisma zaczerpnięty z francuskiego podręcznika kaligrafii z 1894 r., a pisma rosyjskiego ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, dok. z 1870 r.
129
Wzór pisma coulée zaczerpnięty z „Encyklopedii francuskiej”, natomiast pismo rosyjskie z pisma Urzędu Powiatowego w Kaliszu z 1906 r.
128
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Fragment „Elementarza” Wachtierowa w edycji z 1944 r. i współczesnego podręcznika kaligrafii.
Widoczna jest całkowita rezygnacja z dwunaciskowości, ale nadal pozostaje prowadzenie pióra
dwukrotnie po tej samej linii

Ponadto współczesna kaligrafia odrzuciła ostatecznie dwunaciskowość i wszystkie elementy pisma, które od dawna zyskały miano zawijasa. Proponowali je najbardziej znani metodycy Wasyl
Gierbacz, Fiodor Grekow i Wasyl Wachtierow130. Współczesne podręczniki propagują pismo pozbawione wszelkich „ozdobników”.131

Dwa przykłady współczesnych wzorów pisania kaligraficznego z rosyjskich podręczników dla studentów
zagranicznych131
Василий Степанович Гербач (1845–1902), Методическое руководство к обучению письму (1899);
Ф. В. Греков, Азбука в картинках с подвижными–разрезными буквами, Типография т–ва И. Д. Сытина, Москва
1910; Василий Порфирьевич Вахтеров (1853–1924), Русский букварь для обучения письму и чтению (1908).
131
Е. Н. Соколова, Учусь писать по русски, Москва 1990; С. А. Хавронина, Л. А. Харламова, Русский язык,
Москва 1996.
130

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

GRAFIKA PISMA CYRYLICKIEGO

291

7. ORNAMENT LITEROWY — WIĘŹ
7.1. PISMO DEKORACYJNE
Do najciekawszych zjawisk w piśmiennictwie cyrylickim należy więź (вязь) inaczej pismo wiązane
(вязное письмо) — specjalne dekoracyjne pismo nagłówkowe. Polega ono na tym, że nagłówek pisany więzią tworzy pełny i równomierny ornament. Jedynym oryginalnym opracowaniem zjawiska
więzi w piśmiennictwie ruskim jest artykuł opublikowany przez Wiaczesława Szczepkina w 1903 r.132
Uczony ten powtórzył później swoje główne tezy w podręczniku z 1918 r.133, skąd trafiły one do innych opracowań134. Więź występuje tylko w drogich, starannie wykonanych i zdobionych rękopisach
oraz równie eleganckich wydawanych w XVI–XVII w. drukach, naśladujących rękopisy. Są to prawie
wyłącznie księgi o treści religijnej, choć w XVII w. w Rosji nagłówki pisane więzią nadawano także
księgom rejestrów i lustracji lub ważnym przywilejom i nadaniom carskim135. Więzią pisany był zwykle cały wiersz tekstu lub jego część. Nie spotyka się więzi dwuwierszowych. Szczególnym rodzajem
więzi są dekoracyjne napisy na ikonach, na naczyniach, dzwonach czy najdawniejszych ekslibrisach.
Cechą charakterystyczną więzi są jej proporcje. Jest to pismo niezwykle wysmukłe, w którym
wysokość stanowi od trzech do nawet dwunastu szerokości litery. Przy tym pionowe laski liter są pisane jednakowej grubości szerokim duktem, co czyni wrażenie swoistego parkanu. Dla dekoracji
nagłówki pisano zwykle cynobrem (кинорварь), co nadaje im specyficzną czerwoną barwę.

7.2. POCHODZENIE WIĘZI, CZAS I ETAPY JEJ WYSTĘPOWANIA
Zdobienie rękopisów więzią pojawiło się w Bizancjum w XI w. Stamtąd mnisi przenieśli zwyczaj
zdobienia rękopisów więzią do Serbii i Bułgarii, skąd dotarła ona na Ruś w końcu XIV w. w okresie tzw. drugiego wpływu południowosłowiańskiego. W. Szczepkin, podał, że współczynnik więzi
bizantyjskiej (stosunek wysokości liter do szerokości) wynosił od 2 do 3. Przy tym stosowano więź
znacznie rzadziej niż na Rusi i w Rosji, gdzie w XV–XVII w. ten typ ornamentu był bardzo popularny.
Najstarszym przykładem więzi słowiańskiej jest napis serbski cara Iwana Asena II z 1230 r.
W XIII–XIV w. więź tworzono w dwóch stylach, przyrodniczym i geometrycznym.

Stichirar Troicki z 1380 r., k. 2, pisany więzią nagłówek i podpis mnicha Epifaniusza
В. Н. Щепкин, Вязь, „Древности. Труды Императорского московского археологического общества”, 1904,
т. 20, jest to rosyjska wersja tekstu opublikowanego wcześniej po niemiecku: W. Stschepkin, Cyryllische Ligaturschrift, „Archiv für slavische Philologie”, 1903, Bd. 25, Ht. 1, s. 109–129.
133
В. Н. Щепкин, Учебник русской палеографии, s. 30–41; tenże, Русская палеография, s. 40–55; Л. В. Черепнин,
Русская палеография, s. 257–260.
134
Przykłady więzi W. Szczepkina i podawane przez innych autorów postaramy się przedstawić w przygotowywanym albumie paleograficznym.
135
Zob. И. С. Беляев, Практический курс..., s. 39–49.
132
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Pierwszym przykładem więzi z terytorium Rusi jest nagłówek i podpis Epifaniusza, mnicha
z monasteru Troicko–Sergijewskiego, który w 1380 r. skopiował bułgarski śpiewnik liturgiczny
(стихирар)136.
W końcu XV w. więź stała się najpopularniejszym ornamentem stosowanym na Rusi. Zgodnie
z podziałem kulturowym, na obszarze zachodnioruskim (Polska i W. Ks. Litewskie) przeważał bizantyjski typ roślinny ornamentu literowego (styl arabeski), co było naśladownictwem wzorów południowosłowiańskich i rumuńskich, natomiast na Rusi północno–wschodniej (Moskwa) przeważał
typ geometryczny (styl mauretański — морески). Kanciasty charakter rosyjskiej cyrylicy i duża liczba liter o prostych pionowych elementach sprzyjały rozwojowi tego typu więzi. Zdaniem W. Szczepkina Ruś polsko–litewska nie wniosła nic szczególnego do rozwoju więzi, natomiast na terenie Rosji
więź osiągnęła wysoki poziom artystyczny. Bujny jej rozwój i stosowanie aż po wiek XX pozwala
na ustalenie pewnych datujących cech paleograficznych.

7.3. PALEOGRAFICZNE CECHY WIĘZI
7.3.1. W najbardziej rozpowszechnionej więzi geometrycznej cechą charakterystyczną są dwojakiego rodzaju ligatury. Najstarsze to połączenie sąsiednich liter wspólną pionową laską. Z czasem
zwiększono współczynnik wysokości, dzięki zastosowaniu od ok. 1500 r. dzielenia lasek na połowę.
wspólne laski pionowe liter

— ПИ

dzielenie laski pionowej (Psków)

— МИ

— ИР

— ПИ

— МИ

— ИР

Typowe ligatury starszej więzi wg Szczepkina

Z kolei w szkole nowogrodzkiej w XVI w., gdzie dominował styl geometryczny, pojawiła się
ciekawa ligatura „ñò”, artystycznie wpisująca łuk litery „ñ” w pionowy kształt ligatury. Pozwoliło
to na wpisanie w jej kształt także litery „î” — „ñòî”. Dopiero w drugiej połowie XVI w. więź z nowogrodzką zaczęto stosować w Moskwie. Przyjęto powszechnie dzielenie wspólnej pionowej laski
na pół. Połówki lasek zastosowano, nadając geometryczne kształty literom mającym pętle — á, â, ð,
ú, =, ü, ¸. W przypadku liter mających laski pochylone — à, ä, æ, ê, ë, ì, m, to już w Bizancjum i na Bałkanach nadawano im kształt łuku lub linii pionowych z lekkim zaokrągleniem na końcach. W więzi nowogrodzkiej zastąpiono w tym przypadku zaokrąglenia załamaniami lub nadawano
pętlom formy prostoliniowe. Starano się łukowe formy ograniczyć do minimum (np. å miało ostro
załamany prosty języczek).
Wydłużone litery â i ä
z zaokrąglonymi końcami

136

Litery, których pętle otrzymały formy prostolioniowe
в

ѣ

а

к

з

л

ж

<http://www.stsl.ru/manuscripts/1/022/medium/022-0006.jpg>.
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Z kolei litery konstruowane na połówkach lasek mogły w dowolny sposób podnosić i opuszczać
pętle i zakończenia.

— ГЛ

— ИЛЄ

— ВН

— БЫ

— СТО

Typowe litery więzi nowogrodzkiej

Pod koniec XVI w. postępowało dalsze prostowanie dotąd okrągłych części liter å, î, ñ, u, ô,
ó, þ, f, w i zamiany ich na pionowe laski liter. Do połowy XVII w. więź przekształcona została
w prostokątny ornament złożony z pionowych szerokich linii więzi, która nabrała charakteru ornamentu czyniącego wrażenie prostokąta złożonego z pionowych szerokich linii, w których trudno
dopatrzyć się kształtów liter. W. Szczepkin nazywa te pionowe laski pniami (штамб), a styl więzi
stylem piennym (штамбовый).137

Przykład typowej więzi piennej z 1648 r.137

Jako ostatnie pełne pionowe laski w połowie XVII w. uzyskały litery u i õ. Wraz z dominacją pionowych pni pojawiły się w ornamencie puste przestrzenie, które zaczęto wypełniać ornamentem roślinnym. Do końca XVII w. wypracowano wszelkie sposoby połączeń i zwyczaje. Należały do nich
wpisywanie liter w obciętą część poprzedniej oraz stosowanie specyficznych, występujących tylko
w nagłówkach form konkretnych znaków. Najbardziej charakterystyczne powiązania tego rodzaju
cytujemy poniżej. W publikowanych przez W. Szczepkina przykładach widać, że późna więź to swoistego rodzaju rebusy lub nawet kryptografia, której czytanie wymaga specjalnego przygotowania.

Przykład wysmakowanej artystycznie więzi (1698 r.)138
138

И. С. Беляев, Практический курс…, s. 49; W. Szczepkin, s. 47, uważa, że więzi tego typu w księgach lustracji
z pierwszej poł. XVII w. są późniejszymi wstawkami, na co wskazuje odmienny papier. Tekst nagłówka brzmi:
КН(И)ГИ ГАЛИцКАГО ПРИГОР(О)дА ЧЮхЛОМЫ.
138
В. Н. Щепкин, Учебник русской палеографии, s. 39, jest to fragment fotografii o zniszczonych ostatnich literach, które widać tylko we fragmencie, nagłówek brzmi: ÀÇÁUÊÀ ÒÎËÊÎÂÀA WÏ…
137
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7.3.2. W literaturze wymienia się aż 12 rodzajów ligatur stosowanych w więzi. Są to ligatury: 1) „laskowa” — wspólna pionowa laska (maszt, pień) sąsiadujących liter; 2) litery dopisane
i podporządkowane (mniejsza litera osobno lub łącznie dopisana jest do większej); 3) piętrowa —
pisanie jednej litery nad drugą; 4) zamknięta — litera wpisana do wnętrza innej litery; 5) półzamknięta; 6) punktowa — wiele liter styka się w jednym punkcie; 7) przecinająca — dwie litery się
przecinają; 8) tytłowa — użycie konwencjonalnych skrótów zaznaczonych tytłem typu á_ã — áîãú,
á_öà — áîãîðîäèöà, ä_õ — äóõú, ö_ð — öàðü, ñ_òûy — ñâÿòûy oraz liczebników; 9) skracanie laski;
10) litera podwieszona — litera pisana w kształcie dopasowanym do przestrzeni, którą ma wypełnić; 11) litery rozniesione — litery wyciągnięte, a ich elementy poziome przeniesione najdalej do
skraju wiersza, prawie niezauważalne; 12) naruszenie symetrii prowadzące aż do nierozpoznawalności znaku139.
Typowe połączenia więzi XV–XVII w. przedstawił W. Szczepkin w artykule opublikowanym
w 1904 r. Dane te przytoczył dosłownie L. Czeriepnin w 1956 r., jednak bez rozwiązania wszystkich
ligatur, toteż przytaczany je poniżej we własnym opracowaniu140.

ñê

ñí

áë

âà

ðêà

ïî

ñï

áüêî

ñëîâî

ñ_òîå

ì¸

áæ?

âë

rè

ìêà

ñâ

àðà

ð¸

ñòî

áðå?

âî

ïî

ìà

óã

êî

íèãà

íy

í_øº

íèè

ñèa

çëàòà

ãàêè

èëå

áûòå

ëíî

U

W

Â

Å

Typowe połączenia więzi

139
140

<http://www.rbardalzo.narod.ru/4/viaz.html>.
Л. В. Черепнин, Русская палеография, tabl. 8, s. 258–259.
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7.4. WIĘŹ POMORSKA (STAROOBRZĘDOWCÓW)
Z chwilą reformy druku i wprowadzenia grażdanki więź wyszła z użytku, choć w pismach i drukach cerkiewnych stosowano ją aż do początku XX w. W XVIII i XIX w. więź rozwijano jedynie
w środowisku staroobrzędowców mieszkających nad Morzem Białym, toteż ich więź nazywana jest
pomorską. Jej cechy charakterystyczne to specyficzne łączenie prostych linii.141
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ò

ú

¸

â

å

â

û

à

ò

íþ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

íå

èñ

òð

òw

wá

âà

âä

âë

êà

êä

21

22

23

24

25

26

27

28

29

êë

õ

ë\

û\

ç

â

î

ò

õú

Specyfika więzi pomorskiej141

Cechami więzi pomorskiej było: (1) przekształcenie półlasek w całe laski liter т (nr 1), ъ (nr 2),
ѣ (nr 3); (2) zwiększenie liczby wiszących półlasek w literach в (nr 4), є (nr 5), в (nr 6), i ы (nr 7);
(3) ozdabianie liter dodatkowymi elementami а (nr 8) i т (nr 9); (4) różnorodne ligatury z pełnymi
laskami ню (nr 10), не (nr 11), ис (nr 12), тр (nr 13), тѡ (nr 14), ѡб (nr 15); (5) różnorodne ligatury
półlaskowe ва (nr 16), вд (nr 17), вл (nr 18), ка (nr 19), кд (nr 20), кл (nr 21); (6) użycie fałszywych
ligatur poprzez nadanie typowego dla nich kształtu zwykłym literom х (nr 22), лѧ (nr 23), ыѧ (nr 24);
(7) ukośne ścięcie liter: р (nr 25), в (nr 26), о (nr 27); (8) niesymetryczny kształt litery, np. т (nr 28);
(9) podział półlaskowych ligatur, np. х (nr 29).

7.5. WIĘŹ W DRUKACH XVI W.
Pionierzy drukarstwa cyrylickiego, Franciszek Skoryna, Iwan Fiodorow i wydawcy III Statutu Litewskiego w 1588 r., mimo stosowania różnych technik drukarskich użyli typowej rękopiśmiennej
więzi do ozdobienia książki. Druk Skoryny nawiązywał do wzorów południowosłowiańskich. Widać
to w podpisie zamieszczonym pod wizerunkiem autora, nakreślonym więzią, wykazującą wyraźne
pokrewieństwo z ornamentami serbskim opublikowanymi przez W. Szczepkina142.

В. Н. Щепкин, Учебник русской палеографии, rys. V, s. 40; tenże, Вязь, s. 57–80, co przedrukował L. Czeriepnin, Л. В. Черепнин, Русская палеография, tabl. 19, s. 486–489.
142
Podaję wizerunek we własnym opracowaniu graficznym na podstawie zdjęć zamieszczonych w Internecie na
portalu <http://www.sbible.ru/>.
141
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[д(o)ктѡр • Фрαнцискъ • Скѡрин •]
Podpis pod wizerunkiem F. Skoryny

Natomiast pierwszy w dziejach druk rosyjski z ok. 1553/1554 r., Ewangelia wydana anonimowo
w Moskwie, nawiązuje do wydłużonej, prostej eleganckiej więzi charakterystycznej dla rękopisów
rosyjskich z Nowogrodu lub Pskowa.143

WÒ ËUÊÛ ÑÂ|ÒÎÅ ÁËÀÃÎÂ¸ÑÒÂÎÂÀÍ¯Å143
Więź drukowana, 1553 r.

Ten sam styl zastosował Iwan Fiodorow w drukach wydawanych w Moskwie w latach 1563–1570,
w 1564 r. przygotował on wydanie Pisma Świętego z poniższym nagłówkiem Dziejów Apostolskich:

Ä¸ÀÍ¯À ÑÂ|ÒÛÕ ÀÏÎÑÒÎËÚ ÏÈÑÀÍÀ ÑÂ|ÒÛÌÚ ÀÏWÑ(ÒÎ)Ë(Î)Ì
È ÅV(ÀÍ)Ã(Å)ËÈÑÒÎÌ ËUÊÎÞ ÃËÀÂÀ
Więź Apostołu Fiodorowa, 1564 r.

Fiodorow po 1570 r. wyjechał do Polski, gdzie znalazł pracę i poparcie kn. Konstantyna Ostrogskiego. Dzięki niemu w Ostrogu wydał Biblię oraz powtórzył wydanie Dziejów Apostolskich we
Lwowie w 1581 r. Ciekawa jest odmiana stylistyczna więzi z nagłówka Biblii Ostrogskiej z 1581 r.
w stosunku do tradycyjnego nagłówka Księgi Wyjścia.

ÁÈÁË¯À ÑÈÐ¸× ÊÍÈÃÛ

ÏÅÐÂÛÈ ÊÍÈÃÈ ÌÎÈÑ¯WÂÛ ÁÛÒ¯A

Więź Biblii Ostrogskiej, 1581 r.

Анонимное Евангелие (узкошрифтное) 1553 года. Первая печатная книга в России, изданная в Москве
в Анонимной типографии в 1553/1554 гг.
143
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Podobna jest więź znajduje się na stronie tytułowej opublikowanego w 1588 r. Statutu W. Ks. Litewskiego. Zachowując prostotę i czytelność, litery otoczone zostały bogatym ornamentem roślinnym. Litery wykazują pokrewieństwo z ornamentem moskiewskim druków I. Fiodorowa.

[СТАТҮТ ВЄЛІКОГО КНӔЗТВА ЛЇТОВСКОГО]
Więź III Statutu Litewskiego, 1588 r.

7.6. RĘKOPIŚMIENNE EKSLIBRISY PISANE WIĘZIĄ
Jedną z odmian więzi są najdawniejsze ekslibrisy rosyjskie. Nikołaj Rozow odkrył w kolekcji ksiąg
monasteru Sołowieckiego w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej odręczne znaki własnościowe igumena Dosifieja żyjącego na przełomie XV i XVI w.144 Ich cechą charakterystyczną jest napis więzią w kręgu tworzonym przez literę „C”. W najstarszej z ksiąg kolekcji Dosifiej zamieścił swój
znak z dodatkowym objaśnieniem: „Написана бысть кнѣга сиӕ в лѣто (6999/1491) повелениемъ
їмӕрек [Cвященно Дѡсѡфеӕ]”. Ostatnie słowa wpisane w okrąg stworzony przez literę „C” oznaczały tytuł duchowny autora. Zdaniem N. Rozowa Dosifiej nie wyrobił sobie jeszcze ręki i dopiero
w następnych latach wpisywał w „C” w całości tytuł wraz z imieniem „duchownego mnicha Dosifieja” — „Священноинока Дософея”.

Najstarszy znany ekslibris igumena Dosifieja z 1491 r.

Ekslibris Dosifieja z lat
dziewięćdziesiątych XV w.

Był to pierwowzór specyficznego, rękopiśmiennego ekslibrisu pisanego więzią. Przy zastrzeżeniu
umowności użytego pojęcia „ekslibris” dla okresu sprzed upowszechnienia książki drukowanej, wobec pokrewieństwa prezentowanego znaku własnościowego „tamgi”, mającej zwykle kształt okręgu
z ozdobnym tekstem napisu informującego o właścicielu.
Mnisi bibliofile z monasteru Sołowieckiego naśladowali Dosifieja. Mnich Makary Zabielin,
żyjący na początku XVI w., mechanicznie zaadaptował ekslibris Dosifieja, wpisując informację,
że „księga ta [należy do] Makarja Zabielina [z] Sołowieckiego monasteru” — „Сиӕ книга Мокарьӕ
Забѣлина Соловецкаго мaнастырѧ”.

Н. Н. Розов, Когда появился в России книжный знак?, „Археографический ежегодник за 1962 год”, 1963,
s. 88–92.

144
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Ekslibris Makarego Zabielina
z początku XVI w.

Pierwotny kształt ekslibrisu igumena Jakowa
z około 1580 r.

Oryginalny ekslibris igumena
Jakowa

Podobnie swoje książki początkowo oznaczał igumen Jakow w latach osiemdziesiątych XVI w.
Jego pierwsze ekslibrisy naśladowały kształt ekslibrisu Dosifieja i mówiły, że książka należy do
„Игүмена Иӕкова Соловецкого”. Później Jakow zaczął oznaczać swoje książki ornamentem literowym zamkniętym w krąg o treści „Игүмена Иӕкова Солов”. Ten kształt ekslibrisów odkryto także
w innych kolekcjach ksiąg rękopiśmiennych, co dowodzi, że sygnowanie książek znakiem opartym
na ornamencie znane było szerzej w środowisku uczonych mnichów ruskich.

8. KRYPTOGRAFIA (STEGANOGRAFIA, TAJNOPIS)
8.1. PRZYCZYNY POJAWIENIA SIĘ „PISMA TAJNEGO” I SFERY JEGO UŻYCIA
Na Rusi szyfrowanie tekstów pojawiło się zapewne wraz z pismem, zgodnie z tradycjami bizantyjskimi upowszechnionymi już u Bułgarów i Serbów. W nauce rosyjskiej w XIX w. upowszechnił
się termin t a j n o p i s (тайнопись), będący dosłownym tłumaczeniem greckiej nazwy kryptografia
(κρυπτός — utajony) lub steganografia (στεγανός — ukryty). We wcześniejszych tekstach jednego
wspólnego terminu nie znano, w użyciu były tylko nazwy oddzielnych rodzajów kodowania. Uwagi
o sposobach szyfrowania informacji w dawnych rękopisach ruskich znalazły się we wszystkich klasycznych podręcznikach paleografii, ale dopiero wydana w 1929 r. praca M i c h a i ł a S p i e r a n s k i e g o (1863–1938), poświęcona kryptografii w rękopisach południowosłowiańskich i ruskich,
przyniosła pełne omówienie problemu145. Późniejsze publikacje nie wniosły już wiele nowego146.
Ostatnio do kwestii tych powrócili autorzy naukowych opracowań zajmujących się znacznie szerzej
problematyką systemów kodowania tekstów, tworzenia państwowej służby kryptograficznej i walki
wywiadów, gdzie znalazły się także opisy dawnych sposobów kodowania147.
Stosowanie kodowania w celu ukrycia zasadniczego sensu tekstu jest tak stare, jak pismo w ogóle. W potocznym mniemaniu kodowanie służyło i służy ochronie tajemnic państwowych lub wprowadzeniu w błąd przeciwnika, jednak wraz z upowszechnieniem pisma mgło służyć do kierowania
tekstu tylko do kręgu osób wtajemniczonych, kryć tajemnice życia osobistego czy społecznego,
zwracać niezwykłym wyglądem tekstu uwagę czytelnika, być wreszcie zwykłym żartem. Użycie
tekstów szyfrowanych do zabawy stanowiło jedną z najstarszych rozrywek środowisk intelektualnych. Podobnie było na Rusi, skąd pochodzą liczne przykłady stosowania kryptogramów, dość
popularne od XIV w.
М. Н. Сперанский, Тайнопись..., kryptografia zabytków piśmiennictwa ruskiego s. 56–157, tam też przykłady
i systematyka rodzajów kodowania, z odesłaniem do literatury.
146
Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 261–266, 389–397, powtarza dosłownie dane Spieranskiego.
147
Т. А. Соболева, История шифровального дела в России, Москва 2002.
145
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8.2. SYSTEMY TAJNOPISU I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA
M. Spieranski podzielił sposoby kodowania występujące w piśmiennictwie ruskim na siedem grup,
które nazwał „systemami tajnopisu” (системы тайнописи). Są to kolejno, system (1) innego alfabetu (obcych liter) — иных письмен; (2) zmienionych znaków — измененных знаков; (3) znaków umownych — условных знаков; (4) zamiany liter — система замен; (5) rachunkowy (cyfrowy) — счётная (цифирная) система; (6) akrostych; (7) liter użytych w odwrotnym porządku —
обратный порядок букв.
8.2.1. S y s t e m o b c y c h l i t e r polegał na zastępowania liter cyrylicy literami innego alfabetu, głagolicy, alfabetu greckiego, łacińskiego, permskim, był najstarszym i łatwym do zastosowania
szyfrem. Pierwotnie w XI–XIII w. w cyrylickim tekście zastępowano głagolicą tylko pojedyncze
litery lub wyrazy, później w XV–XVI w. głagolicą wpisywano całe zdania. W XV i XVI w. użycie
głagolicy czy alfabetu greckiego można wiązać z tzw. drugim wpływem południowosłowiańskim.
Używanie alfabetu łacińskiego jako szyfru pojawiło się w XVI w. Specyficzne miejsce w rosyjskim
tajnopisie zajmuje alfabet permski. Alfabet ten według podania miał poznać misjonarz ruski prowadzący misje wśród ludu Komi (ros. Zyrian), Stefan Permski (1340–1396). Faktycznie to Stefan Permski stworzył ów oryginalny alfabet i przełożył na język Komi szereg tekstów cerkiewnych. Pismo
to nie przyjęło się i w XV w. było używane już tylko do szyfrowania148.
8.2.2. S y s t e m z m i e n i o n y c h z n a k ó w stosowany od XIV w. polegał na tworzeniu specjalnych kształtów liter przy zachowaniu pierwotnej wymowy. W tym celu przekształcano litery poprzez dodanie pętli, haczyków, zastępowanie linii prostych krzywymi itp. Odmianą tego systemu jest
„połusłowica” (полусловица — półliterowa), tekst pisany za pomocą części liter. Taki zrekonstruowany alfabet ogłosił M. Spieranski149, który odkrył także pokrewny system polegający na pisaniu
tekstu złożonego ze spółgłosek, gdzie samogłoski zamienione na znaczki (obcięte kształty zwykłych
liter) umieszczano nad spółgłoskami. Przykładowo: а — , е — , и — , о — , у — , ѣ — ,
ю— ,я— .
Душе самовлустна. заграда еи
вѣра. наказанїе ставитца
Przykład „połusłowicy” z tzw. Laodycejskiego posłania

8.2.3. S y s t e m u m o w n y c h z n a k ó w według M. Spieranskiego polegał na stworzeniu specjalnych kształtów liter, niekiedy opartych na dość dowolnym przekształceniu liter zaczerpniętych
z cyrylicy i innych alfabetów, głagolicy, greckiego, łacinki, lub stworzeniu zupełnie nowych alfabetów. Autor przytoczył trzy przykłady rękopisów z XVI–XVII w., na podstawie których odtworzył
zastosowane alfabety i uznał, że ich autorzy posługiwali się jakąś jedną podstawą, tworząc na swój
użytek tylko niektóre własne litery.150

М. Н. Сперанский, Тайнопись..., s. 72–78, odtworzył alfabet permski i dokonał odczytu znanych zabytków tego
tajnopisu z tabelą znaków tego alfabetu na s. 74, przedrukowaną przez L. Czeriepnina (Л. В. Черепнин, Русская
палеография, s. 263).
149
Tamże, rys. 51, s. 83 (u Czeriepnina, s. 264).
150
Ze względów technicznych opuszczono znaki akcentuacyjne.
148
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Chronograf z XVII w., alfabet tajnopisu notatek marginalnych

„а сию книгү писах многогрѣшныи рабъ бж҃еи в(?)орошнӕ. лѣта 7098 бж҃е щедрыи”150
а

е

к

о

т

ъ

ӕ

б

ж

л

п

ү

ы

в(?)

г

з

м

р

ш

ѣ

ч

д

и

н

с

щ

ю

Zapis z XVI w. w rękopisie ze zbioru N. P. Nikoforowa i odtworzony użyty tam alfabet
Alfabety specjalne

Przykładem alfabetu specjalnie stworzonego do szyfrowania jest klucz do tajnopisu z drugiej
połowy XVII w. zapisany na oddzielnej karcie. Szyfrowanie polega na zastępowaniu tradycyjnych
liter kątownikami i kwadratami czerpanymi z kratki, składającej się z dwóch równoległych linii,
przeciętych dwoma takimi samymi liniami pod kątem prostym.

Klucz do tajnopisu, druga połowa XVII w.
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W tak otrzymanych kratkach umieszczono po cztery i po trzy litery w porządku alfabetycznym:
w tekście szyfrowanym litery są zastępowane tak, że pierwsza zastępowana jest prostym kątownikiem, a następne tym samym kątownikiem z jedną, dwoma lub trzema kropkami, zgodnie z miejscem zajmowanym w danej kratce itd.151
8.2.4. S y s t e m z a m i a n y l i t e r należy do najstarszych sposobów szyfrowania tekstu. Występuje w rękopisach od XIII w. pod nazwą „litorieja” (литорея), pochodzącą od słowa „retor”
(ритор), oznaczającego uczonego w piśmie. Pismo to nazywano retorskim alfabetem (риторская
азбука). System zamiany występował w dwóch odmianach, prostej oraz „mądrej”, i wariancie tej
ostatniej, tzw. tajnopisie „w kwadratach”.
Stosowana w średniowieczu „prosta litorieja” (простая литорея)152 była bardzo popularna. Polegała na tym, że na miejsce każdej z dziesięciu ułożonych w porządku alfabetycznym liter podstawiano odpowiadającą jej literę z drugiej, ułożonej w odwrotnym porządku dziesiątki liter, przy czym
zamieniano tylko spółgłoski, a samogłoski, jery i rzadkie litery ѕ (зело) i ѳ (фита) pozostawiając nie
zmienione. Klucz do „prostej litoriei” wyglądał więc następująco:
б
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System ten był, zdaje się, czysto ruskim wynalazkiem, nie ma bowiem odpowiedników w innym
piśmiennictwie. Tak zwana „mądra litorieja”, stosowana głównie w XVI i XVII w., to rozwinięcie
powyższego systemu bardziej skomplikowane, w którym podstawiane litery drugiego rzędu były
układane według całkowicie dowolnego (nie podporządkowanego żadnym regułom) klucza. Pięć
takich alfabetów, jeden „prosty” i cztery „mądre”, odnaleziono w zbiorze hr. Uwarowa153. Z innych
rękopisów znane jest wiele takich kluczy. M. Spieranski opublikował ogółem 17 alfabetów, ale ich
zastosowania nie udało się potwierdzić.
Bardziej skomplikowany na pierwszy rzut oka był tajnopis „w kwadratach”, stworzony zapewne przez uczonego ruskiego, znającego grekę oraz reguły gramatyki i ortografii154. Zachował się
w postaci kluczy w rękopisach, pochodzących głównie z XVII w. Kluczami były tablice złożone
z 40 kwadratów, w których umieszczano jakieś terminy gramatyczne oraz dwie czasem trzy litery — pierwsza napisana była cynobrem (czerwona), druga atramentem. Ten alfabet uwzględniał 36
liter cyrylicy. Litery podstawiano wedle określonej reguły przesunięcia do czwartej litery alfabetu,
dla pierwszych trzech liter — а, б, в — dodano ѯ, ѱ, ч. W jawnym alfabecie dwukrotnie wpisano ѿ
zastępowane raz przez у, raz przez ы, a w tajnopisie ѿ podstawiano zamiast ш.
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W tym systemie słowo „Господь” należałoby zakodować „Аломлбщ”.
8.2.5. S y s t e m r a c h u n k o w y (cyfrowy) polegał na wykorzystaniu liter w charakterze liczb
(cyfr) i na różnych działaniach na nich wykonywanych. System ten był szeroko rozpowszechniony
Podany przykład zawiera 28 znaków, więc rezygnowano z kilku liter, np. ш, ь i in.
Inna nazwa to „тарабарская азбука” po starorusku — tajny alfabet.
153
ГИМ, 1873, № 5. Te alfabety nazwane Синадский, Азадский, Мефодский, Метафрястскйй, zacytował już
A. Sobolewski.
154
М. Н. Сперанский, Тайнопись..., s. 104–107.
151
152
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od XV w. Literowy system liczebników pozwalał zamiast litery liczebnika postawić dwie inne, których suma miała liczbowe znaczenie. M. Spieranski wyodrębnił cztery odmiany tego systemu tajnopisu: 1) prosty cyfrowy, 2) złożony cyfrowy, 3) opisowy i 4) znaczkowy, czyli z użyciem specjalnych
znaczków na oznaczenie liter–cyfr.
Prosty tajnopis cyfrowy polega na tym, że każdej literze alfabetu użytej w jawnym tekście odpowiada konkretny liczebnik, który można zastąpić pewną liczbą jednakowych innych liter, które jako liczebniki dadzą sumę odpowiadającą liczbie danej litery. Podstawione litery należy zatem
zsumować, przy tym każda grupa liter dodawanych była oddzielana odpowiednim znakiem, kropką
lub przecinkiem. Litery nie mające odpowiednika w liczebniku pozostawiano w tajnopisie niezmienione. Prostym przykładem może być fragment Ewangelii z XIV w., gdzie znajduje się zapis: „а.кк.
дд.лк.ъ”, który można przekształcić w zapis liczbowy i odczytać, podstawiając pod liczby odpowiednie litery. W rozwiązaniu otrzymujemy słowo „аминъ” (amen).
а
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Tak samo swoje imię pisarz Измаило zakodował w Miniei z 1425 r. — и.дг.кк.a.и.кɪ.o
и
и

дг

кк

а

и

кɪ

4+3=7(з)

20+20=40 (м)

1

8

20+10=30 (л)

з

м

а

и

л

о
о

Powyższe przykłady należą do najprostszych kodowań, podobnie jak następujący zapis imienia
Федор: „ррррр.ааааа.аааа.о.іііііііііі.ъ”, czyli 500(Ф).5(е).4(д).о.100(р).ъ.
Z ł o ż o n y t a j n o p i s c y f r o w y polegał na skomplikowaniu kodowania, poprzez uwzględnienie przy podstawianiu liter odpowiednich przeliczników wynikających z miejsca danej litery
w jednym z trzech szeregów liczb od 1 do 900 w wersji nowożytnej cyrylickiej. Litery w nawiasach
i nieuwzględnione w systemie pozostawiano niezmienione:
[а]
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System podstawiania wymagał przeliczenia innego dla każdego z szeregów, zatem literze z pierwszego szeregu odpowiadała litera o liczebniku pomnożonym przez 10, np. д = 4, więc zamiast д
podstawić należało м, którego liczba to 4 × 10 = 40; natomiast zamiast т należało podstawić гѕ,
bo znak ѕ oznaczał, że towarzyszący mu liczebnik należy pomnożyć przez 100 (3 × 100 = 300 = т).
Reguł tych było znacznie więcej. W literaturze nie znaleziono przykładów zastosowania tego systemu na Rusi.
O p i s o w y s y s t e m c y f r o w y sprowadzał się do wykorzystania nie tyle liczb przypisanych
literom, ile oznaczanych przez nie liczebników z wykorzystaniem w zależności od potrzeb gramatycznej kategorii tego typu wyrazów; czasem ich znaczenia ilościowego, czasem porządkowego,
czasem rzeczowników utworzonych od liczebników. Szyfrowany tekst to swoisty rebus ze słownym
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zapisem działań arytmetycznych pozwalających podstawić po ich wykonaniu odpowiednie litery
wedle ich znaczenia liczbowego. M. Spieranski zacytował fragment rękopisu z XVI w. ze zbiorów
monasteru Kiryło–Biełoozierskiego155:
„Ἄще кто хощет оỷвѣдати їмѧ преведшаго лодіакíское посланїе. Двáщи четыре со ẻдíнем.
и двáщи двà со ẻдíним. Седмьдесѧт по десѧтѝ, и десѧ´тію по десѧтѝ царь. двáщи двȁ. ỉ шéстьа
по десѧтѝ со ẻдиною десѧтїю. десѧ´тіа по пѧтѝ, и’ пѧ´тіа по десѧтѝ. ĕръ скончевает”.
[Jeśli kto chce poznać imię tłumacza „Posłania Laodycejskiego”: dwa po cztery z jedną, i dwa
po dwa z jedną, siedemdziesiąt po dziesięć, i dziesięć po dziesięć car, dwa po dwa i szóstka po dziesięć z jedną dziesiątką, dziesięć po pięć i pięć po dziesięć, jer jest zakończeniem]
W wymienionym tekście przy dłuższych działaniach słowo car ma znaczenie zakończenia, zatem
odczytanie jest następujące: 2 × 4 + 1 = 9 (Ѳ), 2 × 2 + 1 = 5 (e), 70 × 10 + 10 × 10 = 800 (ѡ), 2 × 2 = 4
(д), 6 × 10 + 10 = 70 (o), 10 × 5+5 × 10 = 100 (р), (ъ) — „Ѳeѡдoръ”.
Najciekawszy był s y s t e m z n a c z k o w y, polegający na tym, że kropki i kreski pionowe oznaczały jedności, kreski poziome — dziesiątki, kółeczka stawiane jedno nad drugim — setki, zaś litery
nie mające odpowiedników liczbowych pozostawiano niezmienione. Oto prosty przykład:

Przykład systemu znaczkowego

Co należy odczytać: 200–30–1–2–1–б–г҃–у 200–2–5–100–ш–8–300–5–30–ю. 1–40–8–50–ь —
„слава бг҃у свершителю. аминь”156.
8.2.6. A k r o s t y c h to znany od antyku sposób kodowania informacji poprzez umieszczenie jej
jako pierwszych liter rozpoczynających każdy wers wiersza. Toteż w języku ruskim akrostych nosił
nazwę „краегранесие”, gdzie гранъ (grań) oznaczała wers, zatem tekst ukryty był na skraju każdego
wersu. Dla naszego wywodu posłużymy się wierszykiem cytowanym w przez M. Spieranskiego.
Сию боголюбивую ползу пишу:
Того благодарения от себе не лишу:
Аще изволиши о нужных вопросити:
Реку сие яко подобает ти мою немощь носити:
Еже аз нынѣ чего желаю:
Царствія небеснаго видети изволяю:
Горняго убо Іерусалима хощеш воспрiяти:
О нихже молих изволи подати:
Сею виною мя учини свободно:
Покажу ти вскоре работно:
От него убо разумъ всякъ является:
Rozwiązanie to: СТАРЕЦ

Да и тобою единочас(т)но познается:
Аще убо обрѣтох благодать пред тобою:
Работная покажу ти собою:
Фарисейскую злобу от себе отрицаю:
Елико любительная твоя в спе вницаю:
Отнюду бо всѣхъ дыхаше животворитца:
К тебѣ все днесь желателная обновитца:
Та азбука и послаше лаодикійское:
И твое много искательство блиское:
Сего ради тебѣ челомъ бью:
Тако же п слезы лью:

ГОСПОДАР ФЕОКТИСТ

Jako formy akrostychu mogły występować też grupy liter rozpoczynających wiersz lub pierwsze
litery każdego wyrazu w tekście, choć takie sposoby kodowania są dość rzadkie, podobnie jak skróty

Tamże, s. 114.
Tamże, s. 127, w publikowanych przez M. Spieranskiego przykładach znajdują się niezwykłe rysunki, trudne
w interpretacji bez specjalnego przygotowania.

155
156
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sprowadzane do pierwszych liter, z których należy odtworzyć cały tekst, lub teksty z opuszczonymi
wszystkimi samogłoskami157.
8.2.7. S y s t e m n i e z w y k ł e g o p o r z ą d k u l i t e r to dość rzadko występujące w tajnopisie ruskim XVI–XVII w. tzw. pismo odwrócone „обратное письмо”, polegające na pianiu liter
w odwrotnym porządku, od końca do początku wyrazu. Przykładowo „а писал грѣшныи генадь”
kodowano jako „ьданегиыншѣргласипа”158. Takie kodowanie zastosowano w dyplomacji rosyjskiej XVI w. Jego odmianą było m.in. pisanie w odwrotnej kolejności liter w każdej kolejnej sylabie,
co przy odczytywaniu wymagało już znajomości zastosowanego klucza.

8.3. SZYFRY DYPLOMATYCZNE I PRYWATNE
8.3.1. Odpowiedzialny za sprawy zagraniczne Rosji Prikaz Poselski zaczął zatrudniać pierwszych
zawodowych szyfrantów (тайнописчик). Szyfranci przygotowywali dla posłów цыфири, цифры
(szyfry) lub азбуки. Od końca XVI w. każdy poseł otrzymywał do zapamiętania tablicę szyfrów,
której musiał się nauczyć. W korespondencji dyplomatycznej używano w tym czasie systemu przestawień kolejności liter w każdej sylabie oddzielnie, a tekst pisano bez przerw międzywyrazowych,
jako ciąg znaków. Gorącym zwolennikiem tajemnic i szyfrów był car Aleksy Michajłowicz (1648–
1676), który osobiście szyfrował swoją korespondencję.
Car Piotr I utworzył stałą służbę kryptograficzną. W podróży towarzyszyła mu Kancelaria Podróżna (походная канцелярия) przekształcona z czasem w Kancelarię Osobistą Cesarza, zajmująca
się korespondencją dyplomatyczną, którą zaczęto także szyfrować. Początkowo stosowano proste
szyfry literowe, gdzie każdemu znakowi odpowiadał inny znak, ponadto wprowadzono tzw. pustki
(пустышки) — przerwy, które rozbijały strukturę tekstu, utrudniające rozszyfrowanie, jednak zasadniczo korzystano tylko z systemu prostej zamiany. Dalszy rozwój kryptografii rosyjskiej związany jest
z rozwojem biurokracji centralnej i rozrastaniem się służby zagranicznej, strzeżeniem tajemnic dotyczących operacji wojskowych, utajniania rozkazów itp. W XIX w. kodować zaczęto także rozkazy
policyjne, szyfrów używały od drugiej polowy XIX w. organizacje rewolucyjne i policja polityczna.
8.3.2. Poza szyframi dyplomatycznymi pozostaje cały obszar tajnopisów prywatnych będących
w szerokim obiegu osób parających się pisaniem i ich czytelników. Są to szyfry wierne tradycji
tajnopisu z czasów dawnej Rusi, a ich używanie wynikało z potrzeby lub było formą intelektualnej
rozrywki towarzyszącej korespondencji z przyjaciółmi. W źródłach pochodzenia osobistego liczba
zasadniczych typów tajnopisu jest niewielka. Spotyka się pisanie obcymi alfabetami, stosowanie
systemu zepsutych liter cyrylickich, szyfry cyfrowe oraz podstawianie innych liter według własnego
klucza. Wiele indywidualnych szyfrów można sprowadzić do wymienionych wyżej kombinacji. Jeśli twórca nie pozostawił klucza, rękopisy takie pozostają nieodczytane.

9. STENOGRAFIA
9.1. POJAWIENIE SIĘ STENOGRAFII, SFERY JEJ UŻYCIA
Stenografia, termin pochodzenia greckiego (στενός — ciasny) przyjęty w wielu językach, określa wiele
systemów specjalnych znaków i skrótów stworzonych w celu bieżącego zapisywania żywego słowa, przemówień, debat, procesów sądowych, własnych myśli etc. Szybkość zwyczajnego pisania jest niewielka
i nie jest w stanie nadążać za mową. Aby to osiągnąć, piszący musieli zastosować specjalne uproszczone,
157
158

Tamże, s. 130.
L. Czeriepnin, s. 395, z jakiegoś rękopisu z XVI w.
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„wąskie”, „ciasne” pismo specjalne. Na Rusi stenografia pojawiła się już w XV–XVI w. Są świadectwa,
że w ten sposób w Nowogrodzie i Pskowie zapisywano wystąpienia na miejskich wiecach. Piotr I miał
specjalną służbę stenograficzną znaną pod nazwą „Компания писак”. Jednak aż do XIX w. nie wypracowano jakiegoś zwartego stałego systemu stenograficznego. Zazwyczaj po prostu stosowano tradycyjne skróty znane od średniowiecza. Pierwszym opublikowanym w Rosji podręcznikiem stenografii
był wydany w 1809 r. przekład francuskiego podręcznika M. Godefroy, a kolejnym wydany w 1820 r.
w Petersburgu także francuski podręcznik Astiera, „Grafodromia, czyli sztuka szybkiego pisania”159.
Do powszechnego użytku stenografia weszła jednak nieco później. W 1860 r. po raz pierwszy
w Rosji stenografowano publiczną debatę profesorów Pogodina i Nikołaja Kostomarowa na temat
początków Rusi. W tym czasie używano pierwszego oryginalnego rosyjskiego systemu stenografii
autorstwa generała M i c h a i ł a I w a n i n a (1801–1874). W 1858 r. opublikował on podręcznik
„O stenografii czyli sztuce szybkiego pisania i zastosowania jej do języka rosyjskiego”, który stworzył także podstawy teoretyczne stenografii przystosowanej do języka rosyjskiego160. Stenografia stała
się szczególnie potrzebna po 1864 r., gdy w wyniku reformy sądownictwa i wprowadzenia samorządu ziemskiego pojawiła się konieczność dokładnego protokołowania procesów i obrad.
Po stenografię sięgali pisarze i naukowcy. Tą metodą pracowali m.in. Fiodor Dostojewski, Lew
Tołstoj, Od 1906 r. obrady pierwszego rosyjskiego parlamentu, Dumy Państwowej, w całości stenografowano. Pojawiły się specjalne kursy i szkoły stenografii kształcące na potrzeby rozwijającego się
życia politycznego. Na uniwersytetach rozwinął się system stenografowania wykładów wybitnych
uczonych, którzy nie ogłaszali ich na piśmie. Taki charakter mają opublikowane przez studentów
i uczniów wykłady wybitnego chemika Dymitra Mendelejewa, historyka Wasyla Kluczewskiego161
i cytowanego wyżej paleografa Ilji Szlapkina. Uczeni mogli dzięki stenografii dyktować tekst lub
samodzielnie szybko zapisywać myśli.

9.2. SYSTEMY STENOGRAFII. PODRĘCZNIKI STENOGRAFII
Istnieje ogromna liczba rodzajów i odmian stenografii stosowanych w zależności od doboru znaków,
sposobu zapisywania słów, specyfiki używanego języka. Wszystkie opierają się na zasadzie zapisywania wyłącznie spółgłosek lub ich całych grup. Systemy stenograficzne dzielą się na kursywne
i geometryczne i jednocześnie na morfologiczne i fonetyczne. W systemach kursywnych używane
znaki tworzone są z elementów zwykłych małych liter. Systemy geometryczne wykorzystują znaki
tworzone z elementów geometrycznych, takich jak koło, jego części, kropka i linie proste o różnym
pochyleniu. Wszystkie połączenia liter mają wygląd figur geometrycznych. W systemach morfologicznych oddzielnymi znakami stenograficznymi zapisywane są morfemy, najmniejsze niepodzielne
cząstki wyrazów, natomiast w systemach fonetycznych zapisywane są dźwięki.

Godefroy, Okygraphie russe, ou Méthode simple et facile pour écrire le russe aussi vite que la parole, 1806,
wydany następnie po rosyjsku — Годфруа, Российское чтение и скорописание, или верный способ учить
читать по Русски, с присовокуплением простой и лёгкой методы писать на семи языках столь же скоро,
как и произносить слово, Москва 1809; F. Astier, Графодромия, или искусство скорописи (Graphodromie ou
Ecriture cursive applicable à tous les idiômes, Paris 1816) w przekładzie barona Modesta Andriejewicza Korffa,
cyt. za С. А. Рейсер, Русская палеография..., s. 48, gdzie błędnie nazwisko Godfrey zamiast Godefroy.
160
М. И. Иванин, Теория стенографии для русского языка, „Отечественные записки”, 1866, № 5, 10; tenże,
Русская стенография или руководство к изучению скорописи, С.-Петербург 1867.
161
Tak powstał słynny, do dziś wydawany Курс Русской истории jedynie zredagowany przez W. Kluczewskiego.
159
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Znaki stenografii rosyjskiej Iwanina z 1858 r. i standardowej radzieckiej z 1933 r. w wersji z 1972 r.
wg „Wielkiej encyklopedii radzieckiej” (БСЭ)

W Rosji do pierwszej wojny światowej stosowano w stenografii system M. Iwanina lub adaptowane do rosyjskich warunków systemy niemieckie. Bibliografie wymieniają przynajmniej 10 podręczników stenografii wydanych w Rosji w tej epoce. Przegląd dawnych systemów znalazł się
w opublikowanym w 1880 r. kompendium N. A. Jerszowa162. Nowe rosyjskie podręczniki stenografii
pojawiły się dopiero w ZSRR. Odrębne systemy zaproponowali M. I. Łapiekin (1920), N. I. Fadiejew (1922), N. N. Sokołow (1924)163 i inni. Jak podaje S. Riejsier, wszystkich — w ramach dwóch
zasadniczych — systemów stenograficznych przystosowanych do języka rosyjskiego było w latach
1806–1954 przynajmniej 120164. Jak w wielu innych dziedzinach życia i stenografii władze radzieckie
narzuciły jeden standard. Ustawą z 1933 r. wprowadzono opracowany w Ludowym Komisariacie
Oświaty na podstawie 7 najlepszych systemów jednolity państwowy system stenografii oparty na
propozycji Sokołowa. Był to system kursywny, u którego podstaw uwzględniono biomechaniczne
zasady pisania, częstotliwość używania konkretnych liter i morfemów w zwykłym piśmie oraz częstotliwość używania znaków w stenografii165.

Обзор русских стенографических систем. История, критика и литература русской стенографии, сост.
Н. А. Ершов, С.–Петербург 1880.
163
Nowsze wydanie: Н. Н. Соколов, Теоретические основы государственной единой системы стенографии,
Москва 1949.
164
С. А. Рейсер, Русская палеография..., s. 51.
165
А. М. Юрковский, Стенография сквозь века, Москва 1969.
162
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Rozdział VI

FORMAT I OPRAWA RĘKOPISÓW

1. ROZMIAR (FORMAT) RĘKOPISÓW I DRUKÓW
1.1. SPOSOBY POMIARU FORMATU RĘKOPISU I JEGO OZNACZANIA
Wynalazek papieru z jego regularnym prostokątnym arkuszem odpowiadającym wielkości sita czerpalnego przyniósł pojęcie formatu, jako określonej wielkości kartki. Jest on jedną z najważniejszych
cech paleograficznych rękopisu. F o r m a t rękopisu o k r e ś l a s i ę s t o s u n k i e m j e g o k a r t
d o a r k u s z a wykorzystywanego papieru. Oczywiście jesteśmy w stanie go określić jedynie dla
rękopisów papierowych, tworzonych na papierze czerpanym, z zachowanymi kresami i żeberkowaniem, bo wówczas możemy ocenić rozmiar arkusza na podstawie położenia znaku wodnego. Arkusz
papieru czerpanego odbijał właściwości sita czerpalnego i ramy, w jaką było ono oprawione. Na
papierze zaznaczał się kształt żeberek, kres i znaku wodnego, zazwyczaj umieszczony równolegle
do krótszego boku arkusza. Rozmiary arkusza mogły być rozmaite, ale zasada oznaczania formatu
od średniowiecza w zasadzie nie uległa zmianie. Jej podstawą był cały arkusz wielkości formy czerpalnej, nazywany in plano, oznaczany 1°. Format ten był jednak zbyt wielki i niepraktyczny jako
kartka papieru do pisania czy strona druku. Z tego powodu podstawowym formatem stał się arkusz
złożony na pół wzdłuż krótszych boków, z którego powstają dwie karty i cztery strony. Jest to format
in folio, oznaczany 2°, ze względu na to, że karta ma rozmiar połowy arkusza. Jeśli kartkę tę znów złożymy na pół uzyskamy format in quarto, ćwierć pełnego arkusza papieru, oznaczany 4°, a z kolei jej
połowa daje format in octavo, oznaczany 8°, co obrazuje poniższy schemat podziału arkusza in plano.

Podział arkusza in plano

Format jest zatem wielkością względną, nie ma bowiem możliwości podania go w jednostkach
miar, bo te zależały od rozmiarów dostarczanego arkusza. Limitowały je jedynie możliwości technologiczne. Do końca XVIII w., do czasu wynalezienia maszyny o długim sicie, rozmiar arkusza
ograniczały możliwości człowieka, który musiał ręcznie czerpać masę papierniczą z kadzi.
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Czerpalnik z formą w połowie zanurzoną w masie papierniczej1
1

Zbyt szerokie rozstawienie rąk robotnika powodowałoby nadmierne zmęczenie, ból mięśni i niezdolność do pracy. Zwykle dłuższy bok arkusza nie przekraczał 74 cm. W przypadku większych
formatów produkowanych w XVIII w. do drukowania map czy popularnych wówczas miedziorytów,
w Niemczech używano wielkich sit, długich na 2,2, m, które podnosiło czterech robotników2.

1.2. ROZMIARY RĘKOPISÓW PERGAMINOWYCH
Nie da się natomiast ocenić formatu rękopisu pergaminowego. Siłą rzeczy każdy arkusz pergaminu
zależał od rozmiarów skóry, z jakiej został wyprawiony. Był to materiał drogi, zatem starano się go
używać oszczędnie. Toteż niektóre dokumenty napisane są wręcz na ścinkach pergaminu. Z drugiej
strony znane są dokumenty spisane na dużych jego płachtach3. Najstarsze znane księgi cerkiewne
z XI i początku XII w. miały niekiedy znaczne rozmiary. Mimo niewątpliwie słusznego twierdzenia
o niemożności określenia formatu pergaminów, przedstawionego przez Nikołaja Lichaczowa już
w 1899 r. (dowodził on, że pergamin nazywany na Rusi „харатья”, lub po grecku „το μέμβρανον”,
to arkusz nieokreślonej wielkości)4, wydany w 1984 r. zbiorczy katalog ksiąg rękopiśmiennych
przechowywanych w ZSRR kategoryzuje formaty ksiąg pergaminowych wedle systemu przyjętego
dla kart papieru5. Jest to tzw. format biblioteczny, który sprowadzany jest do wysokości księgi.
Stosuje się tu oznaczenia 1° (folio), 4° (quarto) i 8° (octavo), nie mające nic wspólnego z formatami arkusza papieru. Analiza podanych tam wymiarów kilkunastu najstarszych, pochodzących
z XI w. rękopisów pozwala określić przyjęte przez archiwistów formaty, z zastrzeżeniem, że używane oznaczenie 1° nie oznacza plano, lecz folio, co wydawcy konsekwentnie stosują. Wysokość
rękopisu in folio wynosiła od 27,5 do 38 cm, szerokość zaś odpowiednio od 19,5 do 29 cm. Rękopisy in quarto miały wysokość 16–21,7 cm i szerokość 13–18,8 cm, a rękopisy in octavo wysokość
J. Dąbrowski, J. Siniarska–Czaplicka, Rękodzieło papiernicze, rys. 36, s. 146.
Tamże, s. 157.
3
Np. układ Smoleńska z Rygą z 1229 r. zachowany w kilku egzemplarzach miał rozmiary 79 × 54 cm i 75 × 61 cm,
por. Смоленские грамоты XIII–XIV вв., ред. Р. И. Аванесов, Москва 1963, s. 20 i 25.
4
Н. П. Лихачев, Палеографическое значение..., ч. 1, s. XXVIII.
5
Сводный каталог славяно–русских рукописных книг, хранящихся в СССP (ХI–ХIII вв.), Москва 1984.
1
2
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13,2–14,8 cm i szerokość 8,7–11 cm6. Jak widać, oznaczenia wymiarów ksiąg pergaminowych na
wzór papierowych mają czysto umowny charakter. Ponadto trzeba pamiętać, że w ciągu 900 lat
od powstania, księgi te mogły być przy okazji konserwacji i oprawiania ponownie przycinane, toteż
obecne wymiary nie muszą odpowiadać pierwotnym. Przy tworzeniu ksiąg nadawano im zwykle
kształt prostokątny, przy czym stosunek długości krótszego do dłuższego boku karty wynosił około
1 : 1,2 – 1 : 1,3.
Obszerniejsze rękopisy złożone z wielu kart oprawiano w księgi. Pierwotnie termin ten używany
był w liczbie mnogiej — êúíèãû, greckie βίβλοσ, w liczbie pojedynczej słowo книгa pojawiło się
w końcu XIV w. Natomiast pojedyncze dokumenty przechowywano w formie zwitków (свиток)
lub zwojów (столбец). W takim przypadku dokumenty, które były pisane na kilku kartach, sklejano
i zwijano w rulon. Na Rusi zwitki nawinięte na wałek stosowano tylko do rękopisów liturgicznych
(служебники)7. Specyficzną formą zwitka był zwój zwany столбец — dosłownie kolumna. Tworzyły go sklejone kolejne kawałki papieru, tworząc zapisany jednostronnie pas dowolnej długości.
Zwykle gromadzono w nim dokumenty jednego rodzaju lub jednej sprawy. Na sklejonych kartach
zwojów (stołbców) w XIV i XV w. pisano testamenty i umowy, wyroki sądowe i inne obszerne akty.

1.3. ZACHODNIOEUROPEJSKIE I ROSYJSKIE
JEDNOSTKI ROZMIARÓW ARKUSZA
Arkusz papieru w rozmiarach sita jest podstawową cechą paleograficzną. Pozwala bowiem określić na podstawie zastosowanych filigranów (zob. rozdz. IV.2.4) wiek i miejsce wyprodukowania
papieru. Zdaniem N. Lichaczowa problemem jest określenie dokładnego formatu arkusza papieru.
Trudność spowodowana jest tym, że w trakcie oprawiania w księgi papier przycinano i mamy do
czynienia z bardzo różnymi formatami. W każdym razie najstarsze rękopisy in folio z XIV i początku XV w. są bardziej kwadratowe niż współczesne (z XIX w.), bo arkusz był węższy od arkuszy
późniejszych. Na Zachodzie już w XIII w. ukształtowały się dwa zasadnicze formaty, arkusz zwykły,
niewiele różniący się od współczesnego papieru do pisania, i arkusz podwójny. Dopiero drukarstwo
od XVI w. wprowadziło liczne inne rodzaje papieru.
Najstarsze znane określenie formatów arkusza znajduje się w Bolonii na marmurowej tablicy
z 1389 r., gdzie wyrysowano cztery prostokąty. Jest to format imperialle (cesarski) o wymiarach
74 × 50 cm, format realle (królewski) — 61,5 × 44,5 cm, format średni mecane — 51,5 × 34,5 cm
oraz format recute — 45 × 31,5 cm. Formaty te przyjęły się we Francji jako: imperial, royal, moyen,
méjan; w Niemczech: imperial, royal, median, regal; w Anglii: imperial, royal, median, chancery8.
Uważa się, że do końca XV w. stosowano formaty określone w Bolonii, później, wraz z rozwojem drukarstwa, wymiary sita zanurzeniowego zaczęły się zmieniać. Także zmieniały się proporcje
Tamże, nr 1. Mszał (Kijowskie listki głagolickie) 8° (13,6–14,5 × 10,2–10,8); 2. Sawwina kniga 4° (17 × 13–14);
3. Ewangeliarz Ostromira 1° (35,5 × 29); 4. Izbornik Światosława 1073 r. 1° (33,6 × 24,8); 5. Izbornik 1076 r.
4° (16 × 13); 6. Ewangeliarz Archangielski 4° (20,5 × 16,6); 7. Minieja Służebna 1095–1096 r. 4° (19,2–21,4 × 16,5–
17,5); 8. Minieja Służebna 1096 r. 4° (18,5–20,5 × 16,7–17,1); 9. Minieja Służebna 1097 r. 4° (21–21,7 × 16,7–18,8);
10. Ewangelia Turowska 4° (21 × 16,2–16,4); 12. Kuprijanowskie (Nowogrodzkie) listki 1° (34 × 28 i 34 × 26);
15. Ewangelia Zografska 4° (18 × 12,5); 16. Żywot Kondrata 1° (30,5 × 23 i 26 × 22,2); 17. Żywot Tekli 1° (33 × 23,7
i 33 × 26); 18. Złatostruj 1° (27,5 × 20,8); 19. Listki głagolickie 1° (28 × 19,5); 34. Służebnik 8° (13,2 × 9); 35. Służebnik 8° (14 × 8,7); 36. Triebnik 8° (14,8 × 11). Stosowane obecnie w Polsce formaty biblioteczne to wysokość
książki: 2° (folio) — powyżej 35 cm; 4° (quarto, ćwiartka) — 25–35 cm; 8° (ósemka) — 20–25 cm; 16° (szesnastka)
— do 20 cm.
7
А. Соболевский, Славяно–русская палеография, s. 36.
8
J. Dąbrowski, J. Siniarska–Czaplicka, Rękodzieło papiernicze, s. 72.
6
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długości jego boków. W Polsce wymiary arkuszy określił Zygmunt Stary w wydanych w 1546 r. „Postanowieniach rzemiosła papierniczego”9. Formaty papieru produkowanego w Europie były bardzo
zróżnicowane, zależały od lokalnych przyzwyczajeń i zamówień odbiorców. Panuje przekonanie,
że początkowo nie produkowano arkuszy większych niż format cesarski (50 × 74 cm). W początku XVII w. na zamówienie Watykanu zaczęto produkować nieco większe arkusze zwane papieskimi,
ale biegłości papierników z Chin i Japonii, skąd importowano wielkie arkusze doskonałego papieru,
nie osiągnięto. Dopiero w drugiej połowie XVIII w. w Anglii i Holandii zaczęto wytwarzać wielkie
arkusze. Popularny był angielski antiquarian o wymiarach 79 × 135 cm, zaś dla bardzo popularnych
miedziorytów arkusz o wymiarach 68,5 × 125 cm.
Na Rusi już na przełomie XIV i XV w. pojawiły się terminy służące do opisu papieru, takie
jak zwitek (въ свитцѣхъ), zeszyt (въ тетрадѣхъ), zwój (стлъпець). W XVI w. wraz z rozwojem produkcji papier wypuszczano na rynek w dwóch formatach: (1) arkusz rozłożony, w języku
ruskim nazywany в б о л ь ш у ю д е с т ь (w bolszuju diest′ — w dużą wiązkę) albo б о л ь ш о й
р у к и (bolszoj ruki — dużej ręki); lub (2) arkusz złożony na dwoje nazywany в м а л у ю д е с т ь
(w małuju diest′ — w małą wiązkę) albo м а л о й р у к и (małoj ruki — małej ręki). Papier owej
dużej diesti musiał być dobry i gruby (десть добра, толста). Duży format rozłożonego arkusza
nazywano także aleksandryjskim (александрийский). Czasem określenie to wskazywało jednak nie
na format, ale na jakość papieru. Prawdopodobnie to niezwykłe określenie formatu i jakości papieru
przyjęło się pod wpływem przysłanych do Moskwy w pierwszej połowie XVI w. listów patriarchy
aleksandryjskiego, napisanych na znakomitym papierze dużego formatu.

1.4. OKREŚLENIE DZIELENIA ARKUSZA
Księga powstawała z szeregu splecionych zeszytów. Formaty księgi na Rusi określano в десть,
в полдесть, в четверть (w ćwiartkę), в восьмушку (w ósemkę). W porównaniu z formatami zachodnimi ruski termin в десть przeważnie odpowiadał formatowi arkusza in folio (z łac. folium —
liść), czyli rozmiarowi arkusza złożonego na dwoje. Arkusz rozłożony (podwójny) nazywał się
дестный листъ.
Arkusz rozwinięty w formacie in plano, oznaczany 1°, nie był spotykany w praktyce. Natomiast
od arkusza złożonego na pół — in folio — pochodzi nazwa księgi dużego rozmiaru — foliał albo
foliant. Na Rusi arkusz in folio — десть przyjęło się oznaczać 2°, natomiast format całego arkusza
oznaczano jako 1°. Kolejny format, in quarto, po rosyjsku в полдесть, в четверть, в четь, oznaczany jest 4°. Format ten powstaje przez jedno przecięcie arkusza 1° na dwie karty in folio i złożenie
ich na dwoje. Powstają cztery karty, z których każda stanowi 1/4 arkusza in plano. Kolejny, dwukrotnie mniejszy format in octavo, oznaczany tradycyjnie 8°, powstaje przez dwukrotne przecięcie
arkusza 2° i złożenie powstałych czterech ćwiartek arkusza 1° znów w dwoje. Dość rzadko stosowano format, stanowiący 1/16 arkusza (in sextodecimo), oznaczany 16°. Określenia te odnoszą się do
klasycznego dzielenia arkusza powstającego przy f a l c o w a n i u, czyli składaniu. Każde miejsce
zaginania arkusza — falc (złam) — po złożeniu tworzy nową krawędź10.
W zwojach — stołbcach format papieru stosowany w Rosji do 1700 r. tworzony był nieco inaczej.
Aby uzyskać długi wąski pasek papieru, pojedynczą kartę in folio przecinano wzdłuż. W rosyjskiej
terminologii taką kartkę stanowiącą fragment stołbca nazywano „sstaw” (сстав столбца).
Tamże, s. 296–299 i załącznik 2, s. 415–417. Przyjęte w Polsce formaty: królewski 672 × 480 mm i średni
576 × 408 mm były większe od bolońskich, a proporcje boków zbliżały się do podziału 1 : √2 = 1 : 1,414 i wynosiły
1 : 1,4 i 1 : 1,412.
10
В. Н. Щепкин, Русская палеография, § 49, s. 96–98, za danymi N. Lichaczowa.
9
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Podział arkusza w zwojach

Oprócz takich klasycznych podziałów arkusza stosowano jeszcze dwa formaty powstałe przez przecięcie pełnego arkusza na trzy części i złożenie każdej na dwoje, przez co uzyskiwano format karty in sexto, z arkusza powstawało 6 kart oznaczanych 6°, oraz mniejszy o połowę przez kolejne przecięcie wzdłuż
każdego z 3 arkuszy i złożenie na pół, przez co uzyskiwano 12 kart in duodecimo, oznaczanych 12°.
Iwan Kolesnikow podał, że wymienione dwa sposoby dzielenia karty papieru stosowano
w XVII w. Rosji do uzyskania sstawów. Karta podzielona wzdłuż na pół dawała dwa sstawy o wymiarach 17 × 45 cm, podzielona na trzy części dawała trzy sstawy o wymiarach 15 × 34 cm. Najwidoczniej tworzone były z papieru o standaryzowanych wymiarach karty in folio 34 × 45 cm, czyli
z rozwiniętego arkusza 70 × 45 cm11.

Dwa sposoby podziału arkusza wedłg I. Kolesnikowa

1.5. SPECYFIKA POŁOŻENIA FILIGRANÓW PRZY FALCOWANIU ARKUSZA
A. Sirienow w swoim podręczniku opracował metodykę oceniania formatu arkusza na podstawie położenia filigranów na karcie rękopisu. Punktem wyjścia opracowanej metody jest forma sita zanurzeniowego, co pozwala ocenić wzajemne położenie kres i żeberek, oraz rozmieszczenie filigranów na karcie.
Rozmieszczenie filigranów obrazuje poniższy schemat używanego w XVI–XVII w. w Rosji tzw.
formatu aleksandryjskiego albo wielkiego aleksandryjskiego.

Schemat położenia filigranu
11

И. Ф. Колесников, Столбцы..., s. 28.
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W stosunku do kres i żeberek filigran położony był centralnie w pierwszej albo górnej połowie
arkusza, a więc w środku karty in folio.12

Położenie filigranu na arkuszu in folio12

1. żeberka
2. kresy
3. kresa dodatkowa nie oparta na listwie

Przyjmujemy zatem, że dla określenia formatu papieru będziemy odnosili się zawsze do karty
ułożonej dłuższym bokiem pionowo, a krótszym bokiem poziomo, czyli tak jak widzimy położoną
przed sobą książkę. Wówczas położenie kres i żeberek w zależności od kolejnego formatu będzie
wyglądać następująco:

1° in plano,
„в развернутый лист”

2° in folio
„в десть”

4° in quarto
„в полдесть”,
„в четверть”

8° in octavo
„в осмину”

16°

Ułożenie żeberek w formatach

Uważne przyjrzenie się i porównanie wyżej przedstawionych pięciu rysunków przekonuje,
że w zależności od formatu położenie kres i żeberek ulega zmianie i na podstawie śladów zszywania
łatwo stwierdzić, czy mamy do czynienia z formatem arkusza rozwiniętego. W formacie arkusza
rozwiniętego 1° in plano kresy będą ułożone poziomo, żeberka pionowo, natomiast filigran będzie
się mieścił w górnej lub dolnej części arkusza.

12

Rys. sporządzony wg J. Dąbrowski, J. Siniarska–Czaplicka, Rękodzieło papiernicze, s. 152.
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Położenie filigranów w księgach różnego formatu i w zwojach

W formacie 2° in folio, który powstał przez złożenie arkusza 1° na pół, filigran znajduje się na
środku karty, a formacie 4° (в полдесть, в четверть) w grzbiecie (w miejscu złożenia). W jeszcze
mniejszym formacie 8° żeberka będą ułożone poziomo, a filigran, a właściwie tylko jego ćwiartka,
znajdzie się w narożnikach połowy kart.13
Rozmieszczenie
kres

Rozmieszczenie
żeberek

1° (in plano „в дестный
лист”, в развернутый лист)

poziomo

pionowo

W dolnej lub górnej połowie karty

2° (in folio „в десть”)

pionowo

poziomo

W środku karty

4° (in quarto „в полдесть”,
„в четверть”)

poziomo

pionowo

Połowa filigranu pośrodku wysokości karty od strony grzbietu księgi

Format13:

13

Położenie znaku wodnego

8° (in octavo „в осмину”)

pionowo

poziomo

Ćwiartka znaku w górnym lub
dolnym narożniku karty od strony
grzbietu księgi

16°

poziomo

pionowo

Ćwiartka znaku w górnym lub dolnym
narożniku karty przy brzegu księgi

sstaw stołbca

poziomo

pionowo

Na prawym lub lewym skraju karty
(górna lub dolna połowa znaku)

А. В. Сиренов, Датировка…, s. 37.
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1.6. STANDARYZACJA ROZMIARÓW ARKUSZY PAPIERU
W standaryzacji formatu papieru ogromną rolę odegrało odkrycie, że jeśli arkusz ma proporcje długości do szerokości jak długość boku kwadratu do długości jego przekątnej, wynoszący
1 : √2 = 1 : 1,414, to po złożeniu arkusza papieru na dwoje stosunek jego boków nie ulega zmianie
i zostaje zachowany bez względu na to, ile razy arkusz zostanie jeszcze podwójnie złożony. J. Siniarska–Czaplicka i J. Dąbrowski sprostowali przy okazji błędne przekonanie, że format papieru ma
coś wspólnego ze złotym podziałem odcinka, który wynosi 1 : 1,618. Obecnie w europejskiej standaryzacji przyjęty jest format zachowujący stosunek długości boku krótszego do dłuższego równy
1 : 1,41414. Do tej proporcji zbliżyły się formaty ustanowione w Polsce w 1546 r., jednak jeszcze
długo nie było warunków do wprowadzenia powszechnej standaryzacji. Stosunek boków arkusza jak
1 : 1,414 został zaproponowany jako powszechna zasada dopiero w 1909 r. we Francji i w 1911 r.
w Niemczech, a zaczął być normą (DIN 476) w 1920 r. Dopiero wówczas stał się on światowym
formatem, którego podstawą było 14 formatów przemysłowych arkuszy wyjściowych klasy I, oznaczonych kolejnymi literami alfabetu łacińskiego A, B, C, D. W pierwszej połowie XX w. większość
krajów uprzemysłowionych, poprzez swoje instytucje normalizacyjne, wprowadziła standardy formatów papieru, starając się ograniczyć ich liczbę.
W Rosji w XIX w. do najpopularniejszych należały formaty: почтовый (pocztowy) 60,75 × 92,25 cm
[1 : 1,52]; учебный (szkolny) 63 × 94,5 cm [1 : 1,5]; средний (średni) 67,5 × 101,25 cm [1 : 1,25];
писчий (piśmienny) 72 × 90 cm [1 : 1,25]; рояль (royal) 72 × 108 cm [1 : 1,5]; большой (wielki)
76,5 × 112,5 cm [1 : 1,47]. Wprowadzenie reguł ograniczających liczbę formatów do 19 przyjął,
za namową Nikołaja Riezcowa, w 1903 r. Związek Producentów Papieru Piśmiennego. W ZSRR
w związku z przejściem na system metryczny Rada Przemysłu Papierniczego, organ Najwyższej
Rady Gospodarki Narodowej, rozporządzeniem nr 147 z 24 listopada 1924 r. wprowadziła 8 standardowych formatów, które w 1935 r. ograniczono do 4: 60 × 92, 70 × 92, 70 × 108 i 84 × 108 cm,
a następnie dodano piąty format, gazetowy: 60 × 84 cm15.
Obecnie podstawą formatów powszechnie używanych jest europejska norma ISO 216 z 1975 r.
Stanowi ona rozwinięcie dawnego „światowego formatu” DIN z 1920 r. Norma sprowadza wszystkie formaty do prostokąta o proporcji boków 1 : 1,4142. Podstawowe formaty dzielą się na trzy
szeregi oznaczone literami A, B, i C. Podstawą szeregu A jest arkusz A0 o powierzchni 1 m2 i wymiarach 841 × 1189 mm.
Istota koncepcji ISO

√2

A4

A4

1

1

A3

=

√2

2
1 : √2 = √2 : 2

Format papieru wg normy ISO

W poniższej tabeli zawarto formaty przewidywane normą ISO 216. Oprócz tego przyjęto szereg innych norm dla kopert, wizytówek, blankietów bankowych, paszportów, teczek biurowych,
slajdów i in.
14
15

J. Dąbrowski, J. Siniarska–Czaplicka, Rękodzieło papiernicze, s. 155.
<http://www.moldprint.com/stati/gosty__osty/formaty_bymagi.html>: portal poligrafów Moldprint.com.
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Rozmiary arkuszy papieru w milimetrach wg Normy ISO 216
Format А
4А0
2А0
А0
А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А10

— 1682 × 2378
— 1189 × 1682
— 841 × 1189
— 594 × 841
— 420 × 594
— 297 × 420
— 210 × 297
— 148 × 210
— 105 × 148
— 74 × 105
— 52 × 74
— 37 × 52
— 26 × 37

Format B
–
–
В0
В1
В2
В3
В4
В5
В6
В7
В8
В9
В10

Format C

–
–
— 1000 × 1414
— 707 × 1000
— 500 × 707
— 353 × 500
— 250 × 353
— 176 × 250
— 125 × 176
— 88 × 125
— 62 × 88
— 44 × 62
— 31 × 44

–
–
С0
С1
С2
С3
С4
С5
С6
С7
С8
С9
С10

–
–
— 917 × 1297
— 648 × 917
— 458 × 648
— 324 × 458
— 229 × 324
— 162 × 229
— 114 × 162
— 81 × 114
— 57 × 81
— 40 × 57
— 28 × 40

Przyjęte normy wiążą się z podstawowym przeznaczeniem poszczególnych formatów i ich pochodnych, np. A3 i B4 to formaty gazetowe, A5, A6, B5 i B6 służą do druku książek, A4 to najpopularniejszy papier do pisania do drukarek i kopiarek i wszelkiego rodzaju dokumentów, C4, C5 i C6
to popularne formaty kopert. Nieco inaczej formaty określiła norma amerykańska Narodowego Instytut Standardów (ANSI), która wyznaczyła dwa zasadnicze formaty: Letter o wymiarach 8,5 × 11
cali (216 × 279 mm) i Legal 8,5 × 14 cali (216 × 356 mm), często występujące w amerykańskich
i japońskich w programach komputerowych16.

2. ZESZYT (ТЕТРАДЬ)
2.1. POCHODZENIE ZESZYTU

Rekonstrukcja antycznego zeszytu — wiązki czterech deseczek z woskowymi
tabliczkami do pisania, z gr. τετρά — cztery, oraz dyptyku, złożonego z 2 deseczek

<http://www.edsebooks.com/paper/index.html>: International Paper Sizes. A Compendium of Measurements,
Last updated January 15, 2004. Copyright © 2000–2004 EDS Inc., Editorial & Design Services.
16
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Prototypem zeszytu był dyptyk, czyli dwie drewniane, kościane lub metalowe prostokątne deseczki połączone sznurem i złożone razem, wewnątrz w prostokątnych zagłębieniach wypełnione
woskiem, na którym pisano rylcem — stylusem. Dyptyk zastępował nasz współczesny notatnik. Jeśli
taka wiązka deseczek liczyła ich trzy, nosiła nazwę tryptyk, jeśli cztery — tetraptyk, skąd od greckiego τετρά — cztery pochodzi ruski i rosyjski тетрадь (tietrad′) — zeszyt. Innym tłumaczeniem
nazwy тетрадь, jest pochodzenie jej od greckiego τετράς — ćwiartka, oznaczająca sposób składania pełnego arkusza papieru, który składano na dwoje i następnie przecinano wzdłuż załamania,
a powstałą w ten sposób kartę jeszcze raz składano na pół, uzyskując w ten sposób składkę, której
kartka stanowiła ćwiartkę pełnego arkusza. Pozostaje faktem, że zasadą było raczej składanie karty
pergaminu na pół i w ten sposób tworzenie składki dwóch kart nadających się do pisania.
W drodze ewolucji w średniowieczu dyptyki zmieniły ostatecznie swoje przeznaczenie. Sposób łączenia deseczek — skrzydeł dyptyku stał się wzorem tworzenia księgi, jaką znamy do dziś.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa księgi liturgiczne pisane na pergaminie często wprawiano
w bogato zdobione dyptyki. Tak ukształtował się typ tak zwanej monasterskiej oprawy. Okładki
sporządzano z drewna, brzegi zaokrąglano, a powierzchnię zdobiono płaskorzeźbami, pokrywano
aksamitem i skórą i obijano ozdobami z kości słoniowej, metali szlachetnych i cennych kamieni.
Ozdoby okładek były dziełami jubilerów i stawały się niezwykle drogie.

2.2. PAGINACJA JAKO CECHA PALEOGRAFICZNA
Według polskich, do dziś używanych pojęć poligraficznych cztery składki włożone jedna w drugą
tworzą zeszyt, pełną składkę 16–stronicową, której odpowiednikiem był rosyjski тетрадь. Był to zeszyt 8 ćwiartek pełnego arkusza lub czterech połówek karty in folio. Znacznie rzadziej spotyka się
zeszyty złożone z 6 połówek karty in folio (12 stron). W dawnych rękopisach nie numerowano stron
(paginacja), n u m e r o w a n o k a r t y (foliacja) l u b z e s z y t y. W rosyjskim karta to „л и с т”,
w inwentarzach rękopisów oznaczany literą „л”. W Rosji do reform Piotra I, na Rusi polskiej i litewskiej do XVII w. włącznie stosowano cyrylicki system liczebników. Zazwyczaj numerowano poszczególne karty rękopisu, toteż gdy coś znajduje się na odwrocie karty 5, to w opisie znajdziemy takie
sygnatury: „л. 5 об.”, co oznacza „оборот листа пятого”, czyli odwrotna strona karty piątej.
Wraz z powstaniem nowożytnych archiwów zaczęto inwentaryzować księgi rękopiśmienne
i wówczas wprowadzano paginację zapisywaną cyframi arabskimi, a później jeszcze zastosowano
trzeci sposób, polegający na numeracji stron. Dla zobrazowania problemu posłużmy się przykładem
z Metryki Litewskiej przechowywanej w Moskwie. Księga 18 wpisów (kopia oficjalna z ok. 1598 r.)17
składa się z dwóch części, właściwej treści księgi i rejestru zawartości, który sporządzono w trakcie
kopiowania i wstawiono na początku nowej księgi, ale zachowując układ oryginału, łącznie z paginacją, co pokazuje poniższa rycina.

Mamy tu do czynienia z trzema paginacjami. Pierwsza jest dziełem pisarza kopiującego księgę
w 1598 r. Zapisał on tekst po rusku z liczebnikiem literowym „ëèñòú ä%”. Druga paginacja powstała
w czasie inwentaryzowania i kopiowania alfabetem łacińskim ksiąg pod kierunkiem Adama Naruszewi17

РГАДА, Фонд № 389, Ед. хр. № 18.
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cza w 1786 r. i wówczas obok paginacji ruskiej wpisano arabską cyfrą numer karty „4.”. Tę numerację
potwierdziła komisja rosyjska w czasie przekazywania Metryki Litewskiej do Archiwum Ministerstwa
Sprawiedliwości. Trzecia paginacja jest dziełem archiwistów sowieckich, którzy strony księgi przenumerowali, rozpoczynając od pierwszej strony dodanego rejestru, tak więc karta 4 stała się kartą 29, a jej
odwrotna strona jest sygnowana „29 об.”. Ten sam system paginacji kart, nie stron, stosowano w drukach
cyrylickich do początku XVIII w. Natomiast już w pierwszych drukach grażdanką pojawiła się numeracja
stron cyframi arabskim, co ilustruje poniższa fotografia z książki wydanej w Petersburgu w 1717 r.18

Paginacja w książce z 1717 r.

2.3. KSIĘGA RĘKOPIŚMIENNA; ALBUM; KSIĄŻKA DRUKOWANA
Z punktu widzenia paleografii najważniejsza jest oczywiście księga rękopiśmienna, co istotne, w Europie Wschodniej, w świecie kultury prawosławnej, znajdująca się w obrocie znacznie dłużej, bo do początku XIX w. Jej dzieje są więc dłuższe o około 300 lat niż ksiąg rękopiśmiennych na Zachodzie, gdzie
wraz z upowszechnieniem druku rękopisy czytelnicze zaniknęły. Księga rękopiśmienna była w swoim
kształcie zależna od zastosowanego materiału. Jej format wynikał ze sposobu sporządzenia rękopisu.
Zatem formaty rękopisów papierowych kształtowały formaty tworzonych z nich zeszytów i ksiąg.
Nowym w dobie nowożytnej typem zeszytu, czy potem księgi stał się a l b u m. Termin zaczerpnięty z łaciny, oznaczający pierwotnie białość, którym u progu ery nowożytnej zaczęto określać księgę lub zeszyt czystych białych kart przeznaczony do wpisywania informacji lub wklejania ilustracji,
współcześnie zdjęć, pocztówek czy innych materiałów kolekcjonerskich.
W Rosji do najstarszych albumów należą przeznaczone na upominki zbiory portretów carów
rosyjskich przygotowane dla cara Aleksego Michajłowicza. Nowego znaczenia nabrały albumy
w XVIII w., wraz ze wzrostem zainteresowania podróżami naukowymi i turystycznymi. Zaczęto
tworzyć albumy zapełnione grawiurami i rysunkami upamiętniającymi zwiedzane miejsca i warte
zapamiętania dzieła sztuki, architektury, krajobrazy. Wnoszono do albumów zapiski i informacje.
Innym typem albumu były księgi wyłożone w salonach, do których goście wpisywali swoje utwo18

От азбуки Ивана Федорова до современного букваря, s. 45.
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ry, malarze rysunki poświęcone gospodarzom. Modne były albumy jubileuszowe ważnych osób,
pułków. W Archiwum Państwowym w Koninie znajduje się wspaniały taki album Kargopolskiego
Pułku Dragonów, najdalej na zachód wysuniętego garnizonu rosyjskiego w XIX w.
Drukowana książka cyrylicka do chwili wprowadzenia w Rosji grażdanki niewiele różniła się od rękopisu i zachowywała jego zasadnicze cechy łącznie z liternictwem. Ogółem ukazało się do reformy
Piotra I około 750 tytułów, wydanych w zasadzie wyłącznie w Drukarni Moskiewskiej. Niewielką
liczbę książek drukowano w warsztatach w monasterach, trochę wydawnictw cyrylickich powstawało
w Wilnie, Kijowie, Lwowie, Ostrogu. W Rosji wydawnictwa podlegały bezwzględnej kontroli i cenzurze duchownej patriarchatu. Dominowała więc tematyka religijna, ponadto podręczniki do nauki czytania i pisania (opisane w rozdz. II azbukowniki), gramatyki, matematyki, wojskowości, prawa. Dopiero
utworzona ok. 1650 r. nadworna drukarnia carska kierowana przez Symeona Połockiego wydała kilka
tytułów bez cenzury. Pojawiły się przekłady z dziedziny historii, filozofii, geografii, medycyny.
Po reformie Piotra I od razu zastosowano wzory zaczerpnięte z Holandii, gdzie car zamawiał
pierwsze druki, i krajów niemieckich, skąd wynajmowano do pracy w Rosji pierwszych drukarzy.
Już w 1708 r. zaczęto reformować Moskiewską Drukarnię, w 1711 r. car założył uniwersalną drukarnię w Petersburgu, zaczęto wydawać nowego typu książki i gazety. Z czasem swoje drukarnie
założyło wiele instytucji państwowych i cerkiewnych. Na przełomie XVIII i XIX w. książka rosyjska nabrała nowoczesnego kształtu. Pojawiła się drukowana okładka z barwnego papieru z tekstem,
zwiększono format, co pozwalało zamieścić więcej tekstu na stronie.

2.4. STANDARYZACJA FORMATÓW WYDAŃ
Format książki drukowanej nie jest tożsamy z formatem papieru. Mierzony jest wielkością powierzchni arkusza wykorzystanej do druku, w granicach której rozmieszczone są drukowane znaki. Dawne określenia formatów papieru przeniesione na grunt poligrafii zmieniły swoje znaczenie.
Wzorem tradycyjnym pozostał a r k u s z, czyli dwustronnie zadrukowany arkusz papieru zawierający pewną liczbę kart, który po zadrukowaniu jest odcinany i załamywany (falcowany) w odpowiedni
sposób, by powstała część książki — a r k u s z d r u k a r s k i — składka. Arkusze kolejno zebrane
i oprawione tworzą książkę.
Format in folio, największy z rozmiarów, nie ma oczywiście określonej konkretnej wielkości,
bo zależy od wielkości arkusza papieru użytego do druku. Z chwilą zastosowania druku potokowego
na wstędze odwijanej z roli papieru, in folio zaczęło oznaczać największy rozmiar książek o wysokości 38 cm. Powstają one z zadrukowania na arkuszu 4 stron, z których powstaje składka po jednokrotnym załamaniu. In quarto to w druku arkusz, na którym po dwukrotnym załamaniu powstaje
składka 8 stron. Jednak najpopularniejszy pozostaje, ze względu na poręczność technologii, arkusz
in octavo, zawierający 16 stron druku. Schemat zadrukowywania takiego arkusza pokazujemy niżej.
część dolna

część górna

Układ stron w składce — arkusz in octavo
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Arkusz, na którym zadrukowano po każdej ze stron 8 kolumn tekstu, należy złamać trzykrotnie:
pierwsze złamanie wzdłuż linii podwójnej, drugie — wzdłuż linii przerywanej i trzecie — wzdłuż
linii kropkowanej. Uwaga. Nie należy mylić złamywania zadrukowanego arkusza z ł a m a n i e m
t e k s t u, co w poligrafii oznacza rozkładanie samego tekstu na kolumny symbolizowane na naszym
schemacie numerami stron arkusza. Nie ma on nic wspólnego z arkuszem wydawniczym (autorskim), oznaczającym objętość tekstu mierzoną liczbą znaków ze spacjami.
Po złamaniu składka zostaje odpowiednio przycięta i powstaje tradycyjny zeszyt złożony z czterech podwójnych kart. Obecnie przy dużych możliwościach technicznych zwykle drukuje się arkusze
dwukrotnie większe, czterokrotnie łamane o 16 stronicach tekstu z każdej strony. W takim przypadku
format książki określa się wielkością arkusza użytego do druku i liczbą stron na nim wydrukowanych.
Na przykład arkusz 84 × 108/16 oznacza wydrukowanie 16 stron tekstu na arkuszu o wymiarach
84 × 108 cm. Czyli na jednej stronie arkusza umieszczono 8 kolumn tekstu. Po trzykrotnym załamaniu otrzymujemy 8 kart (16 stron) o wymiarach 42 × 26 cm. Daje to wymiary składki zaliczane do
największych. Przy średnich rozmiarach na tym samym arkuszu drukuje się 32 strony (84 × 108/32),
co daje wymiary składki 21 × 26 cm, a przy małych rozmiarach, np. 70 × 90/32 — 17,5 × 22,5 cm.
Wybór formatu książki zależy od wielu czynników, takich jak przeznaczenie, gusty czytelników
itp. W formacie octavo najczęstsze standardy określane wysokością książki to: Foolscap octavo —
17 cm, Crown octavo — 19 cm, Demi octavo — 22,1 cm i Royal octavo — 25,3 cm. Wszystkie
wielkości są przybliżone, gdyż wszystko zależy od przycięcia stron w czasie oprawiania. Bardzo
istotna jest też proporcja boków strony. Od czasów renesansu uważa się, że najodpowiedniejsza jest
proporcja oparta na tzw. złotym podziale odcinka, czyli jak 1 : 1,61, wedle innej teorii stosunek ten
powinien być taki, jak stosunek sąsiadujących z sobą liczb w ciągu Fibonacciego, czyli jak 3 : 5,
5 : 8, 8 : 13 itd. W tabeli podajemy wymiary najpopularniejszych arkuszy drukarskich z wymiarami
uzyskanych stron.
Wymiary najpopularniejszych arkuszy drukarskich z podaniem wymiarów uzyskanych stron
Format
książki

Rozmiar

Przed obcięciem
szerokość wysokość
w cm
w cm
90
60

Części
arkusza
8 (4 × 2)

Po obcięciu
stosunek
szerokość wysokość boków
w mm
w mm
220
290
1,32

60 × 90/8

Wielki

60 × 84/8

–

84

60

8 (4 ×2 )

205

290

1,41

84 × 108/16

–

84

108

16 (4 × 4)

205

260

1,27

70 × 108/16

Powiększony

70

108

16 (4 × 4)

170

260

1,53

70 × 100/16

–

70

100

16 (4 × 4)

170

240

1,41

70 × 90/16

–

70

90

16 (4 × 4)

170

215

1,26

60 × 90/16

Standardowy

60

90

16 (4 × 4)

145

215

1,48

60 × 84/16

–

60

84

16 (4 × 4)

145

200

1,38

84 × 108/32

–

108

84

32 (8 × 4)

130

200

1,54

75 × 90/32

Mały

90

75

32 (8 × 4)

107

177

1,65

70 × 90/32

–

90

70

32 (8 × 4)

107

165

1,54

60 × 90/32

–

90

60

32 (8 × 4)

107

140

1,31

60 × 84/32

–

84

60

32 (8 × 4)

100

140

1,40

70 × 108/64

Bardzo mały

70

108

64 (8 × 8)

82

125

1,52

70 × 100/64

–

70

100

64 (8 × 8)

82

102

1,24
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Drugim standardem wyróżnianym w książkach drukowanych jest rozmiar kolumny tekstu, czyli
obszar zadrukowany na każdej stronie. Celem jest uzyskanie harmonii wyglądu strony, równe marginesy i proporcje te same co książki. W standardowych i powiększonych rozmiarach stosowanych
w życiu akademickim marginesy te wynoszą zwykle około 20–25 mm.

3. OPRAWA (ПЕРЕПЛЁТ)
Język rosyjski wypracował od średniowiecza własny słownik związany z kształtem księgi i jej oprawą. Dla ułatwienia lektury prac na ten temat zmuszeni jesteśmy podać słowniczek podstawowych
określeń używanych w sztuce oprawy, introligatorstwie — переплётное дело. Przednia (wierzchnia)
okładzina — предняя крышка i tylna (dolna) okładzina — задняя крышка, współcześnie okładka —
обложка, łączone są przez grzbiet książki — корешок, zwany także спинка (dosł. plecki). Górna
część księgi nazywa się — головка (główka), a dolna — хвостик (ogonek, w polskiej terminologii
nóżki). Linia, gdzie okładka styka się z grzbietem, nazywa się — фальц, obcięcie — обрез brzegu
księgi tworzy jej кант, górny, dolny i boczny. Każda wyklejka — dwukartkowa składka przyklejona
od wewnątrz do okładki i pierwszego lub ostatniego arkusza książki to форзац. W przypadku okładek skórzanych na obu końcach grzbietu tworzono kapitałkę (dziergankę) — капиталь, zazwyczaj
będący kawałkiem materiału obciągniętego wokół sznurka, wąskim paskiem kartonu lub specjalną
plecionką etc. Natomiast wąski pasek kolorowego materiału, przyklejony do główki grzbietu między jego naciągiem a spinką, to капитальная лента. Należy wspomnieć jeszcze zwięzy — бинты
(binty), kawałki sznurka ułożone poprzecznie, do których przyszywano kartki księgi. W oprawach
skórzanych występują выпуклые бинты, wypukłe poprzeczne półokrągłe żebra grzbietu księgi. Wewnątrz skórzanego grzbietu wklejano wykonaną z cienkiej tekturki grzbietówkę — шренец.
W języku ruskim переплетать — splatać oznaczało oprawiać rękopisy, tworzyć księgę. To samo
znaczenie miało pojęcie крыть книгу. Terminy te dotyczyły więc sztuki introligatorskiej.

3.1. SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OPRAWY, DESKI, POWŁOKA, OKRYCIE
Na Rusi oprawy są znane od chwili pojawienia się rękopiśmiennych ksiąg — kodeksów. Aż do końca XVII w. okładki wytwarzano wyłącznie z drewna. Deski do oprawy przycinano równo z blokiem
księgi i przymocowywano do niego skórzanymi rzemieniami, do których były przyszyte składające się
na księgę zeszyty. Zewnętrzną stronę deski obciągano skórą, którą zaginano do wewnątrz. Każdy rzemień przechodził przez otwory wywiercone w deskach. Wewnętrzną część okładek oklejano pergaminem. Grzbiet księgi robiono płaski lub wypukły bez odstępu. Każda księga była wyposażana w zapięcia (застёжки) lub paski służące do zawiązywania (завязки). Brzegi bywały barwione i znakowane
ozdobnymi napisami lub obrabiane specjalnymi narzędziami w celu nadania im odpowiedniej faktury.
Oprawy dzieliły się na okryte (окладные) i użytkowe (dosł. codzienne — обиходныe). Okrycie
(оклад) to bogato zdobiona metalowa koszulka nakładana na wierzchnią okładzinę, charakterystyczna także dla świętych ikon. Koszulka była wykonywana ze złota lub srebra, albo z pozłacanej czy
posrebrzanej miedzi. Okrycia zdobiono dodatkowo tłoczeniami, dolutowywano ażurowy misterny
filigran (скань), zrobiony z gładkiego lub skręcanego druciku, dodawano emalię i czerń, drogocenne
kamienie, perły itd. Jako tło pod okrycie stosowano cenne tkaniny, aksamit, atłas, brokat lub cienko
wyprawioną skórę. Motywy i tematy okrycia zależały od treści księgi. Technologia oprawy ksiąg na
Rusi nie różniła się od stosowanej w innych krajach europejskich — szycie, obróbka grzbietu, mocowanie desek do bloku księgi, obciąganie desek skórą lub tkaniną, wytłaczanie wzorów na skórze
i zdobienie brzegów księgi, wszystko to było ściśle określone i w zasadzie pozostawało niezmienne do
drugiej połowy XIX w., gdy rzemieślnicze oprawy zaczęto zastępować oprawianiem maszynowym.
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3.2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA UŻYWANE DO OPRAWY
Podstawowym urządzeniem jest rama (stojak) do szycia o kształcie niezmienionym od wieków do
dziś, na którą składają się dwa stojaki przytwierdzone do boków deski i górna listwa. Między listwą
a deską, na której układany jest przygotowany do szycia blok książki, grzbietami zeszytów do brzegu, rozciągnięte są wąskie rzemienie lub sznury przebiegające w wypiłowanych w bloku rowkach,
do których przyszywa się kolejne zeszyty (тетради).

Przykład szycia książki w ramie. Obecnie stosowane są ramki z regulowaną wysokością listwy górnej

Po zszyciu bloku tworzy on księgę, którą za pomocą tychże rzemieni lub sznurów mocuje się do
desek tworzących okładziny. W starszych oprawach rzemienie te były przeplatane kilkakrotnie przez
deskę i blokowane kołkiem. Następnie starano się je ukryć poprzez oklejenie grzbietu skórą.

Grzbiet księgi bez zewnętrznego skórzanego okrycia

Schemat mocowania rzemieni splotu do desek
okładzin i zapinek (przekrój poprzeczny)

Gdy już powstała księga, kolejną fazą obróbki było ewentualne ozdobienie i zabezpieczenie okładzin
obciągniętych skórą. Do wytłaczania linii prostych na skórzanych powłokach służył drożnik, linii krzywych — filetka. Z kolei radełkiem (nakatką) — było to kółko na osi z rączką — wytłaczano powtarzalne
wzory. Bordiury — ozdobne wzory wzdłuż brzegu okładziny — wytłaczano przy pomocy basm (tłoków)19,
prostokątnych stempli, które stawiane kolejno tworzyły ornament ciągły. Były też basmy wypełniające,
stemple różnych kształtów i wzorów, do wytłaczania ozdób na pustych płaszczyznach okładziny.

Basmy prostokątne bordiurowe

19

Basmy wypełniające

M. Фасмер, t. 1 , s. 131, z tur. basmak — tłoczyć, pieczętować.
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Radełka i przykład wzoru wytłoczenia, jakie można dzięki nim uzyskać

3.3. KLAMRY I ZAPIĘCIA. NAROŻNIKI, ŚREDNIKI (СРЕДНИКИ),
GUZY (ЖУКОВИНЫ)
Narożniki i średniki to duże metalowe ozdoby z ornamentami, nakładane na narożniki i w środku
przedniej okładziny, rzadziej stosowane na okładzinie tylnej. Cechą charakterystyczną wyposażenia
oprawy były jej zabezpieczenia przeciw kradzieży oraz wyrwaniu kart. Z tego powodu księgę zamykano. Służyły temu zapinki (застежки), specjalne klamry spinające okładziny oprawy od strony
otwarcia. Zapinki były dwojakich rodzajów. Pierwszy typ to kółko, pętla lub wycięty otwór na końcu
rzemienia przytwierdzony do jednej z okładzin, który nakłada się na trzpień (спень) — kołek znajdujący się na drugiej okładzinie. Drugi rodzaj zapinek to znajdująca się na końcu przytwierdzonego
do jednej z okładzin paska sprzączka z haczykiem o rozmiarach otworu przebitego lub wywierconego w drugiej metalowej części zapinki montowanej do jednej z okładzin. Obok zapinek stosowano taśmy, sznurki, paski lub rzemienie przytwierdzone do okładzin, którymi księgę zawiązywano
(завязки).

Zapinki typu pierwszego w rozłożonej oprawie

Zapinka typu drugiego

Zabezpieczeniu okładziny przed zniszczeniem, nadmiernym zużyciem służyły metalowe osłony. Podstawowymi były guzy, tzw. żuki, niewielkie dekoracyjne, a jednocześnie praktyczne rodzaje
gwoździa z wypukłym łebkiem, o bardzo niekiedy wyszukanym wzorze, nabijane na przednią i tylną
okładzinę. Kilka, a nawet kilkanaście guzów nabitych na okładzinę mogło tworzyć symetryczny
wzór stanowiący dodatkową ozdobę.
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Schematyczny obraz okładziny z narożnikami,
średnikiem i symetrycznie rozłożonymi guzami.
Oprawa typu nowogrodzkiego XIV–XV w.

Innymi sposobami ochrony okładziny sporządzonej z cennej skóry lub materiału były metalowe
narożniki i średniki. Narożniki były bądź metalowymi okuciami, bądź bogato zdobionymi tłoczonymi z metali szlachetnych płaskorzeźbami o rozmaitych motywach. Dla rosyjskich — i nie tylko rosyjskich — ewangeliarzy najczęściej stosowanym motywem narożników były wyobrażenia czterech
ewangelistów. Na Rusi zawsze występowali oni razem wszyscy czterej.
Średnik był natomiast tego samego typu ozdobą umieszczaną zawsze w centralnej części przedniej okładziny. Podstawowym motywem średnika w oprawach ewangeliarzy i ksiąg liturgicznych
było Ukrzyżowanie Chrystusa (распятье), choć zdarzały się także inne motywy, wizerunki świętych lub stylizowane ornamenty roślinne.

3.4. OPRAWA JAKO CECHA PALEOGRAFICZNA
Historia oprawy jest jednym z ważniejszych działów paleografii, określa bowiem zewnętrzne cechy
księgi, jednego z najpowszechniej spotykanych rodzajów rękopisu ruskiego. Podstawowymi cechami oprawy, które należy uwzględnić przy jego opisie, jest zebranie możliwie najdokładniejszych
informacji o jego wyglądzie, wymiarach, o sposobie samej oprawy (pokrycia okładzin), materiale
okładek, ich cechach, sposobie połączenia z blokiem i zszytych kartach, o bloku księgi, ozdobach
i ornamentach (rodzaje i tematy) wytłoczonych na oprawie. Dopiero na podstawie wszystkich tych
cech możliwe jest datowanie oprawy.
Do najważniejszych cech paleograficznych należą okładziny. Do końca XVII w. są to deski,
później karton i sprasowany papier. Do cech paleograficznych zalicza się także gatunek drewna na
okładziny, gatunek skóry, jaką obłożono deski, sposób jej wyprawienia. Od XVII w. obok powłok
skórzanych pojawiają się tkaniny. Następnie badana jest obróbka okładzin, sznur splotu, sposób
mocowania desek. Ważne jest też sprawdzenie, czy jest to oprawa pierwotna, naprawiana, czy księga była powtórnie lub wielokrotnie oprawiana, bo wówczas należy zbadać wszelkie pozostałości
wcześniejszych opraw. Kolejną cechą paleograficzną jest mocowanie grzbietu, charakterystyczne
sposoby jego wiązania z okładzinami, sposoby krycia rzemieni i sznurów mocujących. Sprawdza się
także, czy dla ich ukrycia wypiłowano rowki w bloku zeszytów. Dalej sprawdza się sposób wykonania kapitałki (dzierganki) — paska materiału nakładanego na brzegi grzbietu księgi. W odniesieniu do bloku księgi ważny jest sposób jego obcięcia i ewentualne zdobienia. Do oprawy należą też
wszelkie okucia. Ich rodzaje i zdobienia pozwalają doprecyzować datowanie.
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Z a s a d n i c z e r o d z a j e o p r a w:
1. J e d n o l i t a (XIII–XVIII w.), skórzana, aksamitna, brokatowa, płócienna, pergaminowa oprawa.
Najpopularniejszy typ oprawy, której grzbiet i okładziny powleczone są tym samym materiałem,
który jest zagięty do wnętrza i przymocowany do wewnętrznej strony desek.
2. P ó ł s k ó r z a n a (XV–XVIII w.) lub z innych materiałów częściowo zrobiona oprawa, w której
materiałem (skórą) obciągnięty jest tylko grzbiet i nie więcej niż połowa przylegających do niego
okładzin. W rosyjskim używa się do opisu terminu „в затылок” — „w potylicę”.
3. P o d w ó j n a o k l e j k a (XVI–XVIII w.) — okładka dwukrotnie powleczona różnymi materiałami, np. gruba zewnętrzna powłoka chroni tłoczony złotem i srebrem ornament przed uszkodzeniami i brudem.
4. O k ł a d k a s a k w a (сумкa) — miękka, elastyczna okładka ze skóry lub tkaniny z długą przeważnie trójkątną klapą z zawiązaniem, daleko wystająca poza przedni skraj księgi. Była to rozpowszechniona w XVI–XVII w. oprawa pozwalająca na łatwe przenoszenie książki np. za pasem.
5. O p r a w a k a r t o n o w a zwana „в досках бумажных”, stosowana w Rosji od XVIII w.

3.5. SYSTEMATYKA OPRAW KSIĄG XII–XX W.
Oprawy okryte należą do najcenniejszych zabytków sztuki introligatorskiej, są przechowywane
w specjalnych kolekcjach, opracowane i skatalogowane. Do najcenniejszych opraw na Rusi z okresu
średniowiecza należy Ewangeliarz Mścisława z XII w. oprawiony w Konstantynopolu, oraz arcydzieło jubilerskie Ewangeliarz Fiodora Koszki z 1392 r.

Oprawa wykonanego w Konstantynopolu Ewangeliarza
Mścisława Wielkiego, pisanego przez Aleksa, syna
prezbitera, i zdobionego złotem przez Żdana

Oprawa Ewangelii Tygodniowej Fiodora Koszki
z 1392 r.

Opisy zwykłych opraw z terenu Rusi opracowali najszerzej Pawieł Simoni (1859–1939) i Sokrat Klepikow20. S. Klepikow wyodrębnił cztery okresy w rozwoju opraw do końca XVII w.: (1)
П. К. Симони, Опыт сборника сведений...; tenże, Собрание изображений окладов на русских богослужебных книгах XII–XVII вв., вып. 1: Древнейшие церковные оклады XII–XIV вв., С.–Петербург 1910; С. А. Клепиков, Из истории русского художественного переплета, [w:] Книга: Исследования и материалы, Москва
20
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wczesny okres nowogrodzki, obejmujący wiek XIII i XIV; (2) późny okres nowogrodzki, zwany
także czudowskim, od typowych opraw tego okresu przechowywanych w monasterze Czudowskim w Moskwie (XV w.); (3) okres troicko–sergijewski, obejmujący drugą połowę XVI w. oraz
(4) okres moskiewski XVII w.; a dodatkowo równolegle okres ukraiński i litewski, również koniec XVI i XVII w.
3.5.1. W c z e s n y o k r e s n o w o g r o d z k i (XIII–XIV w.). Oprawy wykonywane głównie
w Nowogrodzie sporządzano z grubych desek 15–20 mm, przyciętych dokładnie do bloku księgi.
Rzemienie służące do zszywania księgi przeciągano przez otwory w desce okładziny i zaciskano klinem w ostatnim otworze. Deski oklejano skórą świńską zagiętą do wewnątrz na 2–4 cm i dodatkowo
mocowano kołeczkami. Stosowano zapinki przy wszystkich brzegach księgi. Początkowo ksiąg nie
ozdabiano, dopiero około przełomu XIII/XIV w. zaczęto nabijać na okładziny gwoździe z wypukłym
łebkiem, a w środku nabijano metalowy lub skórzany prostokąt albo ozdobną sprzączkę.

Schemat tłoczeń na obu okładzinach
typu nowogrodzkiego z XV w.

Schemat systemu zdobień przedniej i tylnej okładziny
z późnego okresu nowogrodzkiego

3.5.2. P ó ź n y o k r e s n o w o g r o d z k i, trwający od przełomu XIV/XV w. do połowy XVI w.,
charakteryzuje się znaczną zmiennością wyglądu opraw. Z poprzedniego okresu pozostał kształt
zewnętrzny ksiąg, sposób przycięcia desek i sposób szycia. Zapinki pozostały tylko przy dłuższym
brzegu. Całkowitej zmianie uległy metody oprawy, materiały okrywające deski i ich ozdoby. Świńską skórę zastąpiono skórą cielęcą wysokiej jakości. Gładkie, wytłaczane jedynie prostymi liniami przekątnymi okładziny od połowy XV w. zaczęto ozdabiać wytłoczeniami romboidalnymi i na
przecięciach linii wbijano okrągłą rozetkę. W drugiej połowie XV w. zaczęto na górnej okładzinie
tworzyć ozdobne tłoczenia bordiurowe, a środek wypełniano ornamentem symetrycznym. W XVI w.
rzemienie mocujące zaczęto zastępować sznurem.
3.5.3. O k r e s t r o i c k o – s e r g i j e w s k i (ok. 1560–ok. 1650) to po zniszczeniu przez Moskwę Nowogrodu okres dominacji w kulturze cerkiewnej Ławry Troicko–Sergijewskiej. Wynaleziony tam nowy typ oprawy charakteryzował się cieńszymi deskami — 0,8–1,2 cm, które wystają
poza blok księgi i mają zaokrąglone brzegi. Sznury mocujące blok do desek ukryto wewnątrz.
Deski są obciągane cienką skórą cielęcą, jednak najważniejszą cechą okresu są nowe typy ozdób,
symetrycznie rozłożone guzy na spodniej okładzinie, szeroka rama z ornamentem roślinnym tłoczona radełkami na obu okładzinach, wewnątrz której płaszczyzna podzielona na trzy pola, na

1959, сборник 1, s. 98–166; tenże, Описание древних русских обиходных переплетов, [w:] Методические рекомендации по описанию славянорусских рукописных книг, Москва 1976, вып. 2, ч. 1, s. 51–77.
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środkowym większym miała tłoczony średnik z motywem roślinnym. W XVII w. zastosowano
ozdobne metalowe okucia.

Schemat rozłożenia zdobień na przedniej okładzinie
opraw Ławry Troicko–Sergijewskiej

Typowy średnik z introligatorni Ławry Troicko–
Sergijewskiej z XVI–XVII w.

3.5.4. O k r e s m o s k i e w s k i (koniec XVI — XVII w.) w dziejach oprawy rękopisów związany jest z działalnością drukarni znanej jako Moskiewski Dwór Drukarski (Московский печатный
двор), gdzie przybyły z Litwy mistrz Onisim Radziszewski założył warsztat, którego najstarsza znana oprawa pochodzi z około 1594 r. Radziszewski wprowadził do opraw wytłaczanie tytułu księgi
na górnej okładzinie w ten sposób, że powyżej średnika znajdował się napis „Книга глаголемая”
(księga nazywana), a poniżej właściwy tytuł, np. „Апостол тетръ”, czy „Псалтыр следования”.

Średnik z motywem walki lwa z jednorożcem z introligatorni Drukarni Moskiewskiej i ten sam motyw na
frontonie budynku tej drukarni na ulicy Nikolskiej w Moskwie.

W środku jako średnik wstawiano znak Drukarni Moskiewskiej, ulubiony motyw Iwana IV Groźnego — w okrągłym otoku pod koroną, stojący na tylnych nogach lew walczący z jednorożcem.
W późniejszym czasie zastąpił go prostokątny średnik z wyobrażeniem dwóch ptaków stojących
ponad ornamentem roślinnym. Introligatornia Moskiewskiej Drukarni wypuszczała na rynek książki w jednakowych prostych skórzanych oprawach ozdabianych skromnymi wytłoczeniami. Wyższą jakość nadawano księgom przeznaczonym na dary (подносные), których oprawy wykonywano
z safianu, aksamitu, jedwabiu, brokatu ze złotymi tłoczeniami i artystycznie obrobionymi bokami,
grawerowanymi zapinkami etc.
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W XVII w. księgi rosyjskie nabierają szczególnych cech, odróżniających je od opraw poprzedniego okresu. Deski okładek wychodzą poza blok księgi, łączy je wypukły grzbiet, dzielony na części
poprzecznymi skórzanymi wałkami (bintami). Tytuł księgi zaczęto tłoczyć na grzbiecie, natomiast
na wierzchniej okładzinie podwajano napis „Книга глаголемая”, który stawał się ornamentem. Na
przełomie XVII i XVIII w. zaczęto okładziny drewniane zastępować kartonowymi.

Minieja służebna, wydanie Moskiewskiej Drukarni z 1645 r., typowa skórzana tłoczona oprawa

W znakach z przełomu XVII/XVIII w. wizerunek dwóch ptaków wytłaczany jest też u dołu
okładki, zaś na początku XIX w. w otoku lwa i jednorożca znajduje się napis „избави мя от уст
лвовых и от рог единорож — смирение мое” (wybaw mnie od paszczy lwa i rogu jednorożca —
pokoro moja).
3.5.5. O p r a w y z z i e m u k r a i ń s k i c h i L i t w y. Największym i najstarszym ośrodkiem kulturalnym była Ławra Kijowsko–Pieczerska, ale jej archiwum i księgozbiór zniszczył pożar
w 1718 r. Tylko bardzo nieliczne zachowane zabytki świadczą o mistrzostwie kijowskich introligatorów21. Warsztat w Ławrze powstał z chwilą utworzenia drukarni w 1619 r.22 Oprawy kijowskie
i lwowskie były bogate w ozdoby metalowe, narożniki i średniki, zawierające tematyczne kompozycje z wyobrażeniami czterech ewangelistów na czterech narożnikach wierzchniej okładziny,
Ukrzyżowanie w centrum i wyobrażenie Bogurodzicy u dołu pośrodku. Do najcenniejszych tego
typu zabytków należy wykonana zapewne we Lwowie oprawa Biblii Ostrogskiej Iwana Fiodorowa
z 1582 r. Na okładce zamiast tytułu umieszczono „Библɪӕ Словенска”. Środek okładki wypełniony
jest drobnymi basmami, a w centrum znajduje się prostokąt z Ukrzyżowaniem.

С. А. Клепиков, Описание древних русских обиходных переплетов, s. 59–62, cytuje prace: К. Шіроцький,
Наше стародавне інтролигаторсьтво, „Книгарь”, січень 1919, ч. 17, s. 1031–1036; Д. Щербаківський, Золотарська оправа книжки в XVI–ХІХ ст. на Україні, „Бібліологічні вісті”, 1924, 1–3, s. 111–112; tenże, Оправи
книжок у київських золотарів XVII–XVIII ст., [w:] Українська книга XVI–XVIII ст., Кихв–Xарькив 1926;
П. Курінній, Лаврськи інтролигатори XVII–XVIII вв., „Труди Українського Наукового Інституту Книгознавства”, 1926, т. 1.
22
Za: Ф. И. Титов, Типография Киево–Печерской Лавры. Исторический очерк, т. 1: (1606–1616–1721 гг.),
Киев 1916.
21
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Oprawa Biblii Ostrogskiej Iwana Fiodorowa z 1582 r.,
Lwów, koniec XVI w.

Dla XVIII w. charakterystyczna jest lakoniczność wytłoczeń — ramka poprowadzona rolką
i średnik. Bardzo często u dołu średnika znajduje się podpis snycerza. Wiele wysiłku wkładano
w opracowanie brzegów księgi. Złocono je i specjalnymi tłokami nanoszono ornamenty.
Oprawy z terenu W. Ks. Litewskiego są prawie nieznane. Nieliczne zachowały się w zbiorach
Biblioteki Uniwersyteckiej i Biblioteki Akademii Nauk (Wróblewskich) w Wilnie. Oprawy te wykazują podobieństwo do kijowskich i lwowskich. W Wilnie było liczne środowisko introligatorów,
którzy mieli swój cech23. Wśród zachowanych opraw świeckich, zamawianych przez posiadaczy
bibliotek, magnatów i kolekcjonerów, dominowały ozdoby z herbem właściciela i często otaczającym go tekstem. Pewne wyobrażenie o nich dają oprawy książek z biblioteki Zygmunta Augusta,
od 1557 r. wszystkie oprawiane w Wilnie, których zdobienia i tłoczone ekslibrisy wykonywali
miejscowi złotnicy. Okładziny te cechował dobry gust i brak przeładowania zdobieniami charakterystycznego dla opraw niemieckich24. Oprawy klasztorne, katolickie, zdaniem S. Klepikowa
cechowały na wierzchniej okładzinie duże wytłoczyny z wyobrażeniem Ukrzyżowania z charakterystycznym dla Kościoła zachodniego przedstawieniem stóp Chrystusa przybitych jednym gwoździem. Oprawy książek z bibliotek jezuickich ozdabiano na wierzchniej okładzinie symbolem
Towarzystwa Jezusowego.
Swoisty charakter miały oprawy ksiąg z biblioteki monasteru w Supraślu, które cechują proste
tłoczenia i nieliczne wąskie basmy. Czasem są to basmy tematyczne. Schemat wierzchniej okładziny
supraskiej z 1651 r. opublikował S. Klepikow25.

Dział Rękopisów Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk (MAB), sygn. F1/474.
A. Kawecka–Gryczowa, Biblioteka ostatniego Jagiellona. Pomnik kultury renesansowej, Wrocław 1988, rozdz. V.
Oprawy, s. 91–99 i ilustracje. Tamże też literatura przedmiotu.
25
Za: С. А. Клепиков, Описание..., rys. 16 i 16a, s. 76–77: BLAN, F 19–173.
23
24
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1. wytłoczenia radełkiem

2. nagłówek księgi:
Мїнїа м(є)с(ѧ)ц авгүстъ

3.Średnik z wyobrażeniem
Ukrzyżowania

4. data wydania
„р(о)к (ү) ҂а҃х҃н҃а҃” [1651]
Schemat litewskiej prawosławnej oprawy monasterskiej z Supraśla z 1651 r.

3.5.6. O p r a w y r o s y j s k i e z XVIII–XX w. W czasach Piotra I, zgodnie z duchem reform,
okładziny stały się proste, obciągnięte ciemną skórą cielęcą bez ozdób, jedynie na grzbiecie między
górnymi bintami umieszczano tytuł książki. Dla zwiększenia wytrzymałości książek wzmocniono
grzbiet, który stał się wypukły. W połowie XVIII w. modne były oprawy ceremonialne, obciągnięte
jasną miękką skórą, aksamitem i jedwabiem, ze złoconymi brzegami i bogatymi tłoczeniami. Zamawiane indywidualnie, były wyróżnikami arystokratycznych i szlacheckich bibliotek.
Gdy w drugiej połowie XVIII w. druk stał się tańszy i coraz bardziej popularny, zgodnie z potrzebami uboższego czytelnika pojawiły się nowe typy tanich i prostych opraw. Pierwsza to oprawa
półskórzana, w zasadzie kartonowa, oklejana barwnym papierem „w marmur” lub „w ptasie oko”,
gdzie skórą obciągano tylko grzbiet książki. Drugą była oprawa „w teczkę” (в папку), w pełni kartonowa, oklejona jednobarwnym papierem, z nadrukowanym tytułem i informacjami o wydawnictwie.
W ciągu XIX w. wraz z rozwojem technologii nastąpiła generalna zmiana w sposobach oprawy książek. Najpopularniejsze stały się oprawy składane półskórzane, w których na kartonowej okładce zamieszczano drukowany tytuł i litograficzną ilustrację. Zaczęto używać nowych technologii, po 1840 r. wszelkie
inne materiały wyparło płótno introligatorskie (ros. коленкор). Na początku XX w. do użytku weszła
derma, dermatoid (ros. ледерин), tworzywo skóropodobne wytwarzane poprzez powlekanie tkaniny bawełnianej nitrocelulozą z rozmaitymi dodatkami, co jeszcze bardziej zwiększyło wytrzymałość opraw.
W latach siedemdziesiątych XIX w. w Rosji masowo wytwarzane oprawy maszynowe wyparły
z rynku oprawy rzemieślnicze. Duże przedsiębiorstwa („И. Н. Кушнерев и Кo”, „Т. И. Гаген” w Moskwie i „О. Ф. Кирхнер” w Petersburgu), wyposażone w zagraniczne urządzenia, szybko opanowywały rynek i zmusiły konkurencję do modernizacji. Po rewolucji bolszewickiej nastąpiło załamanie
i zaledwie 10% wydawanych książek wychodziło w oprawie, reszta miała papierową, drukowaną
okładkę, jednak już około 1930 r. większość książek w ZSRR wydawano w oprawie fabrycznej, płóciennej lub z dermy. Zasadnicze rodzaje okładek tej epoki to: 1) kartonowa okładka z literową pieczęcią na wierzchniej i spodniej stronie książki; 2) okładka papierowa drukowana naklejona na cienki
karton, ze stosowaną już w XIX w. imitacją naklejki, tytułem oraz wydawnictwem, miejscem i datą
wydania; 3) oprawa płócienna z tłoczeniami, zwykle dwubarwna, czasem złocona; 4) elegancka oprawa z płóciennym grzbietem i okładki oklejone kolorowym papierem, do wydań akademickich etc.
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3.5.7. Oprawy książek odzwierciedlały styl artystyczny zmieniających się epok, były zgodne
ze zmieniającymi się gustami i przyzwyczajeniami, z tym zastrzeżeniem, że do końca XVIII w. oprawa miała przede wszystkim książkę zabezpieczać przed uszkodzeniem i zniszczeniem, toteż istotną
jej cechą była trwałość.

Średniowieczne oprawy ze zbiorów Rosyjskiej
Biblioteki Państwowej w Moskwie

Średniowieczne oprawy ze zbiorów Biblioteki
Narodowej w Petersburgu

Niewiele jest opraw z wczesnego średniowiecza, niemniej w oprawach jesteśmy w stanie wskazać cechy stylu epoki. Luksusowe oprawy widoczne na ilustracji z lewej wykazują cechy gustu
epoki. Na pierwszym planie widzimy pokazaną wyżej oprawę Biblii Koszki z 1392 r. o wyraźnych
cechach sztuki gotyckiej. Omówiona wraz z nią oprawa Ewangeliarza Mścisława to styl bizantyjski
z XI w. z typowymi emaliami, a dominująca na obrazku z prawej oprawa z okresu późnego nowogrodzkiego odzwierciedla stylistykę metalowego ornamentu gotyckiego. Skórzane oprawy renesansowe cechuje z kolei harmonia tłoczeń przede wszystkim tzw. ślepych, czyli nie barwionych złotem,
ale za to ze znakomicie zachowanymi proporcjami, co pokazują oprawy na poniższych rycinach.

Pateryk Jerozolimski, oprawa
S. Szełonina z XVII w.

Typowa siedemnastowieczna oprawa
skórzana

Oprawa
Troicko–Sergijewska

W późniejszym czasie nastały oprawy bardziej wyszukane, zwłaszcza w okresie baroku i rokoka,
gdy stosowano liczne złocenia, jak w oprawie z Ławry Troicko–Sergijewskiej, a w XIX w. z kolei
nawiązywano do form romantycznych, jak w oprawie z Biblioteki Rosyjskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.
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Słownik języka czeskiego
z 1845 r.

Luksusowe boki ksiąg:
Apostoł XVI w.

Ewangelia,
Lwów 1722 r.

Boki ksiąg nowożytnych, zwłaszcza tych luksusowych, były zazwyczaj złocone lub dodatkowo
zdobione ornamentami. Czasem odbijano na nich jakieś ozdobne napisy albo za pomocą specjalnych
narzędzi nadawano im odpowiednią fakturę.

4. SPECYFIKA OPRAWY DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH XVI–XX W.
4.1. FORMY KANCELARYJNE I ARCHIWIZACJA AKT
W KANCELARII LITEWSKIEJ
Kancelaria litewska jako instytucja obsługująca w. książąt litewskich w dziedzinach polityki wewnętrznej i zagranicznej powstała w czasach panowania w. ks. Witolda (1392–1430)26, jednak jej
działalność jako instytucji stałej przy osobie władcy, a od początku XVI w. jako organu państwa,
kierowanego przez kanclerza, znana jest od 1444 r. O systemie pracy kancelarii litewskiej w XV w.
wiemy niewiele. Zasadniczą pracę prowadzono w języku ruskim i łacińskim. Nadzorowali ją oprócz
kanclerza, Panowie Rada i marszałkowie, natomiast poszczególne sprawy prowadzili pisarze kancelarii, którzy kierowali pracą djaków. Tworzenie i wydawanie dokumentów, archiwizacja pism wpływających i zachowywanie kopii nie były systematyczne. Jeszcze w XVI w. wedle badań J. Bardacha
kancelarii wytaczano procesy z powodu nierzetelności pracy. Dość długo nie prowadzono żadnej
fachowej dokumentacji i archiwum. Zapewne posiadane dokumenty w zwitkach i arkuszach przechowywano w skrzyniach i w razie potrzeby po nie sięgano. Poza urzędami dokumenty ważne oddawano na przechowanie do cerkwi lub trzymano w domu.
Dopiero z 1492 r. mamy pewną wiadomość, że zaczęto systematycznie prowadzić księgi Metryki Litewskiej, do której jako pierwszy zaczął wprowadzać dokumenty pisarz Fedko Januszkowicz
rodem z Wołynia. Z dość pewnych, ale nielicznych informacji można wnosić, że pisarze po ostatecznym uformowaniu dokumentu tworzyli jego kopię we własnym zeszycie. Towarzysząc władcy
w jego ciągłych podróżach, zapewniali ciągłość pracy kancelarii. Dopiero po przyjeździe do Wilna
składali te zeszyty pisarzowi odpowiedzialnemu za archiwizację, który polecał ich skopiowanie do
Metryki Litewskiej. Gdy osiągnięto pewną objętość, ze skopiowanych zeszytów tworzono księgę,
którą oprawiano, a oryginalne zeszyty–kopiariusze chowano27.
M. Kosman, Kancelaria w. ks. Witolda, „Studia Źródłoznawcze”, 1969, t. 14, s. 91–119.
Takie wnioski wynikają z analizy jedynej zachowanej w oryginale 9 księgi Metryki Litewskiej z początku XVI w.,
w którą wszyto dzięki pewnemu bałaganowi w kancelarii nie tylko kopie, ale także dwa zeszyty oryginalne: Lietuvos
26
27
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Kanclerz Olbracht Gasztołd (1522–1539) nakazał uporządkowanie Metryki Litewskiej i prowadzenie ksiąg wedle trzech kategorii: księgi wpisów (записей), księgi spraw sądowych (судных дел),
księgi spraw publicznych (публичных дел). Później pojawiły się jeszcze odrębne księgi lustracji
(переписей) i sigillata, a w XVII w. taryfy podatkowe. O zasadach łączenia i przechowywania dokumentów w Archiwum W. Ks. Litewskiego sądzić możemy na podstawie księgi 1 Metryki Litewskiej28, która jest pochodzącym z ok 1584 r. inwentarzem dokumentów przechowywanych w Kancelarii W. Ks. Litewskiego, czyli opisem nieistniejącego jeszcze archiwum państwowego29. Okazuje
się, że dokumenty w kancelarii przechowywano w workach. Tak więc w księdze wpisano regesty
dokumentów wedle numeracji worków: Saccus N° 1, po czym każdy kolejny dokument otrzymywał
odpowiednią literę alfabetu, A, B, C..., do końca alfabetu, po czym kolejno A.a, B.b...., itd. W ten
sposób sporządzono regesty 698 dokumentów znajdujących się w 13 workach (nie wszystkie ponumerowano w kancelarii, niektóre numery nadali dopiero późniejsi metrykanci).
Nieco inaczej swoje archiwum zorganizowała królowa Bona, która wedle zachowanych materiałów Metryki Litewskiej kazała akta układać tematycznie, wedle pertynencji, odnosząc się do poszczególnych majątków lub większych kompleksów, dla których tworzono osobne wiązki — fascykuły. Jak je organizowano, nie wiemy. Były to jednak jakoś związywane wiązki akt luźnych. Z czasem wykształciło się pojęcie fascykułu, jako grupy akt pokrewnych treściowo, które razem zbierano
i zszywano w jeden plik lub trzymano w jednej teczce. Jak wykazuje organizacja Archiwum Radziwiłłowskiego (obecnie w AGAD w Warszawie), wyodrębnione do ogólnego zbioru dokumentów
pergaminowych dyplomy noszą dawne sygnatury wskazujące na przynależność do określonych fascykułów rzeczowych w Archiwum w Nieświeżu. Do dziś poszczególne dokumenty przechowuje się
w odrębnych pudłach lub teczkach. Łączenie i szycie dokumentów oryginalnych w poszyty i księgi
pojawiło się dopiero w dobie późniejszej w archiwach prywatnych, już w pierwszej połowie XIX w.
Widać to w kolekcjach dokumentów zebranych przez Tytusa Działyńskiego w Kórniku, gdzie akta
pokrewne są oprawiane w księgi liczące nawet po kilkaset kart, jak i w przechowywanych tam
licznych aktach majątkowych, przykładowo kilkadziesiąt tomów oryginalnych akt z XVII–XIX w.
z archiwum Świeykowskich z Ukrainy.

4.2. SPECYFICZNE FORMY KANCELARYJNE I ARCHIWIZACJA AKT
W PAŃSTWIE MOSKIEWSKIM
Urzędy centralne W. Ks. Moskiewskiego — prikazy zaczęto tworzyć w końcu XV w. Urzędy te szybko wytworzyły własny system archiwizacji dokumentów. Przykładowo Prikaz Poselski, prowadzący
sprawy zagraniczne, zaczął tworzyć kopiariusze — księgi poselskie (посольские книги), wszelkich
dokumentów odbieranych i wysyłanych do poszczególnych krajów osobno. Dzięki temu Rosja do
dziś dysponuje zupełnie wyjątkową wiedzą co do własnych stosunków międzynarodowych. Najstarsza tego rodzaju księga, Krymska, zaczyna się w roku 1474, natomiast poselstwa wymieniane
z W. Ks. Litewskim i Polską zaczyna osobna księga pod rokiem 1487, ale być może wcześniejsza
się nie zachowała30. Wpisywano do nich pod kolejnymi poselstwami wszelkie sprawy do nich się
Metrika, Kn. Nr. 9 (1511–1518), parengė K. Pietkiewicz, Vilnius 2002. Podobnie było zdaje się z aktami pomieszczonymi w księgach 7 i 8 Metryki Litewskiej, gdyż do księgi 8 wpisano, a może tylko wprawiono dodatkowe kopie
dokumentów dyplomatycznych z lat 1506–1509 (nr 1–81), które znajdują się także w księdze 7. Jak było, nie możemy stwierdzić, bo księgi te są kopiami z końca XVI w.
28
Lietuvos Metrika, Knyga Nr. 1 (1380–1584), parengė A. Baliulis, R. Firkovičius, Vilnius 1998.
29
I. Sułkowska–Kurasiowa, Archiwum dokumentowe W. Ks. Litewskiego, AGAD, Warszawa 1958, s. 25.
30
Памятники дипломаттіеских сношеїшй Московскаго государства с Польско–Литовским, изд. Г. Ф. Карпов,
т. 1, [w:] Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества, т. 35, С. Петербург 1882 (SIRIO).
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odnoszące. Wszystko to sporządzano w punktach (статьях), toteż w archiwum taka księga określana była jako статейный список. Porównanie treści ksiąg Prikazu Poselskiego z zawartością spraw
poselskich w Metryce Litewskiej wykazuje wręcz szokującą przewagę profesjonalizmu djaków moskiewskich nad bałaganem panującym w pracy pisarzy litewskich.
Innym specyficznie rosyjskim sposobem archiwizacji dokumentów jest zwój zwany столбец,
którego pierwotną odmianą był antyczny zwój свиток. Stołbiec stanowił swoistą dla Rosji formę kancelaryjną i jednocześnie jednostkę archiwalną. Dokumenty tego typu tworzyły instytucje
centralne oraz podległe im lokalne izby w powiatach, izby sądowe we włościach, a także osoby
prywatne. Sporządzane dokumenty pisano jednostronnie na długich kartkach papieru. Jeśli tekst
nie mieścił się na jednej kartce, pisano na następnej, po czym doklejano ją u dołu. Odwrotna strona
dokumentu pozostawała niezapisana. Czasem na niej odnotowywano adresata dokumentu, składano podpisy lub odnotowywano decyzje. Brudnopis poprzedzający wystawienie dokumentu i jego
kopii był świadectwem wydania dokumentu (отпуск), toteż doklejano go i włączano do zwoju.
Adres pisano na odwrocie pierwszej sklejki. System polegał na tym, że wszystkie dokumenty —
wpływające w porządku ich otrzymania i rozpatrzenia oraz wszystkie dokumenty przygotowane
przez instytucje tworzące zbiory (фондообразователи), w tym kopie akt wydanych i brudnopisy,
różnego rodzaju wypisy z ksiąg i zaświadczenia, w porządku ich sporządzenia — wklejano w jeden zwój (столп), do którego należały wedle rodzaju lub charakteru spraw. W ten sposób stołbiec,
a szczególnie stołp, rzadko zawierają jeden akt czy sprawę, częściej jest to zbiór czasami bardzo
licznych i różnorodnych akt.

Akt Ułożenia soborowego 1649 r. Stołbiec o długości
309 metrów, składający się z 959 sklejek (sstawów),
przechowywany w pozłacanym srebrnym pojemniku,
ufundowanym przez Katarzynę II w 1767 r.

Typowy stołbiec opracowany w archiwum,
z nadrukowaną banderolą informującą ogólnikowo
o zawartości

Ten typ łączenia akt miał wiele niedogodności. Przede wszystkim nie odnotowywano szczegółowo
zawartości zwoju, ale jedynie ogólnie ją określano wedle nazw (поимянно) lub spraw (на перечень).
Znalezienie konkretnego dokumentu wymaga rozwinięcia i przejrzenia ogromnej ilości tekstu, nieporęcznego w pracy. Brak opisu i numeracji kartek nie pozwalał na należyte zabezpieczenie całego
zwoju przed kradzieżą i podmianą pojedynczych dokumentów. Częste zwijanie i rozwijanie powodowało uszkodzenia, a przechowywanie akt w ściśniętych zwojach sprzyjało niszczeniu ich przez
grzyby i drobnoustroje.
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Wyjęty ze stołbca i rozłożony na kartki list posłów cara Michała Romanowa w sprawie delimitacji granicy
litewsko–rosyjskiej po pokoju w Polanowie z 7 XI 1634 r.

5. SPOSOBY SCALANIA PISM URZĘDOWYCH (DOKUMENTÓW)
W XVIII–XX W.
5.1. ZMIANA FORM DOKUMENTÓW KANCELARYJNYCH
W EPOCE REFORM PIOTRA I
W 1700 r. Piotr I wydał rozporządzenia, którymi nakazał zmianę form kancelaryjnych, dotąd stosowane powszechnie zwoje w praktyce kancelaryjnej zastąpiły zeszyty, „дестевые тетради”,
czyli arkusz składany na dwoje, zamiast dotąd stosowanej ćwiartki. Motywem było lepsze chronienie akt i oszczędność papieru, dzięki pisaniu po obu stronach kartki. Reforma wchodziła w życie z oporami wynikającymi ze spadku dochodów biurokracji, która od 1699 r. pobierała opłaty za
załatwianie spraw w formie papieru stemplowego. Przykładowo Prikaz Pomiestny, zajmujący się
własnością ziemską szlachty, odnotował zmniejszenie przychodów, ponieważ pisanie dokumentów
po obu stronach karty zmniejszyło zużycie papieru. Jednak car Piotr I jeszcze raz przypomniał ukazem z 21 marca 1702 r., że „по прежнему обыкновению на столбцах не писать, чтоб в приказах
всякие дела были в книгах” (wedle dawnego zwyczaju na stołbcach nie pisać, żeby w prikazach
wszystkie sprawy były w księgach), co oznaczało prawdziwy koniec dawnych form kancelaryjnych.
W 1726 r. Senat wydał rozporządzenie o przepisaniu starych stołbców w zeszyty w jednolitym wymiarze po 25 wierszy na stronie i splecenie ich w księgi (дестевыя книги) w celu lepszego zachowania akt majątkowych w Archiwum Państwowym31.

В. П. Автократов, К истории замены столбцовой формы делопроизводства тетрадной в начале XVIII в.,
„Проблемы источниковедения”, 1959, т. 7, s. 274–286; Н. Н. Оглоблин, Обзор столбцов и книг Сибирского
приказа (1592–1768), т. 1–4, Москва 1898–1901; Б. Г. Литвак, Очерки источниковедения массовой документации XIX — начала XX века, Москва 1979.

31
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5.2. WSPÓŁCZESNE FORMY KANCELARYJNE
I SPOSOBY ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW
Sprawy (дела), oznaczające sposób łączenia akt, zwłaszcza sądowych, śledczych, policyjnych i prokuratorskich, obecnie zbierane są zwykle w teczkach skoroszytach. Dawniej takie akta szyto nićmi
w jeden poszyt. W polskiej nomenklaturze nazywa się on tomem akt. Przy dużych sprawach karnych
często jedna sprawa zawarta bywa w dziesiątkach tomów. Obok tego w nomenklaturach rosyjskich
są takie pojęcia zestawów dokumentów, jak pakiet (пакеты), oznaczający jakąś ilość dokumentów odnoszących się do sprawy, czy też zbiór rozmaitych dokumentów i zaświadczeń wymaganych
w celu załatwienia danej sprawy urzędowej, które zebrane i opakowane tworzą właśnie pakiet. Zwykle rozumie się przez to zestaw dokumentów komuś dostarczany, np. pakiet przekazywany z ambasady do właściwego ministerstwa. Jeśli tworzony jest zbiór wszelkich informacji o osobie, czy
nieruchomości lub innym przedmiocie, taki zestaw dokumentów, relacji, zaświadczeń, obserwacji
nosi nazwę dossier (досье).

Okładka słynnej sprawy kremlowskich lekarzy
oskarżonych przez Stalina o spisek

Typowe tomy spraw karnych

Typowy skoroszyt do założenia sprawy

Pakiet zapieczętowany z syntetycznym opisem
zawartości w pieczęci

Dokumenty we wszelkiego rodzaju biurach i kancelariach zwykle przechowuje się w teczkach
(папки) lub skoroszytach (скоросшиватели) i kopertach (конверты). Nie są to ściśle określone
jednostki archiwalne, ale znajdują się w powszechnym użyciu. Umiejętność szycia akt nadal jest
jedną z podstawowych umiejętności sekretarskich. Tylko bowiem w ten sposób po odpowiednim
zabezpieczeniu uzyskujemy pewność, że zszyte akta nie zostaną podmienione na falsyfikaty, a kradzież lub próba manipulacji mogą zostać wykryte. Co prawda coraz częściej szycie zastępowane
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jest digitalizacją akt, czyli ich skanowaniem i przechowywaniem obrazów w formie elektronicznej.
Niemniej nadal w sądownictwie stosuje się powszechnie szycie akt, polegające na przekłuciu pakietu
szydłem i zszyciu dokumentów nicią szewską (dratwą)

Szycie akt sądowych
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Rozdział VII

ZDOBIENIE RĘKOPISÓW I DRUKÓW CYRYLICKICH

1. ORNAMENT I MINIATURA JAKO CECHY PALEOGRAFICZNE
1.1. OZDABIANIE TEKSTÓW PISANYCH NA RUSI I W ROSJI
1.1.1. Zdobienie rękopisów cyrylickich, co celnie zauważył Bogdan Horodyski, jest nieporównanie skromniejsze od bogato iluminowanych średniowiecznych i późniejszych rękopisów łacińskich. W rękopisach ruskich XI–XIX w. stosowano trzy rodzaje zdobień: ornament, miniaturę
i ilustrację. Wedle określenia Wiaczesława Szczepkina ornament (łac. ornamentum — ozdoba)
to r y t m i c z n a o z d o b a l e ż ą c a n a p ł a s z c z y ź n i e. Każdy ornament składa się z powtarzających się elementów, ma określoną ramkę zaznaczoną lub nie zaznaczoną. Ornament może
mieć bardzo różne kształty, od prostych do bardzo skomplikowanych. Rytmiczne części ornamentu — powtarzające się elementy artystyczne to motywy ornamentu. Motyw działa na nas poprzez
wrażenie estetycznej jedności, choć może być on bardzo skomplikowany — i dzielić się z kolei na
mniejsze motywy itd.
Termin ornament późno trafił do języka rosyjskiego. W języku staroruskim zdobione rękopisy
miały swoje specjalne nazwy. Rękopis (do dziś w języku rosyjskim jest to słowo rodzaju żeńskiego)
mający artystycznie wykonaną oprawę i ozdobiony ornamentami to była рукопись сраженная lub
ображенная (wystrojona, ustrojona); odróżniano go od rękopisu ilustrowanego (iluminowanego)
zwanego рукопись лицевая, czyli zawierająca miniatury i ilustracje z wyobrażeniem лиц — osób,
twarzy, co wskazuje na bezpośredni ich związek z malarstwem ikon (иконопись)1.
Ornament i miniatura mogą być cechami paleograficznymi. Wynika to z faktu, że z biegiem wieków zmieniały się style i gusty artystyczne, szkoły pisania ikon, tworzenia miniatur i ilustracji, co
pozwala na mniej lub bardziej dokładne określenie czasu i miejsca powstania rękopisu. Zarówno
styl ornamentu, jak i specyfika rysunku miniatur, kształty figur, typ zdobień, sposób przedstawienia
krajobrazu, budowli i użycie oraz łączenie konkretnych barw pozwalają na datowanie rękopisów.
1.1.2. Ornamenty ruskie i rosyjskie dotąd są słabo rozpoznane. Bliższe zainteresowanie wysokiej
klasy mistrzostwem dawnych ornamentów pojawiło się dopiero w połowie XIX w., gdy w znakomitych ilustracjach F i o d o r a S o ł n c e w a, w jego „Starożytnościach Państwa Rosyjskiego”,
obok innych przykładów sztuki rosyjskiej znalazły się ornamenty2. Zapewne właśnie pod jego wpływem krytyk i historyk sztuki W ł a d i m i r S t a s o w, pracujący w Cesarskiej Bibliotece Publicznej
w Petersburgu w latach 1856–1872, zorganizował szereg wystaw poświęconych danym rękopisom.
Pozwoliło mu to wydać w 1872 r. książkę poświęconą ornamentowi ludowemu w tkaninach, wyszywankach i koronkach, czym umocnił w środowiskach naukowych i artystycznych przekonanie
В. Н. Щепкин, Учебник русской палеографии, s. 73; Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 165; Е. Ф. Карский, Славянская кирилловская палеография, s. 136.
2
Ф. Г. Солнцев, Древности Российского государства, т. 1–6, тип. Августа Семена, Москва 1849–1853.
1
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o wartości tej sztuki. Sprzyjało mu ponadto zainteresowanie ludem wśród intelektualistów dzięki
działalności ruchu narodnickiego. Dążenie do upowszechnienia sztuki ludowej i zastosowania jej
w sztuce użytkowej, jako wyrazie narodowych rosyjskich aspiracji wspierał dyrektor Muzeum Rzemiosła Artystycznego W i k t o r B u t o w s k i, który w tym celu, pod wpływem wystaw organizowanych przez W. Stasowa, w 1870 r. przygotował i wydał pomnikowy, do dziś wznawiany, album
wraz z broszurą „Rosyjski ornament od X do XVIII wieku na podstawie dawnych rękopisów”3.
Album ten nie był konkurencją dla pierwszego naukowo opracowanego albumu zawierającego 156
kart rysunków dawnych ornamentów rękopiśmiennych W. Stasowa, który ukazał się w 1884 r.,
a w pełnej wersji na koszt skarbu państwa w 1887 r.4

1.2. PROPONOWANE W NAUCE TYPY KLASYFIKACJI ORNAMENTU
I ICH KRYTYKA
1.2.1. Zasadniczy postęp w badaniach nad dawnym ruskim i rosyjskim ornamentem nastąpił pod
koniec lat siedemdziesiątych XIX w., gdy w 1879 r. ukazał się rosyjski przekład książki znanego architekta i konserwatora Eugène–Emmanuela Viollet–le–Duca poświęconej sztuce rosyjskiej5.
Z bardzo krytyczną recenzją, stanowiącą w zasadzie odrębną rozprawę o ornamencie ruskim, pospieszył wybitny językoznawca, folklorysta, etnograf i historyk sztuki F i o d o r B u s ł a j e w, który
zaproponował własną typologię pięciu występujących chronologiczne stylów ornamentu ruskiego
i rosyjskiego XI–XVII w. opartą zasadniczo na zdobnictwie rękopisów nowogrodzkich6. Według
analizy F. Busłajewa w XI–XIII w. dominowała (1) barbarzyńska odmiana stylu bizantyjskiego,
będąca dziełem ruskich kopistów niewprawnie naśladujących wzory przepisywanych dzieł bizantyjskich i powstałych na ich podobieństwo rękopisów południowosłowiańskich (bułgarskich i serbskich). W XIII w. zrodził się na Rusi (2) styl teratologiczny, będący odpowiednikiem stylu romańskiego na Zachodzie. Styl ten wspaniale rozwinął się w XIV w., gdy wydostał się spod wpływów
zewnętrznych. Szybko jednak ustąpił (3) stylowi określonemu przez F. Busłajewa jako styl bułgarsko–serbski lub bizantyjsko–słowiański, jaki zapanował pod wpływem wzorów zaczerpniętym z rękopisów przywożonych z Bałkanów i monasterów góry Athos. Pod koniec XV w. pojawił się (4) styl
cudzoziemski (фряжский), inaczej zachodni, którego elementy są już stale obecne w zdobnictwie
rosyjskim. Równolegle w XVI i XVII w. w ramach nawiązania do tradycyjnej sztuki cerkiewnej
powrócił (5) właściwy styl bizantyjski.

История русского орнамента с X по XVI столетие по древним рукописям, Москва 1870; wznowienia:
История русского орнамента X–XVI веков по древним рукописям, Арт–Родник, Москва 1997 (2 wyd. wznowienie 2004); Русский орнамент X–XVI веков по древним рукописям, иллюстратор В. Бутовский, ред.
Т. И. Хлебнова, Москва 2008.
4
В. В. Стасов, Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего и нового времени, издано
с высочайшаго соизволения императора Александра II, Санкт Петербург 1884, вып. 1. Полный альбом,
Санкт Петербург 1887 [tytuł francuski: L’ornement slave et oriental d’après les manuscrits anciens et modernes].
5
E. Viollet–le–Duc, L’art russe. Ses origines, ses éléments constitutifs, son apogée, son avenir, Paris 1877; przekład rosyjski: Е. Виолле–ле–Дюк, Русское искусство. Его источники, его составные элементы, его высшее
развитие, его будущность, Москва 1879.
6
Przedruk anonimowej publikacji Imperatorskiej Akademii Nauk z 1878 r.: Ф. И. Буслаев, Русское искусство
в оценке французского ученого, [w:] 1) Исторические очерки Ф. И. Буслаева по русскому орнаменту
в рукописях, Петроград 1917, s. 1–74; 2) Сочинения Ф. И. Буслаева, т. 3: Сочинения по археологии и истории
искусства, Ленинград 1930, s. 1–74; Ф. И. Буслаев, Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего
и нового времени, [w:] Сочинения Ф. И. Буслаева, т. 3: Сочинения по археологии и истории искусства,
Ленинград 1930, s. 75–143.
3

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

ZDOBIENIE RĘKOPISÓW I DRUKÓW CYRYLICKICH

339

1.2.2. Znacznie szerszą perspektywę badawczą zaproponował W ł a d i m i r S t a s o w, który
w cytowanym wyżej albumie przedstawiającym całokształt badanych ornamentów wyodrębnił dział
nazwany s t y l e m w s c h o d n i o s ł o w i a ń s k i m, jaki cechuje rękopisy pisane cyrylicą. W dziale tym wyróżnił najpierw osiem stylów związanych z obszarem bałkańskim, po czym w drugiej
grupie działu wschodniosłowiańskiego s t y l r u s k i (r o s y j s k i) i w jego ramach cztery obszary:
(1) p o ł u d n i o w o r u s k i — Kijów, Halicz; (2) p ó ł n o c n o r u s k i — Nowogród, Psków; (3) z a c h o d n i o r u s k i — Grodno, Wilno; (4) ś r o d k o w o r u s k i — Moskwa i należące do niej miejscowości. Drugi dział według W. Stasowa to ornamenty rękopisów słowiańskich pisanych głagolicą,
trzeci dział to rękopisy pisane alfabetem łacińskim, czwarty dział tworzyły style wschodnie. Niestety, autor zamierzonej pracy nie dokończył, opublikował tylko dział pierwszy, toteż nie wiemy, jak
przedstawiłby ornament ruski. Jego klasyfikacje terytorialne do dziś nie znalazły naśladowców.
1.2.3. Do myśli F. Busłajewa nawiązali natomiast w swoich podręcznikach paleografii A. Sobolewski i W. Szczepkin. A l e k s i e j S o b o l e w s k i skorygował schemat F. Busłajewa, wskazując,
że w XI–XIII w. dominował w rękopisach ruskich uproszczony, ale zachowujący typowe cechy
ornament bizantyjski. Panujący w XIII–XV w. styl teratologiczny jego zdaniem nawiązywał do romańskiej ornamentyki polskich kościołów romańskich. Od końca XIV w. był on wypierany przez
styl (neo)bizantyjski, będący skutkiem tzw. drugiego wpływu południowosłowiańskiego.
Powyższe założenia przyjął W i a c z e s ł a w S z c z e p k i n, a za nim inni badacze, proponując
klasyfikację opartą na połączeniu analizy estetycznej i genetycznej motywów ornamentu7. Zgodnie
z tym ozdoby najstarszych ruskich ilustrowanych rękopisów XI w. cechuje (A) s t y l b i z a n t y j s k i.
Jednak twórcy ruscy uprościli go, wprowadzając doń ludowe fantastyczne motywy, co W. Szczepkin nazwał manierą przejściową do stylu teratologicznego. (B) S t y l t e r a t o l o g i c z n y powstał
w Bułgarii w XII w., skąd w XIII w. trafił na Ruś. Jednak już w XIV w. równolegle powstał (C) s t y l
n e o b i z a n t y j s k i i (D) s t y l b a ł k a ń s k i. Style te wyparły styl teratologiczny z terenów Rusi
na początku XV w. Na terytorium wielkoruskim przyjął się ornament neobizantyjski, natomiast
na ziemiach ruskich Polski i W. Ks. Litewskiego oraz w Moskwie w XV w. dominował o r n a m e n t
b a ł k a ń s k i (m o ł d a w s k i). Wraz z pojawieniem się książki drukowanej w rękopisach XVI–
XVIII w. zaczęto naśladować jej grafiki, co W. Szczepkin określił jako (E) s t y l s t a r o d r u k o w y.
Z opóźnieniem w drugiej połowie XVII w. z Włoch przez Polskę do Moskwy dotarł (F) s t y l b a r o k o w y, kultywowany po wiek XVIII, gdy już bez opóźnień trafiały do Rosji (G) style zapożyczane
z Zachodu, s t y l r o k o k o w y, klasycystyczny s t y l L u d w i k a XVI i s t y l e m p i r e.
1.2.4. Klasyfikację W. Szczepkina zdecydowanie odrzucił L e w C z e r i e p n i n8, jako niezwiązaną z rozwojem społeczeństwa, jego kultury i sztuki. Ruskie zdobnictwo XI–XII w. uznał przy tym
za oryginalną linię rozwoju malarstwa ruskiego, nie mogło być zatem mowy o upraszczaniu wzorów
bizantyjskich. Powyższe twierdzenia L. Czeriepnina stanowiły wstęp do zaadaptowania do dziejów ruskiego rękopiśmiennego ornamentu i miniatury marksowskiego schematu chronologicznego,
w którym kolejno następowały po sobie okresy: (A) staroruski XI–XII w.; (B) rozdrobnienia feudalnego XII–koniec XV w.; (C) rosyjskiego scentralizowanego państwa, koniec XV–koniec XVII w.;
(D) piśmiennictwa rosyjskiego, koniec XVII–koniec XVIII w.; (E) okres rosyjski pierwszej połowy
XIX w. W uzasadnieniach L. Czeriepnina znalazły się jeszcze pewne schematy historiograficzne,
takie jak uznanie regresu kulturalnego w XII w. za skutek najazdu mongolskiego, wiązanie genezy
drugiego wpływu południowosłowiańskiego z podbojami tureckimi na Bałkanach, czy mówienie
o rozkwicie kultury jako skutku rozwoju gospodarki dzięki opanowaniu Rusi północno–wschodniej
В. Н. Щепкин, Учебник русской палеографии, s. 46–53; А. Н. Свирин, Древнерусская минятюра, Искусство,
Москва 1950 s. 16–17; Г. Павлуцький, История українського орнаменту, Київ 1927, s. 24, tabl. 6.
8
Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 165–174.
7
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przez Rosję. Schemat L. Czeriepnina, a przynajmniej niektóre jego elementy, do dziś znajdują pewne
miejsce w literaturze, jednak po 1991 r. widać powrót do typologii zaproponowanej przez W. Szczepkina, czemu sprzyja szersza refleksja nad rozwojem kultury.

2. ORNAMENT
2.1. RODZAJE ORNAMENTU, JEGO ODMIANY, MOTYWY
I SPOSOBY ANALIZY
W dawnych rękopisach ruskich spotykamy następujące odmiany ornamentu: 1) zastawki (заставки) — specjalne ozdoby umieszczane przed tytułem, nagłówkiem rozdziału lub początkiem
jakiejś ważnej części tekstu, zajmujące szerokość strony; termin zastawka pochodzi od starosłowiańskiego заставити — udekorować, ozdobić; 2) inicjały (инициалы) — specjalnie rozrysowane litery
rozpoczynające jakąś wyodrębnioną część tekstu; 3) końcówki (концовки) — ozdoby (winietki) na
końcu tekstu, mniejsze i mniej ozdobne od zastawek; 4) marginalia (полевые украшения — ozdoby
na marginesach)9. Ornament należy odróżniać od barwnych miniatur oraz ilustracji, będących uzupełnieniem plastycznym powiązanym z tekstem, a nie jego ozdobą.
Ornament jest zbudowany na rytmicznym przeplataniu się motywów plastycznych, jest pochodną od formy i podporządkowaną jej strukturą i ma określoną ramkę (zamknięty kształt). Nie da
się opisać ornamentu matematycznie, pokrywa bowiem powierzchnię przedmiotu, powtarzając jej
nierówności, podkreślając je i skrywając. Nie da się przewidzieć, jaki będzie zawijas, który położy
artysta10. Każdy ornament składa się z powtarzalnych części, nazywanych m o t y w a m i. Mogą one
być proste lub złożone.
Badanie ornamentu według W. Szczepkina to przeprowadzenie analizy estetycznej, genetycznej
i technicznej jego motywów. Kombinacja motywów w ornamencie tworzy się na zasadzie wyczucia symetrii i rytmu. Ale analiza genetyczna wychodzi od spostrzeżenia, że większość motywów
czerpana jest z przyrody bądź wyprowadzona z geometrii euklidesowej. Toteż wraz z wprowadzeniem do ornamentu konkretnych motywów powstaje s t y l o r n a m e n t u (1) przyrodniczy lub
(2) geometryczny. Ornamenty określonego stylu nie muszą występować w formie czystej. Ornament złożony z motywów roślinnych może być ułożony w formy geometryczne, wówczas mówimy
o s t y l i z a c j i. Oprócz motywów określonych generalnie jako (1) przyrodnicze i (2) geometryczne
w ornamencie spotyka się także: (3) wyobrażenia przedmiotów stworzonych przez człowieka, takich
jak łańcuch, sznur, plecionka, rózgi liktorskie etc.; (4) działania lub czynności człowieka — rzut,
uderzenie siekierą. Różny stopień dokładności czy też przetworzenia naturalnych przedmiotów powoduje, że trudno czasem zakwalifikować jakiś motyw do konkretnej grupy. Takie motywy poddają
się jedynie analizie technicznej, odpowiadającej na pytanie „jak dany motyw zrobiono”, stąd wyniki
analizy technicznej nazywa się raportem. R a p o r t to dostrzeżona powtarzająca się część rysunku,
czyli najmniejszy element dający się wyodrębnić jako wzór wielokrotnie powtarzany w deseniu.
Ornamenty mogą być podzielne i niepodzielne. Przykładowo niepodzielnym motywem jest spirala. Ornamenty zatem różnią się między sobą: 1) treścią motywów; 2) sposobami łączenia motywów;
3) charakterem ramki. Są to trzy istotne cechy każdego ornamentu, według których dokonuje się
naukowych ustaleń i kwalifikacji do określonego stylu.

9

В. Н. Щепкин, Учебник русской палеографии, s. 46.
Русские орнаменты, сост. В. И. Ивановская, Москва 2006, s. 3.

10

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

ZDOBIENIE RĘKOPISÓW I DRUKÓW CYRYLICKICH

341

2.2. BIZANTYJSKI STYL ORNAMENTU
Najstarsze rękopisy ruskie, będące kopiami wzorowanych na rękopisach bizantyjskich rękopisów
bułgarskich lub serbskich, mają przeważnie bogaty ornament. Jest to nieco uproszczony, czasem
lekko zmieniony w ornament bizantyjski.

Wzory ramek wg W. Szczepkina

Zastawki z Ewangeliarza Ostromira

Motywami są drobne elementy roślinne i zwierzęce w rzeczywistych kształtach. Szczególnie
często występują pawie, lamparty i ryby. Postać ludzka prawie się nie zdarza. Ramki zawsze nawiązują do motywów architektonicznych, czyli prostych form geometrycznych, takich jak kąty
proste, łuki, okręgi, trójkąty, wypełnione powtarzalnymi motywami geometrycznymi i powiązane motywami roślinnymi. U góry i po bokach zastawki często umieszczano wyobrażenia roślin
lub zwierząt. Zastawki są dwóch typów, małe i duże. W małych zastawkach ramka bywa nie zaznaczona. Wielka zastawka występuje na kartach tytułowych i nagłówkach w dużych eleganckich
rękopisach.
Najstarsze ruskie inicjały także są kopią bizantyjskich. Dzięki naturalizmowi i elegancji malunku złotem postać zwierzęcia lub człowieka oddzielona jest od korpusu litery, stojąc przy niej, jako
wytworny ozdobny posąg przy architektonicznej budowli (Księga Światosława 1076 r.). W zbudowanych z liści literach Ewangeliarza Ostromira geometrycznie i architektonicznie pojawia się albo
twarz człowieka, albo zwierzęcy pysk, czasem gryfon etc.11

В. Н. Щепкин, Учебник русской палеографии, s. 46–53; А. Н. Свирин, Древнерусская минятюра, Москва
1950 s. 16–17; Г. Павлуцький, История українського орнаменту, Київ 1927, s. 24, tabl. 6.
11
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Inicjały z Księgi Światosława
1076 r.

Inicjały z Ewangeliarza Ostromira

Ornament w stylu bizantyjskim odnajdujemy także w późniejszych rękopisach, aż do XIII w.
Jednak zasady i technika ornamentu bizantyjskiego okazały się zbyt trudne dla większości pisarzy i rysowników ruskich. Ludowi twórcy dalecy byli od doskonałości nie tylko artystów z Bizancjum, ale także mistrzów z Kijowa i Nowogrodu. Uprościli dzieła mistrzów bizantyjskich,
wprowadzając do nich ludowe fantastyczne motywy. Ten styl F. Busłajew nazwał b a r b a r z y ń s k ą o d m i a n ą s t y l u b i z a n t y j s k i e g o, bywa on także nazywany manierą przejściową,
nie jest bowiem stylem samodzielnym, lecz stanowi przejście od stylu bizantyjskiego do stylu teratologicznego12. Starobułgarska Księga Sawy (Саввина книга) z XI w. jest charakterystycznym
przykładem tej maniery. Grubo rysowane niewielkie zastawki z niewielkich kawałków sznura
lub prostych geometrycznych motywów, a zamiast gałązki pysk z uszami, natomiast inicjały
zawierają fantastyczne zwierzęta i rośliny. Źródłem tej maniery jest brak zrozumienia istoty motywów bizantyjskich, upraszczanie rysunku i skłonność do zastępowania motywów roślinnych
zwierzęcymi.

Odmiany litery К

Odmiany litery Р

З

F. Busłajew, mówiąc o odmianie barbarzyńskiej stylu bizantyjskiego, miał na myśli panujący na Zachodzie styl
romański w sztuce i architekturze, który był pierwszym oryginalnym stylem stworzonym przez „barbarzyńców”
(Franków) po przyjęciu chrześcijaństwa, co różniło „barbarzyńskie” Cesarstwo Zachodnie od bizantyjskiego Cesarstwa Wschodniego. Przez nieporozumienie, L. Czeriepnin wręcz emocjonalnie odrzucił myśl F. Busłajewa, uznając,
że nie można tylko z powodu wprowadzenia własnych elementów ludowych do ornamentu nazywać Rusinów
barbarzyńcami.
12
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Inicjały i zastawki z Księgi Sawy13

Księga Sawy, k. 133v–134

Maniera ta występuje nie tylko w bułgarskich rękopisach X w. (Księga Sawy ma uzupełnienia kijowskie z XI w.). Samodzielny rozwój „barbarzyńskiej maniery” na Rusi zaczął się w XII w., z tym,
że nie była ona aż tak prymitywna jak w Księdze Sawy.13
L. Czeriepnin ornamenty „barbarzyńskiej odmiany stylu biznatyjskiego” uznał za o r y g i n a l n y
s t y l s t a r o r u s k i XI–XII w., którego stosowanie chronologicznie przypada na okres występowania ustawu jako typu pisma. W stylu tym dostrzegł samodzielną oryginalną twórczość artystyczną. Za najciekawszy jego przykład uczeni radzieccy uznali Ewangeliarz Juriewski z XII w.,
gdzie w inicjałach występuje wiele wyobrażeń zwierząt, które mogą być nawiązaniami do ludowych
mitów i wyobrażeń14.

13
14

В. Н. Щепкин, Саввина книга, С.-Петербург 1903 (Памятники старославянского языка, т. 1, вып. 2).
В. Н. Буслаев, Исторические очерки по русскому орнаменту в рукописях, Петроград 1917, s. 15–17.
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Inicjały z motywami zwierzęcymi z Ewangeliarza Juriewskiego, Nowogród Wielki 1119–1128 r.15

2.3. TERATOLOGICZNY STYL ORNAMENTU15
Styl teratologiczny (z greckiego τέρας, τέρατος — potwór, ros. чудовищный od чудовищe — potwór, monstrum) stworzono do rysowania inicjałów. Teratologiczny inicjał cechował się całkowitym
odrzuceniem ram geometrycznych i szkieletu litery, co w manierze przejściowej jeszcze zachowywano (ramy i szkielet litery). Styl ten powstał w Bułgarii zapewne w XII w. Cechy teratologicznego
inicjału to 1) motywy „żywej istoty” — wąż, ptak, czworonogi, człowiek — swobodnie tworzące
znak; 2) połączenie dawniej istniejących motywów plecionki, „żywej istoty” i roślinności. Teratologiczny inicjał to swoista miniatura, gdzie postać żywego stworzenia (żmija, zwierzę, ptak, człowiek)
sama tworzy kształt litery. W ornamentach wykorzystywano bajkowe motywy folkloru ruskiego,
poezji i sztuki ludowej16, pojawiły się motywy z życia codziennego, np. litera „M” przedstawiana
była jako dwóch mężczyzn ciągnących sieć itp.17
Jest to ornament nieznany sztuce bizantyjskiej, natomiast szeroko rozpowszechniony w Europie Zachodniej. Na Rusi najpierw zapanował styl teratologiczny w odmianie technicznej. Typowy dla tej odmiany teratologiczny inicjał przedstawia ptaka lub zwierzę wyrzucające z gardła listowie lub omotane
plecionką wychodzącą mu z ogona. Kolory są ubogie. Zastawka odmiany technicznej powstała z dwóch
takich symetrycznie położonych inicjałów wtopionych w ramkę z plecionymi węzłami na końcach. Pod
koniec XIII w. pojawiła się odmiana o bardziej harmonijnym rysunku, jednobarwna, zwykle o czerwonych konturach inicjałów z lekkim odcieniem żółtych kreseczek na niebiesko–zielonym lub niebieskim tle, a od XIV w. na szaro–niebieskim tle. Ten ostatni typ jest charakterystyczny dla rękopisów
Są to ornamenty przetworzone do zasadniczego rysunku, cyt. za: Русские орнаменты, сост. В. И. Ивановская,
Москва 2006.
16
Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 267, za: А. Н. Свирин, Древнерусская миниатюра, s. 46.
17
В. В. Стасов, Славянский и восточный орнамент...
15
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nowogrodzkich. Zazwyczaj ornament taki składa się z dwóch zasadniczych elementów: z rzemiennych
wijących się splotów i ze stworzeń, postaci zwierząt i ludzi, którzy stracili naturalność pod wpływem
umownego stylu. Znane są lokalne odmiany różniące się kolorem tła, barwami figur i roślin18.
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Inicjały stylu teratologicznego

Piękna teratologiczna czternastowieczna zastawka rozwinęła się bezpośrednio z litery, za pośrednictwem ornamentów z wcześniejszych źródeł, jest ona tylko poszerzeniem do większych rozmiarów tego samego ornamentu, który pojawił się w inicjałach. Głównym ośrodkiem, gdzie rozwijano
ten ornament, był Wielki Nowogród. Potwory wypełniają zastawkę i przebijają ramkę. Czasem zastawka zachowuje tradycyjną formę cerkwi, ale nadaje jej inną formę, zapełniając ją potworami.

Typowe zastawki teratologiczne z XIV w.

18

Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 272, za: А. Н. Свирин, Древнерусская миниатюра, s. 25–29 i 45.
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2.4. NEOBIZANTYJSKI STYL ORNAMENTU
2.4.1. Na ziemiach ruskich Polski i W. Ks. Litewskiego oraz w Moskwie w XV i XVI w. dominowała o d m i a n a b a ł k a ń s k a s t y l u n e o b i z n a t y j s k i e g o. Styl ten zapożyczony z rękopisów i starodruków greckich, był stosowany w zastawkach południowosłowiańskich i ruskich
rękopisów, a także w słowiańskich drukach wydawanych w Wenecji i Krakowie, na Węgrzech
i Mołdawii. W odmianie bałkańskiej tego ornamentu stosowano motywy sznura plecionego w prostą kratę, plecionej wstęgi, plecionki z kręgów, nieskończonych ósemek etc. Ten splot pasków
cechuje całkowity brak roślin, zwierząt, potworów i ludzkich postaci, toteż L. Czeriepnin użył dla
tego stylu nazwy sznurowy (жгут — powróz) lub pleciony (плетёный)19. Paski plecionek bywają
realistyczne, czasem geometryczne. W prostych rękopisach są to wzory czerwone rysowane cynobrem, w wytwornych rękopisach są wielobarwne. W Polsce i W. Ks. Litewskim styl bałkański
panował do XVI w.20

Chronograf Georgiosa Hamartolosa z 1386 r.

Przykłady z druków wydanych w Krakowie w XV w.20

Zastawka drukowana z połowy XVI w.

Grecki chronograf z 1622 r.

Wybrane przykłady ornamentu bałkańskiego

Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 272, za: А. Н. Свирин, Древнерусская миниатюра, s. 76.
Палеографические снимки почерковъ съ XV вѣка по XVIII–й, Москва 1829; Палеографические снимки
шрифтовъ съ XV–го вѣка по XVIII–й (числом 24), принадлежащие къ Обстоятельнму описанию старопечатныхъ книгъ славянскихъ и российских, хранящихся въ библиотеке графа Федора Андреевича Толстова,
tabl. II, nr 2 i 3. Ponadto dostępna jako reprint na zamówienie: П. М. Строев, Описание старопечатных книг
славянских, служащее дополнением к описаниям библиотек графа Ф. А. Толстова и купца И. Н. Царского,
Москва 1841.
19

20
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Inicjały w stylu neobiznatyjskim

„Plecione” zastawki w stylu bułgarsko–serbskim

W sumie klasyfikacja i nazwa tego stylu nie ma znaczenia, może być on nazwany południowosłowiańskim, serbskim, grecko–słowiańskim, athoskim, hercegowińskim, krakowskim, ugrowołoskim (mołdawskim), nie jest on specyficzną cechą sztuki ruskiej czy rosyjskiej, lecz przywędrował do Rosji z Bałkanów.
2.4.2. Równolegle z odmianą bałkańską stylu neobizantyjskiego pojawiła się oparta na wzorach
zachodnich odmiana tego stylu, w dawnej literaturze zwana s t y l e m c u d z o z i e m s k i m (po rosyjsku — фряжский), inaczej zachodnim. Jednym z najstarszych i znakomitych przykładów tego
stylu jest zastawka z Biblii Giennadijewskiej z 1499 r. ozdobiona złotem i deseniem wokół miniatury
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piszącego Mojżesza, co wskazuje już na początki stylu drukarskiego nie mającego żadnego związku
z ruskim ornamentem XV w.21

Zastawka z Biblii Giennadijewskiej z 1499 r.

Iluminacje Biblii Gutenberga

Zastawka ta bez jakichkolwiek przegródek zawiera gałązki z liśćmi, kwiatami i owocami wymalowane ze zmianami światłocieni, wzmocnione gdzieniegdzie srebrnymi kreskami, co nadaje całości plastyczność. F. Busłajew widział w tym pewne pokrewieństwo z Biblią Gutenberga. Wpływ
zachodniego ornamentu inkunabułów na ornament ruski pojawił się w wydawnictwach Drukarni
Moskiewskiej, poczynając od Apostoła 1564 r., gdzie znów widać wyraźne wpływy ornamentów
Biblii Gutenberga, zwłaszcza w charakterystycznym drobiazgu, przewijaniu się listowia otoczonego
zawijasami gałązek.

Zastawka z „Apostoła”, Moskwa 1564 r.

2.4.3. Właściwy n e o b i z a n t y j s k i s t y l o r n a m e n t u pojawił w wieku XIV najpierw
w rękopisach południowosłowiańskich i mołdawskich, skąd wyparł ornament teratologiczny.
W stylu tym zastawki w kształcie prostokąta zawierały 1) przecinające się kręgi i podobne do kręgów ośmioboczne i podobne figury wypełnione po prostu barwami lub małymi kwiatami; 2) piękne grupy drobnych kwiatów, z bordiurami (ramkami w formie ozdobnych pasków) także z drobnych kwiatków.

21

Tamże, s. 63, rys. 49, Moskiewska Synodalna Biblioteka, nr 915.
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Zastawki w stylu bizantyjskim

Na terytorium wielkoruskim przyjął się ornament neobizantyjski składający się ze stylizowanych
roślin na złotym tle, w ramkach o charakterze geometrycznym. Z tego powodu A. Swirin, a za nim
L. Czeriepnin, nazywa ten styl roślinnym. Przeniesiony z Bułgarii i Bizancjum, różnił się od dawnego bizantyjskiego. Inicjały były trzech rodzajów: 1) składały się głównie z łodyg z liśćmi i w ogóle
elementów roślinnych, bardziej lub mniej zdobnych; 2) to zasadniczo duże litery o wymyślnych
formach, jakby przewiązane w różnych miejscach węzłami, napisane zwykłym atramentem; 3) także
duże litery o zwykłych kształtach, często z dodaniem z lewej strony niewielkiego zawijasa, zwykle
pisane cynobrem.

Zastawka, inicjał i numeracja wersetu z tzw. Ewangelii Filareta 1537 r.

Styl neobizantyjski dominował w rękopiśmiennych ornamentach rosyjskich w XVI do XVII w.
Wraz z nim stosowano styl cudzoziemski. Zastawki w obu stylach zdarzają się w jednym rękopisie.
Doskonałym przykładem przenikania się wzornictwa obu stylów jest ornament nagłówka i zastawka
otoczona cudzoziemską bordiurą w tzw. Ewangelii Filareta, rękopisie z 1537 r.
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Odmianą stylu neobizantyjskiego zdaniem A. Sobolewskiego był wpływ zachodnioeuropejski.
Rękopisy rosyjskie XVI w. często mają kwieciste zastawki z góry i z boków, a czasem inicjały będące rzędem oddzielnych kwiatów na łodygach lub utworzone z girland gałązek i kwiatków. Jest to ornament po raz pierwszy zastosowany w 1507 r., wyraźnie typu zachodniego — włoskiego. Ponadto
przy zastawkach z kwiatów pojawiają się tzw. kwiatki (цветки) na marginesach z prawej strony
tekstu, najpierw niewielkie, pod koniec XVI w. dość wysokie. Zastawki neobizantyjskie zanikają już
w pierwszej połowie XVI w. Podobnie węzłowate inicjały.

Kwieciste inicjały i zastawki w stylu neobiznatyjskim

Ornament rękopisów z ziem ukraińskich XVI w. był przeważnie dość ubogi. Datowanych przykładów mamy niewiele. Zwykle stosowano geometryczny ornament neobizantyjski. Wiele z nich
jest bliskich rękopisom mołdawskim. Spotykane są niekiedy inicjały dużych rozmiarów, pisane atramentem lub cynobrem, podobne do plecionych ornamentów XV w. Inicjały w Ewangelii Peresopnickiej z 1561 r. naśladują druki zachodnie. Zastawki z kolei zawierają wyobrażenia świętych, Jezusa
Chrystusa i mieszaninę wielu motywów.
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Połączone motywy roślinne i plecionki w iluminacji oraz dwa rodzaje inicjału Ewangelii Peresopnickiej
z 1561 r.

2.5. ORNAMENT WZOROWANY NA KSIĄŻKACH DRUKOWANYCH
(STYL STARODRUKOWY)
W Moskwie w XVI w. pojawił się tzw. s t y l s t a r o d r u k o w y ornamentu, w którym zastawki
rysowane czarnym atramentem podobne są do drukowanych. Zastawki są jak „pieczęć” (клеймо) —
mają wzorzyste ramki zawierające desenie ze stylizowanych roślin z owocami i kwiatami (травы),
co upodabnia je do stylu niemieckiego odrodzenia. Najstarsze zastawki drukowane to w zasadzie
grafiki typu włoskiego, zwykle złożone z wielkich białych liści z czarnymi żyłkami, jagód i nasion
(żołędzi) na czarnym tle. Te z kolei od końca XVI w. zaczęto naśladować w rękopisach, gdzie zastosowano żywe barwy i złoto. Jednak badania wykazały, że styl starodrukowy jest starszy niż najstarsze książki drukowane22. Styl ten zapanował w zdobnictwie rękopisów rosyjskich w XVII w. Przy
tym występował w dwóch odmianach rysunku: 1) białe rośliny na czarnym tle, wykonane w manierze drzeworytu lub miedziorytu, lub na odwrót — czarne rośliny na białym tle, rysowane czarnym
atramentem na papierze; 2) kolorowe rośliny rysowane na białym, czarnym, złotym lub barwnym
tle. Obie odmiany rysunku stosowano także w XVIII w., ale w barwniejszych i bogatszych wersjach.
Pracochłonność i wysokie koszty ornamentu spowodowały, że w XVII w. pojawiły się w Moskwie
w sprzedaży gotowe drukowane drzeworyty lub miedzioryty zastawek i ozdobnych pustych stron
tytułowych, w które pisarz wstawiał tekst. Równolegle w rękopisach XVII w. zaczął dominować
o r n a m e n t z a c h o d n i o e u r o p e j s k i. Był to ornament naśladowany na Rusi już w XVI w.,
z tym, że drobne kwiatki, liście, owoce z zastawek XVI w. stały się większe. Ponadto wprowadzono
nowe elementy, sploty i girlandy charakterystyczne dla europejskiego odrodzenia. U góry zastawki
zamiast małych kwiatków rysowano trzy bukiety złożone z kwiatów i liści, z wielkim bukietem
w środku, lub inne trzy figury. „Kwiatki” na marginesach zamieniono w bordiury okalające czasem
całe strony. Niekiedy tekst pod zastawką wpisany był między dwie kolumny.

Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 400, za: Т. Н. Протасьева, Первые издания московской печати
в собрании Государственного Исторического Музея, s. 16–19; А. С. Зeрнова, Орнаментика книг московской
печати XVI–XVII веков, s. 10–13; Н. Порфиридов, Новые памятники древнерусского книжного орнамента,
„Сообщения Государственного Русского Музея”, 1947, вып. 2, s. 41.
22
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2.6. BAROKOWY STYL ORNAMENTU
Styl ten dotarł z Włoch przez Polskę do Moskwy dopiero w drugiej połowie XVII w. Moda barokowa
zapanowała na dworze carskim i patriarszym, skąd pochodzą zachowane piękne rękopisy. W zdobieniu książek charakteryzował się on połączeniem motywów roślinnych z motywami wyższej geometrii (elipsy, spirale). Ozdoby baroku rękopiśmiennego wykorzystywały ozdoby architektoniczne
i rzeźbiarskie. Rozwijała się maniera malarska. W ornamentach starano się oddawać płaskorzeźby.
Barok przybrał w Rosji swoiste cechy, stąd jego odmiana nazywana jest „rosyjskim barokiem”.
W kręgach rosyjskiej arystokracji modne stało się zamawianie rękopisów zdobionych ornamentem
łączącym elementy baroku z motywami stylu starodrukowego. Wewnątrz starodrukowej zastawki
z typowymi czarnobiałymi deseniami pojawiły się wyobrażenia miast, cerkwi czy pól w eliptycznych lub wzorzystych otokach w stylu barokowym. Jednym z najwspanialszych zabytków tego typu
jest Ewangeliarz monasteru Sijskiego z końca XVII w.

Barokowa ornamentyka Ewangeliarza monasteru Sijskiego z końca XVII w.
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Świadectwem wpływów cudzoziemskich na ornament rosyjski XVI i XVII w. jest, jak widać z powyższego przykładu, typowe zdobnictwo roślinne czerpane ze starodruków. W późnym ornamencie
tego stylu charakterystyczne są bordiury zastawek złożone z girland listowia i różnych kwiatów,
często na bardzo cienkich, na jedną linię, gałązkach i łodyżkach, ornamenty wyraźnie zapożyczone
z ówczesnych zachodnich wydań.

2.7. POMORSKI STYL ORNAMENTU
Pod koniec XVII w. powstał niezwykle elegancki wariant stylu barokowego odmiany moskiewskiej
i potem pokrewny mu styl pomorski ornamentu wykształcony przez staroobrzędowców osiadłych
nad Morzem Białym, którzy aż do XIX w. tworzyli wspaniale iluminowane rękopisy. Pomorski styl
ornamentu wraz z tamtejszą odmianą więzi osiągnął bardzo wysoki poziom artystyczny. W pomorskich zastawkach dokładnie i subtelnie odtwarzano roślinność, z wielkim smakiem i artystycznym
taktem sięgano po wzory geometryczne, wdzięk cechuje połączenia barw. Inicjały przypominają
niekiedy miniatury. W środowisku staroobrzędowców z Rosyjskiej Północy rozwijało się malarstwo
ludowe, znajdujące zastosowanie w zdobieniu rękopisów.

Frontispis i strona tytułowa „Pomorskich odpowiedzi” z końca XVIII w.
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Frontispis i strona tytułowa „Świąt śpiewaczych”, początek XIX w.

Zastawki w stylu pomorskim z pierwszej połowy XVIII w.

2.8. ZACHODNIE STYLE ARTYSTYCZNE ADAPTOWANE
DO ORNAMENTU ROSYJSKIEGO
W połowie XVIII w. modne stało się rokoko23. Styl ten zapanował także w zdobnictwie dokumentów.
Ornamenty w książkach rękopiśmiennych powoli zanikały na rzecz grafiki użytkowej, którą w rozmaitych formach wprowadzano do piśmiennictwa. Natomiast szczególną formą ornamentu rękopisów były bogato iluminowane przywileje cesarskie dla poszczególnych osób. Przybierały one formę
niezwykle wysmakowaną. W ostatnich dekadach XVIII w. do Rosji dotarł klasycyzm w formach
stylu Ludwika XVI, stosowany do początków XIX w. i potem zastąpiony stylem empire. Przykłady
przemiany tego stylu znajdują się w następnym podrozdziale poświęconym miniaturze. Generalną
cechą tych zdobień są bordiury epoki otaczające cały tekst, zmieniające się wraz ze stylami, niezwykle wysmakowane i ozdobne.

23

Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 488–502.
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2.9. ORNAMENT DOKUMENTÓW
Dokumenty średniowieczne nie były zdobione, wyjątkowo jedynie pisarze umieszczali ozdobny inicjał. Ozdobne inicjały zaczęto stosować w kancelarii W. Ks. Litewskiego w czasach zygmuntowskich.
Poniżej przedstawiam kilka przykładów z pierwszej połowy XVI w. (nr 1–6)24 wzbogacone o wspaniały inicjał rosyjski z 1614 r.25

1. Ƃ — 4 X 1496 r.; 2. ™ — 16 IX 1512 r.; 3. Ж — 16 IX 1512 r.; 4. C — 21 XII 1541 r.; 5. Ч — 30 VI
1528 r.; 6. Ч Ж — 29 VIII 1536 r.; 7. Б — 1614 r.
Inicjały dokumentów z XVI i XVII w.

Dopiero pod wpływem zachodnim carowie rosyjscy w XVI w. nakazywali zdobić najważniejsze
dokumenty. W XVII w. zaczęto te ozdobne inicjały nazywać „trawami”, a takim deseniem ozdobione
dokumenty „trawnymi”.

3. MINIATURA
Ogólne pojęcie miniatura (миниатюра) i w liczbie mnogiej miniatury oznacza niewielkie, barwne, ręcznie sporządzone obrazki znajdujące się w rękopisach26. Do języka rosyjskiego pojęcie miniatury zostało zapożyczone z języka włoskiego za pośrednictwem francuskiego. Nazwa miniatura
pochodzi od czasownika miniare utworzonego od minium — minia, czyli miniatura to pismo lub
rysunek wykonany minią — czerwoną farbką. Z czasem zaczęto używać tego terminu na określenie malowanego inicjału (росписной инициал) i obrazka w rękopisie (картинка в рукописи),
a jeszcze później nazwą tą objęto kolorowy obrazek (картинка в красках) bardzo małych rozmiarów i w końcu ogólnie „mały rozmiar”. Do chwili obecnej w użyciu pozostały trzy ostatnie terminy. W Rosji pojęcia miniatura zaczęto używać dopiero w okresie wpływów francuskich

Rys. 1–6 opublikował S. Pamerneckis, wydanie 1991, ryc. nr 7, 8, 13, 14, oraz wydanie 2012, nr 9–2, 13, 18.
Przykład ten opublikował: И. С. Беляев, Практический курс..., nr VIII, s. 47. M. Gajda, ABC neografii ruskiej,
s. 199, dodaje, że jest to inicjał wspaniale kaligrafowany, w oryginale różnokolorowy, z dominującymi kolorami: żółtym, brązowym i zielonym.
26
В. Н. Щепкин, Учебник русской палеографии, o miniaturze s. 73–82.
24
25
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w XVIII w., wcześniej stosowano własne terminy: rękopis zdobiony (рукопись сраженная) lub
ilustrowany (рукопись лицевая)27.
Z punktu widzenia paleografii miniatury ruskie mają istotne znaczenie. Wywodząc się z tradycji bizantyjskiej, gdzie podobnie jak u prawosławnych Słowian głównym i prawie jedynym gatunkiem malarskim była ikona — miniatura pozostawała w pełnej zależności od reguł, jakim podlegało tworzenie
ikon — иконописание. Ponieważ twórcy miniatur z powodów technicznych nie mogli dochowywać
zasad rządzących pisaniem ikon, miniatury ruskie można dość dokładnie datować na podstawie zmieniającego się stylu rysowania postaci, krajobrazu i budowli, a także różnic w stosowaniu barw.
Według W. Szczepkina ewolucja ruskiej miniatury polegała na stopniowym odchodzeniu od bizantyjskiej sztuki tworzenia miniatur na rzecz adaptowania cech sztuki zachodniej. Jako przykłady
chronologicznych zmian cech datujących miniatury mogą służyć krajobraz i budowle. K r a j o b r a z
przedstawiany na miniaturach miał charakter górski z rzadką roślinnością. G ó r y przedstawiano dość
realistycznie, zawsze jako tarasowe (uskokowe, geologicznie fałdowe zrębowe). Ich obraz zmieniał się
z biegiem czasu: w XIV w. były to duże masywy mające kilka wielkich stopni; w XV w. przedstawiano
masyw gór z nawisem zwykle nachylonym w głąb obrazu; w XVI w. rysunek gór stał się prawie geometryczny. Góry były pochylone zawsze w jedną stronę, zwykle w lewo, lub dwie takie góry tworzyły
otoczenie akcji przedstawionej na obrazku. W XVII w. schemat ten zaniknął i góry na miniaturze malowano jako odległą sylwetkę, zwykle jako przełęcz między dwoma szczytami na obu krańcach rysunku.
W XVIII w. krajobraz w miniaturze stał się realistyczny, przedstawiany według wzorów zachodnich.
B u d o w l e lub k o m n a t y (палаты, палатное письмо) do połowy XVI w. wyobrażano zgodnie z bizantyjskimi zasadami tworzenia ikon i miniatur. Istotę ruskiej miniatury wyjaśnia W. Szczepkin, odwołując się do przykładu ilustrowanego kalendarza stworzonego dla cesarza Bazylego II,
czyli w okresie, gdy pismo trafiło na Ruś28.

Menologium, Commemoratio S. Theoduli

Certamen S. Martyris Abibi

Przykłady bizantyjskich miniatur z X w.

Jeśli nie brać pod uwagę tła, wspaniałych budowli i krajobrazu, na tle których występują zwykle
apostołowie, święci, prorocy, biskupi, ihumeni monasterów, duchowni, to przedstawienia ich okazują się dość proste i w swoich typach jednakowe. Te same typy z pewnymi zniekształceniami i uproszZob. wstęp do niniejszego rozdziału.
Oryginał znajduje się w Bibliotece Watykańskiej, rysunki skopiowano w wydaniu kardynała Annibale Albaniego
Menologium Graecorum iussu Basilii Imperatoris In tres Partes divisum, Antonio Fantauzzi, Urbino 1727. Reedycja dostępna w wersji bezpłatnej do odczytu: <http://books.google.pl/books?id=vqFzw9R–vCQC&printsec=frontc
over&hl=pl#v=onepage&q&f=false>.
27
28
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czeniami odtwarzano w południowosłowiańskich i ruskich rękopisach. Stąd także czerpano motywy
architektoniczne i wzory krajobrazu.

3.1. RUSKA MINIATURA RĘKOPIŚMIENNA XI–XV W.
Ilustrowanych rękopisów ruskich z okresu średniowiecza zachowało się niewiele. Zaledwie kilkadziesiąt. Ogromne straty poniesiono w czasie pożaru Moskwy w 1812 r., który strawił szereg świetnych
kolekcji i bibliotek29. Te, które się zachowały, pozwalają jednak na pewne wnioskowanie. Sposoby
iluminacji rękopisów zapożyczono wraz z pismem z Bizancjum. Aż do XV w. artyści ruscy tworzyli
w pełnej zależności od trendów panujących w sztuce bizantyjskiej. Wzór miniatur — ilustracji do
tekstu pisarze ruscy czerpali z rękopisów południowosłowiańskich, a te wprost wzorowane były na
rękopisach bizantyjskich, które kopiowano. Z a c h o w a ł y s i ę t r z y r ę k o p i s y i l u s t r o w a n e
z XI w., są to Ewangeliarz Ostromira (Остромирово Евангелие апракос) spisany w Nowogrodzie
w latach 1056–105730, Księga Światosława (Изборник Святослава) z 1073 r.31 i Modlitewnik Gertrudy32. Ewangeliarz Ostromira to kopia bułgarskiego oryginału, w której znalazły się trzy miniatury,
przedstawiające świętych ewangelistów: Jana, Łukasza i Marka. Z kolei Księga Światosława z 1073 r.,
zawierająca teksty Ojców Kościoła i Nowy Testament, jest kopią podobnego zbioru należącego do cara
bułgarskiego Symeona. Księga zawiera cztery miniatury z wizerunkami świętych, a także samego
Światosława podającego księgę Jezusowi Chrystusowi. Nieco inny charakter ma Modlitewnik Gertrudy. Jest to obszerny łaciński psałterz biskupa Trewiru Egberta, od którego trafił do rąk królowej polskiej Rychezy, a stąd jako posag jej córki Gertrudy, żony ks. kijowskiego Izasława, na Ruś. W Kijowie
do Psałterza dołączono szereg kart tzw. Folia Gertrudiana lub Modlitewnik Gertrudy, zawierających
łacińskie modlitwy, kalendarz oraz pięć miniatur w stylu bizantyjskim. Miniatury są prawdopodobnie
ruskie, na co wskazuje jedna z nich, będąca kopią ikony Bogurodzicy Pieczerskiej.

Ewangeliarz Ostromira
— św. Marek Ewangelista

Księga Światosława
— frontispis

Modlitewnik Gertrudy
— Bogurodzica na tronie

А. Поспелов, Книжная миниатюра Древней Руси, <http://www.pravoslavie.ru/jurnal/30762.htm>, dodaje do
tego bezsensowną wersję o stratach kulturalnych spowodowanych przez najazd mongolski w XIII w.
30
РНБ, F.п.I.5. Jest to Ewangelia Aprakos, czyli Apostoł — w której tekst jest ułożony zgodnie z kalendarzem liturgicznym, a nie według tradycyjnego układu biblijnego.
31
ГИМ, Син. № 1043. Tytuł Изборник — zbiór, w staroruskim oznaczał księgę.
32
Museo Archeologico Nazionale w Cividale del Friuli, Cod. CXXXVI. Właściwie Kodeks Gertrudy (Codex Gertrudianus), zwany tez Psałterzem Egberta lub Psałterzem Trewirskim.
29
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W XII w. na Ruś dotarły najwspanialsze w z o r y b i z a n t y j s k i e g o k l a s y c y z m u w sztuce, gdzie konkurowały dwa style, dynamiczny i manierystyczny. Spośród kilku ruskich kodeksów
ilustrowanych, do najcenniejszych należy Ewangeliarz Mścisława (Мстиславово Евангелие) napisany w Nowogrodzie przed 1117 r.33, Ewangeliarz Pouczenia Konstantyna (Учительное Евангелие
Константина)34 z przełomu XII i XIII w. oraz pochodzący z tego samego czasu Ewangeliarz Pantelejmona (Toszynicza) (Пантелеймоново Евангелие, Евангелие Тошинича)35. Ewangeliarz Mścisława jest księgą wspanialszą nawet od Ewangeliarza Ostromira. Kopiści naśladujący bałkański oryginał zachowali świeżość i błyskotliwość miniatur oryginału, przy tym bizantyjski ornament, ale
nadali twarzom ewangelistów cechy słowiańskie. Ewangeliarz Konstantyna jest kopią sporządzoną
zapewne w Rostowie lub Włodzimierzu nad Klaźmą z bułgarskiego oryginału. Był to rękopis biskupa Konstantyna, ucznia św. Metodego. Znajdują się w nim nauki na każdą niedzielę roku autorstwa
Ojców Kościoła. Zawiera miniaturę ks. Borysa36. Ewangeliarz Pantelejmona zawdzięcza nazwę miniaturze przedstawiającej św. męczenników Pantelejmona i Katarzynę.

Ewangeliarz Mścisława — św. Łukasz
Ewangelista

Ewangeliarz Pouczenia
Konstantyna — św. Borys

Ewangeliarz Pantelejmona —
św. męczennicy Pantelejmon
i Katarzyna

Wiek XIII przyniósł wiele zmian w kulturze, zachodzących pod wpływem wydarzeń politycznych, takich jak utworzenie Cesarstwa Łacińskiego (1204–1261) czy zniszczenie Kijowa. Na Rusi
kultura piśmiennicza kontynuowana była jedynie w Nowogrodzie i w Ks. Halicko–Włodzimierskim.
Nieliczne miniatury w z pierwszej połowy XIII w. tworzone były w duchu tzw. późnokomnenowskiego manieryzmu37. Przedstawiają świętych w specyficznych pozach, z wydłużonymi głowami
na tle jasnych aureoli, np. Mszał Warłaama Chutyńskiego (Служебник Варлаама Хутынского)

ГИМ, Син. № 1203. Opisy: О. С. Попова, Византийские и древнерусские миниатюры, Москва 2003, s. 263–
266; В. Д. Сарабьянов, Э. С. Смирнова, История древнерусской живописи, s. 105–107.
34
ГИМ, Син. № 262. Opis: В. Д. Сарабьянов, Э. С. Смирнова, История древнерусской живописи, s. 188–191.
35
РНБ, Соф. № 1. Opisy: О. С. Попова, Византийские и древнерусские миниатюры, s. 272–273; В. Д. Сарабьянов,
Э. С. Смирнова, История древнерусской живописи, s. 189.
36
W nauce nie wyjaśniono, czy to car bułgarski, czy św. Borys męczennik, brat św. Gleba.
37
Nazwa ukuta od dynastii Komnenów panującej w Bizancjum w latach 1057–1204.
33

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

ZDOBIENIE RĘKOPISÓW I DRUKÓW CYRYLICKICH

359

ze szkoły halicko–wołyńskiej z 1224 r.38 czy Ewangeliarz Halicki (Галицкое Евангелие)39 z pięknymi miniaturami św. ewangelistów.
Nie zawsze potrafiono zachować artyzm oryginału. Pochodzący z połowy XIII w. Ewangeliarz
Spasski (Спасское Евангелие апракос)40, sporządzona w Jarosławiu kopia jakiegoś wczesnego rękopisu bizantyjskiego, świadczy o niezrozumieniu stylu bizantyjskiego artysty, co zaowocowało zepsuciem postaci i twarzy ewangelistów. Natomiast niewątpliwym arcydziełem epoki jest Simonowski Ewangeliarz Aprakos z 1270 r. (Симоновское Евангелие апракос)41 napisany w Nowogrodzie
dla monasteru Juriewskiego na zamówienie mnicha Simona. Zamieszczone w nim miniatury pisane
w manierze freskowej wskazują na pokrewieństwo z rękopisami z południowych Włoch i Kapadocji.

Służebnik Warłaama Chutyńskiego —
Liturgia św. Jana Chryzostoma

Ewangeliarz Halicki

Ewangeliarz Spasski — przykład nieudanego
naśladownictwa

Simonowski Ewangeliarz Aprakos —
św. Mateusz Ewangelista

ГИМ, Син. 604.
ГТГ, № 5348.
40
Ярославский историко–архитектурный музей–заповедник, № 15690.
41
РГБ, Рум. 105.
38
39

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

360

ZDOBIENIE RĘKOPISÓW I DRUKÓW CYRYLICKICH

Wiek XIV przyniósł ponowne wpływy sztuki bizantyjskiej. Dzięki odrodzeniu monastycyzmu
i ściślejszym kontaktom z monasterami w Konstantynopolu, na górze Athos, w Serbii i Bułgarii, pod
ich wpływem rozwinęła się oryginalna ruska szkoła pisania ikon, co niewątpliwie wpłynęło także
na miniatury rękopiśmienne. Jednym z arcydzieł tej epoki jest sporządzona w Twerze kopia Kronik
Georgiosa Hamartolosa (Хроники Георгия Амартола), zawierająca kopie wielu miniatur nawiązujących do stylu klasycznego42. Znakomitą miniaturę przedstawiającą „odesłanie apostołów” zawiera Ewangeliarz Sijski (Сийское Евангелие), napisany na zamówienie Iwana Kality przed 1340 r.43
Miniatury, choć mniejszej wartości artystycznej, wpisane bywały w ornamenty stylu teratologicznego, np. w pochodzącym z drugiej polowy XIV w. z Nowogrodu Psałterzu Groźnego (Псалтирь
Грозного)44. Nawiązania do dawnego stylu i jednocześnie do południowosłowiańskiego i kijowskiego piśmiennictwa zawiera Psałterz kijowski (Псалтирь Спиридония, Киевская Псалтирь), napisany w Kijowie w 1397 r. przez moskiewskiego mnicha Spirydona, stanowiący oryginalne stylistycznie dzieło z miniaturami i ilustracjami w tekście i na marginesach45.

Kroniki Georgiosa Hamartolosa

Ewangeliarz Sijski, ok. 1340 r.

Psałterz Iwana Groźnego, druga połowa XIV w.

Psałterz kijowski z 1397 r.

РГБ, Ф. 173, Фунд. № 100.
ГРМ БАН, Археогр. ком. 189.
44
РГБ, Ф. 304, Троицк. III, 7.
45
РНБ, ОЛДП, F 6.
42
43
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Przejawem nowej sztuki nawiązującej do moskiewskiej szkoły pisania ikon, wiązanej z imieniem
Andrieja Rublowa, jest Ewangeliarz Chitrowo (Евангелие Хитрово)46, powstały w Moskwie na
początku XV w., zawierający cztery pary miniatur przedstawiających św. ewangelistów i ich biblijne
symbole. Miniatury są piękne, błyskotliwe i lekkie. Stylowo należą do współczesnej im sztuki bizantyjskiej. Część badaczy przypisuje ich autorstwo samemu Rublowowi47.

św. Mateusz

św. Jan
Ewangeliarz Chitrowo

Cechą charakterystyczną ruskich miniatur średniowiecznych jest ich funkcja edukacyjna, znacznie istotniejsza niż ilustracyjna. Rzadko mają bezpośredni związek z tekstem. Dopiero w XIV w.
zaczęto wprowadzać ilustracje, wybiegające poza schemat przedstawiania czterech ewangelistów,
jednak nadal były to kopie dzieł bizantyjskich bądź bałkańskich.

3.2. MINIATURA XVI–XVII W.
3.2.1. Sztuka miniatury w XV–XVI w.48 rozwijała się pod wpływem twórczości A. Rublowa49. Do
największych twórców należał Dionizy, twórca miniatur Księgi proroków z końca XV w. Jednym
z najważniejszych zabytków tego typu jest tzw. Latopis Radziwiłłowski, rękopis powstały w Smoleńsku w końcu XV w. Jest to bogato ilustrowana kopia jakiegoś latopisu z XIII w. Zawiera 617 miniatur narysowanych przez dwóch twórców. Historycy sztuki zwracają uwagę na pokrewieństwo
miniatur Latopisu Radziwiłłowskiego z miniaturami niemieckim, zwłaszcza Kroniką Norymberską.

РГБ, Ф. 304. III. №3/М.8657.
О. С. Попова, Византийские и древнерусские миниатюры, s. 295–302.
48
Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 406–426.
49
А. Н. Свирин, Древнерусская миниатюра, s. 84–85.
46
47

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

362

ZDOBIENIE RĘKOPISÓW I DRUKÓW CYRYLICKICH

Cyryl i Metody tworzą alfabet słowiański

Walki książąt dzielnicowych

Latopis Radziwiłłowski

Od drugiej połowy XV w. w ruskiej miniaturze pojawiły się wpływy zachodnich rysowników, rysunek stał się żywszy, perspektywa lepsza i różnorodna, sprowadzeni artyści cudzoziemscy z natury
przedstawiali realne ruskie budowle architektury nowogrodzko–pskowskiej, włodzimiersko–suzdalskiej i moskiewskiej, m.in. znajdujemy wyobrażenie moskiewskiego soboru Uspienskiego, cerkwie
otrzymały typowo ruskie cebulowe kopuły.
Nowości wprowadzone w XV w. w pełni rozwinięte zostały w miniaturach szesnastowiecznych rękopisów ilustrowanych. Powstały dwie znakomite szkoły miniatury. Szkoła nowogrodzka,
powołana przez arcybiskupa Makarego, działająca w pierwszej połowie XVI w., i szkoła moskiewska utworzona z inicjatywy Iwana Groźnego. W miniaturach szkoły Makarego pojawiły
się wspaniałe motywy architektoniczne, tzw. styl pałacowy (палатное письмо). Być może już
w Nowogrodzie podjęli w niej pracę przybysze z Zachodu. Po objęciu przez Makarego Metropolii
Moskiewskiej mistrzowie szkoły nowogrodzkiej przejechali do Moskwy. Tu wprowadzili do miniatury realne przedstawienia cerkwi moskiewskich i włodzimiersko–suzdalskich, w tym charakterystyczne zwieńczenia z kokosznikami, podobnie jak rysowali wcześniej cerkwie nowogrodzkie
z ośmiobocznymi dachami.
W drugiej połowie XVI w. miniaturzyści Iwana Groźnego stworzyli tzw. carską szkołę miniatury,
której najznamienitszym dziełem jest „Ilustrowany zwód latopisarski” (Лицевой летописный свод)
kompilacja kronik sporządzona w latach 1568–1576, zawierająca dzieje powszechne od stworzenia świata do XV w. i dzieje Rusi w latach 1114–1567. Według obliczeń Aleksandra A. Amosowa
Latopis ilustrowany składa się z 10 tomów, liczy łącznie 9745 kart, na których znajdują się 17 744
barwne ilustracje — miniatury. Latopis ten jest jednym z najwspanialszych zabytków sztuki rosyjskiej. Miniatury, mimo umowności i symbolicznego charakteru, są niezwykle cennym świadectwem
realiów życia XVI w. W latach 2007–2008 opublikowano facsimile tego zabytku, które ukazało się
w 19 księgach w minimalnym nakładzie dostępnym tylko w bibliotekach50. „Styl pałacowy” Latopisu ilustrowanego cechuje niezwykła elegancja i ogromne bogactwo motywów, wśród których
znalazły się pewne zachodnie elementy architektury dotąd w Rosji niespotykane, np. zewnętrzny
schodowy dwuspadowy fronton.
Лицевой летописный свод царя Ивана IV Грозного został ponownie wydany w całości przez Towarzystwo Miłośników Dawnego Piśmiennictwa (Общество Любителей Древней Письменности, Благотворительный фонд
содействия развитию культуры) w 2014 r. w Moskwie, z dodaniem przekładu na współczesny język rosyjski
drobnym drukiem na każdej stronie, i udostępniony bezpłatnie w Internecie na portalu Petersburskiego Oddziału
tego towarzystwa: <http://oldpspb.ru/faksimilnye-izdaniya/>, gdzie dzieje Rusi podzielone zostały na 23 księgi
(1122–1575).

50
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Schodowy fronton wg W. Szczepkina

363

Budowa cerkwii w Moskwie

Dwie miniatury przedstawiające działalność Iwana Groźnego
Ilustrowany zwód latopisarski (1568–1576)

W miniaturach z XVII w. styl pałacowy powoli zaniknął, a wraz z nim zniknęły schodowe frontony. Od połowy stulecia w przedstawianiu komnat nasiliły się wpływy zachodnie, dzięki napływowi
wydawnictw biblijnych z Niemiec i Holandii. Tak jak w ornamencie zaczął dominować w przedstawieniach styl barokowy.
3.2.2. D o b ó r b a r w i r y s u n e k p o s t a c i zmieniał się wraz z biegiem czasu. W rękopisach XVI w. barwy są bogate w odcienie wskutek umiejętnego mieszania, złoto stosowano tylko
w miniaturach o charakterze ikon, i to tylko jako tło. W XVII w. barwy stały się nieliczne i znów
proste, i tylko o zasadniczych tonach. W tym okresie popularna stała się technika malowania miniatur trzema kolorami, żółtym, zielonym i czerwonym, w prostych zasadniczych tonach, czwarty kolor
czarny tworzył kontury i czasem głębię. W ciągu XVIII w. ponownie wróciło bogactwo kolorów.
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Postacie ludzi w dobie stylu bizantyjskiego miały charakter rzeźb. W XVI w. powstała tzw. maniera nowogrodzka. Zachowano w niej bizantyjskie sposoby rysowania postaci, ale dodano wyraźne
kontury postaci. W miniaturze szkoły Iwana Groźnego rysunek jest podobny, ale z dodaniem zachodniego realizmu w opracowaniu odzieży. Rysunek portretowy, dokładny i brawurowy, dała dopiero szkoła włoska, poprzez naśladowanie wzorów włoskiego baroku. W Rosji tę manierę nazwano
фрязь — styl cudzoziemski. W rezultacie łączenia różnych tradycji artystycznych powstała nowa
maniera, charakterystyczna dla absolutystycznej Rosji51. Jej produktem był wspomniany Ilustrowany zwód latopisarski. W tej samej manierze powstał ilustrowany rękopis Koźmy Indikopłowa, kopia
pism aleksandryjskiego lekarza z VI w., którego praca przez wieki była jednym z nielicznych podręczników geografii i kosmografii. Zapewne jej przepisanie było wynikiem nowych zainteresowań
humanistycznych.

Ilustracje z książki Kozmy Indikopłowa o zwierzętach w Azji — onager i nosoróg

Nowy styl, bardziej uproszczony, reprezentują miniatury w ilustrowanym Psałterzu Godunowa,
zamówionym w kilku egzemplarzach przeznaczonych na dary dla najważniejszych monasterów.
W Carskiej Pracowni pisane ustawem rękopisy dużych rozmiarów ilustrowano głównie na marginesach, gdzie zachowując realia, treść miniatur towarzyszyła treści psalmów.

Powiększone marginalne ilustracje z Psałterza Godunowa

51

W literaturze radzieckiej używano enigmatycznych określeń — nowe państwo, scentralizowane państwo.
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3.2.3. Nowym gatunkiem ilustrowanym, jaki powstał w XVI w., była seria żywotów świętych,
z najważniejszym „Żywotem św. Sergiusza Radoneskiego”. Liczne miniatury i staranność rękopisu
stworzonego w Ławrze Troicko–Sergijewskiej pokazują sielankowy obraz życia w monasterze. W połowie XVII w. dużą rolę w dziejach sztuki rosyjskiej odegrała moskiewska Zbrojownia i jednocześnie
skarbiec (Оружейная палата), pod której opieką znajdowało się szereg pracowni, przygotowujących broń, odzież, ozdoby, sprzęty itp. Zbrojownia zatrudniała utalentowanych malarzy i rysowników
(царские изографы), mistrzów pisania ikon, którzy tworzyli także portrety (парсуны) zdobiące rękopisy. Najznakomitszym artystą Zbrojowni w XVII w. był Simon Uszakow (1626–1686), uzdolniony
twórca realistycznego malarstwa. Zbrojownia zatrudniała artystów–rzemieślników specjalizujących
się w kompozycji, w malowaniu złotem itp. Do najważniejszych prac Zbrojowni w drugiej połowie XVII w. należy „Księga o wyborze i koronacji cara Michała Fiodorowicza” napisana w 1672 r.52
Rękopis zawiera 21 miniatur. Architektura kremla i pokazane momenty ceremonii mają wręcz dokumentalny charakter. Z licznych prac artystów Zbrojowni wypada wymienić jeszcze najznakomitsze
dzieło, tzw. Carski Tytularnik wydany przez Prikaz Poselski53. Tytularnik zawierał ogólnie opowiedziane dzieje Rosji, z wizerunkami wszystkich carów i wielkich książąt ruskich od Ruryka do Aleksego i jego dzieci, także wizerunki patriarchów Kościołów wschodnich, władców cudzoziemskich
oraz rosyjskie pieczęcie i herby. Część przynajmniej współczesnych wizerunków ma już charakter
portretów, będących wyrazem pojawienia się w malarstwie motywów świeckich54.

Pochód koronacyjny i uczta carska
z „Księgi o wyborze i koronacji cara Michała Fiodorowicza”

Portret cara Aleksego i herb Rosji z „Carskiego Tytularnika”

Ilustrowana suplika
Wspołochowa

Книга об избрании и венчании на царство царя и великого князя Михаила Федоровича. 1672–1673, ilustracje udostępnione na stronach: <http://www.runivers.ru/upload/iblock/4e2/pir.jg> oraz <hhtp://www.booksite.ru/
enciklopedia/towns/45.jpg>.
53
Большая государева книга или Корень российских государей.
54
Парсунное письмо: dosł. personalne, w sensie portretowe, pierwszy w dziejach Rosji świecki gatunek malarstwa.
52
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Innym rodzajem ówczesnej miniatury były ilustrowane supliki składane przez poddanych carowi.
W literaturze cytowana jest suplika złożona carowi Aleksemu przez djaka Prikazu Jamskiego Grigorija Wspołochowa w 1672 r., gdzie został on wyobrażony w pozie pokornego petenta przed carem
siedzącym na tronie z mieczem, symbolem władzy carskiej wiszącym nad głową poddanego. Pod
koniec XVII w. ostatecznie w miniaturze i zdobnictwie rękopisów zapanował barok, ze swoim dynamicznym przedstawieniem postaci ludzkich. Arcydziełem w tej dziedzinie jest Ewangeliarz Sijski
z 1692 r. (ilustracje w pkt 2.7).

3.3. MINIATURA W ZABYTKACH RĘKOPIŚMIENNYCH XVIII–XX W.
W wieku XVIII w zdobnictwie dominował nadal styl barokowy, około połowy stulecia przechodzący w rokoko. Ornament ten spotykany jest zarówno w rękopisach świeckich, jak i cerkiewnych.
Nie ma on ramy i zastawki, rysunek zazwyczaj zajmuje całą stronę. Odpowiednio do tego rozmieszczone są niesymetryczne znaki w formach muszelki. W rękopisach cerkiewnych ozdoby w stylu
rokoko mieszają się z dawniejszymi formami zdobniczymi. Zapatrzenie dworu rosyjskiego na dwór
francuski powodowało, że paryskie mody i style dość szybko były w Rosji adaptowane. Tak więc
w kręgach elit w drugiej połowie XVIII w. zapanował styl Ludwika XVI, z klasycystycznymi nawiązaniami w miniaturze do motywów włoskiego odrodzenia.
Charakterystyczne są bogato ozdabiane przywileje udzielane przez carów szlachcie, mające formę pergaminowych zeszytów. Ich poszczególne karty przekładano taftą różnych kolorów, oblekano
aksamitem lub świetlistym brokatem, przeszywano sznurem z barwnego jedwabiu, na którym wieszano wielką pieczęć z czerwonego wosku. Na karcie tytułowej umieszczano zwykle herb Rosji
oraz niewielką miniaturę przedstawiającą panującego cara. Pewne wzory wypracowano w XVII w.,
jednakże ostateczną formę nadał im Piotr I. Jako przykład niech posłuży jego przywilej z 1711 r. dla
kanclerza Gołowkina, gdzie w barokowych labrach otoczony herbami rosyjskich prowincji centralne
miejsce zajmuje herb Rosji, a nad nim pod carską koroną miniatura cara.

Dyplom Piotra I

Dyplom Anny Ioannowny

W podobnym stylu utrzymane jest nadanie carycy Anny Ioannowny dla monasteru Troicko–Sergijewskiego. Wraz z upływem lat zmieniała się stylistyka, ale nie charakter kart tytułowych tego
rodzaju aktów. Przywileje Elżbiety I tworzone były już w stylu rokokowym. Taki wygląd ma nie-
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zwykle wysmakowana karta tytułowa przywileju A. G. Razumowskiego. Natomiast wcześniejszy
przywilej na szlachectwo dla oficera pułku gwardii z 1741 r. zawiera piękne miniatury herbu Rosji
i otaczających go herbów prowincji cesarstwa. Miniatury otaczające przywileje Katarzyny II znamionują pojawienie się klasycyzmu. Taki jest jej akt dla krymskich Greków. Podobną miniaturę
znajdujemy na kartach tytułowych innych przywilejów Katarzyny II i jej syna Pawła I, gdzie naturalistyczna sylwetka cesarza zajmuje miejsce centralne.

Przywilej Elżbiety I z 1741 r.

Rokokowy dyplom Elżbiety I

Wczesnorokokowa zastawka przywileju cesarzowej Elżbiety to rzeźbiarska konstrukcja przypominająca złocone sztukaterie wieńczące lustra w komnatach pałacowych. Pewne cechy rokoka ma
jeszcze jeden z przytoczonych przywilejów Katarzyny II, dla I. Orłowa. Bordiura ma kształt wejścia
do altany ogrodowej, gdzie delikatne roślinki oplatają słupki bramy i owiniętą wokół nich granatową
linkę. Zastawkę tworzy chmura, na której półleżą zakonnica i roznegliżowana dziewczyna trzymające portret cesarzowej.

Przywilej dla gen. P. Zawadowskiego z 1779 r.

Przywilej dla I. Orłowa
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Z kolei klasycyzujący już przywilej dla Greków krymskich ma bordiurę z granatowej materii owiniętej wokół palm zastępujących kolumny z dawnych ramek, zastawka to znów chmura,
na której siedzą ułożone w rodzajową scenkę symboliczne postacie otaczające portret Katarzyny II. W późniejszych, czysto klasycystycznych ornamentach ramkę tworzą pasy wzorowane na
rzymskich portalach, zdobione meandrami lub tarczami herbowymi i symboliką wojenną. Zastawkę tworzy zwykle herb Rosji ujęty w chmurę, na którym wspiera się portret panującego lub kartusz
z jego inicjałami.

Klasycystyczny przywilej Katarzyny II

Przywilej Katarzyny II z 1794 r.

Przywilej Pawła I

W rękopisach cerkiewnych kontynuowano tradycje sięgania w miniaturze do tradycji przeszłych
epok. Kopiowano dawne manuskrypty, nadając im charakter nawiązujący zdobnictwem do szkół XV
i XVI w.
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Dwie miniatury i zastawka z pierwszej karty z „Żywota św. Sergiusza Radoneskiego” z 1853 r.

Takie są miniatury „Żywota św. Sergiusza Radoneskiego” z 1853 r., rękopisu będącego kopią zapewne nawiązującą do wydania drukiem w Moskwie w 1646 r. tzw. Pierwotnego Żywota autorstwa
Epifaniusza z 1417 r.55 Natomiast do zupełnie prostych wyobrażeń, jednak bez dawnego wdzięku,
nawiązują miniatury osiemnastowiecznej Apokalipsy.

Miniatury z Apokalipsy, ok. 1788 r.

Rękopis z 1853 r. udostępniony na portalu Ławry Troicko–Sergijewskiej <http://www.stsl.ru/manuscripts/book.
php?col=3&manuscript=001>.
55
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4. ŁUBOK (GRAFIKA LUDOWA XVII–XXI W.)
Łubok to specyficznie rosyjskie zjawisko w kulturze popularnej XVII–XX w. Sam termin, ze względu na spory, jakie budzi, pozostaje nieprzetłumaczalny. Były to drukowane na masową skalę grafiki,
często wzbogacone tekstem „ludowe obrazki”, głównie drzeworyty, choć później także miedzioryty,
a w XIX w. wydawnictwa litograficzne i chromolitograficzne, charakteryzujące się prostotą obrazu
i przeznaczone dla masowego odbiorcy. Według definicji z „Wielkiej encyklopedii radzieckiej” łubok był obliczony na dekoracyjny efekt, z tendencją do otwartego opowiadania całych serii powieściowych. Zasadniczo łubok był dziełem amatorów i jako taki należy do twórczości ludowej. Chociaż
zalicza się do tego też profesjonalną grafikę zapożyczającą typowe dla łuboka motywy folklorystyczne. Służył jako środek masowej informacji.
Badanie łuboka jako dzieła sztuki lub literatury nie jest przedmiotem paleografii, skoro mamy
do czynienia z grafiką użytkową. Z tym jednak zastrzeżeniem, że owe ludowe obrazki zawierały
tekst, będący w pewnym sensie tekstem rękopiśmiennym, choć powielanym za pomocą techniki
drukarskiej. Wynikało to z faktu, że łubok to według określenia Olega Chromowa „książka w całości
grawerowana”56. Jako zjawisko z dziedziny kultury masowej, przystępnie napisane i przemawiające
obrazem, łuboki były dla wszystkich w pełni zrozumiale, ich lektura nie sprawiała trudności, w pewnym sensie przypominały współczesne komiksy. Pojawiły się na rynku rosyjskim gdzieś w XVII w.
i przez ponad 200 lat bawiły Rosjan. Był to gatunek literatury ulicznej, łatwo dostępnej, powszechnej, kształcącej lud. Z tego powodu cieszy się wzrastającym zainteresowaniem. Jako gatunek sztuki
„prymitywnej” łubok jest nadal uprawiany i ma licznych odbiorców. W Moskwie powstało Moskiewskie Muzeum Ludowej Grafiki, gromadzące zbiory łuboków, organizujące wystawy tematyczne57.

Typowy osiemnastowieczny komiksowy łubok „Ѡ күпцовой жене и привощике”
О. Р. Хромов, Русская лубочная книга XVII–XIX вв. Русская цельногравированная лубочная книга XVII–XIX
веков (Исследования по истории книжной культуры и техники производства), „Памятники исторической
мысли”, Москва 1998.
57
„Московский музей народной графики” <http://www.russianlubok.ru/>.
56
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4.1. NAZWA ŁUBOK
Termin łubok został wprowadzony do użytku przez Iwana Sniegiriowa w 1823 r. Do tego momentu
używano określeń obrazek, kartka moskiewska z Mostu Spasskiego (tam nimi handlowano), kartka
ludowa itp. I. Sniegiriow, filolog i etnograf, pod wpływem prądów romantycznych zainteresował
się tym gatunkiem sztuki ludowej i w 1823 r. wygłosił w Towarzystwie Miłośników Literatury wykład na temat „łubocznych obrazków”, jednak wskutek ostrej krytyki członków towarzystwa (uczonych i literatów) zmienił przymiotnik лубочное na простонародное — gminne, pospolite. Mimo
to po dwudziestu latach wydał pierwsze naukowe opracowanie, w którego tytule użył określenia
łuboczne obrazki58. Od tego czasu w nauce trwają dyskusje nad sensem i poprawnością tego terminu.
Proponowane etymologie nie wniosły nic nowego, ponieważ w istocie powstał termin sztuczny, który niósł w sobie negatywną treść. Łubok oznaczał — prymitywny, prosty, kiepsko wykonany.
Historycy sztuki nazwę łubok stosują na określenie obrazków drzeworytów z XVII–XVIII w.,
których żywot jako formy plastycznej zakończyło wejście do powszechnego użytku litografii. Z kolei literaturoznawcy badali „łuboczną literaturę”, pojmując ją funkcjonalnie, przy tym utwory „łubocznoje” klasyfikowali wedle treści, bez uwzględniania formy wydania, która tu jest decydująca.
Dopiero w latach siedemdziesiątych XX w. w ZSRR zaczęto łubok ujmować jako element kultury
miejskiej, przejaw „prymitywnej sztuki ludowej”, mającej należne miejsce w historii sztuki. Obecnie
w nauce rosyjskiej termin łubok oznacza grafikę ludową w ogóle.

4.2. KSIĄŻKA W CAŁOŚCI GRAWEROWANA
Według O. Chromowa łubok, sądząc po „technice wykonania”, to współcześnie obrazek lub książka,
graficzne wydawnictwo w części litografowane, kopiujące drzeworyt, choć woli on termin „łubok
litograficzny”, gdy przez „nowy łubok” (w tradycji XIX w. „współczesny łubok”) rozumie wydawnictwa chromolitograficzne. Najważniejszą odmianą łuboka była książka w całości grawerowana —
pełny drzeworyt lub miedzioryt, bo tą techniką tworzono je w XVII do początku XIX w. — powstała
poza cenzurą jako twórczość ludowa — dla ludu; w XIX w. rozpadła się na twórczość ludową i bulwarową. W środowiskach intelektualnych nie wypadało przyznawać się do korzystania z tej literatury, ale wszyscy po nią skrycie sięgali.
Jako przejaw kultury pojawienie się łuboka wiąże się z okresem przejściowym od średniowiecza do
czasów nowożytnych. Zachowując tradycje średniowieczne, łubok jest odpowiedzią na wyzwania nowych czasów, jako nowa forma masowych publikacji. Łubok wypełnił „średnią” kulturę miasta, stając
się rodzajem ludowych wydawnictw, prymitywu i literatury masowej. Łubok łączył w sobie tekst i obraz,
sztukę i literaturę. Z czasem przekształcił się w charakterystyczny element kultury miejskiej, stopniowo
rozszerzając oddziaływanie na środowisko wiejskie, wpływając na przekonania i obrzędy ludowe.
Książka w całości grawerowana zajmuje miejsce pośrednie między rękopisem i drukiem, szczególnie w okresie, gdy rozwój drukarstwa ostatecznie wypierał z rynku książkę rękopiśmienną. Wówczas technika grawerunku okazała się najdogodniejsza w produkcji wydań masowych, w których
wymagano ilustracji i operatywności. W tym sensie łuboczna książka stała się kolejną formą ewolucji książki, będąc stadium jej historii.

И. М. Снегирев, Лубочные картинки русского народа в московском мире, Москва 1844 (2 wyd. Москва
1861).
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4.3. ŁUBOK — POWSTANIE I ROZWÓJ GATUNKU
W XVI i na początku XVII w. w Rosji sprzedawano „listy” (fr. estampe, wł. stampa) zwane kartkami cudzoziemskimi (фряжские листы) albo niemieckim pociesznymi obrazkami, zawierające różne
popularne treści. W Rosji rysunki drukowano na specjalnie wycinanych deskach, nazywanych łub,
od czego zdaje się I. Sniegiriow ukuł powszechnie dziś przyjętą nazwę. Wzorowano się wyraźnie na podobnych wydawnictwach zachodnich, głównie niemieckich. W końcu XVII w. w Górnej
(Nadwornej) Drukarni w Moskwie urządzono cudzoziemski warsztat (фряжский стан) w celu
drukowania owych cudzoziemskich kartek. Wiadomo, że w 1680 r. na rzecz dworu pracował rytownik Afanasij Zwieriew, który na miękkich deskach wycinał dla cara wszelakie cudzoziemskie
ryty (всякие фряжские рези)59. W Moskwie były specjalne miejsca, gdzie pocieszne obrazki sprzedawano, Owoszcznyj Riad, Most Spasski. Obrazki przygotowywał rysownik, którego nazywano
знамёнщик, nanosił on rysunek na deskę, co nazywano znamienowaniem (знаменование). Następnie do pracy przystępował grawer, nazywany mistrzem cudzoziemskich dzieł rytych (фряжских
резных дел мастер). Do produkcji używano różnych miękkich gatunków drewna, zwykle drzew
owocowych (lipa, klon, grusza). Po wykonaniu drzeworytu przez grawera odbijano drzeworyty na
papierze. Powstałe zwykłe czarno–białe odbitki — proste obrazki (картины–простовики) oddawano do kolorowania. Zajmowały się tym kobiety i dzieci ze wsi podmoskiewskich, w XIX w. tworzące
specjalne artele (spółki), trudniące się kolorowaniem łuboków. W szczytowym okresie popularności
łuboków kolorowano setki tysięcy egzemplarzy. Była to bardzo żmudna praca, szczególnie gdy wraz
z postępem technologii prymitywny i nieskomplikowany rysunek drzeworytu zastąpiły wysmakowane miedzioryty. Jeden kolorujący pracownik (цветальщик) mógł pomalować do tysiąca egzemplarzy tygodniowo.

„Znak na niebie w 1736 r.”,
1830–1840 r.

„Ach! Czarne oczy pocałuj choć raz”,
XVIII w.

„Historia o Bowie”,
1830 r.

И. Забелин, Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, Москва 2005, s. 173–177 (http://az.lib.
ru/z/zabelin_i_e/text_0080.shtml), obrazków tych używano do obijania ścian w pokojach cara i jego dzieci jako
swoistej tapety.

59
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Okolicznościowy druk „Zdobycie twierdzy Bendery, 1789 r.”

Tematyka łuboków była bardzo różna. Początkowo największym powodzeniem cieszyły się
święte obrazki. Łubok pozwolił prostym ludziom mieć w domu ikonę. Drukowano masowo ikony w stylu bizantyjskim, inne święte obrazki, proste żywoty świętych, nauki, pieśni cerkiewne.
W latach 1692–1696 pracujący w Moskwie Wasyl Koreń wydał tą techniką pierwszą Biblię ludową wzorowaną na zachodnich „bibliach dla biedaków” (Biblia pauperum), zawierającą Księgę
Rodzaju i Apokalipsę.

Księga Rodzaju, k. 5

Księga Rodzaju, k. 16

Jeźdźcy Apokalipsy, k. 13

Wasyl Koreń, Biblia, 1696 r.
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Równie dużym powodzeniem cieszyły się publikacje filozoficzne, przekazujące w formie przypowieści rozważania o naturze świata, dziełka prawnicze — przedstawiające głośne procesy sądowe,
często sięgające w głąb dziejów (np. proces Szemiaki z XV w.). Z latopisów wybierano rozczulające opowieści o wydarzeniach historycznych, bitwach, żywotach bohaterów, wstrząsających wypadkach. Łączyły się z tym relacje z bieżących wydarzeń, toczonych wojen i życia towarzyskiego. Wiele
publikacji zawierało baśnie, bajki i mity, opowieści o popularnych bohaterach, czarownikach itp.,
a także żarty, obrazki rozrywkowe, satyry, karykatury, blagi.
O popularności tego rodzaju publikacji świadczy fakt, że w połowie XIX w. w Moskwie pracowało przynajmniej kilkanaście drukarni zajmujących się wydawaniem łuboków. Do największych
producentów należał Iwan Dmitriewicz Sytin (1851–1934), właściciel koncernu wydawniczo–księgarskiego, który zaczął karierę od wydania masowego map działań wojennych w czasie wojny rosyjsko–tureckiej w latach 1877–1878. Zgromadził on kolekcję łuboków oraz desek, z których je
drukowano. Niestety kolekcja ta spłonęła w pożarze drukarni Sytina w czasie rewolucji 1905 r.
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Rozdział VIII

ODCZYTYWANIE I PUBLIKACJA TEKSTÓW

Zasady odczytywania i publikacji tekstów rękopiśmiennych w nauce krajów posługujących się pismem typu cyrylickiego nie różnią się od zasad stosowanych w Polsce i krajach zachodnioeuropejskich. Wszędzie dopracowano się lepszych lub gorszych instrukcji wydawniczych. W odniesieniu
do edycji dokonywanych w Polsce obowiązują nas dwie instrukcje dostosowane do edycji średniowiecznych oraz nowożytnych źródeł historycznych. W związku z powyższym tylko na zasadach
informacyjnych w krótkim zarysie podajemy zasady obowiązujące w Rosji oraz nieco zmodyfikowaną wersję zasad edycji przyjętą przeze mnie w pracy nad wydaniem 9 księgi Metryki Litewskiej
i podobnych zasad zastosowanych w pracach edytorskich Metryki Litewskiej na Białorusi i w Rosji.

1. ZASADY ODCZYTYWANIA TEKSTU
W nauce rosyjskiej odczytywanie i publikację tekstów wyodrębniono z paleografii, tradycyjnie bowiem jest to przedmiotem archeografii1. Za zasadnicze w naszym przypadku trzeba uznać jedno z zadań archeografii, transkrypcję, czyli graficzne przekazanie współczesnym pismem tekstu pochodzącego z dawnych stuleci. W praktyce dydaktycznej należy jej nauczać wraz z odczytywaniem tekstów.
Swoje rady dla odczytującego rękopisy Lew Czeriepnin sformułował w dziewięciu krótkich
punktach, które przytaczamy poniżej2.
1. Nie należy po odczytaniu szeregu łatwo rozpoznawalnych liter „domyślać się” treści tekstu. Należy odczytać wszystkie litery, z jakich składa się wyraz.
2. W trakcie rozszyfrowywania trudnej ze względu na kształt litery należy prześledzić warianty podobnego kształtu w licznych połączeniach z innymi literami.
3. Należy także prześledzić w całym tekście badanego dokumentu wszystkie warianty połączeń liter
zwykłych z nadpisanymi. Często bowiem kształt na pierwszy rzut oka wydaje się pewna literą,
w rzeczywistości będącą kombinacją innej ze znakiem nadpisanym.
4. Bardzo ważne jest nauczenie się rozróżniania liter o podobnych kształtach, np.: в i д, л i н, czy też
г i ч w skoropisie XVII w.
5. Naukę odczytywania skoropisu najlepiej jest zaczynać od studiowania tekstów opublikowanych
wraz z odczytaniem. W trakcie równoległego czytania rękopisu i tekstu oddanego współczesnym
drukiem można z łatwością i dość szybko opanować grafikę liter skoropisu studiowanej epoki.
6. W trakcie studiowania dokumentów korzystne jest wypisywanie sobie współczesnym pismem
tych liter i słów, których odczytanie nie sprawia trudności, z pozostawieniem pustych miejsc dla
liter na razie nieodczytanych. Owe puste miejsca należy zapełniać wraz z postępami w odczytaniu tekstu. Niektórzy nauczyciele paleografii zalecają sporządzanie przez studenta kopii własnym
pismem całych tekstów, w celu szybkiego opanowania danego pisma.
1
2

А. Д. Степанский, Археография отечественной истории ХХ века. Учебное пособие, Москва 2004.
Л. В. Черепнин, Русская палеография, s. 561–562.
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7. Czytanie dokumentów rękopiśmiennych jest znacznie ułatwione, jeśli znamy osobliwości języka
ruskiego czy rosyjskiego danej epoki, zasobu słownikowego, gramatyki, odmiany. Do najważniejszych zadań należy bowiem poprawne rozwiązanie skrótów.
8. Kolejnym ułatwieniem może być znajomość formularzy i ich typów i odmian, co pozwala na
szybkie opanowanie indywidualnych cech pisma (ręki) danego pisarza.
9. To ostatnie jest niezbędne zwłaszcza w pracy z brudnopisami, gdy daje się rozpoznać manierę
np. rozmieszczania przez danego autora tekstu na kartce, jego sposoby skracania słów itp.
Nieco dokładniejsze rady dla początkujących dała Antonina Czekunowa, pisząc, że zacząć naukę
należy od przyswojenia nazw, grafiki i dźwiękowego (fonetycznego) znaczenia liter cyrylicy. To ostanie wypróbowałem, ćwicząc podstawy paleografii z polskimi studentami archiwistyki, często w ogóle
nie znającymi języka rosyjskiego, i o dziwo potrafią oni po kilkunastu ćwiczeniach dość poprawnie fonetycznie odczytywać proste cyrylickie teksty. Wynika to z faktu, że wedle rady Wiaczesława
Szczepkina naukę należy zaczynać od wyglądu liter, ponieważ „u c z y m y s i ę c z y t a ć p r z e d e
w s z y s t k i m o c z y m a”3. W czasie porównywania liter alfabetu współczesnego z literami „dawnej”
cyrylicy dostrzegamy istotne różnice w ich grafice. Szczególną uwagę należy zwrócić na litery, które
nie występują we współczesnym alfabecie, ale w ciągu wielu stuleci były używane w piśmie ruskim
i rosyjskim. Są to przede wszystkim ý (wielki jus — юс большой) i \ (mały jus — юс малый); k (jus
wielki jotowany — юс большой йотованный) i c (jus mały jotowany — юс малый йотованный).
W języku starosłowiańskim „jusy” odpowiadały specyficznym fonemom (dźwiękom) nosowym i zostały mechanicznie przeniesione do grafiki ruskiej. W połowie XII w. litery te wyszły z użycia na Rusi
i zostały zastąpione: ý przez îó lub u, k przez þ, \ przez à lub a. Nie jest to jednak regułą, bo jusy
spotykane są we wszystkich typach pisma ruskiego, łącznie ze skoropisem, do XVI w. dość często.
Określone trudności mogą pojawić się przy literach ú (jer twardy — еръ) i ü (jer miękki — ерь).
Początkowo litery te odpowiadały zredukowanym samogłoskom (półsamogłoskom), bliskim o (ú)
i e (ü), a od XII–XIII w. w określonych pozycjach całkowicie zanikły, w innych przeszły w pełne
samogłoski o i e. Na przykład: zamiast êúòî, ÷üòî, çúâàòè zaczęto pisać êòî, ÷òî, çâàòè, ale
z kolei zamiast ñúíú zaczęto pisać ñîíú, a zamiast äüíü — äåíü.
Niektóre dźwięki (fonemy) dawnego języka były oddawane przez dwie różne litery (podwójne —
дублетные буквы). Tak więc dźwięk „Z” (З) oddawany był przez litery S (зело) i Z (земля), dźwięk
„O” oznaczano dwoma literami Î (он) i W (от). Ta ostatnia używana była bardzo często w połączeniu
z nadpisana literą Ò (твердо) — t (от). Dźwięk „F” oprócz litery Ô (ферт) pierwotnie oddawany
był częściej przez literę F (фита). Dla oznaczenia dźwięku „U” używano zgodnie z tradycją bizantyjską dwuznaku ÎÓ (dwuznaku ук) lub jego ligatury U, która stała się odrębnym znakiem, lub litery
Ó (grecka ipsylon), przeniesionej na koniec alfabetu w oryginalnej greckiej formie jako V (ижица).
Proces uczenia się po przyswojeniu podstaw z podręcznika powinien polegać na próbach czytania
tekstów bez sięgania do ich transkrypcji podanej obok. Czytaniu powinno towarzyszyć obowiązkowe
wypisywanie liter, których grafika jest czytelnikowi nieznana. Następnie należy sięgnąć do tablic i znaleźć odpowiedni kształt pozwalający na identyfikację litery. Jeśli przy zastosowaniu tej metody pojawiają się trudności z jednoznacznym „odcyfrowaniem” danej litery, a w tablicach nie ma podobnego
przykładu (trudno w tablicach zamieścić wszystkie warianty liter występujących w tysiącach rękopisów z wielu epok rozwoju pisma), należy kontynuować czytanie i transkrypcję, pozostawiając puste,
odpowiednio zaznaczone, miejsca dla nieprzeczytanych liter lub wyrazów. Jeśli powstaną wątpliwości
co do poprawności odczytania litery lub wyrazu, należy wstawić swoje warianty do transkrypcji z uwagą w przypisie „litera (wyraz) trudno czytelny (nieczytelny)” etc. W przypadku dużej liczby liter nadpisanych, znaków przydechu i akcentów, zwłaszcza gdy tekst nie jest podzielony na wyrazy i zdania,
3

В. Н. Щепкин, Русская палеография, s. 144.
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mogą pojawić się dodatkowe trudności związane z tym, że wiersz tekstowy składa się z dwóch rzędów — górnego i dolnego. W takim przypadku należy jednocześnie czytać litery zwykłe i nadpisane.
Do XVII w. dzielenie tekstu w rękopisach rosyjskich było praktycznie nieznane. Inaczej było na
Rusi należącej do Polski i W. Ks. Litewskiego, gdzie wraz z narodzinami skoropisu już w drugiej
połowie XV w. podział tekstu na wyrazy zaczyna się pojawiać, a upowszechnia się w kancelarii
litewskiej w pierwszej połowie XVI w.4 W Rosji pierwsze konsekwentne próby dzielenia tekstu na
wyrazy pojawiły się w książkach drukowanych z pierwszej połowy XVII w., jednak i tam pozostawiano pewne połączenia, przyimki i partykuły pisano łącznie z następującymi po nich słowami.
To samo zjawisko dostrzegamy we wspomnianych wyżej rękopisach litewskich. Nie należy zwracać
specjalnej uwagi na znaki przydechu i akcenty, z zasady bowiem nie niosą one w sobie istotnej treści, a nie istniały ścisłe reguły ich używania w piśmie rosyjskim aż do końca XVIII w., gdy zaczęto
ujednolicać ortografię. Trzeba także pamiętać, że rosyjska interpunkcja kształtowała się przez stulecia i dopiero wraz z pojawieniem się drukowanych elementarzy i podręczników gramatyki stawianie znaków interpunkcyjnych zostało jakoś uporządkowane. Jednakże brak aż do końca XVIII w.
ujednoliconych reguł interpunkcyjnych prowadził do tego, że pisarze i po prosu ludzie wykształceni
rzadko znaki te stosowali. Praktyka czytania najstarszych tekstów stopniowo pozwala oswoić adepta
paleografii z wymienionymi graficznymi cechami cyrylicy.
Po zestawieniu transkrypcji jednego wiersza, kilku wierszy, a potem całego rękopisu należy porównać swój wariant odczytu z odczytem dokonanym przez autorów danego podręcznika (albumu
zdjęć rękopisów) i postarać się przeanalizować własne błędy.

2. SKRÓTY
Skrócenia wyrazów w cyrylicy w porównaniu ze średniowiecznym piśmiennictwem łacińskim
są stosunkowo rzadsze. Początkowo używano ich nie dla oszczędności czasu i materiału pisarskiego,
lecz z powodów religijnych. Do piśmiennictwa cyrylickiego przeniknęła poprzez grekę hebrajska
tradycja zakazująca profanowania świętego imienia Jahwe (Boga), które pisano skrótem. Tradycja
ta rozpowszechniła się na pisanie wielu innych wyrazów dotyczących kultu religijnego (nomina
sacra — imiona święte). Skrót taki zawierał obowiązkowo pierwszą literę wyrazu i końcówkę fleksyjną oraz nadpisane tytło (титло, z greckiego ό τίτλός — nadpis). Przy wszelkich skrótach zaznaczenie ich tytłem, przybierającym formę poziomej wygiętej w łuk lub wężyk kreski nad wyrazem
skracanym, było obowiązkowe.
àï_ñòëú
á_à
á_ã
á_öà
á_ú
áëãñ_ëâåíå
ã_è
ãñ_äü
ã_ü

4

—
—
—
—
—
—
—
—
—

àï(î)ñò(î)ë
Áîãà
Áîãú
Á(îãîðîäè)öà
Á(î)ãú
áë(à)ã(î)ñë(î)âåíå
Ã(îñïîä)è
Ã(î)ñ(ïî)äü
Ã(îñïîä)ü

ãï_äü
ä_õú
åv_ã
åâ_ãëèå
jñ_ú
ò_ðöà
õ_ñú
õ_âà
õ_âú

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ã(îñ)ï(î)äü
ä(u)õú
åv(àí)ã(åëèå)
åâ(àí)ã(å)ëèå
²(íñu)ñú
Òð(îè)öà
Õ(ðèñòî)ñú
Õ(ðèñòî)âà
Õ(ðèñòî)âú

Por. choćby rękopisy ks. 9 ML z 1511 r., czy I Statutu Litewskiego z 1529 r.
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W późnym średniowieczu zwyczaj takiego skracania przeniesiono na wiele innych powszechnie
używanych wyrazów.
Przy tym nie ograniczano się do pisania tylko pierwszej litery, ale zachowywano szereg innych
liter wewnątrz wyrazu, zwykle spółgłosek. Ten rodzaj skrótów wykazuje duże podobieństwo co do
zasady z łacińskim ściągnięciem (contractio) wyrazu poprzez opuszczenie liter środkowych.
àëò_íú
àã_ãëú
áë_ãî
àðõè_òãà
áæ_üå ìëñ_òè
áëã_íú
âåê_îãî
âä_âà
â_ø
ã_
ã_ñäð
ãä_ðü
ãä_ðü
ãñæà
ãë_àòè
ãï_äí
äâêà
äâöà
äå
äíãà
ä_í
ä_íü
ä_õ
ä_øà
äõ_à
åï_ñïú
êí_ãà
êí_ç\#
êí_çü

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

àëò(û)íú
à(í)ãåëú
áë(à)ãî
àðõè(ñ)ò(ðà)ò(è)ãà
á(î)æüå ì(è)ë(î)ñòè
áë(à)ã(îñëîâå)íú
âå(ëè)êîãî
âä(î)âà
â(à)ø(ú)
ã(îäú)
ã(î)ñ(ïî)ä(à)ð\
ã(îñïî)ä(à)ðü
ã(îñó)ä(à)ðü
ã(î)ñ(ïî)æà
ãëà(ãîëà)òè
ã(îñ)ï(î)ä(è)í(ú)
ä(å)âêà
ä(å)â(è)öà
äå(íüãà)
ä(å)í(ü)ãà
ä(å)í(ü)
ä(å)íü
ä(u)õ(ú)
ä(u)øà
ä(u)õà
åï(è)ñ(êî)ïú
êí(è)ãà
êí(\)ç\#
êí(\)çü

ê_
ê_î
êð_ñò
êðñòíú
ì_ë
ìë_òâà
ìò_ü
ìñ_öà
ì÷_íèêú
íá_ñà
íá_î
íä_ëa
í_íåøíèè
í_ø
î_òö
ïð_òå÷à
ðæ_ñòâî
ñë_âà
ñëí_öå
ñ_íú
ñí_à
ñ_òûè
ñò_ãî
ö_ðü
öð_êâü
÷ëâ_êú
÷ëâ_êú
÷ñ_ú

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ê(îïåèêà)
êî(ïåèêà)
êð(å)ñò(ú)
êð(å)ñò(üaíè)íú
ì(è)ë(îñòü)
ì(î)ë(è)òâà
ì(à)òü
ì(å)ñ(\)öà
ì(u)÷(å)íèêú
í(å)á(å)ñà
í(å)áî
í(å)ä(¸)ëa
í(û)íåøíèè
í(à)ø(ü)
îò(å)ö(ü), îò(ú)ö(ü)
ïð(¸ä)òå÷à
Ð(î)æ(äå)ñòâî
ñë(à)âà
ñ(î)ëíöå
ñ(û)íú
ñ(û)íà
ñ(â\)òûè
ñâ(\)ò(î)ãî
ö(à)ðü
ö(å)ðê(î)âü
÷(î)ë(î)â(å)êú
÷(å)ë(î)â(å)êú
÷(à)ñú

Drugim typem najczęściej używanych skrótów było opuszczenie końcówki wyrazu. Ten typ skrótów występuje częściej w późniejszych rękopisach, zwłaszcza w skoropisie.
êía_ç ëèòî —

Êíaç(òâà) Ëèòî(âñêàãî)

Zwykle jednak opuszczano końcową samogłoskę i wówczas takiego opuszczenia nie zaznaczano
tytłem.
ìåñòåð
ïîñòàâèò
ãðàìîò

— ìåñòåð(ó)
— ïîñòàâèò(è)
— ãðàìîò(ó)

Ïîëî÷üê
íàøåì
ïðèâåñèë

— Ïîëî÷üê(ó)
— íàøåì(ó)
— ïðèâåñèë(è)

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

ODCZYTYWANIE I PUBLIKACJA TEKSTÓW

379

W powyższych przykładach opuszczeniu końcowej samogłoski towarzyszyło z reguły nadpisanie
poprzedzającej jej spółgłoski. Zauważmy, że zachowywano kierunek nadpisywania wstecz w stosunku do właściwego położenia litery w wyrazie [ ]. Zatem przy odczytywaniu tekstu nie można
nadpisanej litery po prostu opuścić pionowo w dół [↓], lecz należy nadpisany znak wstawić w odpowiednie miejsce [ ]. Najczęściej jest to nadpisana spółgłoska, którą należy umieścić za samogłoską,
nad którą się znajduje. Na przykład w liście z 1404 r. mieszczan Połocka do miasta Rygi jest zwrot:
êíìà ñâîþ ãðàìòî ïîøëòå
który w przypadku prostego opuszczenia [↓] nadpisanych liter da nam odczytanie nie mające sensu — „кнма свою грамто пошлтє”; poprawne opuszczenie nadpisanych liter, poprzez wstawienie
spółgłosek za następną samogłoskę [ ] oraz uzupełnienie tekstu o opuszczone końcowe samogłoski,
da poprawne odczytanie:
кнам(ь) свою грамот(у) пощлєт(ъ).
Powyższe przykłady skrótów cyrylickich odnoszą się do półustawu i wcześniejszych odmian skoropisu. W XVI i XVII w. liczba stosowanych skrótów znacznie się zwiększyła. Przy tym nie zawsze
dla ich zaznaczenia stosowano tytło. Rozpatrzmy kilka charakterystycznych przykładów.

αлєксандръ Божю м(и)л(о)стью вєликии кн(ѧ)зь лит(о)–
вскии рүскии жомотскии и иных
Nagłówek dokumentu Aleksandra Jagiellończyka z 18 sierpnia 1495 r.

W słowie Александр „н” nadpisano pod tytłem; w słowie Божю „ж” nadpisano bez tytła; w słowie милостью opuszczono litery „и” i „o”, nadpisano „c” pod tytłem; w słowie великии nadpisano
bez tytła końcowe „и” w formie dwóch kreseczek; w słowie кнѧзь opuszczono „ѧ”, zaznaczając
skrót tytłem [Uwaga! W przypadku uzupełniania takiego zapisu możliwe są dwa warianty. Możliwy
jest zapis za pomocą jusa „ѧ” lub jotowanego a „ӕ”. W takim przypadku należy, jeśli to możliwe,
sprawdzić w tym samym rękopisie, jaki znak stosuje pisarz dla oddania dwugłoski „ja”. W naszym
przypadku jest to jus „ѧ”]; w słowie литовскии nadpisano „т” w nowym wysokim tzw. „siódemkowym” kształcie, w którym przy nadpisaniach półokrągły daszek litery zastąpił tytło; to samo wystąpiło w słowie жомоитскии, gdzie nadpisano wysokie „т” bez tytła i końcowe „и” jako dwie kreseczki. Podobnie częste jest nadpisywanie bez tytła końcowej litery „м”, widoczne w wielu aktach
z XV–XVI w. Np. w akcie z 1482 czytamy: вызнаваєм сим своєм листом i podobnie w dokumencie Zygmunta Starego z 1516 r. w pierwszym wierszu promulgacji czytamy: чиним знаменито сим
нашим листом, gdzie nadpisywany znak „м” przybiera kształt fali.
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Жикгимонт Августъ Божю м(и)л(о)ст(ь)ю корол полскии великии кнѧз(ь) лит(о)вскии
рускии прускии жомоитскии мазовецкии лифлѧнтскии и иных(ъ)
Nagłówek dokumentu Zygmunta Augusta z 30 kwietnia 1562 r.

Podobnie jak w wyżej cytowanym przykładzie pisarz stosował „siódemkowe wysokie t” nadpisane jako tytło dla towarzyszących znaków „н” i „с”. Zgodnie z tym w słowach Жикгимонт Августъ
okrągły kształt „т”służy jako tytło dla poprzedzających spółgłosek „н” (нт) i „с” (ст). Zwłaszcza
ten ostatni skrót, obecny choćby w kolejnym słowie м(и)л(о)стю, spotykany jest bardzo często
w skoropisie XVI–XVII w. Tamże niektóre znaki, np. „ж” w słowie Божю, „ли” w słowie великии,
„з” w słowie кнѧз(ь), nadpisano bez tytła. Posiada je natomiast „л” nadpisane dwukrotnie w słowach
корол(ь) пол(ь)скии. Bardzo ciekawa i charakterystyczna dla późniejszych odmian skoropisu jest
ligatura i jednocześnie skrót polegający na ściągnięciu — opuszczeniu samogłoski — użyty w słowie литвскии — лит(о)вскии. Jest to bardzo częste w cyrylicy użycie wspólnej pionowej laski dla
sąsiadujących liter, tu „тв”, przy czym wysoki zaokrąglonych daszek „т” może być interpretowany
jako tytło sygnalizujące wspomniane skrócenie „т(о)в”.
Podobny charakter ma połączenie znaków „ау” w słowie пану, gdzie dodatkowo nadpisane „н”
rozdziela łączone litery, np. w dokumentach z 25 maja 1475 r. i z 4 października 1606 r.

Nagłówek dokumentu cara Michała Romanowa z 22 sierpnia 1635 r.
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[1] Б(о)жиєю М(и)лостию Мы Великиї Г(о)с(у)д(а)рь Ц(а)рь ї Великиї Княз(ь) Михаило Федорович(ь),
Всєа Рүсиї
[2] Сαмодержецъ, Влαдимерскиї, Московскиї, Новгородцкиї, ц(а)рь Кαзαнскиї, Ц(а)рь
[3] Αстрαхαнскиї, Ц(α)рь Сибирскиї, Г(о)с(у)д(а)рь Псковскиї, и Великиї Кн(я)зь Твер скиї,
[4] Югорскиї, Пермскиї, Вятцкиї, Болгαрскиї, и Иныхь Г(о)с(у)д(α)рь и Великиї Кн(я)зь Новαгородα,
[5] Ниѕовские Земли, Резαнскиї, Ростовскиї, Ярослαвскиї, Бѣлооѕерскиї, Үдор скиї,
[6] Обдорскиї, Кондинскиї, и всѣя Сѣверныя стрαны, повелитель и Г(о)с(у)д(α)рь Ивер ские
[7] земли, Кαртαлинскихъ и Грȣзинскихъ ц(α)реи и Кαбαрдинские земли, Черкαскихъ и Горскихъ кн(я)зеи
и иныхъ многихъ г(о)с(у)д(α)рствъ г(о)с(у)д(α)рь и облααдαтел(ь)

Nagłówek ten zawiera typowe, wcześniej omówione skróty. Nad ogromnym inicjałem „Б”
w otwierającym tekst słowem Б(о)жиею jest tytło oznaczające opuszczone „o” i charakterystyczne
ściągnięcie słowa М(и)л(о)стию, gdzie pod tytłem umieszczono „c”. Pewną odmianą jest kształt
znaku skrótu, który zamiast poziomej krzywej linii przybrał w kilku miejscach kierunek pionowy
przypominający pojerik — ', np. w słowach Г(о)с(у)д(а)рь, Ц(а)рь. Poza tym liczba skrótów jest
niewielka. Widzimy często nadpisane poziome „p” pisane bez tytła w słowach Сαмодержецъ,
Влαдимерскиї, Тверскиї, Югорскиї, Пермскиї etc. Ponadto jeden raz występuje poziome „д”
napisane bez tytła w słowie Новгород цкиї, natomiast „н” pod tytłem w formie ligatury w słowie
Кон динскиї. Z kolei nadpisane „и” np. w słowach ц(α)реи, кн(я)зеи przybiera kształt ukośnej
falistej linijki. Zwraca uwagę jeszcze jeden skrót — ligatura „ив” w połączeniach и–Великиї
wierszu [3] oraz и–всѣя w wierszu [6], gdzie brzuszki „в” są niejako dołączone do tylnej laski
dużego „И”.
Niekiedy pewne kancelarie posługiwały się systemem skrótów nie objętych żadnymi regułami,
jak na przykład kancelaria litewska przy wypisywaniu długich list świadków. Skróty takie można
rozwiązać jedynie posiadając dobrą znajomość osób działających w danej epoce i piastowanych
przez nie urzędów, co ilustruje subskrypcja dokumentu z 29 sierpnia 1511 r. pochodząca z 9 księgi
wpisów Metryki Litewskiej, gdzie wymienieni są Panowie Rada W. Ks. Litewskiego5. W odczytaniu przeszkadza dodatkowo brak różnicy między znakami nadpisanymi a zasadniczym wierszem,
gdyż liczne litery nadpisane tworzą jakby dodatkowy wiersz. W przykładowym odczytaniu pozostawiamy więc układ 5 wierszy, znaki nadpisane wyróżniamy kursywą, a uzupełnienia zamykamy
w nawiasach.

Przykład skrótów stosowanych w kancelarii W. Ks. Litewskiego — lista świadków, 1511 r.

5

AGAD, Archiwum Radziwiłłowskie, dz. II, ks. 6010, k. 65.
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Tekst ten odczytany wprost wygląda następująco:
1. пр тм были пан рад воєв вил кан пн мик
2. мик воєв тр мар двр пан григ стн ѡс
3. пн тр стр жомо' пн cтн ӕн стар горд
4. пн стн пєтр воєв полоц пн стан глєб
5. богуш бговитинович мар и писар
Dopiero po rozwiązaniu skrótów i uzupełnieniach tekst staje się zrozumiały:
1. Пр(и) т(о)м были Пан(ове) Рад(а), воєв(ода) вил(енскии), кан(цлер), п(а)н Мик(олаи)
2. Мик(олаєвич); воєв(ода) тр(oцкии), мар(шалок) дв(о)р(ныи), пан Григ(ореи) Ст(а)н(иславович) Ѡс(тиковича);
3. п(а)н тр(оцкии), ст(а)р(оста) жомои(тскии), п(а)н Cт(а)н(ислав) Ӕн(oвич); стар(оста) гор(о)д(енскии)
4. п(а)н Ст(а)н(ислав) Пєтр(ович); воєв(ода) полоц(кии), п(а)н Стан(ислав) Глєб(ович).
5. Богуш Б(о)говитинович мар(шалок) и писар
Na tej podstawie możemy pokusić się o odtworzenie pewnych reguł kierujących skracaniem słów
i nadpisywaniem liter w skoropisie. Skracano głównie słowa powszechnie zrozumiałe, tu nazwy
urzędów, imiona własne, nazwiska najwyższych dygnitarzy, etc. Nadpisanie pozwalało opuścić końcówkę słowa, np. воєв[ода] — wojewoda, мар[шалок] — marszałok, Мик[олаи] — Mikołaj; ściągnąć wyraz, np.: п[а]н — pan.
Z przytoczonych przykładów widać, że nadpisywano zazwyczaj spółgłoski pod tytłem z wyjątkiem znaków, które mogły przybrać w nadpisaniu podłużny kształt, jak „л”, „з” zaokrąglone i pochylone, „р”, które w nadpisaniach kładziono poziomo, końcowe „и” lub tzw. pojerik, końcowe „м”,
które przybrało kształt fali, końcowe „х” pisane bardzo szeroko, „д” pisane szeroko i bez dolnych
laseczek, wysokie „т” będące tytłem dla sąsiedniej spółgłoski „ст” i „нт”. Prawie wszystkie z tych
skrótów spotkamy w skoropisie z XVI–XVIII w.

3. ROSYJSKIE REGUŁY ODTWARZANIA (TRANSKRYPCJI)
TEKSTÓW HISTORYCZNYCH
Przepisywanie i przygotowywanie tekstów do edycji musi być podporządkowane określonym zasadom. W Rosji zasady publikacji źródeł historycznych określa instrukcja wydana jeszcze w czasach
istnienia ZSRR w 1990 r.6 Zasady te są odmienne od polskiej instrukcji wydawniczej, która odrębna
jest dla źródeł średniowiecznych i dla źródeł nowożytnych. W przypadku tekstów cyrylickich z ziem
ruskich Rzeczypospolitej z istotnych względów uważam za celowe stosowanie podstawowych zasad
narzucanych instrukcją dla źródeł średniowiecznych do publikacji rękopisów pochodzących z okresu przynajmniej do końca XVII w., czyli do faktycznego ustania stosowania języka ruskiego w praktyce urzędowej7.
Instrukcja rosyjska tak sformułowała ogólne zasady transkrypcji tekstów rękopisów z różnych
okresów do druku:

Правила издания исторических документов в СССР, 2–е издание, переработанное и дополненное, Москва
1990 [Главное архивное управление при СМ СССР].
7
Instrukcja wydawnicza dla średniowiecznych źródeł historycznych, oprac. Komisja Historyczna PAU i in., Kraków
1925, natomiast dla źródeł nowożytnych obowiązuje opracowana przez Kazimierza Lepszego Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w., Warszawa 1953 (dostępna: http://mikmach.hg.pl/zrodla2/
lepszy.html).
6
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— łącznie napisany tekst oddaje się z podziałem na wyrazy, zdania, akapity odpowiednio do skończonych w sensie pojęciowym części;
— małych i dużych liter używa się zgodnie ze współczesnymi regułami ortografii. Z tego powodu
wyrazy po kropce, a także nazwy własne, patronimiki, nazwiska (przydomki, pseudonimy, przezwiska), nazwy geograficzne, święta pisane są dużą literą8;
— znaków interpunkcyjnych nie należy odtwarzać, lecz wstawiać zgodnie ze współczesnymi regułami;
— słowa skrócone należy pisać w całości zgodnie ze współczesnymi regułami pisowni;
— oczywiste opuszczenia wyrazów i liter należy odtworzyć w nawiasach kwadratowych z obowiązkowym omówieniem w przypisie. Litery (wyrazy), których odczytanie budzi wątpliwości z powodu utraty części tekstu, oznacza się wielokropkiem, a w przypisie należy podać odpowiednie
objaśnienie. Pomyłek w tekście nie należy poprawiać, tylko omówić je w przypisach;
— cyfry zapisane literami, oznaczające liczebniki, należy oddać ich arabskimi odpowiednikami.
Liczby oddane słowami zachowują swój zapis;
— tytła i inne znaki nadpisane (akcenty, przydechy), nie są odtwarzane.
Powyższe zasady niewiele różnią się od reguł polskiej Instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX w. W praktyce rosyjskiej nie ma co prawda instrukcji dla źródeł średniowiecznych, ale wielu uczonych od dawna dążyło do znacznie precyzyjniejszego oddania w druku
formalnej strony rękopisów, co doprowadziło do wypracowania „Reguł lingwistycznej publikacji
zabytków piśmiennictwa staroruskiego”9. Zgodnie z tymi wytycznymi transkrypcja dawnego rękopisu do publikacji jest znacznie bardziej skomplikowana.

3.1. RĘKOPISY DO XVI W.
— Tekst oddaje się za pomocą liter współczesnego alfabetu, ale z zachowaniem 15 liter, które wyszły z użycia: d, s, i, u, a, \, w, q, p, ¸, f, ý, c, k, v. Ze swojej strony dodajmy jeszcze
warianty znaków występujące często równolegle w rękopisach: i — j — y, ç; — z, ù — r,
H — å, û — =. Prawie wszystkie warianty znaków dawnej cyrylicy możliwe są do bezpośredniego składu komputerowego (DTP — Desktop Publishing), dzięki udostępnieniu w Internecie
modyfikowanego kroju pisma Litopys New Roman sporządzonego dla portalu litopys.kiev.ua10.
W przypadku konieczności oddania znaków w wersji półustawu drukowanego, to do użytku prywatnego stosować można wiele dostarczanych w Internecie krojów pisma. Do najlepszych i zawierających najpełniejszy zestaw znaków cyrylicy należą zestawy pisma dostarczane w formacie
TTF (True Type), np. krój „Cyril” zwykła, którą tu stosujemy, lub „Flavius0”.
— Należy zachować pisanie dwuznaków, np. îó, oznaczającego fonem (ó), a także jerów ú i ü.
— Litery nadpisane należy wprowadzić do wiersza i wyodrębnić kursywą (italic), a litery odtworzone przy rozwiązywaniu skrótu spod tytła umieścić w nawiasach okrągłych, np.: êð_ñòú = кр(е)стъ,
ã_ü = г(оспод)ь.

Uwaga! W języku rosyjskim nazwy etniczne i narodowe pisane są w przeciwieństwie do polskiego pisane od małej litery (Polak, Rosjanin, Słowianin — поляк, русский, славенин).
9
С. И. Котков, Правила лингвистического издания памятников древнерусской письменности, Изд–во АН
СССР, Москва 1961.
10
<http://litopys.org.ua/shryft/sh.htm>, tam opis kroju pisma wraz z możliwością pobrania. Litopys New Roman
jest krojem typu True Type, opartym na piśmie Times New Roman, do którego dla edycji najdawniejszych tekstów
dodano 18 znaków, każdy w wersji dużej i małej litery, oraz liczne znaki akcentowane.
8
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— Niektórzy wydawcy postulują ponadto zaznaczanie końca strony rękopisu za pomocą podwójnej
pionowej kreski — ||, natomiast końca wiersza taką kreską pojedynczą |; po znaku końca strony
radzą umieścić w nawiasach kwadratowych oryginalną paginację rozpoczynanej kolejnej strony
rękopisu, np.: ||[л. 24об.], czyli karta 24 strona odwrotna (лист 24 обратный).

3.2. RĘKOPISY OD XVII W.
Rosyjskie instrukcje wydawnicze przewidują wydawanie źródeł historycznych po XVI w. przy użyciu liter współczesnego alfabetu z obowiązkową modernizacją pisowni. Wydaje się jednak, że pewną
cezurą może być w tym wypadku reforma druku Piotra I z 1708–1710 r. z pewnymi zastrzeżeniami,
dotyczącymi zachowania w każdym przypadku specyfiki ortografii i fonetyki publikowanych tekstów, tak by użytkownik, uczony, amator mógł obcować z tekstem zabytku niezubożonym o istotne
elementy formalne. Zatem nie ma powodu, by w tekstach nowożytnych zamieniać znaki cyrylicy
na odpowiadające im w pełni współczesne litery: d — е, s — з, i — и, u — у, a — я, \ — а lub
я, w — о, q — кс, p — пс, ¸ — е, f — ф, ý — у, c — я, k — ю, v — в lub и. Jery — ú lub ü
należy używać zgodnie ze współczesnymi zasadami pisowni, zatem pełnią rolę jedynie odpowiednio
twardego znaku rozdzielającego i znaku miękkiego, natomiast nie należy pisać ich w pozycjach półsamogłosek, np.: èãóìåíú = игумен; ñåè^êà = Сенька.
Do końca XVIII w. nie istniały w Rosji jednolite zasady pisowni i interpunkcji. Dlatego to samo
słowo mogło być zapisane w bardzo różny sposób, np.; „своего” — „своѥго”; „посадсково” —
„посадзкого”; „чаша” — „цаша” etc. Brak norm występujący w mowie ustnej dostrzegano już
w XVII w. W ukazie z 15 marca 1675 r. car Aleksy Michajłowicz ogłosił, że „Jeśli ktokolwiek w podaniu swoim napisze w czyimś imieniu lub przezwisku, nie znając poprawnej pisowni, zamiast î —
à lub zamiast à — î, lub zamiast ü — ú, lub zamiast ¸ — å, lub zamiast è — ³, lub zamiast
î — ó, lub zamiast ó — î i inne w piśmie nazwania, podobne do tych i wedle natury tych grodów,
gdzie kto się rodził i zgodnie ze swoimi nawykami mówić i pisać przywykł, tego o niegodziwość nie
oskarżać i przed sądem nie stawiać”11. Ukaz cara na wiele lat utrwalił wielowariantowość pisowni
części liter w praktyce rosyjskiej. Tak na przykład Piotr I wiele wyrazów pisał ze słuchu i w rozmaity
sposób. W jego spuściźnie badacze odnajdują m.in. takie różne sposoby zapisu, jak: „зѣло” i „зело”;
„провиантъ” i „провиянтъ”; „ѣхать” i „езда”12.
Reguły ortografii rosyjskiej zaczęto kształtować dopiero w XVIII w. Duży wkład w uporządkowanie ortografii wniósł Michaił Łomonosow, który uzasadnił brak potrzeby dalszego używania wszystkich znaków nadpisanych i konieczność wstawiania znaków interpunkcyjnych, zgodnie z zasadami
ich stosowania. Jednakże proponując wyłączenie z alfabetu pewnych liter, M. Łomonosow nadal sam
ich używał w swoich pismach13. Brak powszechnych zasad ortografii tak komentował tłumacz na
Akademii i autor gramatyki rosyjskiej W. Swietow: w drugiej połowie XVIII w. „każdy prawie pisarz
czy tłumacz różni się cokolwiek w ortografii od innych. Wynika to z braku znajomości reguł gramatycznych lub niestarannej lektury dobrych książek, czy też z krnąbrności i ślepego uporu”.
W przedmowie do pierwszego sześciotomowego słownika języka rosyjskiego prezydent Akademii Rosyjskiej ks. Katarzyna Daszkowa (1743–1810) podobnie zauważała, że „[...] choć ortografia
rosyjska zawarta jest w krótkich regułach, jednak wiele w tym zależy od użycia. Często mylą А z Я,
Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание, т. 1: С 1649 по 1675, Санктпетербург
1830, указ № 597, s. 1000 (http://www.nlr.ru/e-res/law_r/show_page.php?page=1000&root=1/1/).
12
К. В. Сивков, Петр писатель, „Птенцы Петровы”, [w:] Три века. Россия от Смуты до нашего времени,
ред. В. В. Каллаш, т. 3, Москва 1912, s. 45.
13
[Я. K. Грот], Спорные вопросы Русскаго правописанія отъ Петра Великаго доныне, Филологическое
разысканіе Я. Грота, Санктпетербург 1873.
11
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Е z Я, używają З zamiast С i С zamiast З i inne”. Jednak ta sama K. Daszkowa w swoich listach
co prawda dzieliła tekst na wyrazy i zdania, używała znaków interpunkcyjnych, rozróżniała litery
duże i małe, ale niektóre z nich (В, К, Т, С, У) miały wariantowe kształty. W publikowanym przez
A. Czekunową liście K. Daszkowej widać co najmniej jedną literę nadpisaną (С) w dwóch wariantach graficznych. Daszkowa nie używała litery Ё, a nad krótkim i stawiała dwie kropki — Ϊ14.
Wszystkie powyższe specyficzne cechy dawnej pisowni, oparte przede wszystkim na tradycji
ortograficznej, znane ludziom z dzieciństwa dzięki księgom drukowanym i rękopisom, należy zachowywać. Dlatego jeśli w tekście napisano „делаетца (делается)”, „товарыщи (товарищи)”,
„у батюшка (батюшки)”, „в ратных делех (делах)”, „пахать государева пашня (государеву
пашню)”, to nie należy wprowadzać własnych poprawek. W przypadku wariantowości tego samego
słowa („олень” — „алень”, „офицер” — „афицер”, „Иркутск” — „Ыркутск”) także należy zachować oryginalną ortografię rękopisu.
Nowe zasady ortografii sformułowane w abecadłach–elementarzach z końca XVIII w., stopniowo
utrwalały się w praktycznym piśmie Rosjan. Ukaz z 1789 r. o wprowadzeniu języka rosyjskiego jako
obowiązkowego przedmiotu nauczania szkolnego jeszcze bardziej sprzyjał powszechnemu rozprzestrzenianiu reguł jednakowego pisma15.

3.3. REGUŁY TWORZENIA NAGŁÓWKA
Niezbędna częścią transkrypcji źródła jest nagłówek, który otwiera podanie czasu (daty) powstania
rękopisu według ery od narodzenia Chrystusa16. Elementy daty — rok, miesiąc, dzień — oddzielane
są od pozostałych części nagłówka kropką i myślnikiem. Nazwę miesiąca należy podać w dopełniaczu (2012 г. февраля 6). Jeśli przy przeliczaniu daty ze stylu wrześniowego na styl marcowy lub
ultramarcowy w tekście rękopisu brakuje informacji o miesiącu, to należy w nagłówku podać dwa
możliwe lata, np.: 7182 г. = 1673/1674 гг.
Często w ogóle brakuje daty w tekście rękopisu, a czasem znajduje się data mylna. W takim przypadku należy ustalić samodzielnie poprawną datę, wykorzystując wszelkie posiadane informacje
źródła, takie jak:
— wymienienie jakiegoś politycznego, państwowego, czy innego działacza, wydarzenia historycznego, świadectwa o których dane i datowanie można znaleźć w słownikach, encyklopediach
i wszelkiego rodzaju literaturze podręcznikowej;
— informacje o miarach długości, masy, powierzchni, skoro ich funkcjonowanie było związane
z określonym okresem historycznym; w tym przypadku pomocna może być literatura poświęcona
metrologii;
— graficzne cechy charakteru pisma;
— wskazanie na święto kościelne, zjawiska przyrodnicze (zaćmienia słońca i księżyca, pojawianie
się komet). Stałe święta kościelne, które obchodzono (i obchodzi się) zawsze tego samego dnia,
a także reguły określania ruchomych świąt prawosławnych, zaćmień, pojawiania się komet podawane w naukowej literaturze poświęconej chronologii.
Wszystkie powyższe i inne pośrednie dane pomagają ustalić jeśli nie pełną, to przybliżoną
datę powstania rękopisu. W tym ostatnim przypadku w nagłówku podaje się określenia „около”,
А. Е. Чекунова, Русское кириллическое письмо..., s. 81, publikuje fotografię listu K. Daszkowej do wydawcy
gazety „Nowe comiesięczne prace” z 18 kwietnia 1786 r. jako przykład.
15
Т. М. Григорьева, Три века русской орфографии..., s. 33–34.
16
We współczesnej nauce rosyjskiej dawne określenie naszej ery zostało zastąpione określeniem daty wg ery Chrystusowej „по эре от РХ (Рождества Христова)”.
14
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„ранее” — „не ранее” (około, przed — nie wcześniej niż), „позднее” — „не позднее” (po — nie
później niż). Przypuszczalną datę można także podać w nawiasach kwadratowych.
Po ustaleniu daty należy koniecznie podać typ (rodzaj) zabytku pisanego, autora (jeśli to możliwe) i krótkie streszczenie. Niekiedy w rękopisie spotykamy jego nazwę własną, która różni się od naszej. W takim przypadku można wykorzystać ją przy tworzeniu nagłówka, np.: Мемуары („История
моей жизни”).
Znajomość tekstów rękopisów przeszłych epok na ogół powoduje przekonanie o niemożności
rozwiązania na pierwszy rzut oka wymyślnych rebusów graficznych pisma cyrylickiego i w konsekwencji przeniknięcia tajemnicy liter. Zapewne pierwsze kroki w opanowaniu nawyków czytania
i reguł transkrypcji mogą sprawiać ogromne trudności, jednak systematyczne zajęcia praktyczne
pozwalają przezwyciężyć paleograficzne i inne przeszkody i doprowadzić do uzyskania umiejętności
samodzielnej interpretacji rękopisów.
I. S. Bielajew, autor jedynego podręcznika praktycznej nauki czytania skoropisu rosyjskiego XV–
XVIII w., tak pisał do słynnego znawcy latopisów Aleksego Szachmatowa: „Każdy rzeczywiście
niewyraźny dokument sprawia jednakową trudność przy transkrypcji zarówno doświadczonemu
badaczowi, jak i początkującemu adeptowi, który jednak posiada już pewne praktyczne przygotowanie, i tylko cierpliwość jednego i drugiego pozwala przezwyciężać trudności krok po kroku”.
Transkrypcje przygotowane przez I. Bielajewa w jego podręczniku i przypisy uczą odczytywania
dawnego skoropisu i szczegółowo objaśniają graficzne cechy liter. Właśnie dlatego „Kurs...” Bielajewa na wiele dziesięcioleci określił strukturę podręczników paleografii, a jego metodyczne sposoby
okazały się na tyle skuteczne, że także dziś stosowane są w nauczaniu czytania dawnych rękopisów.
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Rozdział IX

WPROWADZENIE DO DYPLOMATYKI RUSKIEJ

1. MIEJSCE DYPLOMATYKI RUSKIEJ W GRONIE NAUK
HISTORYCZNYCH — PODSTAWOWE POJĘCIA
Do ogólnej charakterystyki dyplomatyki ruskiej jako nauki pomocniczej historii odnoszą się generalne uwagi zgłoszone we wstępie na temat pojmowania przymiotnika ruski, rozumianego jako
odnoszącego się do Rusi i pochodzących od niej Białorusi, Rosji i Ukrainy, w sensie języka i kultury,
tu nauki zajmującej się dokumentem pisanym po rusku i w językach pochodnych.

1.1. ROSYJSKA DYPLOMATYKA I JEJ PRZEDMIOT —
DOKUMENT, AKT, GRAMOTA
Przedmiotem badań dyplomatyki pozostaje od jej początków dokument zawierający treść prawną,
jego forma, treść, funkcjonowanie w społeczeństwie, a także rekonstrukcja dokumentu oraz jego
losy archiwalne. Nazwa nauki — dyplomatyka, oznacza badania dotyczące dyplomu (łac. diploma) — i została przejęta z tytułu pracy twórcy tej dyscypliny, Jeana Mabillona, „De re diplomatica libri sex” z 1681 r., pracy poświęconej badaniom autentyczności dokumentów benedyktynów.
Przymiotnik użyty przez Mabillona wszedł do większości języków europejskich, stając się nazwą
dyscypliny, także do języka rosyjskiego, gdzie stanowi dosłowną jej transkrypcję: dipłomatika —
дипломатика. Na historycznym rozwoju dyplomatyki w Rosji swoje piętno odcisnęła specyficzna
droga rozwoju państwowości. Od zarania doby nowożytnej bowiem państwo — W. Ks. Moskiewskie, potem Carstwo Moskiewskie, wreszcie Rosja — pozostawało scentralizowaną monarchią z absolutną władzą cara. Wypracowało dla niej własne określenie panującego ustroju самодержавие —
samowładztwo, będące kalką greckiej autokracji. Dla rozwoju prawa i jego pisemnego poświadczenia miało to istotne znaczenie, ponieważ źródłem prawa był wyłącznie samowładny monarcha.
Zatem dość długo badacze rosyjscy opierali się wyjściu poza badania dokumentu państwowego
i przyjęciu zachodniej definicji przedmiotu dyplomatyki, który najprościej sprowadza się do dokumentów przybierających określone formy i różniących się od źródeł narracyjnych. Rosyjscy uczeni
w polu zainteresowań widzieli wyłącznie dokumenty publiczno–prawne. W Rosji dość późno przyjął się termin „документ” — dokument, przy czym aż do ostatnich dekad XX w. stosowano inny
termin: „акт” — akt, akta. Natomiast słowa „диплом” — dyplom zaczęto używać w Rosji dopiero
w XVIII w. tylko na określenie uroczystego dokumentu poświadczającego nadanie tytułu hrabiego
lub barona, nadanie szlachectwa, a następnie na potwierdzenie szlachectwa, wydawanego przez Heroldię Cesarską. Później nabrał on podobnego znaczenia, jakie występuje w języku polskim, gdzie
potocznie dyplom to świadectwo uzyskania określonego poziomu wykształcenia lub uprawnień zawodowych (naukowiec, lekarz, inżynier) albo też dokument wskazujący na szczególne zasługi lub
osiągnięcia osoby lub instytucji, w działalności społecznej, gospodarce, sporcie etc. Nieznane było
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natomiast w Rosji pojęcie dyplomu — dokumentu. W średniowieczu powszechnie posługiwano się
terminem грамота — gramota (zapożyczonym z greckiego γράμματα — pisma), w ruskiej praktyce pierwotnie oznaczającym pismo, w sensie alfabet (письмена), a dopiero później akt, dokument
urzędowy, list, oraz zamiennie z będącym w powszechnym użyciu zwłaszcza na Rusi zachodniej słowem лист — dosłownie karta, ale także dokument, pismo, list. I właśnie taki miał być przedmiotem
dyplomatyki, gdy już w XIX w. terminy gramota i list zastąpiono terminami akt, dokument.

1.2. ROZWÓJ DYPLOMATYKI W ROSJI DO 1917 R.
Pewne elementy refleksji nad dokumentem w nauce rosyjskiej pojawiły się w pracach historyków
i wydawców dokumentów historycznych w XVIII i na początku XIX w. Niewątpliwie wzorem stała
się praca Johanna Christopha Gatterera, który po publikacji w 1765 r. „Podstawy wiedzy o dyplomatyce powszechnej” (Elementa artis diplomaticae vniversalis) w trakcie przygotowywania kolejnego
tomu otrzymał od pracującego w Rosji Gerharda Müllera informacje dotyczące języka, materiału, pieczęci, rodzajów i formularzy ruskich gramot. Prace J. Gatterera wpłynęły na rozwój nauk
pomocniczych, w tym dyplomatyki, na ziemiach polskich, we Lwowie w 1784 r. podjął wykłady
pijar Gotfryd Uhlich, który starał się propagować nowo powstałą naukę1. Jednak dopiero w drugiej
dekadzie XIX w. pracujący w Wilnie Joachim Lelewel w swoich zainteresowaniach dyplomatyką
uwzględnił także dokument ruski.
Niewątpliwie kanwą stały się pierwsze osiemnastowieczne wydawnictwa źródłowe. W Rosji
pionierami byli W. Tatiszczew, wspomniany G. Müller, A. Schlözer, N. Nowikow, M. Szczerbatow
i W. Kriestinin, jednak dopiero Siergiej Sałariew (1792–1820), członek kręgu hrabiego Rumiancewa, jako pierwszy w 1819 r. podjął w nauce rosyjskiej problem badania dokumentów, pisząc, że „do
objaśnienia pewnych miejsc w naszej historii znajomość gramot jest niezbędna”, i do zastosowania
w nauce rosyjskiej teoretycznego dorobku zachodniej dyplomatyki2. Podobnie w 1829 r. charkowski
profesor Konstantyn Paułowicz wydał broszurę, w której propagował metodykę J. Gatterera3. W tym
samym roku ukazał się też artykuł Ignacego Daniłowicza, który przedstawił dorobek J. Lelewela
dotyczący pisma i formularza dokumentów ruskich W. Ks. Litewskiego i Polski4.
Publikacje te przyczyniły się do określenia przedmiotu badań dyplomatyki w Rosji. Wkrótce potem, dzięki podjętej w XIX w. działalności wspieranych przez państwo komisji archeograficznych,
udostępniono badaczom zasadniczy zrąb źródeł historycznych. Równocześnie pojawiły się liczne
przyczynki i monografie, poświęcone głównie stronie prawniczej odkrywanych dokumentów. Pewne
podsumowanie tego procesu stanowiła ogłoszona w 1883 r. rozprawa Dawida Miejczika (1850–
po 1915), poświęcona dokumentom ruskim XIV i XV w.5 D. Miejczik jako pierwszy uczony rosyjski
zastosował do dokumentu ruskiego systematykę zachodnią, zaczerpniętą z prac Theodora Sickela
i Juliusa Fickera, jego rozprawa stanowiła pewne uogólnienie dorobku prawniczej szkoły analizy dokumentu. W tej tradycji mieścił się najbardziej rozwinięty schemat klasyfikacji dokumentów w okresie przedrewolucyjnym zaproponowany w 1917 r. przez Siergieja Szumakowa (1865–1918), oparty
na badaniu przede wszystkim prawnej funkcji dokumentu. S. Szumakow wprowadził ostatecznie do
nauki o dokumencie ruskim przyjęty wówczas w europejskiej dyplomatyce podział aktów na puPraelectiones Diplomaticae, quas in usum auditorum suorum ex Gatterero, Eckhardo et Grubero adornavit Godefridus Uhlih e scolis Piis diplomatice et numismaticae in Universitatis Leopolitana profesor, Leopoli 1785.
2
С. Г. Саларев, Описание разного рода российских грамот, „Вестник Европы”, 1819, ч. 103, № 4; ч. 104, № 5.
3
К. П. Паулович, Конспект, или краткое обозрение дипломатики вообще, Харьков 1829.
4
И. Данилович, О русской дипломатике..., s. 68–82.
5
Д. М. Мейчик, Грамоты XIV и XV вв. Московского архива министерства юстиции. Их форма и значение
в истории русского архива, кн. 4, Москва 1883, s. 152–153.
1
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bliczne i prywatne, z rozbiciem na trzy grupy: 1) akty suwerennych monarchów — cesarzy i królów;
2) akty papieży; 3) akty prywatne. Przystosowując go do aktów ruskich, nazywał je odpowiednio:
1) gramoty wydawane przez władze rządowe, w tym pisma odnoszące się do spraw wewnętrznych,
spraw zagranicznych i pisma procesowe; 2) gramoty z zakresu prawa cerkiewnego i 3) akty prywatne6. Z nieco innych podstaw teoretycznych wyszła szkoła badań nad dokumentem prywatnym
stworzona przez Aleksandra Łappo–Danilewskiego (1863–1919)7, który od 1903 r. wykładał dyplomatykę na Uniwersytecie w Petersburgu. A. Łappo–Danilewski rozpatrywał akty jako „zjawiska
ludzkiej świadomości prawnej” oraz „świadectwa kultury” i badał je „w zależności od danych warunków miejsca, czasu, stanu i okresu kultury”. Stworzona przez niego dyplomatyka akt prywatnych
dzieliła się na: 1) dokumentalne źródłoznawstwo akt prywatnych, w ramach którego prowadzona jest
krytyka i interpretacja akt metodami zaczerpniętymi ze źródłoznawstwa i 2) dokumentalna budowa
aktu, w ramach której prowadzi się analizę akt zmierzającą do ustalenia celu sporządzenia aktu,
określa całą jego wewnętrzną strukturę i analizuje budowę formularza, a także bada miejsce i czas
sporządzenia aktu, sposób jego uprawomocnienia.
Analiza formularza jako zasadnicza metoda dyplomatyki została przyjęta w nauce rosyjskiej
u progu XX w. Nikołaj Kariejew w 1913 r. i Michaił Smirnow w 1916 r. określali dyplomatykę jako
naukę zajmującą się ocenianiem stopnia wiarygodności dokumentów8.

1.3. DYPLOMATYKA W ZSRR
Gdy po zapaści porewolucyjnej odradzały się nauki pomocnicze, Michaił D. Prisiołkow w 1938 r.
wyodrębnił dyplomatykę ze źródłoznawstwa, twierdząc, że zajmuje się ono badaniem historii wszystkich źródeł, a przedmiotem dyplomatyki są tylko dyplomy i akty9. Nieco wcześniej do kwestii interpretacji dokumentu prywatnego powrócił w 1937 r. Sigismund Wałk (1887–1975)10, który usiłował
zastosować metody szkoły Łappo–Danilewskiego w nowych warunkach. W tym okresie naukom
historycznym narzucono zadania ideologiczne, czemu podporządkować starano się także dyplomatykę. Z pośrednich informacji wiadomo, że taką próbę podjął Aleksander Zimin (1920–1980) w wykładach z dyplomatyki rosyjskiej epoki feudalnej w Instytucie Historyczno–Archiwalnym w Moskwie11. A. Zimin zgodnie z wytycznymi marksistowskiego materializmu musiał więc za podstawę
przyjąć treść aktu, a jego stronę formalną, czyli właściwy przedmiot dyplomatyki, uznać jedynie za
czynnik pomocniczy. Dzięki takiemu karkołomnemu założeniu klasyczne kategorie aktów publicz-

С. Шумаков, Обзор „Грамот Коллегіи Экономіи”, вып. 4: Кострома „съ товарищи” и Переславль–
Заллѣсскій, Москва 1917.
7
Zasadnicze poglądy nie zostały opublikowane za życia autora: А. С. Лаппо–Данилевский, Очерк русской
дипломатики частных актов, Петроград 1920 (wznowiony 2007).
8
Н. И. Кареев, Историка (Теория исторического знания), С.–Петербург 1913 (dostępny na: http://dugward.ru/
library/kareev/kareev_istorika.html#006); М. Н. Смирнов, Некоторые замечания о дипломатическом анализе
частного документа, „Историческое обозрение”, 1916, т. 21, cyt. za: В. В. Фарсобин, Нерешенные вопросы
дипломатики, Москва 1983, s. 102. Por. też: С. О. Шмидт, Современные проблемы источниковедения,
[w:] Источниковедение. Теоретические и методические проблемы, Москва 1969; tamże: С. М. Каштанов,
Предмет, задачи и методы дипломатики.
9
М. Д. Приселков, Курс русской палеографии.
10
С. Н. Валк, Начальная история древнерусского частного акта, [w:] Вспомогательные исторические
дисциплины. Сборник статей, ред. А. С. Орлов, Москва–Ленинград 1937, s. 285–319.
11
Poglądy Zimina znane są jedynie z omówienia L. Czeriepnina: А. А. Зимин, Программа курса „Русская
историческая дипломатика феодальной эпохи”, za: Л. В. Черепнин, Русские феодальные архивы XIV–XV вв.,
ч. 2, Москва 1951, s. 62.
6
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nych i prywatnych zastąpił kategoriami: a) aktów odnoszących się do stosunków społeczno–gospodarczych i b) aktów polityki wewnętrznej i zagranicznej.
A. Zimin wyznaczył drogę, jaką podążył Lew Czeriepnin, tworząc zasady obowiązujące w nauce
o dokumencie w ZSRR. Uczony ten nie negował osiągnięć europejskiej dyplomatyki, ale wychodząc
z założenia, że nauka o dokumencie powinna być zbudowana na podstawach marksistowsko–leninowskich i być zgodna z „czysto historyczną klasyfikacją”, oparł teorię dokumentu jako źródła historycznego na treści aktów, co nazwał zasadą tematyczną. Tak rozumiana nauka ma niewiele wspólnego z dyplomatyką jako dyscypliną należącą do nauk pomocniczych historii. Jest natomiast interesująca, dopiero bowiem w ostatnich latach w nauce rosyjskiej próbuje się powrócić do klasycznej
dyplomatyki, jednak urok wielkiego nazwiska L. Czeriepnina jest tak zniewalający, że w praktyce
dyplomatykę myli się ze źródłoznawstwem, zaś jako pochodne stworzono nowe dyscypliny poświęcone dokumentom, dokumentoznawstwo (документоведение) i biurowość (делопроизводство).
Opublikowane w 1951 r. poglądy L. Czeriepnina wyprowadzały systematykę dokumentu z treści
odzwierciedlającej arbitralnie określone rodzaje stosunków panujących w społeczeństwie. Uczony
zaproponował następujące dziewięć kategorii aktów:
1) akty charakteryzujące walkę feudałów o środki produkcji, przede wszystkim ziemię (akty kupna,
nadania, zamiany, zastawu, testamenty i in.);
2) akty charakteryzujące walkę feudałów o siłę roboczą, rentę, rozwój licznych form feudalnych
zależności i eksploatacji bezpośrednich producentów i [charakteryzujące] walkę klasową w feudalnej wsi (liczne akty na chłopów i chołopów);
3) akty utrwalające system pozaekonomicznego przymusu, inaczej immunitety (przywileje);
4) akty odnoszące się do ludności trudniącej się handlem i rzemiosłem, obrazujące rolę miast i ludności miejskiej i posadzkiej w dziejach społeczeństwa feudalnego;
5) akty odzwierciedlające ustrój polityczny, a przede wszystkim feudalną hierarchię (umowy i testamenty wielkich i udzielnych książąt);
6) akty odzwierciedlające organizację rządzenia (gramoty namiestnicze i nadania w „kormlenie”);
7) akty odzwierciedlające działalność sądu („gramoty prawne” i inne);
8) akty odnoszące się specjalnie do działalności zewnętrzno–politycznej funkcji państwa (dokumentacja poselstw);
9) akty prawa cerkiewnego12.
Schemat L. Czeriepnina miał tę słabość, że ten sam dokument mógł odzwierciedlać wiele różnych
problemów, więc umożliwiał zaliczenie danego aktu do wielu grup, zatem z punktu widzenia dyplomatyki niczego nie wyjaśniał. Mimo to jeszcze w 1976 r. rozwiniętą wersję schematu L. Czeriepnina
w swoim podręczniku metodyki źródłoznawstwa historycznego propagował Aleksandr Pronsztejn,
wzbogacając go tylko o więcej rodzajów aktów w poszczególnych kategoriach13. Podobnie źródłoznawczy charakter miał „liniowy system klasyfikacji źródeł historycznych” zaproponowany przez Lwa
Puszkariowa, gdzie użyty zamiast terminu źródło termin akta jest mylący, bo sugeruje przynależność
tej pracy do dyplomatyki14. Akty podzielił on na polityczne, społeczno–ekonomiczne i prawnicze.
Ponadto przed dyplomatyką radziecką postawiono zadanie badania różnych rodzajów dokumentów, w tym dokumentów współczesnych. Gdy więc w dyplomatyce zachodniej przedmiotem dyplomatyki były zawsze źródła dokumentowe od starożytności po XVIII w., z przewagą dyplomów średTamże, s. 62–63.
А. П. Пронштейн, Методика исторического исследования, Ростов 1971, s. 51–56; tenże, Методика
исторического источниковедения, Ростов 1976, s. 49–57.
14
Л. Н. Пушкарев, Классификация русских письменных источников по отечественной истории, Москва
1975.
12
13
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niowiecznych, to uczeni radzieccy świadomie poszerzyli przedmiot dyplomatyki w pełnej zgodności
z ogólnym kierunkiem rozwoju nauk historycznych.
Stosowany w ZSRR przedmiot i zakres dyplomatyki był skutkiem zaprzeczenia celowości badania formalnej strony dokumentów. Postawę tę uzasadniano koniecznością zastosowania stanowiącego istotę marksizmu dialektycznego badania historycznego, dla którego samoistna analiza formy była jego zaprzeczeniem. Trzeba było zatem uzasadniać, że analiza formy jest częścią metody
dialektycznej, jako badanie struktury przedmiotu w określonym momencie historii. Dowodzono,
że badanie formy i treści aktów jest nierozdzielne, a jedynie ze względów praktycznych stosowane
są osobne procedury badawcze. Stąd definicje przedmiotu dyplomatyki w ZSRR ograniczono do
aktu, samą zaś dyscyplinę nazywano „aktowym źródłoznawstwem” (актовое источниковедение).

1.4. DYPLOMATYKA SIERGIEJA KASZTANOWA
W 1970 r. Siergiej Kasztanow (ur. 1932) opublikował pracę habilitacyjną „Zarys dyplomatyki rosyjskiej”, w którym stworzył podstawy odnowy tej dyscypliny15. W 1988 r. ogłosił podręcznik dyplomatyki16 i w 1996 r. historię rosyjskiego dokumentu średniowiecznego w X–XVI w., czym spełnił postulaty badań teoretycznych i praktycznych pełnej krajowej dyplomatyki17. W 1970 r. nie mogło być
jeszcze mowy o porzuceniu dialektycznej interpretacji zadań dyplomatyki, toteż S. Kasztanow określił ją jako aktowe źródłoznawstwo, którego celem jest określenie pochodzenia rozmaitych grup aktów
i ich roli w ewolucji stosunków społecznych oraz wydobycie ze źródeł aktowych faktycznych podstaw do historycznych konstrukcji różnych sfer — przygotowanie źródła do wykorzystania w celach
historycznych. Taka definicja może być uznana za zasłonę dymną w świetle rozważań S. Kasztanowa
nad przedmiotem i metodyką badań dyplomatycznych. Mając świadomość, że w tradycji zachodniej
dyplomatyka wyróżnia trzy typy źródeł dokumentowych: 1) dyplomy, czyli dokumenty w ścisłym
znaczeniu, 2) listy i 3) akty, w języku rosyjskim określane odpowiednio: 1) dokumenty = акты,
2) listy = письма, 3) akty = записи18, uznał, że należy ograniczyć stosowane w nauce dyplomatyki
rosyjskiej pojęcia akt do dokumentów o charakterze umów, porozumień i transakcji19. W późniejszym
czasie już swobodniej pisał, że przedmiotem zainteresowania dyplomatyki są dokumenty niosące celowo zamieszczoną informację i jeśli celem twórcy aktu było oddziaływanie na stosunki polityczne,
gospodarcze lub społeczne, mamy do czynienia z dokumentami (документы) lub źródłami dokumentowymi (документальные источники); jeśli natomiast twórca zamierzał wpływać na uczucia,
poglądy, światopogląd, wiedzę, percepcję rzeczywistości, gusty, mamy do czynienia ze źródłami typu
narracyjnego lub opisowego (нарративныe, повествовательныe источники). Ponadto dokumenty mają cechy wynikające z pełnionej funkcji bezpośredniego wpływu na rzeczywistość materialną,
takie jak 1) współczesność wydarzeniom, o których mowa w dokumencie; 2) odpowiednia dla danej
epoki forma prawna, w jakiej dokument sporządzono; 3) możliwość służenia za oficjalne świadectwo

С. М. Каштанов, Очерки русской дипломатики, Москва 1970. S. Kasztanow już w pracy doktorskiej z 1958 r.,
będącej dopracowaną wersją pracy dyplomowej, poświęconej dokumentom nadań i nakazów jako źródłom feudalnego immunitetu na Rusi („Жалованные и указные грамоты как источник по истории феодального иммунитета
на Руси в первой пол. XVI в.”), wkroczył na grunt dyplomatyki.
16
Tenże, Русская дипломатика, Москва 1988.
17
Tenże, Из истории русского средневекового источника: Акты X–XVI вв., Москва 1996.
18
Zwracam uwagę początkującego polskiego czytelnika, że w nauce rosyjskiej mamy do czynienia z recepcją pojęć
francuskich, por. J. Szymański, Nauki pomocnicze..., s. 444: dokumenty — fr. acts — ros. акты; listy — fr. lettres —
письма; akty — fr. scripture — ros. записи.
19
С. М. Каштанов, Очерки..., s. 5–7.
15
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zapisanych praw czy wydarzeń20. Metody badań dyplomatycznych S. Kasztanow określił już zupełnie
tradycyjnie, wskazując, że należy do nich klasyfikacja aktów, badanie ich formy zewnętrznej i wewnętrznej, badanie pochodzenia i funkcji aktów oraz zewnętrznej i wewnętrznej treści aktów, a także
problematyka faktu historycznego i jego odzwierciedlenia w źródłach aktowych21.

1.5. TYPOLOGIA AKTU SIERGIEJA KASZTANOWA22
Zdaniem S. Kasztanowa uwzględnienie konkretnego tematu źródła jest niezbędne do uściślenia
obiektu, na który skierowano działanie określonych odmian czy pododmian aktów. W tym celu
S. Kasztanow wprowadza pojęcie „typu aktu” (вид). Na typ składają się stopniowo i żywiołowo
źródła. Obiektywizm „typu” sprowadza się do tego, że jednakowe lub podobne w swojej naturze
stosunki społeczne w różnych krajach rodzą bliskie wedle typu lub odmiany dokumenty, i chociaż
typ daje jedynie prawne podstawy do skonstruowania formularza powstającego źródła pisanego, sam
w sobie uwarunkowany jest całym złożonym systemem ekonomicznych, politycznych i kulturalnych
powiązań, charakterystycznych dla danego społeczeństwa.
Zbudowana przez S. Kasztanowa na tej podstawie niezwykle szczegółowa typologia aktu dzieli
wszystkie akty na trzy grupy, wewnątrz których wyróżnia 17 typów aktów w kilkudziesięciu odmianach i pododmianach. Do tego uczony dodał trzy grupy dokumentów nie mających charakteru
aktowego, które podzielił na 8 typów.
I. Akta publiczno–prawne (Публично–правовые акты)
А. Akta władz świeckich (Акты светских властей)
1. Typ umowny (Договорный вид) — umowy międzynarodowe i wszelkie umowy między książętami i dzielnicami Rusi.
2. Typ umowno–prawodawczy (Договорно–законодательный вид) — nadania (жалованные
грамоты), ustawy dla Cerkwi, poszczególnych dzielnic, statuty ziem, akty soborów ziemskich etc.
3. Typ umowno–prawodawczy z elementami prywatno–prawnych rozporządzeń (Договорно–
законодательный вид с элементами частно–правового распоряжения) — testamenty książąt.
4. Typ umowno–stanowiący (Договорно–распорядительный вид) — akty zawierające konkretne
przepisy oraz nakazy posłuszeństwa wobec osób otrzymujących nadania z poddanymi.
5. Typ stanowiący (Распорядительный вид) — dekrety, ustawy.
6. Typ sądowo–procesowy (Судебно–процессуальный вид) — pisma prawnicze, kopiariusze sądowe, sądowe sprawozdania.
7. Typ wykonawczo–rejestracyjny (Исполнительно–регистрационный вид) — pisma, pomiary
i rozgraniczenia.
8. Typ rejestracyjno–ewidencyjny (Регистрационно–учетный вид) — sotne (сотные) akty wydawane sotniom na prawa i przywileje od końca XV w.
9. Typ poświadczeniowy i umowno–poświadczeniowy (Удостоверительный и договорно–
удостоверительныйвиды) — gwarancje bezpieczeństwa, listy uwierzytelniające, paszporty,
informacje.
10. Typ rekomendacyjny (Рекомендательный вид) — rekomendacje i charakterystyki.

Tenże, Русская дипломатика, s. 11–13.
Tamże, rozdz. III, Metodologia i metodyka dyplomatyki, s. 146–225.
22
Tamże, s. 150–154.
20
21
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B. Akta władz cerkiewnych (Акты церковных властей)
1. Typ umowno–prawodawczy (Договорно–законодательный вид) — ustawy, nadania, fundacje
świątyń, święcenia i nominacje.
2. Typ umowno–stanowiący (Договорно–распорядительный вид) — pisma i posłania w sprawach
zachowania praw konkretnej osoby.
3. Typ stanowiąco–agitacyjny (Распорядительно–агитационный вид) — posłania hierarchów.
II. Akta publiczno–prywatne (Публично–частные акты)
Typ umowny (Договорный вид) — poręczenia bojarów, przysięgi urzędników, poręczenia chłopskie, kontrakty wykupu i podporządkowania.
III. Akta prywatne (Частные акты)
1. Typ umowny (Договорный вид) — akty własności, nadania, zamiany, zakupy, zastawy, testamenty, intercyzy, darowizny, akty na chłopów, chłopów poddanych, finansowe (zastawy, weksle etc.),
najmu, dzierżawy, kontrakty i umowy.
2. Typ stanowiąco–umowny (Распорядительно–договорный вид) — ulgi dla chłopów, ustawy
wiejskie.
3. Typ stanowiący (Распорядительный вид с XVII в.) — pisma do oficjalistów, instrukcje.
W przypadku rozszerzonego pojmowania dyplomatyki S. Kasztanow dopuszcza możliwość dodania poniższych grup dokumentów o charakterze nieaktowym:
IV. Dokumenty kancelaryjne (Делопроизводственные документы).
1. Typ stanowiący (Распорядительный вид) — zapiski memorialne, polecenia, instrukcje, cyrkularze.
2. Typ stanowiąco–rekomendacyjny (Распорядительно–рекомендательный вид) — postanowienia.
3. Typ sprawozdawczy (Докладной вид) — sprawozdania, doniesienia, przedłożenia, zapiski.
4. Typ protokolarny (Протокольный вид) — protokoły.
5. Typ sprawozdawczy (Отчетный вид) — sprawozdania.
6. Typ pism (Вид писем) — pisma urzędowe.
V. Dokumenty prywatno–publiczne (Частно–публичные документы)
1. Typ podawczy i podawczo–odwoławczy (Просительный и просительно–апелляционный
виды) — supliki, prośby, podania, skargi.
2. Typ rekomendacyjny (Рекомендательный вид) — wnioski, opinie, podziękowania.
VI. Listy prywatne (Частные письма) — mogą być przedmiotem epistolografii, jeśli uznać ją za
odrębną naukę pomocniczą historii.
Koncepcja S. Kasztanowa została skrytykowana przez Wiktora Farsobina, który przede wszystkim sprzeciwił się narzuceniu jej nauce radzieckiej i nie zgodził się z postulatem objęcia badaniami
dyplomatycznymi dokumentów po wiek XX23. W. Farsobin stwierdził, że takie bezsensowne poszerzenie przedmiotu dyplomatyki wynikło z niedoceniania w ZSRR zachodnich standardów dyplomatyki, ponadto nie zgadzał się, by dyplomatyk miał badać wszelkie warunki pojawienia się dokuВ. В. Фарсобин, Нерешенные вопросы дипломатики, [w:] В. В. Фарсобин, Источниковедение и его метод:
Опыт анализа понятий и терминологии, Москва 1983, s. 101–118.
23
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mentu. Uznał za błędne ograniczanie pojmowania aktu do umowy, kontraktu. Zgodził się, że umowy
i kontrakty to specjalne rodzaje dokumentów, ale skoro mają one swoje nazwy, to po co je wydzielać
i nadawać im dodatkową nazwę, wykluczając z pojęcia aktu inne materiały o nie mniejszym niż
umowy znaczeniu społecznym. Dlatego zakwestionował wywód S. Kasztanowa dotyczący przedmiotu dyplomatyki, oparty na pojęciu aktu, któremu przeciwstawił pojęcie dokumentu.
Zdaniem S. Kasztanowa, skoro nazwa akt pochodzi od łacińskiego ago — działam, actum est —
uczyniono, stało się, to za jego przyjęciem przemawiają trzy argumenty: etymologiczny — działanie,
socjologiczny — tworzenie sytuacji prawnej, i metodologiczny — tylko umowy mają ścisłe formuły
odróżniające je od nieumownych dokumentów. Natomiast dokument wywodzi się etymologicznie
od łacińskiego doceo — uczę, poświadczam.
Zdaniem W. Farsobina poglądy oparte na wywodzie etymologicznym nie są w zasadzie argumentem, ale tylko konstrukcją mówiącą, że akt to umowa, a dokument to poświadczenie. Podobnie
wątpliwy jest „aspekt socjologiczny”, ponieważ badanie specyfiki społeczeństwa w jakimś okresie
nie jest zadaniem dyplomatyki. Zmiany zaś ustroju społecznego odbijają się nie tylko na formie
umów, ale także na formie innych rodzajów dokumentów. W odniesieniu do metody autor ten stwierdził, że nie tylko umowy miały powszechny formularz złożony z gotowych powtarzalnych formuł.
Takie stosowano np. w protokołach policyjnych przesłuchań, a nawet w listach prywatnych24. Zatem
należy przyjąć, że celem dyplomatyki jest badanie formy rozmaitych zabytków piśmiennictwa, jej
zmienności. Dyplomatyka składa się z praktyki ustalania formularzy i uogólnienia tej praktyki, teoretycznych obserwacji, bada formy zabytków pisanych, zatem należy uwzględnić znaczenie odrębnego badania formy i treści, by nie dzielić badania dokumentów na „źródłoznawstwo” i „budowę”,
co doprowadziło Dymitra Lichaczowa do stworzenia tekstologii, która objęła studiowanie pochodzenia zabytków pisanych, ich składu i interpretacji. W tym kontekście dyplomatyka nie może być
sprowadzona do „aktoznawstwa”, części źródłoznawstwa.

1.6. DYPLOMATYKA A DOKUMENTOZNAWSTWO I BIUROWOŚĆ
Od ok. 1960 r. w nauce rosyjskiej uprawiana jest odrębna dyscyplina — dokumentoznawstwo
(документоведение). Zajmuje się ono współczesnym dokumentem urzędowym ze sfery władzy
i praktyką administracyjną. Specyfiką rosyjską jest także oddzielenie się od dokumentoznawstwa
biurowości (делопроизводство). Obie wspomniane dyscypliny zajmują się formą dokumentów, co
ma służyć stałemu doskonaleniu tworzenia dokumentów, inaczej mówiąc, praktyce biurokratycznej.
Istnienie wymienionych dyscyplin wywołało wielowątkową dyskusję dotyczącą definicji i funkcji
dokumentu, na podstawie której wypracowano różnice poglądów.
Nowoczesne podstawy dokumentoznawstwa w ZSRR stworzył po drugiej wojnie światowej archiwista Konstantyn Mitiajew25, który rozumiał praktyczne potrzeby biurokracji, tworzącej masy
dokumentów. Jego dokumentoznawstwo powstało na styku dyplomatyki i kryminologii, gdzie problem autentyczności — fałszywości dokumentu miał istotne znaczenie. Sięgnął w tym celu do wytworzonych w Niemczech w XIX w. pojęć dokumentu i dokumentowania, które rozumiano jako
świadectwo pisane, używane w praktyce sądowej. Jednak nie każde świadectwo pisane. W wąskim
В. Н. Щепкин, Учебник русской палеографии, s. 146, zauważył to zjawisko, pisząc, że określone formuły
wypracowano w aktach dyplomatycznych i państwowych, a także w latopisach i innych zapisach, zachowanych
w zabytkach piśmiennictwa.
25
Konstantyn Mitiajew (1902–1969), profesor, kierownik Katedry Radzieckiej Biurowości (делопроизводства)
w Moskiewskim Państwowym Instytucie Historyczno–Archiwalnym, od 1960 r. organizator i dziekan Wydziału
Państwowej Biurowości, swoje zasadnicze poglądy wyłożył w artykule: К. Г. Митяев, Документоведение, его
задачи и перспективы развития, „Вопросы архивоведения”, 1964, № 2, s. 35.
24
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znaczeniu dokumentem był pisany akt, przeznaczony z chwilą powstania do poświadczenia jakichś
okoliczności. W 1960 r. dokumentoznawstwo zaczęto wykładać w Moskiewskim Instytucie Historyczno–Archiwalnym, a w 1966 r. wciągnięto je na oficjalną listę specjalności naukowych. Wedle K. Mitiajewa „dokumentoznawstwo to dyscyplina naukowa, badająca w historycznym rozwoju
sposoby, oddzielne akty i systemy dokumentowania zjawisk obiektywnej rzeczywistości i tworzone
w rezultacie dokumentowania oddzielne dokumenty, ich kompleksy i systemy”26. Zdefiniowanie dokumentoznawstwa jako nauki historycznej zbliżyło je do dyplomatyki, rozumianej jako część źródłoznawstwa historycznego. Z tego powodu dyplomatyka, jako sztuka odróżniania dyplomów autentycznych od falsyfikatów, była przez wielu teoretyków źródłoznawstwa traktowana jako tożsama
z dokumentoznawstwem. Tak rozumiał je A. Wwiedienski27. Również w Polsce współczesna szeroka
definicja dyplomatyki Józefa Szymańskiego, traktująca dyplomatykę jako naukę o krytycznym badaniu wszelkiego typu dokumentów, także zmierza w tym kierunku28.
Następca K. Mitiajewa Jakow Liwszyc zdefiniował dokumentoznawstwo jako dyscyplinę naukową zajmującą się problemami roli i miejsca biurowości w aparacie administracyjnym, funkcjami dokumentów w działalności administracyjnej, znaczeniem funkcjonalnych i resortowych systemów dla
racjonalnej budowy systemów dokumentowania. W ten sposób dokumentoznawstwo przeszło z grona nauk historycznych do nauk o administracji (zarządzaniu). Jego przedmiotem stała się biurowość
jako forma pracy administracyjnej. Jednak wraz z rozwojem nowych technologii informacyjnych
pojawia się tendencja do formowania nowej, umownie nazywanej informacyjno–dokumentologiczną, gałęzi nauki, badającej fenomen informacji w jej pełnej różnorodności.

2. HISTORIA DOKUMENTU ROSYJSKIEGO
2.1. DOKUMENT ŚREDNIOWIECZNY (XI–XVI W.)
W rozdziale tym przedstawiam czytelnikowi zasadnicze tezy pracy S. Kasztanowa poświęconej aktom X–XVI w. W ogłoszonej w 1996 r. fundamentalnej pracy uczony ten wprowadził cezury historii
dokumentu rosyjskiego, wyodrębniając okres od X w. do 1591 r. Pierwszą wyznaczają znane z przekazów latopisarskich umowy Rusi z Bizancjum z pierwszej połowy X w., drugą — likwidacja ostatniego księstwa dzielnicowego (udziału) i wejście państwowości rosyjskiej w nową epokę swojego
rozwoju, co oznaczało zmiany w składzie rodzajów i struktury formularza dokumentów publicznych
i powołało do życia nowe rodzaje akt prywatnych29.
2.1.1. Układy Rusi z Bizancjum z X w. Najstarszymi znanymi aktami ruskimi są trzy umowy
Rusi z Bizancjum z lat 911, 944 i 97130. Wraz z odkryciem ich tekstów w XVIII w. w Powieści minionych lat, budzą one stale zainteresowanie badaczy i zyskały ogromną literaturę. Z punktu widzenia
dyplomatyki ruskiej nie mają one formalnego znaczenia, gdyż latopisy przekazały ruski przekład
z języka greckiego. Analizy dyplomatyczne dokonane przez S. Mikuckiego, I. Sorlin i S. Kasztanowa wykazały podobieństwo formularza tych traktatów do formularzy umów bizantyjskich z okre-

К. Г. Митяев, Документоведение, его задачи и перспективы развития, „Вопросы архивоведения”, 1964,
№ 2, s. 35.
27
Andriej Wwiedienski (1891–1967), archiwista, profesor Uniwersytetu Kijowskiego od 1942, znawca archiwów Stroganowów, zob.: А. А. Введенский, Лекции по документальному источниковедению истории СССР
(Дипломатика), Киев 1963, s. 28.
28
J. Szymański, Nauki pomocnicze..., s. 443–444, § 10.3.1.
29
С. М. Каштанов, Из истории..., s. 3.
30
Podstawowe wydanie w: Памятники русского права, Москва 1952, вып. 1, s. 6–10, 30–35, 58–59.
26
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su X–XIII w. ustalonych przez F. Dölgera i J. Karayannopulosa, choć wszystkie one, a zwłaszcza
układ 971 r., nie są zgodne z wyodrębnionymi tam typami złotych bulli cesarskich31.
2.1.2. Umowy międzynarodowe księstw ruskich XII–XIV w. Umowy księstw ruskich z innymi państwami S. Kasztanow omówił w zasadzie na przykładzie umów Wielkiego Nowogrodu,
opublikowanych w 1949 r. przez S. N. Wałka w zbiorze pism Wielkiego Nowogrodu i Pskowa32,
oraz w mniejszym stopniu na wydawnictwach średniowiecznych dokumentów Smoleńska, Połocka,
z XIII w. i z ziem ukraińskich33. Zachowane oryginały nie mają inwokacji. Jest jedynie inwokacja
symboliczna (krzyż). Intytulacja w końcu XII i XIII w. zaczyna się od formuły „Се азъ, князь...”,
w XIV w. dodawany jest tytuł „wielki” (великыи). W dokumentach Nowogrodu czasem dołączane są osoby z najwyższych władz. Formuła umowy z partnerem zagranicznym ma kształt „сгадав
сь” — „umówiłem się z...”, po czym następuje inskrypcja, np.: „съ всеми немьцкыми сыны, и съ
готы, и съ всемь латиньскымь языкомь” („z wszystkimi synami niemieckim i z Gotami, i z całym
światem łacińskim”), lub „съ братом своим съ князем свейскым...” („z bratem moim z księciem
szwedzkim...”) etc. Zaraz po tym następuje narracja, w której wymienia się imiona posłów po formule „Се приеха...” („Tu przyjechał”) lub „А приехали от...” („A przyjechali od...”). Formuła zawarcia
traktatu nie zawsze występuje. Ma zazwyczaj formę „подтвердихом мира”, „докончахом мир”
(potwierdziliśmy pokój, zawarliśmy pokój). Brakowało natomiast formuł koroboracji i sankcji. Pojawia się natomiast w przypadku wystawiania aktu potwierdzenia wobec posłów strony drugiej formuła zaprzysiężenia pokoju na krucyfiks, „całowania krzyża” — „На томь крест целуем”. Mimo
braku formuły koroboracyjnej, w dokumentach z przełomu XIII i XIV w. znajdują się pieczęcie,
czasem osób nie wymienionych w dokumencie. W najstarszych dyplomach brak także eschatokołu.
Odmienny formularz, zapewne litewski, ma układ w. ks. litewskiego Olgierda z ks. moskiewskim
Dymitrem z 1371 r., gdzie imię Olgierda jest w intytulacji, Dymitra w inskrypcji, włączonej w formułę o wysłaniu posłów litewskich do Moskwy34.
2.1.3. Dokumenty książąt ruskich XII–XIV w. w sprawach wewnętrznych. Do akt o charakterze wewnętrznym S. Kasztanow zaliczył ustawy cerkiewne i dokumenty prawodawcze, nadania,
umowy między księstwami, testamenty kniaziów.
Prawdopodobnie pierwsze ustawy cerkiewne wydane zostały przez Włodzimierza Wielkiego
i Jarosława Mądrego, ale znane formy uzyskały w XII w. Mimo umownego charakteru (wskazany
jest odbiorca), w treści dokumentów przeważa charakter ustawowy. W XII w. wydane zostały cerkiewne ustawy dzielnicowe, smoleńska kn. Rościsława Mścisławowicza i nowogrodzka kn. Światosława Olgowicza. Ustawy te mają podobny formularz. Rozpoczyna je swoista narracja o elementach preambuły, w której nie wydzielono formuły intytulacji i inskrypcji, imiona księcia i biskupa
pojawiają się dopiero w sankcji, a w dyspozycji zasadnicze miejsce zajmuje wykaz poborów danin
i jednostek terytorialnych.

Rozbiór poszczególnych formularzy: С. М. Каштанов, Из истории..., s. 4–57.
Грамоты Великого Новгорода и Пскова, под ред. С. Н. Валка, Москва–Ленинград 1949 (dalej cyt.: ГВНП).
33
Смоленские грамоты XIII–XIV вв., ред. Р. И. Аванесов, Москва 1963; Полоцкие грамоты XIII —
начала XVI в., сост. А. Л. Хорошкевич, ч. 1–6, Москва 1977–1989; Грамоти XIV ст., изд. М. М. Пещак, Київ
1974; В. Розов, Українські грамоти, т. 1: XIV в. і перша половина XV в., Київ 1928.
34
С. М. Каштанов, Из истории..., s. 66; Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–
XVI вв., Москва–Ленинград 1950, nr 6, s. 21: „[Се] ӕзъ, кнѧзь великии Олгѣрдъ, свонмъ брат(о)мъ, со кнѧз(e)
мъ с Кестутьемъ, и кнѧз(ь) великий Св(ѧ)тславъ Иванович [по]слали есмы своихъ пословъ къ брату къ своему,
к велико[му] кнѧзю Дмитрею Иванович(ю), и къ его брату, ко кнѧз(ю) к Вололнмеру Аньдрѣевич(ю). кнѧзѧ
Борис(а) Костѧнтиновнч(а), кнѧзѧ Аньдрѣӕ Иванович(а), кнѧзѧ Юрьӕ Володимерович(а), Дмитреӕ Обиручева, Меркурьӕ, Петра, Лукъӕна”.
31
32
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Nadania (жалованные грамоты) — dosłownie „akty darowizny” pojawiają się na Rusi w XII w.
Najdawniejsze to nadania książęce dla monasterów w Nowogrodzie, w tym najstarszy ruski dyplom
w ogóle, przywilej w. kn. Mścisława dla monasteru Juriewskiego, z 1130 r.35 z dowieszoną do niego
zapewne w XVI w. pozłacaną pieczęcią ks. Jarosława Wsiewołodowicza (1215–1236). Wszystkie
dyplomy otwiera formuła „Се азь...” — „Oto ja” (Proinde nos...), po czym następuje intytulacja,
imię księcia (Се аз, Мьстислав Володимирь сын, дьржа Русьску землю в свое княжение) lub
tytuł i dalej imię (Се аз, князь великый...), a następnie narracja — далъ есмь (dałem) i potem zaraz
przedmiot nadania. Inskrypcja zawarta jest w narracji, co świadczy o dużej różnicy między księciem
a odbiorcą. Dokumenty zawierają sankcję z odwołaniem do Boga.
Najstarsze nadania nie były jeszcze typowymi przywilejami (жалованная грамота), bo nie zawierają formuły „пожаловал есмь” — „podarowałem”, od której powstała ich rosyjska nazwa.
Z okresu do 1380 r. zachowało się tylko 12 tekstów, w tym tylko 3 w oryginale (dyplomy)36. Rozwinięty formularz nadań nie zawiera zwykle inwokacji, którą zastępuje formuła dewocyjna (preambuła), np. „Бога деля и святаго деля Юрья” (Bogu dzięki i dzięki świętemu Jerzemu). W intytulacji
książę moskiewski występuje z tytułem wielkiego. Semen Dumny jako pierwszy dodaje tytuł władcy
Wszechrusi, „всея Руси”. Pojawia się formuła nadania (пожаловал есмь), a przywileje mają rozmaite formuły sankcji37. Najstarsze nadania nie mają formuł koroboracji i eschatokołu (datacji).
Zachowało się kilkanaście oryginalnych dokumentów umów W. Nowogrodu z książętami twerskimi z lat 1264–137138. Wystawiane były w imieniu władz Nowogrodu z biskupem na czele —
„Благословение от владыцѣ” (błogosławieństwo od władyki), a w XIV w. w imieniu władz świeckich wedle formuły — „Поклон от посадника, и от тысячьского, и от всих старейших, и от
всих менших, и от всего Новагорода...” (Pokłon od posadnika i tysięcznika, i od całej starszyzny,
i od wszystkich mniejszych, i od całego Nowogrodu). Natomiast w dyspozycji znajduje się formuła
przysięgi na dochowanie umowy (целовать крест).
Znane są zaledwie cztery umowy książąt moskiewskich z kniaziami dzielnicowymi. Formularz
umowy jest typowy, dokumenty nie są datowane, zawierają formułę przysięgi (całowania krzyża).
Zapewne sporządzano je w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zachowały się
ślady przywieszania pieczęci.
Ważnym rodzajem dyplomów są testamenty (духовные грамоты). Najstarszym tekstem jest
wpisany do Latopisu wołyńskiego testament kn. Władymira Wasylkowicza z ok. 1287 r.39 Zwraca
uwagę fakt wystawienia dokumentów dla każdego ze spadkobierców oddzielnie. Formalnie testamenty są bliskie nadaniom. Z XIV w. zachowały się cztery testamenty ks. moskiewskich, Iwana
Kality z ok. 1339 w dwóch wersjach, Semena Iwanowicza z ok. 1353 r., Iwana Pięknego (dwie
wersje) z ok. 1358 r. oraz bardzo uszkodzony akt Dymitra Iwanowicza z ok. 1375 r.40 Formularz
testamentu (душевная грамота) poprzedza inwokacja, intytulacja zaś ma szczególny charakter: „се
ӕзъ, грѣшныи худыи рабъ б(о)жии ... пишу д(у)ш(е)вную грамоту...” lub „даю рѧд...” ze wskazaniem spadkobiercy. Cechą szczególną testamentu jest sankcja zawierająca groźbę pozbawienia
błogosławieństwa ojcowskiego.
Do końca w. XIV w Nowogrodzie, Riazaniu, Twerze, Jarosławiu i Moskwie wypracowano typowe formularze umów, nadań, i testamentów. Ich cechą charakterystyczną, zdaniem S. Kasztanowa,
ГВНП, nr 81 oraz nr 79, 80, 82.
Czwarty dyplom opublikowany z oryginału jest dziś utracony.
37
С. М. Каштанов, Из истории..., s. 73.
38
ГВНП, № 1–12, 14, 15.
39
ПСРЛ, т. 2, 2–е изд, Стб. 902–904. ПРП, t. 2, s. 27–28 za PSRL; nowe wydanie: Галицко–волынская летопись,
сост. Н. Ф. Котляр, В. Ю. Франчук, А. Г. Плахонин, Санкт–Петербург 2005, s. 160–161.
40
ДДГ, № 1 (а, б), 3,4 (а, б), 8.
35
36
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był brak notyfikacji (promulgacji) i słabo rozwinięte lub w ogóle nie stosowane formuły eschatokołu.
Zachowane dokumenty nie są datowane. Mimo różnic, dokumenty ruskie należą do dyplomatyki
europejskiej, od której nie różnią się istotnie.
2.1.4. Najstarsze ruskie akty prywatne. W literaturze wymienia się dwa, zapewne sfałszowane akty prywatne z przełomu XII i XIII w. (znane z odpisów z XVI w.) przypisywane Antoniemu
Rzymianinowi (Римлянин), przedstawione w 1573 r. Iwanowi Groźnemu41. Najstarszy prywatny dyplom pergaminowy to nadanie Warłaama dla monasteru Spaso–Chutyńskiego w Nowogrodzie42. Akt
ten był zapewne wzorowany na formularzach nadań książęcych z tej epoki. Nieliczne, w większości
podejrzane, akty prywatne zachowały się z końca XIII i XIV w. Niewątpliwym autentykiem jest
testament Nowogrodzianina Klimenta z ok. 1270 r.43 Jest to pierwszy oryginalny dokument z inwokacją „Во имя отця и сына и святаго духа”, często potem występującą. Także część dyspozycyjna
zawiera początkową formułę później stosowaną „Кому ми что дати, у кого ми что взяти”. Większość zachowanych dokumentów prywatnych do połowy XIV w. pochodzi z Nowogrodu i Pskowa44.
2.1.5. Nadania Iwana Groźnego. W XVI w. Rosji zaczęto korzystać z wzorów charakterystycznych dla dyplomów z Rusi koronnej i litewskiej i łączyć je z tradycją bizantyjską45. Iwan Groźny
jako pierwszy zrezygnował z formuły „се азъ”, a użył rozwiniętej intytulacji wedle schematu: „imię
+ formuła «божиею милостию» + tytuł”. Imieniu towarzyszył nowy tytuł „великий государь” lub
z dodatkowym określeniem „един правый государь”. W 1543 r. pojawiła się forma pluralis maiestatis — „Мы”. W 1554 poprzedzono ją formułą „z Bożej łaski” — „Божиею милостию” i nowymi tytułami: „царь и един правый государь”, a potem najczęstsze „царь и великий князь”. Obok
imienia zjawił się patronimik (отчествo), np. „Иван Васильевич”. Są to oczywiste naśladownictwa
formularzy stosowanych na Zachodzie, gdy S. Kasztanow przeciwnie, uznał, że tym sposobem akt
rosyjski unikał bezpośredniego zapożyczania zachodnich wzorów intytulacji, a nabywał uroczystego
charakteru drogą wykorzystania tradycyjnych rodzimych elementów, wzbogaconych o listę księstw
i ziem pozostających pod panowaniem cara. Z ziem południowosłowiańskich zapożyczyć miano
terminy „отчичь” i „дедичь”46. Pełen formularz miały zwłaszcza liczne dokumenty wystawiane
dla mnichów z góry Athos. W nich po raz pierwszy mamy rozbudowana formułę actum i datum:
„Писан на Москве”, „Писана в государстве нашего дворе града Москвы” (1557), lub „Дана сия
грамота...”, po czym datacja oznaczana jest „лета от создания миру”47.
2.1.6. Ludmiła Iwina przebadała, pod kątem stosowanego formularza, 26 zachowanych aktów
kupna (купчие грамоты) z XIV–XV w. z Ziemi Pieresławskiej, jednej z głównych dzielnic Iwana III48. Sama nazwa tego typu dokumentów upowszechniła się dopiero od końca XV w. W większości są to poświadczenia kupna ziem od prywatnych właścicieli przez monastery i katedrę metropolitalną, toteż ich specyfiką jest wystawienie aktu przez kupującego, nie przez sprzedawcę. DokuГВНП, № 102 i 103.
Akt datowany przez Zimina na 1211 r. (ПРП, вып. 2, s. 108, 113)
43
ГВНП, № 105. С. П. Обнорский, С. Г. Бархударов, Хрестоматия по истории русского языка, ч. 1, Москва
1999, s. 61–63.
44
Najnowsze opracowanie: В. Ф. Андреев, Новгородский частный акт XII–XIV веков, Ленинград 1986.
45
С. М. Каштанов, Из истории..., s. 116n, stara się uniknąć nazw Polska i Litwa i używa enigmatycznego określenia „dyplomatyka południoworuska”.
46
Autor nie zauważa, że chodzi o kalkę łacińskiego „dominus et haeres”.
47
Tę ostatnią S. Kasztanow uważa za zapożyczenie z Serbii, choć bliższa była Litwa.
48
Л. И. Ивина, Формулярный анализ купчих грамот Центральной Руси (Переславская земля) конца XIV–
XV вв., [w:] Россия и проблемы Европейской истории: средневековье, новое и новейшее время, сб. статей
в честь С. М. Каштанова, Ростов 2003, (Сообщения Ростовского музея, вып. 13), s. 189–214. Akty te omawia
też Siergiej Kasztanow: С. М. Каштанов, Русская дипломатика, s. 130–131; tenże, Из истории..., s. 83–85.
41
42
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ment właściwy — sprzedawcy upowszechnia się w państwie moskiewskim dopiero w XVI w. Tylko
w części wskazana jest nienaruszalność własności nabytego majątku.
Cechy formularza autorka podaje w następujących punktach. Brak inwokacji i preambuły, bardzo
rzadko pojawiają się elementy narracji. Dokument otwiera protokół, w którym oznaczenie wystawcy (intytulacja) i adresatów (inskrypcja) łączy się z dyspozycją, wyrażająca istotę sprawy. Formuła
„kupiłem” (купил есми) przechodzi w „Oto ja” (Се яз), kupiłem od — tu osoba sprzedawcy. Dalej
następuje opis obiektu kupna, nazwa miejscowości, czasem z bliższym określeniem włości. Granice kupowanej nieruchomości zwykle opisywano w dokumencie przekazania majątku (отводная
грамота), gdzie wskazywano znaki graniczne (отвод) i wymieniano attynencje (со всем с тем,
что к тому потягло etc.). W dokumencie kupna określano stosunek kontrahenta do obiektu kupna–sprzedaży, typu jego sioło, jego otczina, kupno, lub słabiej „gdzie jego socha chodziła”. Określenie zapłaty zwykle miało formułę „dałem” (А дал, И дал) z podaniem sumy z dodatkami. Protokół
końcowy zawierał formuły uwierzytelniające, świadków i tych, co o sprawie wiedzą (послухы),
lub uczestników odgraniczenia: А на то послуси, А на отводе были. Dalej następowało imię pisarza sporządzającego akt: А грамоту писал..., pieczęć i formuła koroboracyjna — imię pieczętarza
(А запечатал...).

2.2. DOKUMENT NOWOŻYTNY
Zasadniczy podział chronologiczny historii dokumentu rosyjskiego i rozwoju formularza związany
jest z historią państwa49.
2.2.1. O k r e s p i e r w s z y t o XVI–XVII w., gdy wraz z rozwojem państwa absolutnego
wzrosło znaczenie dokumentu pisanego. Wydawane ustawy regulowały zasady stosowania dokumentów i prowadzenia kancelarii i formularza aktów określonego typu. Aż do XVIII w. każdy dokument stanowił jednolity tekst, zatem typ dokumentu, wystawca, odbiorca, data mieściły się w tekście. Stosowane formularze nie zmieniły się od średniowiecza. Zasadniczo wszelkie dokumenty
różnych rodzajów nazywano nadal „gramotami”. W XVI w. ustalona została hierarchia dokumentów
określonych typów, według nadrzędnych źródeł prawa. Na jej szczycie znajdował się kodeks praw
(Судебник), dalej następowały rozporządzenia (указы) i wyroki (приговоры) — decyzje prawodawcze cara i Dumy Bojarskiej, komunikujące, że car coś „указал” lub „приговорил”.
Na niższym poziomie znajdowały się dokumenty regulujące prawa indywidualne: (1) nadania (жалованные грамоты), które zawierały określenia typu „как в сей жалованной грамоте
писано”; (2) nakazy (указные грамоты), zawierające określenia typu „по нашему указу”. Nazwę
„gramota” miały też dokumenty: данные — nadania prywatne, деловые — dzielcze, духовные —
testamenty, закладные — zastawy, купчие — kupna i inne podobne, które poświadczały określony
stan prawny. Nazwa typu aktu pojawiała się zwykle na końcu tekstu, np.: akt nadania — „а данную
писал...”; akt podziału ziem — „а деловую грамоту писал...”; akt kupna — „купчую писал...”;
akt zamiany — „а меновны есми писали...”. Testament tytułowano na początku pisma — „своим
целым умом пишу грамоту духовную”.
Osobną kategorię stanowiły p i s m a (akta), do których zaliczały się: cудные списки — protokoły
sądowe; писцовые книги — lustracje; наказы — mandaty oraz różne noty, zapisy — „память нам”,
„память писал”, „к сей памяти руку приложил”; korespondencja: odpowiedzi urzędników lokalnych — отписки; niższych urzędników — сказки; podania — челобитные; notatki — памятки. Czołobicie nie zawsze oznaczało podanie, ale było także formułą pokornego pozdrowienia — „челом бьет”.
М. П. Илюшенко, Т. В. Кузнецова, Формуляр документа, МГИАИ, Москва 1986, praca powstała w Instytucie Historyczno-Archiwalnym w katedrze Dokumentoznawstwa i organizacji państwowej administracji.
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Wszelkie dokumenty wystawianie w imieniu władcy Rosji miały charakter жалованной
грамоты, miały więc formę darowizny — пожалования, choć wśród nich wyróżnić można dwa
typy: (1) nadanie ziemi za służbę, przekazanie ziem państwowych, pustek, potwierdzenie związanych z tym swobód to — жалованная грамота; (2) nadanie ziemianinowi praw sądowych, immunitetu podatkowego lub czasowych zwolnień od obciążeń poddanych posiadanych ziem to —
грамота несудимая, тарханная lub льготная.
2.2.2. F o r m u l a r z d o k u m e n t u XVI–XVII w. wyglądał następująco: O d b i o r c a występuje zawsze na początku tekstu, w rozporządzeniach w celowniku (takiemu a takiemu), w nadaniach w bierniku. D a t a w przywilejach i nadaniach znajduje się na końcu w gramotach, natomiast w aktach wyższego rzędu i pismach zawsze na początku tekstu. Koroboracja (удостоверение
документа) pojawiła się w Rosji wraz z biurokracją. Wówczas na końcu dokumentu pojawił się
podpis (припись) djaka, co oznaczało, że skontrolował on zgodność brudnopisu z oryginałem, i imię
poddjaczego, który dokument napisał — sprawił (справa). Od XIV w. wpisywano listy świadków
i dodawano pieczęć wiszącą lub przykładaną. W XVII w. był już odpowiedni urząd — Печатный
приказ. Na dokumencie zamieszczano też rezolucję (пометa), notatkę zawierającą decyzję o sposobie załatwienia sprawy w nim zawartej lub o archiwizowaniu (вклеить в столп).

2.3. OKREŚLENIE WYMOGÓW FORMALNYCH AKTÓW PRAWNYCH
I PISM URZĘDOWYCH ABSOLUTNEJ MONARCHII
2.3.1. Pierwsze wymogi formalne co do sposobu formowania aktów prawnych i pism urzędowych
wprowadził już Piotr I. Do 1720 r. stworzył scentralizowany system biurokratyczny, powstał Senat,
Synod, Gabinet i 12 kolegiów oraz w terenie gubernatorowie, wojewodowie i inni urzędnicy carscy.
Kolegia działały wedle Generalnego Reglamentu z 28 lutego 1720 r. Zgodnie z nim tworzenie dokumentów zostało ściśle określone prawem.
Dla wprowadzonego do użytku papieru herbowego car opracował „generalne formularze” —
wzory, wedle jakich należało tworzyć tekst dokumentu. Zgodnie z upodobaniem cara narzucono
administracji cudzoziemskie nazwy rodzajów dokumentów, dziś brzmiące w naszych uszach swojsko, ale na początku XVIII w. razić musiały słowa: regulamin, instrukcja, rezolucja, raport, relacja
(регламент, инструкция, резолюция, рапорт, реляция etc.). Dokładnie określono sposób rejestracji dokumentów i odpowiedzialność za podejmowane decyzje, zasady obiegu dokumentów, sposób
pieczętowania i miejsce wpisywania danych informacji. Inaczej mówiąc, wedle rosyjskiej terminologii „rekwizyty dokumentu” (реквизиты документа), czyli te obowiązkowe cechy dokumentu,
które nadają mu pełną moc prawną, bez czego nie można nadać biegu sprawie, takie jak herb, dane
wystawcy, nazwa dokumentu, data, którą Piotr I nakazał pisać pod tekstem z lewej strony w formie: miesiąca, dnia roku (Октября 17 дня 1723 года), sygnatura sprawy, podpisy, np. sekretarza
i kancelisty, który akt sporządził, i wiele innych, miały zajmować stałe miejsca w formularzu. Masa
rekwizytów wymagała sporo pisania i przeciążała personel kancelarii. Wszelkie działania urzędnik
odtąd potwierdzał własnym podpisem.
2.3.2. Reguły formalne dokumentów wprowadzone przez Piotra I okazały się trwałe i już tylko
były doskonalone wraz z rozwojem biurokracji. Wymagały jednak pokazania praktycznych wzorów
działania urzędnikom. Wzory takie w formie rękopiśmiennych tzw. formularników (формулярник)
stosowane były w kancelariach rosyjskich przynajmniej od XVI w., zawierały wzory tworzenia dokumentów wedle określonego schematu, szablonowe zestawy fraz i zwrotów, będących nieodłączną
częścią etykiety i wyrażających oficjalne stosunki. Drugim rodzajem tego typu zbiorów były tytularniki (титулярник), kompendia zawierające wykazy różnego rodzaju tytułów. Najważniejsze
były „carskie tytularniki” (Государевы Титулярники), które zawierały wykazy tytułów władców
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rosyjskich i zagranicznych, patriarchów Kościołów wschodnich, a także czasem wzory herbów i pieczęci, przeznaczone do tego, by poprawnie zapisywać tytuły carskie i inne, co pozwalało na unikanie
błędów, urażenia godności adresata etc. Tytularniki sporządzano w Rosji od końca XV w. Od XVI w.
ich prowadzeniem zajmował się Prikaz Poselski, a od 1720 Kolegium Spraw Zagranicznych. W rosyjskich archiwach zachowało się około 100 takich zbiorów. Do czasów Piotra I sporządzano także
tytularniki namiestnicze, zawierające tytuły honorowe nadawane posłom rosyjskim, prowadzącym
rozmowy z przedstawicielami innych państw.
Unowocześnioną wersją formularnika był jeden z pierwszych druków grażdanką „Przykłady, jak
pisać komplementy różne...” w przekładzie M. P. Szafirowa. Poradnik ten przełożony z niemieckiego wydany został w 1708 r. pod osobistym patronatem cara Piotra I i jego syna Aleksego50. Musiał
cieszyć się sporym zainteresowaniem, skoro wznowiono go jeszcze dwukrotnie w 1712 i 1725 r.
Przy okazji tworzył się nowy język urzędowy, pełen słów wziętych wprost z języków zachodnich,
niemieckiego, francuskiego i in. Od 1700 r. zakazano kierowania podań bezpośrednio do cara. Należało zwracać się do konkretnego urzędu. Adresat wpisywany był w osobnym wierszu nad tekstem.
W XVIII w. obowiązkowy stał się podpis autora, w przypadku cara i dygnitarzy podpis własnoręczny
(собственноручно) wystawcy. Zasady uprawomocnienia dokumentu określał „Generalny Regulamin” (регламент), wszelkie decyzje kolegiów podpisywali członkowie, a potwierdzał sekretarz,
którego podpis — скрепa, oznaczał zgodność dokumentu z prawem.
2.3.3. Ustanowiona przez Piotra I hierarchia urzędów i dygnitarstw, znajdowała pełne odzwierciedlenie w dokumentach. Ukaz z 1741 r. „Форма о титулах...” szczegółowo określał sposoby pisania
tytułu carskiego w określonych sytuacjach. Dokumenty instytucji wydawano zawsze w imieniu cara
z dodaniem nazwy urzędu.
Oficjalnie cara należało tytułować zawsze — Его Императорское Величество (Jego Cesarski
Majestat), a zwracając się osobiście do cara należało użyć formuły — „Раб твой...” (niewolnik
twój...), „Вашего величества нижайший раб...” (Waszego Majestatu najniższy niewonik...). Katarzyna II zniosła obowiązek używania w podaniach do niej zwrotu „всеподданнейший раб” i zaleciła
stosowanie tylko określenia „всеподданнейший” lub „верноподданнейший”.
W pismach do innych osób wymagano użycia honorowych zwrotów zgodnych z rangą. Zatem
do członków rodziny cesarskiej należało zwracać się — Ваше Императорское Высочество, do
książąt krwi — Ваша Светлость, do arystokratów noszących tytuły князь, граф lub барон —
Ваше Сиятельство. Posiadaczom I i II rangi (kanclerz, rzeczywisty tajny radca, marszałek, admirał
generał broni) przysługiwał tytuł — Ваше Высокопревосходительствo; III i IV rangi (tajny radca,
rzeczywisty radca stanu, generałowie) — Ваше Превосходительство; V rangi (radca stanu, brygadier, komandor) — Ваше Высокородие; VI–VIII rangi (niżsi radcy i asesor kolegialny, oficerowie
starsi) — Ваше Высокоблагородие; IX–XIV rangi (niżsi urzędnicy i oficerowie młodsi) — Ваше
Благородие. W pismach należało użyć właściwej nazwy posiadanej przez adresata rangi51.

Пріклады како пишутся комплементы разные на немецкомъ языкѣ, то есть писанія отъ потентатовъ
къ потентатомъ, поздравительные и сожалѣтельные, и иные; такожде между сродніков и пріятелей. Переведены съ немецкого на Россійскій языкъ напечатаны повѣлениемъ благочестивѣйшего велікого Государя
Царя, и велікого князя Петра Алексіевіча, всея велікія і малыя, и бѣлыя Россіі самодержца, при благороднѣйшемъ Государѣ царевичѣ і велікомъ князѣ Алексіі Петровічѣ, Въ царствующемъ велікомъ градѣ Москвѣ,
лѣта осподня 1708, Апрілля.
51
Wyjaśnienia niezwykle skomplikowanego systemu biurokracji rosyjskiej znajdzie czytelnik w książce:
Л. Е. Шепелев, Чиновный мир России: XVIII — начало XX вв., C.–Петербург 2012.
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2.4. DOKUMENT ROSYJSKI XIX W.
2.4.1. W latach 1808–1823 wydano w Rosji 35 aktów prawnych odnoszących się do administracji, z dodaniem przykładowych formularzy dokumentów. Potrzebę stworzyła reforma administracji
i powołanie ministerstw. Toteż na nowo zdefiniowano typy dokumentów, którym ochoczo nadawano
nowe nazwy, z wyjątkiem zwykłego pisma — listu (сношениe). Biurokracja mnożyła wymogi dokumentowania kolejnych sfer życia gospodarczego i społecznego na równi z dokumentacją instytucji
państwowych. Kolejne typy masowej dokumentacji przyniosły reformy Aleksandra II, poczynając
od reformy włościańskiej 1861 r. Ponadto nowe środki komunikacji zrodziły dodatkowe typy dokumentów, telegram, telefonogram i stenogram. Wyższe organy władzy wydawały: мнения — opinie,
манифесты — manifesty, указы — dekrety, повеления — nakazy.
Dokumenty biurowe o charakterze zestawienia i wykonania dzieliły się na 4 grupy: (1) dokumenty wewnętrzne (внутренние документы) — notatki służbowe (докладные записки), zaświadczenia (справки), protokoły posiedzeń (журналы заседаний), sprawozdania (отчеты), a także ustawy i regulaminy danej instytucji, instrukcje wewnętrzne, dzienniki korespondencji, spisy; (2) korespondencja (переписка, сношения) — polecenia kierowane do innych instytucji lub urzędników
(предписания), wnioski — (предложения), informacje — (сообщения), zarządzenia — (ведения),
pisma — (отношения), powiadomienia — (уведомления), zgłoszenia — (представления), raporty — (рапорты); (3) dokumenty składane przez petentów („просительские” документы) — skargi, zażalenia (жалобы), podania (прошения) i odwołania (отзывы); (4) akta (акты) — dokumenty
sporządzane w sprawach cywilnych52.
2.4.2. Dopiero w drugiej dekadzie XIX w. powstają wydawnictwa zawierające informacje i reguły
tworzenia dokumentów państwowych i prywatnych. Pojawił się termin „делопроизводство” (biurowość) pochodzący od słów „производство дела” (rozpatrzenie / załatwienie sprawy). Słowem
„дело” określano w tym czasie rozpatrywany i rozwiązywany problem. Było ono tożsame w swoim
znaczeniu z polskim terminem „sprawa” (w Rosji „дело” to także teczka z dokumentami). Ponieważ
wszelkie postanowienia wymagały odnotowania na piśmie na wszystkich stadiach, to w rzeczywistości „делопроизводство” pojmowano jako „reguły, jakimi kancelaria kieruje się w tworzeniu
dokładnych zapisek, dzienników, orzeczeń i w ogóle akt i pism wykonawczych”.
Wprowadzono ścisłe formy dokumentów, pojawiło się określenie „письмоводство” oznaczające wiedzę o obowiązujących wzorach pism oraz obiegu dokumentów (porządek przepływu pism).
W dobrze już zorganizowanej administracji miano pełną świadomość wtórności pism w stosunku do
załatwiania spraw. Sprawy rozrastały się do ogromnych rozmiarów. M. N. Katkow w „Podręczniku
do poglądowego poznania administracyjnego obiegu pism w Rosji” (Руководствo к наглядному
изучению административного течения бумаг в России, 1856) naliczył 54 operacje kancelaryjne
przy rozpatrywaniu sprawy przez urząd gubernialny i 34 operacje w departamencie ministerstwa,
a 36 w Komitecie Ministrów. Wszystkie regulacje dotyczące załatwiania spraw dla każdego szczebla
zawarte były w „Zbiorze praw Imperium Rosyjskiego” (Свод законов Российской Империи). Specyfiką organizacji biurokracji rosyjskiej była ścisła regulacja, a za nią pojawienie się obszernej literatury, także prac teoretycznych. Ogromne znaczenie nadal miały pismowniki, choć zmieniały się nieco
ich treści. Celem stawało się danie pełnego przewodnika po porządku prowadzenia spraw w odpowiednich urzędach z opisem „rytuału prowadzenia sprawy” i dodaniem odpowiednich wzorów pism.
Doskonałym przykładem tego rodzaju publikacji jest „Prowadzenie spraw” (Дeлопроизводствo)
Ogromną liczbę typów dokumentów wraz z przykładami zawiera rosyjskie prawo cywilne zebrane w X tomie
Zbioru Praw Imperium Rosyjskiego: Свод законов Российской Империи, том десятый, издание 1900 года,
dostępny na: <http://civil.consultant.ru/reprint/books/211/1.html>.
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Nikołaja Waradinowa53 wydane w 1857 r. i poprawione wznawiane jeszcze w 1873 i 1887 r.54 Autor
w części pierwszej przedstawił rodzaje dokumentów obowiązujących w Rosji i reguły ich tworzenia,
a w części drugiej praktyczne wzory pism urzędowych wedle przyjętej klasyfikacji z dokładnym
opisem każdego rodzaju dokumentu i przykładami konkretnego wykonania. O rozmiarach praktyki,
jaka w dziedzinie tworzenia dokumentów w Rosji narosła, świadczy fakt, że N. Waradinow poleca
aż 35 tytułów publikacji dotyczących tworzenia dokumentów wydanych przed 1854 r. Wykaz tych
publikacji czytelnik znajdzie zaraz na początku książki w rozdziale o literaturze55.
2.4.3. Wraz ze zmianami w systemie administracyjnym nastąpiły zmiany w formach dokumentów.
W kancelariach ministerstw pojawiły się blankiety z nagłówkami każdej z instytucji i podporządkowanych im urzędów (departamentów, oddziałów itp.). Stanowione prawa regulujące piśmiennictwo kancelaryjne i język dokumentów odcisnęły swoje piętno na stylu i ortografii, do tego stopnia,
że N. Waradinow pisał o specyficznej ortografii kancelaryjnej znacznie różniącej się od stosowanej
w literaturze. Przy tym nie było mowy o niedbalstwie czy uchybianiu normom literackim. Kancelaryjna ortografia rozwijała się całkowicie niezależnie od stylu kancelaryjnego. Twórcy dokumentów,
którzy nie byli zdolni do opanowania wytwornego stylu literackiego, żywiołowo przyjęli zasady
ortografii Nikołaja Karamzina i stosowali ją do około 1832 r., do chwili wydania „Zbioru praw”.
Odtąd powoli zaczęli wzorować się na ortografii ustawodawstwa. Jednak z nieznanych przyczyn
nie do końca i ortografia urzędnicza upodobniła się do ortografii periodyków wydawanych przez
ministerstwa. Zwłaszcza w kwestii pisania dużych liter, gdy samą literą należy pokazać znaczenie
osoby lub miejsca56. Tyle ironii N. Waradinowa, który radził, by po prostu sięgać po profesjonalnie
przygotowany przez Michaiła Spieranskiego piętnastotomowy „Zbiór praw”. Od siebie dodajmy,
że specyfiką rosyjskiego stylu kancelaryjnego było dążenie do podania tekstu dokumentu w jednym
zdaniu. Przy zawiłej treści, często zajmującej całą stronę pisma, aby był on zrozumiały, musiał kancelista czasem dokonywać istnych „odkryć” w interpunkcji.
2.4.4. Formularz dokumentów XIX–XX w. pozostawał po 1830 r. w zasadzie niezmieniony.
W górnym lewym rogu należało wpisać nazwę instytucji i jej jednostki (oddziału etc.) wydającej
dokument, sygnaturę, miejsce wystawienia. Sposób oznaczenia adresata zależał od hierarchii zależności urzędowych. Pismo do urzędu tej samej lub do wyższej instancji zaczynano od przyimka
„в”, np. „в Конинское Уездное Училище” (do Konińskiej Szkoły Powiatowej). Do niższej instancji
zwracano się w celowniku, np. list Dyrektora Łódzkiego Okręgu Szkolnego do Inspektora szkolnego w Koninie: Господину Инспектору Конинскаго Уѣзднаго Училища. W takim przypadku
zwracano się do adresata tytułem urzędowym, w razie potrzeby z tytułem honorowym, w wymienionym przypadku brzmiało to: „Его Высокородію Господину Директору Лодзинской Учебной
Дирекціи”.
Zasady nadawania dokumentom prawomocności regulowały ustawy określające je w zależności od typu dokumentu, zwłaszcza zasady składania podpisów. W przypadku wszelkich sprawozdań, zapisek, zaświadczeń wymagano podpisu osoby sporządzającej akt. W urzędach dokumenty
Nikołaj Wasiliewicz Waradinow (1817–1886) — prawnik, doktor praw i filozofii, urzędnik do zadań specjalnych
ministra spraw wewnętrznych, członek Głównego Urzędu Prasy (1865–1883), członek Rady przy ministrze spraw
wewnętrznych (1883–1886). Ponadto wielokrotnie sprawował funkcję szefa cenzury. Słowniki i encyklopedie
przedstawiają go jako pisarza, choć jego pisma miały charakter naukowy.
54
Дѣлопроизводствo или теоретическое и практическое руководство къ гражданскому и уголовному, коллегіальному и однолитому письмиводству, къ составлению всех правительственных и частных дѣловых бумаг
и къ веденію самыхъ делъ с приложеніемъ къ онымъ образцов и формъ доктора законовѣдѣнія Н. Варадиновa, Санктпетербург 1857, cz. 1, 156 s., cz. 2, 394, X s. (index).
55
Tamże, s. 8–12.
56
Tamże, s. 154–156.
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podpisywał sporządzający referent — делопроизводитель, zatwierdzał sekretarz lub inny odpowiedzialny urzędnik. W dokumentach XIX w. istotne znaczenie miały „specjalne notki” (особые
отметки), określające stopień ważności dokumentu, zwykle umieszczane ponad adresatem,
np.: pilne — (нужное), bardzo pilne — (весьма нужное), nadzwyczaj pilne przez umyślnego
(экстренно нужное съ нарочным), tajne (секретное), do rąk własnych (в собственные руки),
poufne (конфиденциально).

2.5. PORADNIKI PISANIA PISM (PIS′MOWNIKI) XVII–POCZĄTKU XIX W.
Specyficzną manierę tworzenia dokumentu w Rosji wprowadziły wspomniane już pismowniki. Pojawiły się w XVIII w. i prawdziwy rozkwit przeżyły u progu XIX w. W poprawionym trzecim wydaniu „Prowadzenia spraw” (1887) N. Waradinow przytacza już 42 takie wydawnictwa, współcześni
badacze mówią o ponad dwustu. Badania nad tego typu utworami nakierowane są z jednej strony na
strukturę i treść tych zbiorów, z drugiej na zestaw zawartych w nich dokumentów i ich klasyfikację.
Pierwszym był wymieniony już poradnik pisania listów z 1708 r. Pismowniki służące potrzebom
urzędowym zaczęły przeważać, wraz z bujnym rozwojem biurokracji rosyjskiej od czasów, gdy Katarzyna II zaczęła wprowadzać jednolity system administracyjny. Stąd ogromna popularność tego
rodzaju poradników. W 1773, 1783 i 1786 r. trzy wydania osiągnęły bardzo praktyczne „Wskazówki, jak tworzyć i pisać wszelakie pisma do różnych osób z uprzystępnieniem przykładów z różnych
autorów”. Czytelnik otrzymywał tu wzory prawdziwych, dobrym językiem napisanych listów57.
Jednak najważniejsza rola przypadła dwu innym wydawnictwom z końca XVIII w. Pierwszym był
„Pismownik zawierający różne pisma, podania, zapiski w sprawie, kontrakty, atestaty, uznania, pokwitowania, przepustki i zapisany stan chłopów pańszczyźnianych, rozkaz dla starosty, formularze
asygnat kupieckich, kwity i rozliczenia, pisma ekspedycyjne i kredytowe”, wydany w Petersburgu
w 1788 r.58 W roku 1795 Iwan Sokolski wydał w Moskwie jeszcze obszerniejszy poradnik, jaki
stał się wzorem dla bardzo wielu wydawnictw podobnego rodzaju. Czytając dość napuszone tytuły,
otrzymujemy jednak, podobnie jak użytkownicy z przełomu XVIII i XIX w., dokładną i ważną informację, czego biurokracja oczekiwała od obywatela i jak funkcjonowała. Toteż przytoczymy tu jedynie niektóre tytuły, w których pojawią się charakterystyczne dla tych wydawnictw określenia. Tak
więc pismownik Iwana Sokolskiego to „Gabinetowy i kupiecki sekretarz, inaczej zbiór najlepszych
będących w użyciu pism, takich jak: pochwalnych, polecających, doradzających, pouczających (napominających), zawierających prośbę, proponujących usługę, dziękczynnych, pocieszających, gratulacyjnych, zawierających nauki moralne, upomnienie lub skargę, usprawiedliwiających, przyjacielskich”59. Podobne treści niósł w sobie „Nowy powszechny sekretarz” z 1801 r.60 i „Najnowszy

Наставление как сочинять и писать всякие письма к разным особам, с приобщением примеров из разных
авторов, cz. 1–2.
58
Письмовник, содержащий разные письма, прошения, записки по делу, контракты, аттестаты, одобрения,
расписки, пропуски и письменный вид крепостным людям, приказ старосте, форму купеческих ассигнаций,
квитанции, расписки, письма посылочные и кредитные.
59
Кабинетский и купеческий секретарь, или Собрание наилучших и употребительных писем, Как–то:
похвалительных, рекомендательных, советовательных, увещательных, просительных, услугу предъявляющих, благодарительных, утешительных, поздравительных, нравоучительных, выговор или жалобу содержащих, извинительных, дружественных, Сокольский Иван, В Вольной типографии А. Решетникова,
Москва 1795.
60
Новый всеобщий секретарь, или полный письмовник, Содержащий, с наставлением, как должно образовать себя в письменном слоге, составител: Х. Клаудий, Москва 1801.
57
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powszechny sekretarz, czyli pełny pismownik” wydany przez Uniwersytet Moskiewski w 1810 r.61
Były to bardzo obszerne kilkusetstronicowe wydawnictwa z mnóstwem przykładów, w tym także
pism cesarzy i królów. Pod tym względem rekordowy był pięciusetstronicowy „Najnowszy i najpełniejszy szczegółowy pismownik, czyli powszechny sekretarz, zawierający w sobie pisma wszelkiego
rodzaju w życiu codziennym używane i przygotowane na wszelkie przypadki i warunki, z podanymi
na wstępie zasadami i wskazówkami, jak tworzyć i pisać wszelakie pisma do różnych osób w różnych sprawach: z dodaniem przykładowych pism wielkich ludzi...”62. Tu na karcie tytułowej wymieniono blisko 40 cesarzy, królów, polityków, wodzów, filozofów, myślicieli, i pisarzy, których pisma
w jednym z tomów dla przykładu podano. Poradnik ten wydany po raz pierwszy w 1812 r., w całości
ukazał się w czterech częściach w 1822 r. w Petersburgu nakładem Drukarni Teatrów Cesarskich.

Pismowniki z pierwszej połowy XIX w.

Новейший Всеобщий секретарь, или Полный письмовник, содержащий в себе подробное наставление
и примеры как сочинять разнаго рода письма, как-то: известительныя, просительныя, рекомендательныя,
дружеския, выговорныя, извинительныя, поздравительныя, благодартельныя, похвальныя, критическия,
ответныя и прочия; С присовокуплением примерных писем знаменитых особ как-то: Екатерины II, Павла I,
Наполеона…, В Университетской типографии, Москва 1810.
62
Новейший самый полный и подробный письмовник, или Всеобщий секретарь, содержащий в себе
письма всякого рода, в общежитии употребляемые иприспособленные ко всем случаям и обстоятельствам,
с предварительными правилами и наставлениями сочинять и писать всякие письма к разным особам и о
разных предметах; С присовокуплением примерных писем великих особ, как-то: императрицы Екатерины II,
императора Павла I, Иосифа II, Франца II, Лудовика XV, Фридриха II, Елисаветы Английской, Христины
Шведской, Наполеона Бонапарте, гр. Румянцова-Задунайскаго, Суворова-Рымникскаго, кн. Меньщикова,
Паткуля, принца Кобургскаго, принца де Линя, принцессы Гонзаг, лорда Нельсона, барона Штакельберга;
ученых: Фенелона, Боало, Расина, дю Пати, Ганганелли, Честерфильда, Вольтера, Руссо, Беля, Шафтебури,
Юнга, Фонтенеля, Франквиль, Помпадур, Фукет, де Монтье; Попе, Гервея, Карамзина, Сумарокова, Богдановича, Муравьева, Хованскаго, Майкова и прочих, ч. 1, 1812, XIV, 476 s.
61
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Najważniejsze były poradniki, stawiające sobie za cel zapewnienie pełnej instrukcji prowadzenia
spraw z opisem „rytuału biurowego”, wskazując na przepisy prawne i inne przydatne informacje,
z dodaniem formularzy dokumentów63. Jednym z nich był poradnik na temat prowadzenia dochodzenia E. Kołokołowa z 1849 r.64 Pismowniki przeznaczane były także dla urzędników państwowych
i osób zmuszonych korespondować z urzędami. Tak wytwarzała się swoista etykieta, tworzył się
odrębny język, ze sposobem pisania i swoistą ortografią. Nie wszystko regulowały ustawy i rozporządzenia, reszta pozostawała w sferze obyczaju. Stąd niezwykle szczegółowe formularze pism
zawarte w poradnikach, z których piszący mógł dobierać kolejne frazy do tworzonego pisma. Ponadto starano się wyposażyć użytkownika w wiedzę prawniczą niezbędną do załatwienia zawieranej
w piśmie sprawy, a dla urzędników przeznaczano porady z dziedziny teorii tworzenia dokumentów
w celu narzucenia jednolitych form pism, co pozwalało uprościć pracę biurową. Do najciekawszych
tego rodzaju wydawnictw należy niewielka książeczka Michaiła Magnickiego, „Krótki przewodnik
po piśmiennictwie urzędowym i państwowym dla urzędników, wstępujących na służbę”, z 1835 r.65
Znajdziemy w niej nie tylko informacje o wszelkiego rodzaju pismach, ale także o stylu pism stosowanych w poszczególnych resortach, np., stylu policyjnym, dyplomatycznym, finansowym itp.
Nowy urzędnik poznawał sposoby zwracania się do konkretnych instytucji i podstawy pragmatyki
służbowej.

2.6. OKREŚLENIE FORMALNYCH KSZTAŁTÓW, JĘZYKA I STYLU
AKTÓW PRAWNYCH I URZĘDOWYCH NA PRZEŁOMIE XIX I XX W.
PROBLEM REFORMY ORTOGRAFII W XIX W.
W końcu XIX w., jako skutek reform zapoczątkowanych przez Aleksandra II, doszło do istotnych
zmian w systemie administracyjnym, a w związku z tym także w systemie dokumentowania działalności nowych instytucji i w formularzach dokumentów. W kancelariach ministerstw uściślone zostały stosowane od 1830 r. szablony dokumentów — zwykle drukowane blankiety (бланк) ze stałym
rozmieszczeniem rekwizytów, które można było wypełnić ręcznie. Starano się scentralizować system rejestracji dokumentów, wprowadzić ich jednolitą typologię i unifikację. Obrazują to zjawisko
nowe publikacje formularników i pismowników.
W cytowanym „Prowadzeniu spraw” N. Waradinowa znajdujemy typologię dokumentów urzędowych obowiązującą w Rosji:
Сношения (отношения) — oficjalne pisma między urzędami.

Przykładowo podajemy za N. Waradinowem: [1] Формы срочнымъ свѣдѣніямъ, изъ частей с. петербургской
городской полиціи отправляемыхъ, С. Петербурге, 1817 года. [2] Обь актахъ крѣпостныхъ, завѣщательныхъ,
договорныхъ, заемныхъ и векседьныхъ, подъ которыми разумеются: купчія записи, дарственныя, рядныя,
раздѣльныя, духовныя завѣщашя, условия, контракты, векселя, закладным и всѣхъ родовъ заемныя письма,
Москва, 1819 г., 4 части. [3] Всеобщий стряпчий, или поверенный, показующий формы, примеры и обряды,
как и на какой бумаге пишутся, или следует писать и проч, ч. 1: Собр. и сочин. Иваном Мoрковым, Тип.
И. Глазунова, С. Петербургъ 1810. [5] Формы и изъяснения о порядке веденія счетовъ, по провіантскому
ведомству, съ присовокупленіенъ нѣкоторыхъ узаконешй и постанов леній, относящихся къ руководству по
сей части, С. Петербургъ, 1821 года. [6] С. Ушаков, Полный всеобщій стряпчій (или словарь руководсвующихъ
познанію практическаго гражданскаго делопроизводства), С. Петербургъ, 1822–1826 г., 20 частей. [7]
Наставлеше для производства дѣлъ въ казенныхъ иалатахъ, С. Петербургъ, 1823 года.
64
Е. Колоколов, Правила и формы о производстве следствий, составленные по Своду законов, Университетская типография, Москва 1849, s. 160.
65
Краткое руководство къ дѣловой и государственной словесности для чиновниковъ, вступающихъ въ
службу. М. Магницкаго, Москва 1835, s. 5–120.
63
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Реестры, журналы, протоколы, ведомости, описи, отчеты, книги — wszelkiego rodzaju systemy rejestracji dokumentów prowadzone teraz w drukowanych gotowych, wielkoformatowych,
kilkusetstronicowych zeszytach.
Показания, очная ставка — zeznania, konfrontacja: formularze podawały w punktach pytania,
jakie należało zadać świadkowi.
Записки, пртоколы, выписки, сказки при межеваниях — zapiski w oficjalnej formie na blankiecie
o stanie danej sprawy, zapiski konfidencjonalne, służbowe, protokoły rozpraw sądowych i innych
instytucji podejmujących decyzje, wypisy z oficjalnych rejestrów z informacjami o podjętych
decyzjach danego urzędu, relacje z pomiarów gruntów.
Прoшения, жалобы, отзывы, объяснения, доносы — określone formy składania podań i skarg
w odpowiedniej formie do rangi urzędnika, do którego była składana; odpowiedzi urzędów,
oświadczenia urzędników i osób prywatnych, donosy (te także należało składać w formie odpowiedniej do rangi odbiorcy).
Акты — prywatne akty kupna, sprzedaży, wynajmu, dzierżawy, darowizny, testamenty, akty podziałów majątku, objęcia majątku, kontrakty, umowy, polisy, weksle.
Дела — sprawy: szczegółowe regulaminy wydawane przez poszczególne urzędy, zawierające wytyczne co do sposobu dokumentowania prowadzonych spraw, tytuły umieszczane na teczce, dalej
rejestr dokumentów, jakie w teczce sprawy się znajdują, z ponumerowanymi stronami, co pozwalało je łatwo archiwizować.
W zasadzie w każdym oficjalnym dokumencie obowiązywał odpowiedni szablon — blankiet.
W skład rekwizytów blankietu wchodziła nazwa urzędu, nazwy jego części strukturalnej, np. w przypadku ministerstwa były to kolejno: departament, oddział, referat (департамент, отделение,
стол), w zależności od tego, który z nich był wystawcą dokumentu. Data dokumentu i sygnatura
rejestracyjna (регистрационный индекс) umieszczane były pod nazwą. Wprowadzono także odwołanie do otrzymanego dokumentu, np. „Ответ на №...”, ale nie było to stałe. Ostateczny kształt
nadano natomiast rekwizytowi „adresat”, gdzie należało podać tytuły i godności osoby wymienionej
w celowniku. Także ustalony został sposób uwierzytelnienia dokumentu: podpisy i poświadczenia
(скрепa) winny były zawierać nazwę urzędu osoby podpisującej i potwierdzającej dokument i jej
własnoręczny podpis66.
Standaryzację blankietów przedstawiamy na przykładzie przypadkowo wybranego dokumentu
z 1853 r. z Archiwum Państwowego w Kaliszu, dotyczącego zatrudnienia cudzoziemca przez ziemianina Kitzmana z Wiśniewa. Blankiet dzieli się wyraźnie na dwie kolumny. W lewej znajduje
się ozdobny nagłówek z napisem Kancelaria Namiestnika Jego Cesarskiego Majestatu w Królestwie Polskim. Dalej zgodnie z wyżej wymienionymi rekwizytami następują informacje: Oddział 2,
Warszawa 22 lipca / 10 sierpnia 1853 r. (daty wedle starego i nowego stylu), nr 6705. W prawej
kolumnie mamy tekst dokumentu adresowany w celowniku, Panu Kaliskiemu Wojennemu Naczelnikowi. U dołu podpisy własnoręczne z określeniem tytułu osób odpowiedzialnych, Dyrektor Kancelarii: N. Eljaszewicz, Naczelnik Oddziału: Szwiecow P. W dokumencie mamy ponadto zapiski
odbiorcy, z których wynika, że dokument dotarł do Kalisza 31 lipca starego stylu, a następnego
dnia (Ekstens 1/8 53) rozpoczęto prowadzić sprawę, zakwalifikowaną do kategorii wizy paszportów,
w górnej części zapisano sposób jej załatwienia „po zapytaniach wedle właściwości Pana Oficera
Żandarmerii”.

Przykład czerpiemy z dok. AP Kalisz, zesp. 610: Naczelnik Wojskowy Kaliski, sygn. 99, s. 85: Warszawa, 22 lipca 1853 r.
66
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По Запросахъ по принадлежрости Г. Жандармс. Офицера
85
31/7 53
6231
Господину Калишскому
Канцелярія
Военному Начальнику.
Намѣстника
Его
Императорскаго Царскаго Прусский подданый,
управитель имѣнья, Отто–
Величества
Мартинъ Муецель (:Muetzell:)
Въ
ходатайствуетъ о дозвоЦарствѣ Польскомъ
ленніи ему прибыть въ Царство Польское, для принятія обязанности у
Отдѣленіе 2.
помѣщика Китцмана
Варшава
владѣющаго имѣніемъ
22 Іюля 1853 г.
Виснѣво.
10 Августа
Канцелярія Намѣст№ 6705.
ника покорнѣйше проситъ
Ваше Сіятельство, по истребованіи отъ Китцмана обязательства,
что онъ за поведеніе и
образъ мыслей Муецеля
вполнѣ ручается подъ
Ekstens od
строжайшею личною и
1/8 53
имуществомъ отвѣтсвенностію, сообщить
таковое сей Канцеляріи, съ
присовокупленіем: съ какой
вообще стороны извѣстенъ
мѣстной власти Китцманъ и заслуживаетъ ли
просьба Муецеля удовлетворенія
Директоръ Канцеляріи: Н. Еліяшевичъ
Начальникъ Отдѣленія: Швецов П.
Vizy Paszportów

Dokument rosyjski z Królestwa Polskiego, 1853 r.

Klasycznym przykładem standaryzacji dokumentów w poszczególnych resortach jest „Rozporządzenie o prowadzeniu kancelarii i tworzeniu pism w resorcie wojennym”, po raz pierwszy wydane
w 1888 r., mające 5 wydań do 1916 r., wielokrotnie uzupełniane stosownie do zmian przepisów67.
Tu dobieramy przypadkowo dwa przykłady formularzy:

Положеніе о письмоводствѣ и дѣлопроизводствѣ в военном ведомствѣ, Изданіе 5–е, Петроград 1916.
Fotokopia dostępna w Internecie.
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1. Oficjalne pismo — tu przykład pisma skierowanego do fikcyjnego kniazia, dowódcy korpusu armijnego.
Tradycyjnie formularz zawiera dwie kolumny, w lewej należało napisać dane wystawcy, tu: Dowodzący Wojskami
Moskiewskiego Okręgu Wojskowego, data, numer pisma, m(iasto). Moskwa. W prawej kolumnie adresat, ale już
nie w celowniku, lecz w mianowniku: Miłościwy Pan, Kniaź Iwan Piotrowicz. Niżej dodano wzór zwrócenia
się osoby na wyższym stanowisku do podwładnego, wysokiego wojskowego: Szanujący Was — (imię nazwisko
wystawcy).
2. Zwrócenie się (обращение) do członka rodziny cesarskiej należało pisać na karcie papieru dużego formatu bez
nadruków blankietowych. Rozpoczynał je tytuł adresata, pisany od dużych liter i powiększonym pismem, Wasza
Cesarska Wysokość, po czym niżej w lewej kolumnie nr pisma, data i przykładowy adresat w celowniku: Jego
Cesarskiej Wysokości, Wielkiemu Księciu Mikołajowi Mikołajewiczowi. W prawej kolumnie wyżej niezwykle
uprzejmościowy zwrot nie mający odpowiednika w języku polskim: Z najgłębszą najwyższą czcią mam honor
być WASZEJ CESARSKIEJ WYSOKOŚCI bezgranicznie oddanym sługą — tu inicjał imienia i nazwisko
podpisującego pismo, przy czym zwrot: bezgranicznie oddany sługa (всепреданнѣйший слуга) należało wpisać
własnoręcznie.
Wzory pism w resorcie wojennym Rosji

Przytoczone przykłady dobrze obrazują specyficzny styl i ortografię dokumentu ustandaryzowanego na przełomie XIX i XX w. Inne tego typu wydawnictwa to mający 5 wydań poradnik „Pisma
oficera liniowego i chorążego”68, a dla urzędników liczący blisko 1500 stron „Poradnik tworzenia
pism urzędowych. Wzory i formularze” wydany w 1910 r.69 Bujnie rozwijały się nadal tak popularne w Rosji pismowniki skierowane do szerokiej publiczności, ułatwiające kontakty z urzędami
i działalność gospodarczą. Bardzo dużą popularnością cieszył się wydany w 1885 r. „Pismownik
Kryłowa” reklamujący się jako „pełny zbiór wszystkich aktów, umów, zobowiązań, podań i pism
na wszelkie sytuacje życiowe z dokładnym wyjaśnieniem, jak je tworzyć, do kogo i gdzie kierować”70. W 1887 r. pojawił się wielokrotnie wznawiany „Pełny rosyjski pismownik” autorstwa Sazonowa
Г. Э. Гоффман, Письмоводство строевого офицера и подпрапорщика, 4 изд., С. Петербургъ 1891; 5 изд.
переработанное И. Защуком, С. Петербургъ 1892.
69
Руководство для составления деловых бумаг. Образцы и формы, сост. В. Максимов, Москва 1910, 1430 s.
70
Письмовник Крылова. Настольно–справочная книга. Толковый письмовник. Полное собрание всех актов,
договоров, обязательств, прошений и писем на все случаи жизни с подробным наставлением как их составлять,
кому и куда подавать, сост. A. Крылов, издание книгопродавца А. Д. Ступина, Москва 1885, 2 изд. 1888.
68
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i Bielskiego, który stanowił unowocześnioną wersję szeroko rozpowszechnionego pismownika z początków XIX w.
Zawarto w nim na 350 stronach wszelkiego rodzaju wzory pism, od urzędowych
podań, informacji, do sądów i urzędów,
po akty prywatne, kontrakty, weksle, korespondencję handlową i urzędową, okólniki itp. Przytoczono przy tym przykłady
listów znamienitych Rosjan, co pozwalało
naśladować odpowiedni styl i ortografię71.
Obszerniejszy był mający także wiele
wydań „Praktyczny samouczek i nauczyciel
układania wszelkiego rodzaju i na wszelkie
przypadki rodzinnego, społecznego i handlowego życia pism”. Zawierał 500 konkretnych wzorów listów i pism w siedmiu
częściach72. Wydawano także krótsze poradniki wskazujące na zmianę stylu i potrzeb
rozwijającej się rynku i życia społecznego
burzliwego początku XX w. w Rosji, takie
jak „Praktyczny poradnik układania pism
urzędowych: Wzory i formularze aktów domowych, notarialnych i kupna sprzedaży —
aktów warunków”, poradnik M. Kowalewskiego z 1912 r.73 A obok tego o nowym języku i zmianie obyczajów świadczy wydany w 1916 r. przez Nikołaja Krasowskiego
„Pismownik dla zakochanych”74.

Pismownik Sazonowa i Bielskiego

2.7. DOKUMENTY EPOKI RADZIECKIEJ (1918–1991)
Zaraz po zamachu stanu 7 listopada 1917 r. utworzono nową administrację z Radą Komisarzy Ludowych na czele. Aparat urzędniczy dawnej Rosji wniósł jednak do nowej biurokracji swoje nawyki.
Już w pierwszych dniach ukazał się dekret z 12 listopada (30 października) 1917 r. „O trybie zatwierСазонов, Бельский, Полный Русский Письмовник. Сборник Образцовых Писем, Деловых Бумаг и Коммерческой Переписки. В четырех частях, Типография Губинского, С. Петербургъ 1887.
72
Практический самоучитель и наставник к составлению всевозможных на все случаи семейной, общественной и торговой жизни писем. Всего более 500 образцовых писем. Поздравительных, рекомендательных, коммерческих деловых, касающихся семейных отношений, любви и брака, извинительных и пр. Образцы и формы всевозможных деловых бумаг: духовных завещаний, купчих крепостей, заемных писем, векселей,
договоров подряда, поставки, личного и имущественного найма и пр. и пр. Законы о Гражданских договорах
и обязательствах [...] В семи частях, составил Иванов, исправил и дополнил Н. Григорьев, издание четвертое, издание книгопродавца–издателя Г. Т. Бриллиантова, Москва 1889.
73
Практическое руководство для составления деловых бумаг: Образцы и формы: домаш., нотар. и крепост.
актов — условий, договоры, контрактов... и пр., сост. М. Ковалевский, 1–е изд. Московский Журнал
„Самообразование”, 1912, 8, 128 s.
74
Полный письмовник для влюбленных, сост. Н. И. К-ский [Николай Иванович Красовский], Москва 1916.
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dzania i publikacji dokumentów” (О порядке утверждения и опубликования законов), a 18 listopada 1918 r. „O okresie nabrania mocy urzędowej dekretów i rozporządzeń rządu” (О времени
вступления в силу узаконений и распоряжений правительства). Dekrety te uregulowały zasady
wnoszenia projektów ustaw, ich przyjęcia, wejścia w życie aktów prawnych. Duże znaczenie miało postanowienie Sownarkomu z 2 lutego 1918 r. „O formie blankietów urzędów państwowych”
(О форме бланков государственных учреждений), gdzie wymieniono obowiązujące formuły
formularza dokumentów, praktycznie niezmienione przez cały okres istnienia ZSRR. Uzupełniono
to później jeszcze regułami stosowania pieczęci służących nadaniu mocy urzędowej dokumentom.
Dokument radziecki miał charakter uproszczony, co wynikało początkowo z konieczności oszczędzania niedostępnego papieru. Później utarły się reguły oparte w zasadzie na doświadczeniach biurokracji z okresu przedrewolucyjnego, które z niewielkimi zmianami nadal obowiązują.

2.8. WSPÓŁCZESNY AKT W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ
Wedle współczesnej doktryny rosyjskiej administracji akt to dokument sporządzany zawsze przez
więcej niż jedną osobę w celu potwierdzenia zaistnienia określonych faktów lub wydarzeń75. W praktyce biurowej, w zależności od tego, co jest zaświadczane, rozróżnia się wiele rodzajów aktów.
W zależności od potrzeb dobiera się przewidziany praktyką dla danej okoliczności formularz. Każdy
resort, ministerstwo lub inny organ wydają regulaminy lub instrukcje określające zasady sporządzania aktów. Jednak ponad wymienionymi regulacjami szczegółowymi całą biurokrację obowiązuje
kilka zasad sporządzania aktów.
Jako pierwszą wymienia się zasadę kolegialności, czyli do sporządzenia aktu wymaganych jest
przynajmniej dwóch urzędników, a może być do tego powołana specjalna komisja. Muszą oni oddać
poprawnie w tekście aktu poświadczany stan rzeczy.
Akt musi być sporządzony na blankiecie instytucji lub zgodnie z obowiązującym formularzem.
Cechy formularza — rekwizyty aktu (реквизит акта) — mają charakter obowiązujący. Są to: nazwa
organizacji, określenie rodzaju dokumentu (akt), data i numer rejestracyjny dokumentu, miejsce jego
sporządzenia, nagłówek tekstu, podpisy autorów, z podaniem ich funkcji i miejsca pracy. W przypadku konieczności zatwierdzenia aktu przez przełożonego sporządza się odpowiednią pieczęć.
Nagłówek musi być zgodny gramatycznie ze słowem akt, np.: Akt sprawdzenia (Акт проверки),
Akt likwidacji (Акт ликвидации); Akt spisania (Акт списания); Akt o nieobecności... (Акт об
отсутствии); Akt o nieszczęśliwym wypadku (Акт о несчастном случае) etc.
Datą aktu jest data jego sporządzenia, natomiast w tekście może być podana data lub okres, do
jakiego odnoszą się poświadczane sytuacje lub fakty.
Tekst aktu składa się z dwóch części, wprowadzającej (вводной) i zasadniczej (основной), inaczej
potwierdzającej (констатирующей). W części wprowadzającej podaje się podstawę prawną wydania
aktu oraz osoby do tego upoważnione. W części zasadniczej przedstawia się istotę, charakter, metody
i warunki oraz stwierdzone fakty będące przedmiotem potwierdzenia, a także propozycje i wnioski.
Niektóre rodzaje aktów mogą zawierać wnioski i zalecenia, które stanowią końcową część dokumentu.
Na końcu tekstu należy podać liczbę sporządzonych egzemplarzy aktu i miejsca ich przechowywania, ewentualnie liczbę i rodzaj załączników (приложений).
W przypadku aktów kontroli i lustracji wymagana jest zgoda wszystkich osób prowadzących
postępowanie, które zobowiązane są do podpisania aktu. Osoba nie zgadzająca się z wnioskami za-

В. Ф. Янковая, Правила составления акта, „Секретарь–референт”, 2003, № 10 (http://www.profiz.ru/sr/
10_2003/1506).
75
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wartymi w takim akcie powinna podpisać go z podaniem swoich zastrzeżeń. Zdanie odrębne członka
komisji załącza się na osobnej karcie.

3. DOKUMENT RUSKI KANCELARII LITEWSKIEJ76
3.1. NARODZINY DYPLOMATYKI W. KS. LITEWSKIEGO
Badania nad średniowiecznym dokumentem ruskim z terenu W. Ks. Litewskiego mają daleko skromniejszą tradycję niż podobne badania nad dokumentem łacińskim, szeroko stosowanym w większości
krajów europejskich. Nie wypracowano tu własnych metod postępowania, nie istnieje też oryginalna
terminologia, która byłaby akceptowana przez specjalistów. Ten stan rzeczy wynika z faktu, że na
ruskim obszarze językowym upowszechnienie dokumentu pisanego nastąpiło później niż w przypadku dokumentu łacińskiego. Badania dyplomatyczne nad dokumentem ruskim podjęto w czasie,
gdy dyplomatyka europejska miała już pokaźny dorobek77.
W literaturze polskiej pierwsze uwagi na temat dokumentu ruskiego ogłosił Joachim Lelewel.
Uczony ten wykorzystał materiały zebrane wspólnie z Ignacym Daniłowiczem do edycji źródeł prawa litewskiego78. Pierwszy też zauważył, że dokumenty litewskie z XV i XVI w. odróżniają się
specyficznymi cechami pisma i strukturą formalną. J. Lelewel przypisał rozpowszechnienie się nowego typu dokumentu wpływom kancelarii litewskiej, skąd pismo — „skoropis” promieniowało na
Ruś koronną i państwo moskiewskie. Do J. Lelewela należała też pierwsza znana analiza formalna
dokumentu ruskiego.
Przez blisko sto lat refleksje J. Lelewela nie miały kontynuatorów. Pomijamy tu rozważania prowadzone przy okazji analizy pojedynczych aktów. Dopiero w 1925 r. Kazimierz Chodynicki ogłosił
krótkie studium o wpływie polskim na dokument ruski W. Ks. Litewskiego79. Uczony ten zbadał ruskie traktaty (договорные грамоты) i testamenty (духовные грамоты) z XIII i XIV w. i stwierdził,
że najbardziej rozpowszechniony w Europie Zachodniej typ dokumentu — przywilej lub akt darowizny, był do drugiej połowy XIV w. nieznany na Rusi. Upowszechnił się dopiero pod wpływem
kancelarii polskiej od czasów Kazimierza Wielkiego, a dokumenty z XV w. miały te same cechy
formalne co używane w Koronie i innych krajach sąsiednich dokumenty łacińskie. Jedynie inwokację miano przejąć z testamentów ruskich XIV w., a formułę promulgacyjną z dokumentów krzyżackich80. Jan Adamus w 1935 r. na zjeździe historyków polskich w krótkim referacie zasygnalizował
Podrozdział ten jest zmienioną i przepracowaną wersją artykułu: K. Pietkiewicz, Dokument ruski w kancelarii
litewskiej Aleksandra Jagiellończyka (1492–1506), [w:] Litwa i jej sąsiedzi od XII do XX wieku. Studia ofiarowane
Prof. dr hab. Jerzemu Ochmańskiemu w sześćdziesiąta rocznice urodzin, pod redakcją G. Błaszczyka i A. Kijasa,
Poznań 1994, s. 65–86. O recepcji z kolei dokumentu łacińskiego w kancelarii litewskiej zob. K. Pietkiewicz, Uwagi o dokumencie łacińskim w praktyce kancelarii litewskiej Aleksandra Jagiellończyka, [w:] Praeities pėdsakais.
Skiriama Profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65–mečiui, Vilnius 2007, s. 119–134.
77
Zob. M. Kosman, Średniowieczna dyplomatyka litewska — stan i potrzeby badawcze, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”, Historia, z. 7, 1967, s. 179–191, gdzie zarys problematyki i podstawowa
literatura.
78
J. Lelewel, O dyplomatyce ruskiej, [w:] Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatrywane przez..., t. 5, Poznań 1863, s. 389–
415, jest to artykuł pierwotnie napisany w 1826 r. jako uzupełnienie do recenzji Ignacego Daniłowicza poświęconej
inwentarzowi rękopisów Biblioteki hr. Tołstoja w Moskwie, autorstwa K. Kałajdowicza i P. Strojewa.
79
K. Chodynicki, O wpływach polskich na dokument ruski W. Ks. Litewskiego, [w:] Pamiętnik IV Zjazdu historyków
polskich, t. 1, Poznań 1925, s. 1–7.
80
И. Старoстина, Судебник Казимира 1468 г., [w:] Древнерусские государства на территории СССР.
Материалы и иссдования 1988–1989 годы, Москва 1991, s. 170–340, na s. 214–215 krytykuje poglądy K. Chodynickiego i opierając się na badaniach Ch. Stanga, A. Jakowlewa i A. Fłorowskiego, stwierdza, że formuła pro76
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problemy, z jakimi przyjdzie borykać się wydawcom planowanego kodeksu dyplomatycznego Litwy, zaliczając do nich klasyfikację aktów oraz niespotykany w innych krajach związek między listami i dyplomami81. W tym samym czasie wykłady z dyplomatyki ruskiej na Uniwersytecie w Kownie
prowadził Konstantinas Jablonskis82. Uczony ten, znakomity znawca archiwaliów W. Ks. Litewskiego, zauważył, że dokument ruski na Litwie, mimo sporej różnorodności, cechował się dość jednorodnym formularzem. I choć nie zachowały się zbiory minut lub formularzy znane z innych kancelarii
europejskich, to z pewnością istniały wzory dokumentów, którymi posługiwano się w codziennej
praktyce. K. Jablonskis porównał dokument ruski ze znanymi formułami dokumentu łacińskiego
i jako pierwszy wyodrębnił najistotniejsze cechy typowego formularza tego dokumentu83.
Po drugiej wojnie światowej i aneksji Litwy przez ZSRR dopiero w 1970 r. ukazała się pierwsza publikacja Anny Choroszkiewicz, która wychodząc od rozważań teoretycznych S. Kasztanowa,
omówiła dokumenty zawarte w najstarszych księgach Metryki Litewskiej84. Zgodnie z przyjętą metodą A. Choroszkiewicz wyróżniła dwa zasadnicze typy dokumentów wystawianych przez władze
państwowe: przywileje i nadania, czyli жалованные грамоты, oraz dokumenty stanowiące prawo
o charakterze ogólnym — уставные грамоты (законодательные акты). Biorąc za przedmiot
badań przywileje i nadania z Metryki Litewskiej z ostatnich dwudziestu lat XV w., Anna Choroszkiewicz prześledziła zmiany formularza dokumentowego w tym okresie i podjęła próbę klasyfikacji.
Nadrzędnym celem autorki były przygotowania do edycji Metryki Litewskiej.

3.2. RECEPCJA FORMULARZY ŁACIŃSKICH W KANCELARII LITEWSKIEJ
Chronologicznie analiza formularzy stosowanych przez kancelarię litewską jest możliwa od przełomu XV i XVI w., od czasu, gdy zachowane wpisy Metryki Litewskiej pozwalają badać formuły masowo wydawanych dokumentów i poznać stosowaną terminologię. Zasadniczo każde pismo
wychodzące z kancelarii nosiło nazwę „list”, co odpowiada pojęciu ogólnemu, używanemu do dziś
w praktyce urzędowej: „pismo”, „dokument pisany”85. Owe „listy” stanowią większość analizowanego zasobu dokumentowego. Są to przeważnie dokumenty poświadczające czynności prawne lub
będące same w sobie źródłem prawa i formalnie spełniające wymogi dyplomu poprzez posiadanie
dyspozycji i odpowiedniego zabezpieczenia. Ponadto liczne są zapiski sądowe, dokumentacja poselstw, instrukcje zapisywane w Metryce Litewskiej „про память”. Około 75% produkcji kancelaryjnej w W. Ks. Litewskim w XVI w. to dyplomy pisane w języku ruskim. Udział ten jest jeszcze
większy, jeśli nie uwzględnić korespondencji zagranicznej prowadzonej po łacinie i po niemiecku.
Wypada wspomnieć, iż w tym właśnie czasie pojawiła się wśród panów litewskich tendencja do uzy-

mulgacyjna: „знаемо чиним сим своим листом, кто коль нань возрит или пак услышит” została zaczerpnięta
z tradycji wielu krajów europejskich, gdy Chodynicki widział w niej dowód na wpływ kancelarii krzyżackiej na
rozwój dokumentu litewskiego.
81
J. Adamus, Wydawnictwa źródeł do historii Litwy, [w:] Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich
w Wilnie, t. 1: Referaty, Lwów 1935, s. 439–449.
82
Wykłady te ogłosił dopiero w 1979 r.: K. Jablonskis, Lietuvos rusiškųjų aktų diplomatika, [w:] Istorija ir jos šaltiniai, Vilnius 1979, s. 219–296.
83
Tamże, s. 281–295, rozważania o formularzu. Autor zwraca uwagę na rolę klauzul precyzujących umowy, których liczba wzrasta w XVI w. Por. też: J. Bardach, O praktyce kancelarii litewskiej Zygmunta Starego, [w:] Studia
z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVII w., Warszawa 1970.
84
A. Хорошкевич, Жалованные грамоты Литовской Метрики конца XV века, [w:] Источниковедческие
проблемы истории народов Прибалтики, Рига 1970, s. 47–74.
85
Obserwacje opieramy na wydawnictwie Metryki Litewskiej prowadzonym w Litwie i Białorusi od 1993 r. Do
chwili obecnej wydano około 40 tomów, pochodzących głównie z XVI w.
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skiwania przywilejów pisanych po łacinie, a nawet łacińskich potwierdzeń wcześniej posiadanych
dyplomów ruskich86.
W kancelarii litewskiej od czasów Aleksandra Jagiellończyka rozwijała się tendencja do nadawania dokumentom jednolitych cech formalnych, do tego stopnia, że poszczególne typy dokumentów różnią się od siebie jedynie nieznacznie, użyciem lub brakiem niektórych stałych formuł,
które wypełniano konkretną treścią. Było to zapewne skutkiem posługiwania się przez pisarzy rodzimym językiem. Z punktu widzenia konstrukcji wewnętrznej dostrzegamy dwa typy dyplomów
wystawianych przez kancelarię litewską: stosunkowo rzadki dokument uroczysty, bardzo obszerny, zawierający pełne bogactwo formuł dyplomatycznych, i dokument uproszczony, zawierający
podstawowe formuły, niekiedy ograniczone do niezbędnego minimum. Analiza wewnętrzna tych
dokumentów prowadzi do wniosku, że w kancelarii litewskiej stosowano formuły wzorowane na
znanym w W. Ks. Litewskim łacińskim dokumencie, zgodnie z klasycznymi wzorami europejskiej
dyplomatyki87.
1. Inwokacja miała zasadniczo dwie formy: „Во имя Божья, Амин” lub „Во имя Божье
станься”. Formuła ta jest odpowiednikiem łacińskiej inwokacji „In nomine Domini, Amen”. Obszerniejsza formuła „Во имя светыя (al. святое) неразделимыя Троици, Амин”, stosowana była
wyłącznie w dokumentach o bogatym formularzu.
2. Arenga występuje w dość rzadkich dokumentach o szczególnym znaczeniu88. Przy jej tworzeniu posługiwano się zapewne tłumaczeniami z posiadanych wzorów łacińskich. Dla zobrazowania
problemu przytaczamy obok siebie: przywilej miasta Połocka z 1498 r., który ma arengę będącą
wyraźnym przekładem tekstu przywileju dla Drohiczyna (teksty a.), pisanego przez znanego humanistę Erazma Ciołka, sekretarza w. ks. Aleksandra, oraz drugi przykład: przywilej ruski dla Mińska
z 1499 r. i łaciński dla Mielnika z 1501 r. (teksty b.)89.
a. Przywilej dla Drohiczyna
Ne error obliviosus gestis sub tempore versantibus
pariat detrimentum convenit ut actus hominum, qui
temporales sunt litterarum testimonio posteritatis
commendarentur notitiae ad perpetuam proinde rei
memoriam...

a. Przywilej dla Połocka z 1498 r.
Сказилабы всякие речи с часом старость, коли
бы вчинки людские, которые жъ с прирожения
своего конец мают, через листы не были
увечнены и годным сведецтвом ку пришлои
ведомости не были приведены, протож ку
векуистои речи памети...

K. Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie..., s. 72, przypis 23.
Por. S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, t. 1, Warszawa 1934, s. 63–64; K. Maleczyński, Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, Wrocław 1951, s. 22–25. Obaj autorzy odchodzą od tradycyjnego podziału dokumentu na protokół i kontekst i proponują elastyczne zaliczenie poszczególnych formuł do
tych zasadniczych części dokumentu, gdy J. Szymański, Nauki pomocnicze..., s. 448–450, w sposób podręcznikowy
proponuje studentom syntetyczny formularz.
88
K. Jablonskis, Lietuvos rusiškųjų aktų diplomatika, s. 286, przytoczył przykłady arengi z przywileju Zygmunta
Kiejstutowicza dla miasta Wilna z 1432 r. w porównaniu z tekstem łacińskim podobnym do cytowanego niżej
przykładu „a” i arengą z przywileju Aleksandra Jagiellończyka z 1503 r. (rkp. BLAN, sygn. F 2/1) dla Wojciecha
Kłoczki, zasadniczo podobne do niżej cytowanych, co skłania go do tezy, że arenga jest w tych dokumentach
przekładem z łaciny. И. Старoстина, Судебник Казимира..., s. 213, przytoczyła arengę z przywileju Zygmunta
Starego z 1511 r. dla ziemi połockiej i wskazała, że arenga znana z niektórych przywilejów ziemskich może służyć
za wskazówkę do zrozumienia idei, jakim kierowali się Jagiellonowie, nadając prawa.
89
RIB, t. 27, k. 739–744 — przywilej dla Mińska; KWML, ks. 213, s. 167 (wyd. ALM, t. 2, nr 606, s. 94, z błędną
datą 20 X 1501 r.) — przywilej dla Mielnika.
86
87
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b. Przywilej dla Mielnika z 1501 r.

b. Przywilej dla Mińska z 1499 r.

Et quia humana natura fragilis et morti debita negotia praesertim ad perpetuitatem spectantia memmorari non potest. Unde nequid erroris in huiusmodi
actibus impost contingeret regum et principum consilio inventum est et decretum ut huiusmodi actus,
qui sub tempore fuit notitiam posterorum deveniant
litteris et testibus perhennentur. Ad perpetuam rei
memoriam...

Кгдыбы вчинки людскии, которые с прирожения
своего кончаются через твердости листовь
ку вечности не были приведены и слушным
сведецтвом ку пришлого часу ведомости не
были докончаны, сказилабы всякии речы с часом
старость, а для того высокая княжата радою
вставили, абы безрадством и невставичностью
речеи, которыиж ся имут на потом деяти шкоды
не было, вложили на то твердости листов
сведецтва, укладаючи знамя ижбы было вечно.
Прото ку векуистои тое речи памети...

Drugi z przytoczonych wzorów był najczęściej stosowany w dokumentach nadawanych kniaziom i panom. Czasem była to formuła skrócona i wówczas po słowach „сказилабы всякии речы
с часом старость” następowała formuła perpetuacyjna. Ta ostatnia zawsze związana z arengą, ma
wyraźnie łaciński rodowód. Przytoczone przykłady należą do najstarszych. Większość znanych ruskich tekstów arengi pochodzi z okresu po 1500 r. i wówczas widoczne jest wyraźne dostosowanie
zaczerpniętych z łaciny wzorów do własnych pojęć, jednocześnie z wyraźnymi śladami, że przekładów dokonywano poprzez język polski (np. „gdyby”, „gdyż”, „żeby” etc.). Jak się zdaje, rodzimego
pochodzenia była formuła arengi, jaka pojawiła się w 1504 r. Brzmiała ona: „Ку векуистои тое
речи памeти, кгды ж речи от княжат под часом даные звычаиностю листов, для некоторое
достоиное причины бывают потвержоны, жебы панская доброволность была досвятчана
и на вечность доказана, паметю листовъ и явностю выпису на знаемость и лепшее уверение
потом будучим”90. Obok ideologii głoszącej potrzebę wieczystego zachowania nabytych praw pojawiła się zasada sprawiedliwego nagradzania zasług, co widać w przywileju dla Jana Zabrzezińskiego z 1505 r. „Штожъ панове и преложени бачечи верные а цнотливые послуги слугъ своих
противку собе, пану своему и речи посполитои, некоторыми подарки звыкли их осмотрати”91.
Do arengi mogły też trafić motywy indywidualne, a więc nabierała ona cech podobnych do narracji,
co poświadcza, że pisarze ruscy, doskonale rozumiejąc treść, nie trzymali się kurczowo wyznaczonego formularza, lecz twórczo dostosowywali go do potrzeb, przy zachowaniu specyficznej dla arengi
stylistyki, jak w przywileju dla Awrama Ezofowicza, gdzie zaznaczono awans społeczny odbiorcy: „Кгды ж цнотами и годностью всякии съ среднего ряду вступаетъ на вышнии ступень,
на котором же, ставши, потвержается верностю ку своему пану и сталостю розуму во
всяких речах порученых ему”92. Inna ideologia pojawiła się też w arendze przywileju dla ziemi
smoleńskiej z 1505 r. „Высоких панов подданые государства рядностю справ посполитая речь
и знаменитое чти доступают. Прото къ вечнои тое то речи памяти...”93. Niewielka liczba dokumentów zawierających arengę nie pozwala na żadne uogólnienia. Wydaje się, że u progu XVI w.
kancelaria litewska używała arengi dla zaakcentowania rozwijającej się ideologii państwowej, a więc
nie była arenga czystym ozdobnikiem formalnym uroczystego dyplomu.
3. Formuła perpetuacyjna, której przykłady przytoczono wyżej, występuje jedynie w dokumentach mających arengę, zazwyczaj jako jej zakończenie, w rozmaitym brzmieniu: „прото (мы) ку
LM 5, nr 156, s. 271, z 26 XII 1504 r.
LM 25, nr 224, s. 277, z 29 XII 1505 r.
92
LM 5, nr 161, s. 277, z 17 VI 1506 r.
93
М. Ясинский, Уставныя земския грамоты Дитовско–Русскаго государства, Киев 1889, nr 3.
90
91
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векуистои (тое) речи памяти”. Sporadycznie formuła perpetuacyjna łączona była z inwokacją
w zdanie: „Во имя Божее станься вечнои памети речи”94.
4. Intytulacja wpisywana była do dokumentu w formie dwóch krótszych wierszy, wyraźnie wyodrębnionych w nagłówku pisma. Tylko w obszernych dyplomach zgodnie z przyjętym formularzem łacińskim następowała po arendze i formule perpetuacyjnej. Powszechnie jednak rozpoczynała dokument. Zazwyczaj brzmiała: „Казимиръ (Александръ, Жикгимонтъ) Божью милостью
великии князь литовскии, рускии, жомоитскии и иныхъ”. Po koronacji w Polsce Jagiellonowie
przed tytułem książęcym używali tytułu „корол(ь) пол(ь)скии”, czasami po polsku, choć cyrylicą:
„з ласки Божеи корол полскии”. W dyplomach uroczystych dodawano przedtem słowo „Мы” i na
zakończenie „пан и дедич”, co jest bezpośrednim tłumaczeniem łacińskiego „dominus et haeres”.
W dokumentach krótkich, szczególnie w listach do namiestników, często zaznaczano, że władca
osobiście był sprawcą wystawienia dyplomu poprzez użycie formy: „Сам Александръ...”95.
5. Inskrypcja. Formuła ta samodzielnie występuje jedynie w listach do namiestników i innych
urzędników. Wówczas bezpośrednio po intytulacji i ewentualnie innych formułach protokołu przybiera brzmienie: „Наместнику... (takiemu a takiemu)”. Jeśli zawarte w liście rozporządzenie miało
trwały charakter, nadawano inskrypcji formę obszerniejszą, na przykład w liście z 17 lipca 1501 r. napisano „Наместнику смоленскому, пану Станиславу Петровичу и иным наместником нашим,
хто потом отъ нас будет Смоленск держати”. Powszechnie stosowany w kancelarii litewskiej
formularz nie zawierał inskrypcji jako odrębnej formuły. Imię odbiorcy dokumentu lub adresata
czynności prawnej pojawiało się dopiero jako element narracji.
6. Promulgacja (publikacja). Jest to formuła stała, podobnie brzmiąca prawie we wszystkich
znanych przykładach jej użycia. Odnajdujemy ją zarówno w aktach uroczystych, jak i zwyczajnych,
gdzie najczęściej rozpoczyna tekst dokumentu bezpośrednio po intytulacji. Nie używano jej natomiast w wyrokach, którym nadawano formę dyplomu. Pod koniec XV w. formuła promulgacyjna miała już wyłącznie charakter formalny, ponieważ odstępstwa od stosowanego tekstu polegały na zmianie szyku słów lub pominięciu jakiegoś fragmentu. Zazwyczaj brzmiała ona: „Чиним
знаменито сим нашим листом (каждому доброму) хто на него посмотрит, або (или) чтучи
его услышит, нынешним и (на)потом будучим, кому будет потреб того ведати”. Z czasem do
formuły tej włączono polonizm, zastępując zwrot „чиним знаменито” słowem „ознаимуем...”96.
7. Narracja. W masie dokumentów wpisanych do Metryki Litewskiej formy nadawane narracji
pozwalają na dość precyzyjną klasyfikację poszczególnych grup aktów wystawianych przez kancelarię
wielkoksiążęcą. W zależności od rodzaju czynności prawnej pisarze stosowali odpowiednie formuły
z widoczną precyzją, zawsze bowiem brzmiące tak samo. Już Anna Choroszkiewicz zwróciła uwagę,
że większość aktów wystawiana była na prośbę odbiorcy. Przywileje na władanie ziemią, ludnością
poddaną, zwolnienia od ciężarów prawa książęcego, potwierdzenia wcześniej uzyskanych przywilejów
i wyroków sądowych w narracji zawsze uzyskiwały wtedy formę: „Бил нам чолом97 (tu imię i tytuły
odbiorcy w pierwszym przypadku) и просил нас” (albo прохал нас; жедал нас), po czym następowało określenie przedmiotu prośby. Jeśli chodziło o potwierdzenie, początek był identyczny „Бил нам
чолом”, ale przedmiot prośby już inny: „и просил нас абыхмо ему потвердили”, po czym dodawano:
Przykład pochodzi z przywileju dla kościoła w Połocku z 1 VIII 1503 r. KDKW, nr 558, s. 660.
RIB, t. 27, k. 507–872, na opublikowanych 265 wpisów z ks. 5 ML, 177 ma formułę „Сам Александръ...”.
96
Por. cytowane wyżej uwagi K. Chodynickiego (przypis 56) i dyskusja z nimi I. Starostiny. Na temat promulgacji
też: K. Jablonskis, Lietuvos rusiškųjų aktų diplomatika, s. 287. Przykłady zastosowania formuły w przedstawionym
brzmieniu: RIB, t. 27, k. 515, 545, 569, 592, 740, 822 i inne tamże.
97
Czołobicie wedle ustaleń J. Bardacha oznaczało opłatę wnoszoną w celu spowodowania czynności prawnej,
zob. J. Bardach, Czołobicia i pokłony. Kartka z dziejów administracji Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV–XVI wieku,
[w:] Wieki średnie. Prace ofiarowane Tadeuszowi Manteufflowi w 60 rocznicę urodzin, Warszawa 1963.
94
95
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„и покладал перед нами лист / полижил перед нами запис”, względnie „поведил нам / поведил
перед нами”, gdy dochodziło do zrelacjonowania bardziej skomplikowanego stanu prawnego.
Drugim rodzajem dyplomów są dokumenty wystawiane z inicjatywy władcy, przeważnie będące
wyrazem nagrody za zasługi. Tu narracja, niekiedy bardzo obszerna, uzyskuje formę szeregu ogólnikowych zdań, np.: „иж въпамятавши есмо верные а справедливые заслуги предков велеможного
(tu tytuł i imię odbiorcy) ку нашым предком / и отца его ку отцу нашому щасное памети
Казимиру королю его милости / которые ж они завжды верне а справедливе заслуговали,
горла и статков своих не лютуючи, и теж бачечы его к нам верную а справедливую, знамените
накладную, николи невмешканую службу, иж он верне намъ служачы, именья свои отчиныи
и дединные вътратил, и хотечы его для таковых служоб и накладов втешити и досыт
вчинити, абы потом к нам его охотнеишого и пилнеишого мяли быхмо в болшых службах
нашых”98. Wśród tych ogólnych przyczyn czasem pojawiają się motywy indywidualne. W przywileju dla Awrama Ezofowicza po imieniu odbiorcy napisano „што ж онъ в тые лета часу нахоженья
неприятельского на граничъные замки и места нашы завжды заслуговалъ намъ...”, po czym
dalej już jak w wyżej cytowanym schemacie. Formuły mówiące o łasce udzielanej za wierną służbę
pojawiają się też w dokumentach wystawionych na prośbę odbiorcy.
Najobszerniejsze formy narracji znajdujemy w dokumentach potwierdzających wcześniej posiadane lub nabyte dobra. Dla ilustracji posłużymy się przywilejem dla pisarza Iwana Sapiehy z 20 grudnia
1497 r., który może uchodzić za reprezentatywny dla tego rodzaju dyplomów. Narracja zajmuje znakomitą większość tekstu dokumentu i niezwykle szczegółowo określa przedmiot potwierdzenia. Rozpoczyna się, podobnie do innych aktów tego typu, od słów „Бил намъ чоломъ писар нашъ Ивашко
Сопежичъ и просилъ насъ, абыхмо ему потвердили все тые села, которые он на насъ выслужил
в Смоленскомъ повете”99. Do tego miejsca narracja ma formę identyczną jak inne potwierdzenia,
gdzie następnie wyszczególniano przedmiot prośby. W dokumencie Sapiehy natomiast najpierw opisano dobra wcześniej nadane mu przez Aleksandra Jagiellończyka wraz z podaniem okoliczności,
w jakich znalazły się one w rękach hospodarskich po bezpotomnie zmarłych właścicielach. Następnie streszczono 13 dokumentów nabycia dóbr przedłożonych przez Sapiehę. Były to zarówno akty
kupna, darowizny otrzymane od matki, jak i akty zamiany z braćmi. Każde streszczenie dokonywane
jest odrębnie i rozpoczyna się od słów „и теж клал перед нами листъ...”. W dwóch przypadkach
Sapieha nie przedłożył dokumentów, lecz tylko oświadczył, że nabył majętności od pewnych bojarów
za zezwoleniem namiestnika smoleńskiego. Wówczas zapisano: „и теж поведил намъ...” i „и теж
поведил перед нами...”. Ostatni fragment narracji to prośba o nadanie („и теж бил нам чолом...”)
sioła bezprawnie sprzedanego przez sługę kniazia Michała Oboleńskiego. Jest więc tu nadanie obok
potwierdzenia stanowiącego zasadniczą treść dokumentu100. Obszerna narracja potwierdzeń dóbr nabytych, a dokumentów takich jest wiele, często kończyła się formułą podsumowującą, nieobecną,
co prawda, w dokumencie Sapiehy. W takich przypadkach czytamy: „и всих тых вышеи писаных
листы купчие перед нами вказавал” albo „и на то все листы... перед нами клал”. Częściej miała
ona wyraz bardziej ogólnikowy: „и бил нам чолом, абыхмо то потвердили ему”, „бил нам чолом,
абыхмо то ему призволили купити и потвердили нашим листом” etc.
Narracja wypełnia też prawie w całości treść wyroków wydawanych w formie dyplomów.
Tu kancelaria wypracowała kilka powszechnie stosowanych stałych formuł. Bezpośrednio po inLM 5, nr 166, s. 281–282, przywileju dla Aleksandra Chodkiewicza z 12 VII 1506 r. Identyczne sformułowania
znajdujemy w innych przywilejach początku XVI w.
99
LM 6, nr 243, s. 166–168. Podobny przywilej Sapieha otrzymał 12 V 1506 (CVIA, sygn. F 599/1/312).
100
А. Хорошкевич, Жалованные грамоты..., s. 53, podkreśliła trudność w odróżnieniu nadań od potwierdzeń,
czego ten dokument jest dobitnym przykładem.
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tytulacji narracja zaczyna się od słów: „Смотрели есмо того дела с паны радою нашою” i dalej
„жаловалъ нам (tu imię powoda) на (tu imię pozwanego)”. Jeśli strony procesowały się osobiście
w obecności władcy, pisano: „Стояли перед нами очивисто (tu imiona uczestników procesu)”.
Formuły te poprzedzały szczegółowy opis przedmiotu sporu oraz procedury dochodzenia prawdy
i dowodzenia racji stron. Jeśli proces był spowodowany skargą pokrzywdzonego, stosowano formułę
„бил нам чолом и жаловал нам” etc.
Jak się zdaje, ubożsi bojarzy, których nie stać było na drogi dyplom, zadowalali się listem do namiestnika, zawiadamiającym go o dokonanej na jego terenie darowiźnie, potwierdzeniu lub wyroku
zmieniającym stan prawny. Treść narracji tych listów jest zaczerpnięta z formularza dyplomów. Tak
więc po inskrypcji, w zależności, czy chodzi o nadanie, potwierdzenie lub wyrok, w narracji czytamy
formuły: „бил нам чолом и просил нас / жаловал нам / смотрели есмо того дела...” itp.101
8. Dyspozycja. W dokumencie ruskim omawianej epoki dyspozycja wynika bezpośrednio z narracji, z którą związana jest stylistycznie. Stąd w zależności od motywów wyrażonych w narracji odnotowujemy całe bogactwo formuł dyspozycyjnych opartych jedynie na schemacie: „и мы
на его чоломбите то вчинили, дали есмо ему / дозволили...” etc., lub też po prostu: „и для того
пожаловали есмо его, дали ему...”, „и мы дали ему...”. Formuły te poprzedzają szczegółowy opis
przedmiotu nadania (ziemia, poddani, prawa, zwolnienia od obowiązków itp.), także zakres nadanych uprawnień najszerszych: „дал ему... со всим правом и панством ничого не оставляючи
на нас и наши наследки”; „а дали и даровали есмо... вечно и непорушно...”; „дали ему со всим
по тому как на нас держано, а дали то есмо вечно...”, jeszcze szerzej: „вечно у отчину”, lub
„вечно на веки веком”.
Przy skromniejszych nadaniach zachowywano zakres nadania czasowego. „ино мы за его верную
службу з ласки нашое... дали ему... со всим по тому как на нас держано, а дали то есмо ему до
его живота” lub też „и мы ему... дали до нашое воли”; „до нашое воли до лепшого доведаня”.
Szczególną formę nadawano dyspozycji nadań czasowych dla osób, które utraciły dobra na terenach
zajętych przez Moskwę, np.: „и мы тогося достаточне доведавши, тое село... со всим с тым
што з давна к тому селу прислухало, зася есмо им дали за их отчину, нехаи они то держат до
тых часов поки тую отчину их им очистим от великого князя московского”. Podobne nadania
czynione też bywały w „хлебокормление”.
W potwierdzeniach różnica dotyczy jedynie samej istoty czynności prawnej, natomiast całe wyrażenie pozostawało podobne do nadania: „даем и потвержаем сим нашим листом...”. W przypadku
zezwolenia na kupno dóbr brzmiało to: „и мы ему призволили купити и потвержаем сим нашим
листом вечне ему...”. Z kolei w wyrokach formuła sentencji (dyspozycji) była zasadniczo inna.
Przeważnie zaczynała się od słów „и мы того досмотревши/о том досмотревши...”, tu w zależności od rodzaju sprawy wstawiono odpowiednią formułkę: „казали есмо...”; „присудили есмо...”;
„конец есмо тому делу вчинили...”; „нашли есмо так...”; „и тое дело при том оставили...”;
„припустили есмо (do władania dobrami)” ,,врадили есмо так...”. Rzadziej spotykamy formułkę:
„и мы тое дело врядили под тою мерою” lub „и мы под тою мерою встановили”, albo „такеж
приказали есмо...”.
Dalszy ciąg dyspozycji wyroku zależał od okoliczności przedstawionych w narracji. Istotne jest,
że te, którym nadawano formę dyplomów, w większości dotyczyły sporów o nieruchomości. Charakterystyczny jest wyrok wydany 14 września 1503 r. w sporze między bojarem Bohuszem Pietkowiczem a kniaziem Semenem Czartoryskim o Kołodiazy, gdzie w. książę postanowił: „и мы того

Na podstawie materiału 5 i 6 księgi wpisów Metryki Litewskiej (wyd. LM 5 i LM 6), gdzie znajduje się około
150 wpisów takich dokumentów.
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досмотревши тое имение Колодязи Богушу есмо присудили, а князю Семену в тое вже есмо
не казали вступатися и потвержаем то сим нашим листом”102.
Wyroki w znakomitej większości nie zawierają tej formuły potwierdzenia, ale w zwrocie cytowanym wyżej daje się odczytać sens tak licznego występowania ich w formie dyplomów. Podobne do
nadań i potwierdzeń, spełniały one identyczną rolę, jako poświadczenie prawa własności. Czasem
w procesie, gdzie głównym środkiem dowodowym był dokument pisany, wyrok brzmiał jeszcze
krócej „ино мы подлуг листу... казали есмо...”. W takich sprawach często odwoływano się do
wcześniej wydanych wyroków, których dokumenty przedkładano.
Dyspozycja, jako najistotniejsza część dokumentu, obudowana była szeregiem formuł precyzujących przedmiot i zakres nadanego przywileju. O pierwszej formule wyznaczającej zakres prawa własności (wieczyste lub czasowe) już wyżej mówiono. Dalsze formuły dookreślały przedmiot
nadania oraz zakres nadanych praw własności. Dla przykładu sięgnijmy po nadania niewielkich majątków, nie przekraczających kilku poddanych i niewielu siół. Przywilej dla Aleksandra Chodkiewicza z 1506 r. mówił, że sioła nadane zostały „такъ долго и широко и округло какъ (с) старадавна
у своих границах маются” i dalej „дали и даровали есмо и тымъ то листом нашым вечно
записуемъ тые вышеи писаные села... пану Александру... и его панеи и их детем и напотом
будучим их счадкомъ и его ближнимъ вечно и непорушно. И волни они (то)... отдати и продати,
заменити розшырити, к своему вжиточному обернути, как ся ему и его справедливым
наследком увидить”. Inny przywilej brzmiał bardzo podobnie: „для того пожаловали есмо его,
дали ему (tu wymieniono przedmiot nadania i opisano granice)... и потвержаем то сим нашим
листом вечно и непорушно ему и его жоне и их детем и напотом будучим их счадком и его
ближним”103. Ta ostatnia formuła była charakterystyczna dla większości nadań i potwierdzeń wieczystych.
Po określeniu właściwej czynności prawnej w dyspozycji nadań dóbr znajdowała się tak zwana
formuła pertynencyjna. Znów sięgamy do cytowanego przywileju A. Chodkiewicza, który otrzymał trzy sioła „со всими тых сел людми и с тыми людми што на Берестовицы сидятъ и теж
с солюники и съ конюхи и ковали, которые в тых землях межи тыми людми живут”. Powyższy fragment daje się odnieść do konkretnych uprawnień rozszerzających zakres nadania. Dalej czytamy jednak „со всими тых людей землями пашными и бортными, и з боры и з лесы
и з дубровами,и з ловы звериными и пташими, и з ловищы, и з сеножатми, и с озеры, и з реками,
и з речками, и ставы и ставищы, и рыбники, и млыны и их вымелки и з бобровыми гоны
и з даньми грошовыми и медовыми, и бобровыми, и куничными, и зъ дяклы, и со всими иными
поплатки и податми, которым кольве именем могут названы быти”. Ta sama formuła może
być skrócona lub nieco szersza. W innym współczesnym akcie po słowie „бортными” czytamy:
„и з дубровами и з боры и з лесы и з гаи и з сеножатми и з ставы и з ставищи и з млыны и их
вымелки и з озеры и з речками и их потоки и з бобровыми гоны...”, a dalej dosłownie to samo co
wyżej. Podobne, choć czasem zindywidualizowane, teksty znajdujemy w dziesiątkach dokumentów.
Zdaje się, że pisarze litewscy niezbyt przejmowali się dokładnością przy przepisywaniu tego formularza. Skłoniło to Annę Choroszkiewicz do wniosku, że formuła pertynencyjna w końcu XV w. była
już czystą formalnością104.
Z kolei Oswald P. Backus poddał pod kątem formuł pertynencyjnych analizie szeroki materiał
źródłowy z lat 1399–1514. Dało mu to podstawę do prześledzenia rozwoju uprzywilejowania właścicieli ziemskich w W. Ks. Litewskim. Tak więc zdaniem O. Backusa pierwszy pełnię praw otrzymał
LM 6, nr 520, s. 306.
LM 5, nr 167, s. 282, przywilej dla Aleksego Zuzina na Buczeml z 13 VII 1506 r.
104
A. Хорошкевич, Жалованные грамоты..., s. 58.
102
103
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Kościół katolicki, za nim w ciągu XV w. przywileje otrzymali panowie Litwini–katolicy, a dopiero później kniaziowie i bojarzy prawosławni. Wymienione w dyspozycji aktów uprawnienia miały
przede wszystkim charakter polityczno–ekonomiczny, do nich autor zaliczył przywileje: dyspozycji (zamiany, sprzedaży i zapisu dóbr Kościołowi); własności (dysponowania poddanymi, ziemią,
uwolnienie od ingerencji urzędników); ulepszenia, rozwijania i zamiany dóbr; sądzenia poddanych
i zwolnienia od obciążeń służbą wojskową105. Drugą grupą obok praw politycznych i polityczno–
ekonomicznych, jak wymienione nazwał O. Backus, były przywileje ekonomiczne. Autor wyodrębnił 9 kategorii tego uprzywilejowania, na: wody; utrzymywanie młynów; polowania i łowienie ryb;
władanie ziemią; korzystanie z lasów; posiadanie pszczół; pozyskiwanie kopalin; korzystanie z pracy ludności poddanej; pobieranie danin od ludności poddanej. Występowanie lub brak w formularzu
przywileju poszczególnych uprawień wyznacza, zdaniem O. P. Backusa, status społeczny odbiorcy.
Zgadzając się z powyższymi wnioskami, wypada uczynić podstawowe zastrzeżenie, że opierają
się one nawet nie na połowie dostępnego materiału dokumentowego. Wielkie, obszerne przywileje
odbierane przez przedstawicieli elit są rzadkością w zalewie drobnych przywilejów dla licznych bojarów, szczególnie od połowy XV w., gdy dokument pisany wszedł do powszechnej praktyki prawnej
w W. Ks. Litewskim. Wówczas kancelaria, powodowana zapewne oszczędnością, większość aktów
wystawiała na małych skrawkach pergaminu lub papieru. Musiało to wpłynąć na ograniczenie rozległego formularza do niezbędnego minimum. W dyspozycji zrezygnowano zatem z opisu granic nadanych majętności i rozległej formuły pertynencyjnej. Zastępowano ją ogólnym nadaniem majętności
„си всим, с тым, потому што з давна к тому (имению) прислухает / прислухало / слухало...”106
lub ,,со всим по тому, как на нас держано”; ,,со всим с тым по тому, как (poprzedni właściciel)
держал...” etc.107 W krótkich dokumentach wydanych na prośbę odbiorcy zadowalano się opisem
zawartym w narracji, gdzie streszczono już przedmiot prośby i wówczas w dyspozycji jest już tylko:
„ино будет так, как он нам поведил и мы ему тот дворец / имение, etc. /дали...”108. Najwięcej
takich przypadków spotykamy w potwierdzeniach, gdzie między innymi czytamy: „ино коли он
покупил... и листы их на то мает и мы потвержаем”109, „и мы на тых листах вырозумели
и потвержаем...”110; tak więc dopiero szerokie badania dokumentów stanowiących podstawę potwierdzenia, lub wyroku, pozwoliłyby na stwierdzenie zakresu faktycznie nadanych uprawnień, co
nie jest możliwe.
9. Korroboracja. Formuła ta w końcu XV w. przybrała jednolity kształt. W dokumentach uroczystych było to: „а для лепшого сведомия и большое твердости и печать нашу казали есмо
привесити к сему нашому листу”, zaś w dokumentach zwyczajnych „А на твердость тог(о)
и печат н(а)шу казали єсмо привесити къ сему н(а)шому листу...” (w dok. papierowych
„приложити”)111. Dostrzegamy różnice występujące jedynie w szyku słów, co zapewne wynikało
z przyzwyczajeń poszczególnych pisarzy. W dokumentach krótkich formułę koroboracyjną pomijano. Bardzo rzadko występuje ona w wyrokach, brak jej zwykle w listach do namiestników.
10. Formuły protokołu końcowego (eschatokołu) w dokumentach kancelarii litewskiej ograniczały się w zasadzie do listy świadków i datacji, których kolejność umieszczenia w tekście traktowano dowolnie.
O. P. Backus, Motives of West Russian Nobels in Deserting Lithuania for Moscow 1377–1514, Lawrence, Kansas
1957, s. 17–24 i 90.
106
RIB, t. 27, k. 126, 544, 789.
107
Tamże, k. 126, 747.
108
Tamże, k. 512, 562.
109
Tamże, k. 136.
110
Tamże, k. 151.
111
AGAD ML, ks. IIIA 28, k. 8v.
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Listy świadków w aktach uroczystych dokonywanych w obecności panów rady litewskiej mają
formułę „а при том были панове рада наша”. Jeśli byli to inni świadkowie, pisano krócej „а при
том были”, po czym wymieniano od kilku do kilkunastu świadków, podając ich tytuły, pełnione urzędy i imiona, w kolejności wymieniania zachowując obowiązującą na Litwie hierarchię urzędową112.
W krótkich dokumentach jest to czasem jedna tylko osoba, np.: „а при том был маршалок дворныи
князь Михаило Львович Глинскии”. Wówczas mogą powstać wątpliwości, czy nie mamy do czynienia z relatorem — bezpośrednim sprawcą wystawienia dokumentu — a nie ze świadkiem. Osoba
taka bowiem jest wymieniana na końcu tekstu w dwóch krótkich wierszach umieszczonych z prawej
strony obok miejsca przywieszenia lub przyłożenia pieczęci. Kancelaria litewska przyswoiła sobie
łacińską formułę „ad relationem” w formie np. „правил воевода виленскии...”, „приказал пан...”,
lub „приказ пана...”. Dla oszczędności miejsca stosowano tu skrócenia poprzez opuszczenie samogłosek i końcówek wyrazów, tak że czasem trudno rozstrzygnąć, o jaką formułę chodzi, gdy czytamy
skrót „пр” — „правил”, czy „приказал”.
Datacja stosowana była zgodnie z kalendarzem bizantyjskim. Użycie w dokumentach ruskich
kalendarza zachodniego (od narodzin Chrystusa) daje się stwierdzić w XV w. jedynie w przypadku
zastosowania przekładu formularza łacińskiego. Przykładowo przywilej dla Połocka z 4 października 1498 r. datowany jest „деялося и дано в Троцех въ четвертыи день Светого Ѳранцишка
в лето вчеловечение Iсус Христова, тисяча чотыриста деветдесять осмого”113. Zwykle jednak stosowano datację wschodnią w formie skróconej bez podania roku, a jedynie z indykcją, np.:
„писан у Вилни, июня 4 день, индик(т) 2”, lub szerzej „писан в Городне в лeт(о) 7004, м(еся)ца
ок(тябра) 4 день, индик(т) 14”114.
Od czasów Zygmunta Starego wszedł w powszechne użycie kalendarz zachodni. Np. „П(и)сан ү
Вилни, лѣт(а) Бож(ьєго) ҂а҃ф҃з҃ᵻ (1517) м(е)с(я)ца ген(вара) л҃ (30) ден, индикт є҃ (5)”115.
Subskrypcje w dokumentach ruskich pojawiają się sporadycznie. Pisarze podpisywali się w tym
samym miejscu, gdzie umieszczano relatorów, z prawej strony tekstu poniżej ostatniego wiersza116.
Aleksander Jagiellończyk jako pierwszy z władców litewskich osobiście podpisywał niektóre dyplomy. Pisał kursywą łacińską „Alexander dei gratia Rex manu propria” lub krócej „Alexander manu
propria” w jednym lub dwóch krótkich wierszach z lewej strony pod ostatnim wierszem tekstu117.
Ze względu na liczne fałszerstwa ostatni Jagiellonowie masowo podpisywali wydawane przywileje.
W cytowanej księdze Metryki Litewskiej Królowej Bony znajdujemy liczne zapisy w rodzaju „Sigismundus Rex subscripsit”118.

Największy zbiór list świadków opublikował Joannikij Malinowski (1868–1933): И. Малиновский, Сборник
материалов, относящихся к истории панов–рады Великого княжества Литовского, Томск 1901, passim.
113
RIB, t. 27, k. 706.
114
AGAD, perg. 6762 z 4 VI 1499; BLAN, perg. F 1/30 z 4 X 1495.
115
AGAD ML, ks. IIIA 28, k. 16v.
116
W omawianym okresie zazwyczaj krótko, np.: „Сопега писар” „Ӕнушко писар”. Nie udało się odnaleźć podpisów w nielicznych dokumentach oryginalnych. Znane są one z kopii w ML, publikowanej w RIB, t. 27.
117
Podpisy Aleksandra Jagiellończyka znane są przede wszystkim z dyplomów łacińskich, ale szesnastowieczny
inwentarz archiwum Metryki Litewskiej: LM 1, nr 373, 422, 481, informuje o dokumentach ruskich, „podpis Alexandra króla”. Autografy Aleksandra, np.: AGAD, perg. 7422; BLAN, perg. F 6/85.
118
AGAD ML, ks. IIIA 28, passim.
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3.3. TYPY FORMULARZY STOSOWANYCH W KANCELARII LITEWSKIEJ
Przedstawiony wyżej przegląd formuł używanych w kancelarii litewskiej prowadzi nas do wniosku,
że ze względu na ich użycie można wyodrębnić trzy typy stosowanych tam formularzy dokumentowych. Były to nadania, potwierdzenia i wyroki. W zależności od potrzeby nadawano im formę
obszerną lub krótką. W formie obszernej spotkamy akty uroczyste, stosunkowo rzadkie, nadawane
przedstawicielom elit, przywileje na prawa miejskie udzielane wielkim ośrodkom miejskim, itp. Formularze tych dokumentów powstały na podstawie wzorów łacińskich płynących zapewne z kancelarii koronnej i kancelarii kościelnych. Cechowało je wielkie bogactwo użytych formuł. W codziennej
praktyce kancelaryjnej stosowano formularz znacznie prostszy. Składały się nań intytulacja, czasem
z formułą dewocyjną, napisana w formie dwóch krótszych wierszy na początku dokumentu. Właściwy tekst zaczynała promulgacja, stosowana sporadycznie, a upowszechniona w kancelarii Zygmunta
Starego po 1506 r. Większość dyplomów rozpoczynała się narracją, zazwyczaj najobszerniejszą częścią dokumentu, i powiązaną z nią dyspozycją. Dokument kończyła korroboracja, po której następował eschatokół zawierający listę świadków i datację. Zamiast listy świadków mogła być formuła
relacyjna. Ogólny schemat budowy typowych dyplomów krótkich podajemy w tabeli.
Oprócz wymienionych na uwagę zasługują formularze specjalne wypracowane przez kancelarię
litewską dla arendy myt, karczem i innych dochodów książęcych oraz mandat kierowany do poddanych nakazujący posłuszeństwo panu, któremu zostały nadane dobra. Arenda, jak to już wskazała
A. Choroszkiewicz, opierała się na formularzu nakazu do namiestnika. Uczona ta podała też najbardziej charakterystyczne formuły. Układ dokumentów jest w zasadzie stały, większość znajduje się
w ks. 6 Metryki Litewskiej, opublikowanej w Wilnie w 2007 r.
List do namiestnika składa się z następujących formuł: 1) intytulacja; 2) inskrypcja; 3) zawiadomienie, komu i na jakich warunkach nadano myto lub inne pożytki (też terminy wpłat do skarbu);
4) nakaz do namiestnika, aby nie wtrącał się w pobór myta; namiestnik nie miał prawa do pobierania
żadnych swoich opłat w przypadku wydzierżawienia myta lub karczem; 5) nakaz ochrony mytnika
i pomocy w przypadku uchylenia się poddanych i obcych kupców od opłat; 6) datacja i ewentualnie
formuła sprawcy.
Listy do poddanych nakazujące posłuszeństwo poddanym wystawiano, gdy wielkie majętności
zmieniały właściciela, np.: Mikołaj Radziwiłł dostał przywilej na włość Bostyń119, Olbracht Gasztołd
odzyskał dobra po siostrze od Jana Radziwiłła120, tenże Gasztołd odziedziczył po teściu, kn. Wierejskim, jego majątki121, Aleksander nadał Połonne kn. Ostrogskim122. W nakazie takim po intytulacji
znajdujemy inskrypcję ogólną „Всимъ мүжомъ Бостынцомъ” (poddanym włości Bostyń) lub podobne: „Ко всимъ земяномъ Полонского повета и мещаномъ и людемъ”. Następnie podawano,
komu majętność została nadana i na zakończenie formułę „и вы бы его были послүшни во всемъ”
lub podobną, gdy namiestnik otrzymywał polecenie wwiązania (fizycznego przekazania) uprzywilejowanego w nadany majątek „и ты бы ему в то увезание дал” itp. i datacja.

Biblioteka Kórnicka, sygn. BK 1092, k. 40 i AGAD, Archiwum Radziwiłłowskie, dz. XI, nr 9, k. 24.
Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, t. 1, nr 39, s. 30.
121
ML, ks. 583, k. 43, mikrofilm w CVIA.
122
Biblioteka Ossolińskich, ms. 1925, p. 2 i 3, dwa odrębne dyplomy.
119

120
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Typowe formuły zwyczajnych dyplomów kancelarii litewskiej wypracowane na przełomie XV i XVI w.
FORMUŁA

SUBSKRYPCJA

POTWIERDZENIA

WYROKI

WPROWADZENIE DO DYPLOMATYKI RUSKIEJ

LISTY NAMIESTNIKÓW
(MANDATY)
INTYTULACJA Сам [Мы] (imię władcy) Божю м(и)л(о)стью [корол полски], велики кн(я)зь лит(о)вскии рускии кн(я)жа прускоє, жомоитскии
и иных [пан и дедич].
PROMULGACJA Чинимъ знаменито [явно]; [Ознаимуемъ...] симъ н(а)шим листом, хто на нег(о) посмотрить, або чтучи єго вслышит, н(ы)нешнимъ
и потомъ будучим, кому будет потреб тог(о) ведати.
INSKRYPCJA
Odbiorca wymieniany jest wyłącznie w narracji i dyspozycji.
воеводе... / наместнику... /
старосте... / маршалку... etc.
NARRACJA
Смотрели есмо того дела
Formuły narracji i dyspozycji,
Билъ намъ чоломъ и просил нас Билъ намъ чоломъ... и просил
identyczne jak w nadaniach, po/ жедал нас / прохал нас абыхмо нас абыхмо ему потвердили... / (с паны радою нашою)
дозволили... / и покладал перед жаловалъ нам... / Стояли перед twierdzeniach i wyrokach, w zaему дали...
нами лист... / полижил перед
нами очивисто... /говорил нам... leżności od tego, jakiej sprawy
нами запис...
/ Бил нам чолом и жаловал
dotyczy zawiadomienie.
нам...
DYSPOZYCJA и мы на его чоломбите то вчинилиi, дали есмо ему... / и мы дали и мы того досмотревши... /
ему... / и мы ему потвержаем сим нашим листом...
о том досмотревши... казали
есмо... / присудили есмо... /
конец есмо тому делу вчинили...
вечно и непорушно... / вечно у отчину... / ему сим нашим листом... / а дали то есмо ему до его
живота... / и мы ему... дали до нашое воли... / до нашого осмотрения... / вечно и непорушно ему
и его жоне и их детем и напотом будучим их счадком и его ближним...
KORROBORACJA А на твердость того и печат нашу казали єсмо привесити / приложити / къ сему нашому листу...
Nie występuje.
DATACJA

NADANIA

писан у / в / (miejscowość), в лето / под леты / лета (rok), месяца ..., (liczbą ruską) ден, индикт (liczbą ruską)
Правил... / приказал пан... / приказ пана... (zazwyczaj kanclerz, marszałek lub inny urzędnik).

423

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

Rozdział X

METROLOGIA RUSKA I ROSYJSKA

1. METROLOGIA RUSKA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA
1.1. PIERWSZE INFORMATORY O MIARACH W ROSJI OD XVI W.
Metrologia, nauka zajmująca się miarami, ich stosowaniem, środkami służącymi osiągania ich dokładności, w przypadku zajmowania się pismem i piśmiennictwem ruskim musi znaleźć się w obszarze naszego zainteresowania, ze względu na to, że Ruś i Rosja niezwykle długo w skali historycznej
stosowała miary rodzimego pochodzenia, których nazwy i wzajemne zależności oraz wielkości pozostają dla czytelnika polskiego w większości nieznane i niezrozumiałe.
Już w XVI w. carowie moskiewscy podjęli prace nad wprowadzeniem jednolitego systemu miar
przy zachowaniu wielu tradycyjnych miar lokalnych. Ujednoliceniu systemu służyło pojawienie się
pierwszych informatorów i traktatów o miarach. W „Księdze handlowej” (Торговая книга), anonimowym poradniku prowadzenia handlu wydanym w Moskwie dwukrotnie w latach 1575 i 16101,
znalazł się rozdział o miarach (Статья о мерах), który jest najstarszym znanym kompendium ruskiej metrologii. Sięgali po nie autorzy podręczników aż po początek XVIII w. Ukazywały się także
poradniki dla mierniczych (Книга сошного письма) i instrukcje dla prowadzących lustracje dóbr
(писцовые книги). Od czasów Piotra I wydawano oficjalne instrukcje prowadzenia pomiarów (1709,
1754, 1766), jednak dopiero w końcu XVIII w. administracja podjęła się zebrania urzędowej informacji o obowiązujących miarach.
Metrologia naukowa XVIII–XIX w. Za pierwszą próbę naukowego opracowania metrologii
w historiografii rosyjskiej uznawane są przypisy w „Historii państwa rosyjskiego” Nikołaja Karamzina, zawierające źródłowe informacje o miarach. Za moment narodzin rosyjskiej metrologii
naukowej przyjmuje się wydane w latach 1827 i 1828 dwie broszury prof. Andrieja Lambertiego
na temat rosyjskich miar długości i wagi oraz wagi rosyjskiego funta2. Jednak dopiero fundamentalne prace Dymitra Prozorowskiego z połowy XIX w. poświęcone rozmaitym rodzajom miar
oraz jego podręcznik dawnej metrologii znamionowały narodziny rosyjskiej metrologii naukowej3. Prace nad konkretnymi miarami w dziejach Rusi i Rosji prowadzili m.in. Pawieł Butkow
Właściwy tytuł Книжка описательная, како молодым людям торг вести и знати всему цену, и отчасти
в ней описаны всяких земель товары различные, их же привозят на Русь немцы и иных земель люди
торговые. „Торговая книга — książka opisująca, jak młodzi ludzie mogą zajmować się handlem i znać cenę
wszystkiego, i poniekąd w niej opisane towary wszelkich ziem rozmaite, jakie przywożą na Ruś Niemcy i innych
krajów kupcy”.
2
А. И. Ламберти, О первоначальном происхождении и нынешнем состоянии росийской линейной меры
и веса, С. Петербург 1827; tenże, О неизменном определении веса российского фунта, С. Петербург 1828, za
Н. А. Шостьин, Очерки истории русской метрологии XI — начала ХХ в., Москва 1975, s. 10 i 262.
3
Д. И. Прозоровский, Древняя русская метрология. Лекции в Археологическом институте, С.–Петербург
1888.
1
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i Aleksandr Nikitski. U progu XX w. pojawiły się opracowania współpracownika Izby Miar i Wag
M. Mładiencewa oraz wykłady Stefana Kuzniecowa, będące pierwszą próbą historiograficznego
opracowania rosyjskiej metrologii4.
W nauce radzieckiej liczniejsze publikacje poświęcone metrologii historycznej pojawiły się
dopiero po drugiej wojnie światowej. Z tego okresu należy odnotować fundamentalne opracowanie Lwa Czeriepnina oraz syntetyczny artykuł Nikołaja Ustiugowa (1946)5. Stanowiły one
podsumowanie całego dorobku rosyjskiej metrologii dla okresu od średniowiecza do XVII w.,
z niewielkim uwzględnieniem czasów późniejszych. Epokowe znaczenie miało opracowanie Borysa Rybakowa z 1949 r., poświęcone dawnym ruskim miarom długości, które do dziś jest masowo kopiowane i zachowało pełną naukową aktualność6. Po drugiej wojnie światowej ukazało
się bardzo wiele prac poświęconych rozmaitym zagadnieniom z dziedziny metrologii. Wielkie
zasługi dla rozwoju tej dyscypliny położyli W. Janin7, J. Kamiencewa, A. Nazarenko8. Istotny postęp pod tym względem wniósł kompetentny podręcznik rosyjskiej metrologii autorstwa Jeleny
Kamiencewej i Nikołaja Ustiugowa z 1975 r.9 Równolegle ukazały się studia Nikołaja Szostina
o ogromnym ładunku informacyjnym, wznowione w 1990 r.10 Miarom obszaru zachodnioruskiego (Białoruś i Ukraina) poświęcone są m.in. prace Kima Skurata i Neli Herasymenko11.
Mimo szerokiej dyskusji, wobec faktu, że zjednoczenie Słowiańszczyzny Wschodniej w pierwsze państwo ruskie zwane Rusią Kijowską w IX–XI w. dokonało się drogą ekspansji skandynawskich Rusów opanowujących drogi handlowe między Bałtykiem i Morzem Czarnym i Kaspijskim,
nie zdołano w nauce określić, jakie miary pochodzące z najdawniejszych czasów mają charakter
rodzimy, a jakie powstały wskutek kontaktów z kupcami przybywającymi z dalekich krajów. Poniżej przedstawiamy w ogromnym skrócie przegląd najważniejszych miar długości, powierzchni,
objętości i masy (wagi) oraz używanego pieniądza na obszarze stosowania języków wschodniosłowiańskich.

С. К. Кузнецов, Древнерусская метрология. Курс лекций читанных в 1908/9 учебном году в Московском
Археологическом Институте, Типография Н. Н. Черемшанского, Малмыж–на–Вятке 1913.
5
Л. В. Черепнин, Русская метрология, Москва 1944 (dostępna w formacie PDF odpłatnie na stronie: http://
www.twirpx.com/file/1510426/); Н. В. Устюгов, Очерк древнерусской метрологии, „Исторические записки”,
1946, т. 19.
6
Б. А. Рыбаков, Русские системы мер длины XI–XV вв., „Советская этнография”, 1949, № 1, s. 67–91.
7
В. Л. Янин, Денежно–весовые системы русского средневековья. Домонгольский период, Москва 1956.
8
А. В. Назаренко, Древняя Русь на международных путяхю Междисциплинарные очерки культурных,
торговых, политических связей IX–XII вв., Языки русской культуры, Москва 2001: глава IV. Между арабами
и варягами, Западом и Константинополем: древнерусская денежно–весовая система как результат
межэтнического культурного взаимодействия, s. 113–218.
9
Е. И. Каменцева, Н. В. Устюгов, Русская метрология, Москва 1975; Е. И. Каменцева, Историческая
метрология, Москва 1978.
10
Н. А. Шостьин, Очерки истории русской метрологии XI — начала ХХ в., Москва 1975 (wyd. 2, 1990).
11
К. У. Скурат, Даўнія беларускія меры (лексічны аналіз), Мінск 1974; Н. Герасименко, Одиниці виміру
землі на Лівобережній Україні у другій половині XVII–XVIII смтоліть, „Записки наукового товариства імені
Шевченка”, т. 231: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін, Львів 1996, s. 206–233;
taż, З історії мір місткости і ваги на Волині і Наддніпрянщині в XIV — першій половині XVII століть,
„Записки Наукового товариства імені Шевченка”, т. 240: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних
дисциплін, Львів 2000, s. 176–186.
4
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2. MIARY DAWNEJ RUSI (DO XVI W.)
2.1. MIARY DŁUGOŚCI
Dzięki znakomitemu opracowaniu Borysa Rybakowa wiemy, że najdawniejsze miary stosowane na Rusi
należą do powszechnie występujących w tej epoce jednostek wywodzących się z natury i działalności
człowieka. Miarami naturalnymi, znanymi z najdawniejszych źródeł są: piędź, łokieć, sążeń, i większe
jednostki, wiorsta, albo popriszcze, oraz np. rzut kamieniem, strzelenie z łuku, dzień drogi etc.
Podstawowe krótkie miary długości znakomicie obrazuje rysunek B. Rybakowa:
Piędź (пядь) — występowała w kilku rozmiarach. Piędź mała o długości 19 cm była miarą wywodzącą się z rozwartej dłoni dorosłego człowieka, była to odległość między końcem kciuka i wskazującego palca. Piędź duża o długości 22–23 cm stanowiła odległość między końcem kciuka i małego
palca. Ponadto istniała piędź z koziołkiem (кувырком), dodatkiem 2–3 palców, o długości 27–31 cm.
piędź mała

piędź wielka

piędź z koziołkiem

19 cm

22–23 cm

27 cm

Piędź

Łokieć (локоть), liczył dwie piędzi i był rozmaicie wyznaczany, toteż jego długość daje się
określić na 38–46 cm. Łokieć mierzono więc od końca łokcia do zgiętej dłoni, końca ugiętych palców lub wyciągniętych palców i w zależności od tego liczył on 38, 44 lub 46 cm. W późniejszym
okresie pojawiła się na Rusi wymienna z łokciem stopa (фут).

łokieć — 38 cm

łokieć — 44 cm

łokieć — 46 cm

łokieć — 54 cm

Łokieć

Sążeń (сажень) dzielono na 4 łokcie lub 8 piędzi. W zależności od sposobu pomiaru liczył najczęściej 152, 176, 216 i 248 cm długości, choć stosowano jeszcze kilka innych wymiarów. W nauce
jego długość określano rozmaicie. Według badań B. Rybakowa rozróżniano sążeń prosty (сажень
простая) o długości 152 cm, co odpowiada zasięgowi wyciągniętych rąk dorosłego człowieka, mierzonemu od kciuka do kciuka; sążeń mierniczy (сажень мерная, маховая, народная) miał długość
176 cm i odpowiadał zasięgowi wyciągniętych rąk dorosłego człowieka, mierzonemu do końca pal-
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przy wzroście 170 cm

ców; natomiast sążeń kosy, skarbowy (сажень косая, косовая, казённая) mierzony był w pionie do
wysokości wyciągniętych palców ręki stojącego człowieka, miał 216 cm lub 248 cm.

sążeń prosty — 152 cm

sążeń mierniczy — 176 cm

sążeń skarbowy — 216 cm

Sążeń

Oprócz tego stosowano także półsążeń (полусажень), wiązany także z długością kroku dorosłego
człowieka.

półsążeń i krok — 76 cm i 71 cm

półsążeń — 88 cm

półsążeń — 108 cm

Półsążeń

Miary większych długości w najdawniejszych źródłach mają charakter na tyle ogólny, że ich
jednostkowych wymiarów nie daje się ustalić. Uczeni usiłowali zmierzyć miary naturalne i w literaturze przyjęto, że miały one następujące wielkości:
krok (шаг) — około 71 cm, przyrównywany do półsążnia równego 76 cm
rzut kamieniem (вержение камня) równy 20 sążni — 42,5 m
strzelenie z łuku (перестрел) liczyło średnio 60–70 m
dzień drogi (день) — pieszo to ok. 25–30 km, konno około 50–75 km.
Do najdawniejszych należą wiorsta (верстa) pierwotnie zwana popriszcze (поприще). Jedną
z prób jej określenia jest łączenie z miarami greckimi. Tak oto popriszcze miało liczyć 7,5 stadiów
po 100 sążni, czyli 750 sążni (1140 m). Z czasem przeliczano je na 500 lub 700 sążni. Pozwala
to wyliczyć długość wiorsty/popriszcza liczącej 700 sążni po 152 cm na 1064 m; lub 1080 m długości wiorsty/popriszcza liczącej 500 sążni po 216 cm. Są to wielkości zbliżone do nowożytnej wiorsty
używanej w Imperium Rosyjskim w XVIII–XX w.
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2.2. MIARY POWIERZCHNI
Średniowieczne miary powierzchni pojawiają się bardzo późno i ich określenie napotyka przeszkody
nie do przezwyciężenia, ze względu na ogólnikowość określeń. Stosowano je zasadniczo do mierzenia działek ziemi, toteż znamy je głównie jako jednostki fiskalne, określające wielkość gospodarstwa rolnika, obszar obsiany jakąś miarą ziarna czy obszar możliwy do zaorania w określony
sposób. Źródła wymieniają np. jednostki oznaczające gospodarstwo, takie jak dom (дом) albo dym
(дым). Do orki odnoszą się takie jednostki, jak radło (рало), socha (соха) i obża (обжа). Tę ostatnią
opisują Nowogrodzianie na pytanie Iwana III z 1478 r. w sposób następujący: „trzy obrze — socha,
a obrza — 1 człowiek 1 koniem orze; a kto orze samotrzeć (w trzy osoby) w 3 konie, to też socha”12.
Miary powyższe to obszar możliwy do zaorania w ciągu jednego dnia pracy danym narzędziem.
Do miar pochodzących od zasiewów należała późnośredniowieczna ćwierć (четверть) oznaczająca wielkość pola, na które wysiewano ćwierć (четверть) żyta. Wielkością zbiorów określano
z kolei np. obszar łąki na kopę siana, na wóz siana etc.

2.3. MIARY MASY I OBJĘTOŚCI
Miary objętości różniły się w zależności od rodzaju mierzonych materiałów. Inne były do ziarna, inne do płynów (alkohole, miód). Najstarsze miary objętości wymienione w „Prawdzie ruskiej”, to kadź (кадь), która dzieliła się na 2 połowniki (половник), 4 ćwierci (четверть) i 8 ośmin
(осьминa). Z porównania z późniejszymi miarami wiadomo, że kadź mieściła 14 pudów, czyli
229,32 kg. W XVIII w. stosowana była większa kadź, mieszcząca 25 pudów.
Kolejne miary to gołważnia (голважня), uborek (уборок) i łukno (лукно). Uborek był zapewne
miarą niewielką, której wielkości nie udało się ustalić, natomiast łukno mieściło 60 funtów, czyli
ok. 24–25 kg. Obok tego źródła wspominają mniejsze łukoszko, które mieściło 16 kg żyta.
Najstarszą znaną miarą płynów było wiadro (ведро) i beczka (бочка). Wiadro według niepewnych obliczeń mieściło 24 funty wody (9,8 kg), natomiast beczka zawierała 10 wiader.
Miary masy. Miary masy należą do najstarszych, wiązały się bowiem nierozłącznie z handlem.
Średniowieczne źródła ruskie wymieniają takie miary, jak bierkowiec, pud, grzywna, grywienka,
złotnik, a później bardziej dokładne drobne miary: poczka i pirog.
Największą miarą był bierkowiec (берковец)13, który dzielił się na 10 pudów (пуд), 400 grzywien
(гривна), inaczej funtów (фунт), lub 800 grzywienek (гривенка).
Bierkowiec ważył 163,8 kg, a zatem pud to 16,38 kg. Z większych jednostek masy ważny w handlu z Zachodem był funt inflancki (лисфунт, ливонский фунт) ważący pół puda. Największą jednostką masy w handlu bałtyckim była kapia, licząca 8 lisfuntów, ważąca 4 pudy, czyli 65,22 kg.
Cały system tworzyły miary pochodne od funta ważącego 409,5 g. Tak więc grzywna (1/2 funta)
o wadze 204,8 g dzieliła się na 2 grywienki (гривенка) lub 4 półgrywienki (полугривенка) ważące
51,19 g srebra, a te na 48 złotników (золотник) po 4,27 g, 1200 poczek (почка) po 171 mg i 4800
pirogów (пирог) po 43 mg.

2.4. PIENIĄDZ
Z wymienionymi miarami wagi wiążą się pierwotne dzieje pieniądza, którego wartość, jeśli zawierał szlachetne metale, mierzono wagą lub zamiennikami w innych materiałach. Do dziś nie roz-

12
13

PSRL, t. 6, s. 217, za Н. А. Шостьин, Очерки..., 1975, s. 29.
Nazwa od miejscowości Björkö, obecnie Primorsk na wybrzeżu Zatoki Fińskiej.
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strzygnięty został spór, czy pierwotnie stosowano pieniądz srebrny, czy miernikiem wymiany był
pieniądz futerkowy (wiązki futer), spór między „futerkowcami” (меховисты) i „metalowcami”
(металлисты). Faktycznie pieniądz srebrny pojawił się wraz z rozwojem handlu tranzytowego
między Bałtykiem a Morzem Czarnym i Morzem Kaspijskim od VIII w. Z tego okresu pochodzą
odkrywane liczne skarby monet kufickich — dirhemów14. Były one bite w bardzo licznych miastach
Bliskiego i Środkowego Wschodu. Według świadectwa „Prawdy ruskiej” 25 takich monet składało
się na grzywnę (гривна), będącą początkowo wyłącznie jednostką masy srebra. Mniejsza jednostka
pieniężna zyskała nazwę kuna (куна) i mogła być pieniądzem futerkowym lub monetą (dirhemem).
Grzywna liczyła 25 kun. Początkowo w obrocie był dirhem o wadze ok. 2,73 g. Od X w. występował
dirhem cięższy — 3,41 g, nazywany nogatą (ногата, arab. nagt) — monetą dobrą. Z biegiem czasu
pojawiły się mniejsze monety: riezana (резана) — 1,36 g (1/2 kuny) i wiewierica (веверица, 1/3
riezany). Kuna, riezana i wiewierica (pol. wiewiórka) mogły być futerkami.
W obrocie pieniężnym dominowały monety obcego pochodzenia. Do języka weszły z Zachodu
takie nazwy, jak „шеляг” (pol. szeląg — z ang. shilling), „пенязь” (pol. pieniądz — z niem. Pfennig).
Jednostką przeliczeniową stała się grzywna srebra (гривна серебра) równa 4 grzywnom kun. Miały
one przeliczniki w monetach, co oznacza, że grzywna, jednostka masy, oderwała się od jednostki
monetarnej. Po wejściu Rusi w skład Złotej Ordy15 w skarbach odkrywane są dżuczydzkie dirhemy z znakami poszczególnych panujących chanów. Ich przyjęcie zdecydowało o kształcie systemu
monetarnego Rusi, choć stare jednostki zachowały znaczenie. Równolegle w obiegu zaczęły występować grosze praskie. Wraz z panowaniem tatarskim w XIV w. pojawiły się w obiegu monety bite
przez kniaziów ruskich, a wraz z tym nowe określenia: rubel, ałtyn i dieńga. Drobna srebrna moneta
dieńga (ros. деньга), której nazwa jest zeslawizowaną tatarsko–mongolską nazwą — täŋkä, teŋgä,
teŋge, stała się podstawą systemu monetarnego. Większa jednostka ałtyn (алтын) to turecko–tatarski
liczebnik „sześć”, liczył 6 dienieg. Upowszechnił się jako jednostka przeliczeniowa w XVI w. i na
krótko dał nazwę rosyjskiej monecie bitej w XVII–XVIII w. Natomiast najważniejsza rosyjska nazwa pieniądza — rubel pojawiła się dopiero w połowie XIII w. i z czasem zastąpiła grzywnę (odlew)
srebra. Grzywna i rubel były tylko jednostkami przeliczeniowymi. Rubel wagowo stanowił połowę
grzywny. Zawartość srebra w monetach nie była stała, toteż już w XIV w. ilość srebra w dieńdze zależała od mennicy. W Nowogrodzie z rubla–odlewu ważącego 170 g bito 216 monet o wadze 0,79 g,
w Moskwie dwa razy więcej. W końcu XV w Moskwie występowały dwa typy monet: „moskiewki”
(московка) i „nowogródki” (новгородка). Z polecenia Iwana III z małej grzywny (204 g) bito 520
„moskiewek” lub 260 „nowogródek” o wadze 0,40 lub 0,80 g. Zatem rubel przeliczeniowy stanowił
100 lub 200 monet, co skłaniało badaczy do tworzenia rozmaitych hipotez16. Rubel pierwotny wszedł
do systemu monetarnego W. Ks. Litewskiego (obszar zachodnioruski). Jako jednostka przeliczeniowa równał się 100 groszom litewskim.

Al–Kufa, miasto w Iraku na pd. Od Bagdadu. Pismo kufickie — dawne proste pismo arabskie, występujące w napisach na monetach (legendach), stąd ogólna nazwa monety kufickie.
15
W literaturze rosyjskiej nadal dominuje polityka historyczna, nakazująca akcentować odrębność Rusi od Ordy,
gdy faktycznie księstwa ruskie były ułusem imperium potomków Dżoczi (Dżuczydów), syna Czyngis–chana. Toteż
w nauce rosyjskiej i radzieckiej włożono ogromny wysiłek w wykazanie, że moskiewsko–rosyjski system monetarny pochodził od jednostek staroruskich i nie miał nic wspólnego z tatarskim.
16
Е. И. Каменцева, Н. В. Устюгов, Русская метрология, Москва 1975, s. 67–69, przytaczają tezy Gieorgija
Fiodorowa, wg którego rubel pochodzi od 1/4 funta, który stracił na wadze z 204 do 195 g, i np. rubel stanowiący
1/2 grzywny o wadze 97,5 g służył do wybicia 100 monet o wadze 0,92 g, ale z powodów ekonomicznych i politycznych stracił na wadze i spadł do 0,80 g etc.
14
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2.5. ŚREDNIOWIECZNY STOSUNEK MIAR
długość:
1 пядь — 19, 23, 27 cm
1 локоть — 38, 46 cm = 2 пяди
1 сажень: простая — 152, мерная, маховая — 176, косая, казённая —216, 248 cm = 4 локтя
1 полусажен — 76 cm
1 верста, поприще = 700 сажен (152 cm) = 1064 m
1 верста, поприще = 500 сажен (176 cm) = 1080 m
1 вержение камня = 20 сажен = 42,5 m
1 перестрел = 60–70 m
1 пеший день пути = 25 km
1 день конного пути = 50–75 km
powierzchnia:
1 дом = 1 дым
1 соха = 3 обжи
1 рало17
objętość:
1 кадь — 229,32 kg18 = 2 половникам — 114,66 kg = 4 четвертям = 8 осьминам
1 половник 114,66 kg = 2 четвертям — 57,33 kg = 4 осьминам
1 четверть — 57,33 kg = 2 осьминам — 28,7 kg
1 лукно = 60 фунтов = 24,6 kg
1 бочка = 10 ведер
1 ведро = 24 фунтов воды = 9,8 kg
1 голважня, 1 уборок19
pieniądz:
1 гривна = 20 ногат = 25 кун–дирхем = 50 резан = 150 вевериц
w XIV–XV w.: 1 гривна = 20 ногат = 50 кун = 150 (векш)
pieniądz moskiewski
1 рубль = 200 денег
1 полтына = 100 денег
1 гривна = 20 денег
1 алтын = 6 денег
pieniądz nowogrodzki
1 рубль = 216 денег
1 полтына = 108 денег
1 гривна = 14 денег
1 рубль = 15 гривен + 6 денег
Radło — jednostka fiskalna w XIII–XIV w., przez analogię do sochy można wnosić, że była to wielkość pola
zaoranego radłem w ciągu dnia pracy.
18
Wszystkie przeliczenia miary objętości opierają się na tezie A. Nikitskiego, że kadź równała się 14 pudom
(А. И. Никитский, История экономического быта Великого Новгорода, изд. 2–е, Москва 2011).
19
Е. И. Каменцева, Н. В. Устюгов, Русская метрология, s. 31, wielkosci nieustalone, autorzy twierdzą, że były
to miary niewielkie.
17
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masa:
1 берковец — 163,8 kg = 10 пудов po 16,38 kg = 400 гривен po 409,5 g = 800 гривенок po 204,8 g
1 капь — 65,52 kg = 4 пуды (16,38 kg) = 8 лисфунтов (8,19 kg)
1 пуд —16,38 kg = 40 гривен (409,5 g) = 800 гривенок (204,8 g)
1 гривна/фунт — 409,5 g = 96 золотников (4,7 g)
1 золотник — 4,26 g = 25 почек (0,17 g)
1 почка — 0,17 g = 4 пироги (0,04 g).

3. MIARY ROSYJSKIE OD XVI DO POCZĄTKU XX W.
W XVI w. nastąpiły w państwie moskiewskim pierwsze próby ujednolicenia miar przez skarb
(казённые меры). Wprowadzać zaczęto system miar, w którym funkcjonowały takie miary długości,
jak wierszek, piędź, łokieć, arszyn, sążeń, wiorsta; objętości — czetwierik; powierzchni — dziesięcina,
czetwiert, osmina, socha; pieniądz pochodzący od rubla i wiele innych, obowiązujących w zasadzie do
początku XX w., do wprowadzenia w Rosji systemu metrycznego. Ze względów fiskalnych polityka
ujednolicenia systemu miar rozpoczęła się od jednostek ważnych ze względów podatkowych, miar
handlowych, od których pobierano opłaty pośrednie, oraz miar powierzchni ziemi, ważnych ze względu na obowiązki wobec państwa płynące z tytułu posiadania ziemi. Od XVI w. widoczna jest zależność
miar rosyjskich od angielskich, co nie dziwi, skoro Anglia przez Archangielsk była głównym partnerem
handlowym Rosji. Z czasem zaczęto używać miar angielskich obok własnych rosyjskich. Car Piotr I,
dla którego dokładna informacja o stanie państwa była sprawą najwyższej wagi, organizował zakup na
Zachodzie rozmaitych urządzeń pomiarowych. Utworzona w 1725 r. Akademia Nauk miała m.in. opracowywać wszelkiego rodzaju wytyczne i podręczniki dotyczące miar. Budowa monarchii absolutnej
i reformy prowadzące do ujednolicenia ustroju wewnętrznego państwa dotyczyły także miar. W 1736 r.
Senat powołał pierwszą w dziejach Rosji Komisję Wag i Miar hr. Michaiła Gołowkina, której zadaniem
miało być stworzenie wzorcowych miar i ustalenie ich współzależności i przeliczników oraz opracowanie systemu ich kontroli w państwie, ale rezultaty jej prac nie weszły w życie20.

3.1. MIARY DŁUGOŚCI
Nowością było pojawienie się w XVI w. arszyna (аршин), miary pochodzenia wschodniego (tat.
aršyn, uzb. aršun), choć jego pierwowzór nie został odnaleziony. Arszyn dzielił się na 4 ćwierci
(четверть), a każda ćwierć na 4 wierszki (вершка). Z kolei 1 ćwierć (четверть) była tożsama
z 1 piędzią (пядь). Zatem piędź była równa 4 wierszkom. Arszyn przez cały czas użytkowania miał
stałą długość i wg ustaleń P. Butkowa był równy 28 calom angielskim, czyli 71,12 cm. Tej wielkości
miara doskonale nadawała się do mierzenia tkanin. Nadal w systemie rosyjskim funkcjonował łokieć
(локоть) i sążeń (сажень). Wielkość sążnia w XVI–XVII w. ulegała zmianie. Najpierw sążeń miał
mieć długość 2,5 arszyna, potem 3 arszynów. Trzyarszynowy sążeń był równy 7 stopom angielskim
albo 213,36 cm. B. Rybakow takie ustalenie długości wymienionych miar przypisuje dopiero carowi
Piotrowi I, kiedy stary sążeń miał zostać uszczuplony o 1 cal.
Dużą miarą długości pozostała wiorsta (верста). Rozróżniano dwie wiorsty, wiorstę drogową
(путевая), mierząca 500 sążni, i mierniczą (межевая), mającą 1000 sążni. W połowie XVII w. do
mierzenia stosowano sążeń wielkości 2,5 arszyna (180 cm), zatem wiorsta drogowa była równa
ok. 900 m, a miernicza 1800 m. Nieco inny i prostszy system miar oparty na arszynie długości 72 cm
publikuje dla połowy XVII w. N. Szostin21.
„Регламент, или инструкция, по которой имеет поступь в смотрении в Российском государстве над весами
и мерами”.
21
Н. А. Шостьин, Очерки…, 1975, tabl. 4, s. 53; Е. И. Каменцева, Н. В. Устюгов, Русская метрология, s. 89.
20
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1 wiorsta (верста) =

1000 sążni = 2,16 km
500 sążni = 1,08 km
1 sążeń (сажень) = 3 arszyny = 2,16 m
1 arszyn (аршин) = 4 ćwierci = 72 cm
1 łokieć (локоть) = 10 2/3 wierszka = 48 cm
1 ćwierć (четверть аршина — пядь) = 4 wierszki = 18 cm
1 (вершок) = — = 4,5 cm.
Piotr I narzucił Rosji miary angielskie: stopę (фут), cal (дюйм) i linię (линия). Wzorzec linii posiadał sam car. Prace w Rosji poszły zatem w kierunku takiego ujęcia tradycyjnych miar, by dało się
ustalić ich krotność z angielskimi. Prowadziła je komisja senacka w latach 1736–1742, jednak ostateczne decyzje zapadły dopiero za panowania Mikołaja I. W 1833 r. wykonano platynowy i żelazny
wzorzec rosyjskiego sążnia, który został wprowadzony ustawą z 1835 r. i obowiązywał do 1899 r.
Sążeń miał długość 7 ówczesnych angielskich stóp (213,36 cm), dzielił się na 3 arszyny, każdy po 28
cali albo 16 wierszków22.
Od 1863 r. działała w Petersburgu Izba Miar i Wag. W 1899 r. z inicjatywy Dymitra Mendelejewa, odpowiadając na zapotrzebowanie rozwijającego się przemysłu i nauki, przyjęła nowy prototyp
miary rosyjskiej, platynowo–irydowy wzorzec arszyna. W praktyce dość powszechnie stosowny był
wierszek, będący 1/16 arszyna.
Większe odległości mierzono w wiorstach o długości 500 sążni. Jej długość ustabilizowała się
po przyjęciu długości sążnia 213,36 cm × 500 = 106 680 cm.
Zgodnie ze wspomnianą ustawą z 7 listopada 1835 r. system rosyjskich długości został uproszczony. Zniknęły liczne tradycyjne jednostki, cząstki wiorsty, sążnia, zastąpione miarami angielskimi.
Nowy system wyglądał następująco:
1 wiorsta (верста) = 500 sążni = 1,0668 km
1 sążeń (сажень) = 3 arszyny = 7 stóp = 213,36 cm
1 arszyn (аршин) = 4 czetwierti = 16 wierszków = 28 cali = 71,12 cm
1 czetwiert′ (четверть) = 4 wierszki = 17,77 cm
1 wierszek (вершок) = 4,44 cm
1 stopa (фут) = 12 cali = 30,48 cm
1 cal (дюйм) = 10 linii = 2,54 cm
1 linia (линия) = 10 punktów (точка) = 2,54 mm.
Linia i punkt były rzadko stosowane. W liniach mierzono np. grubość szkła handlowego. W obrocie
szeroko znane były szyby dwudziesto– lub dziesięcioliniowe. W liniach podawano także kaliber armat.

3.2. MIARY POWIERZCHNI
W XVI w. do powszechnego użytku weszła dziesięcina (десятина), największa stosowana miara powierzchni. Dziesięcina skarbowa była oficjalnie określana jako 2400 sążni kwadratowych (дробных) —
prostokąt o bokach 80 na 30 sążni. Czasem stosowano dziesięcinę o wymiarach 80 × 40 sążni (3200
sążni kwadratowych) lub 50 × 50 sążni (2500 sążni kwadratowych). Dziesięcina skarbowa miała więc
11 197,44 m2 albo 10 925 m2 w skróconych sążniach (213,36 m) obowiązujących w XVIII–XX w., czyli odpowiednio 1,12 ha, później 1,09 ha. Dziesięcina była jednostką przeliczeniową, natomiast w praktyce mierniczej stosowano miarę mniejszą — czetwiert′ (четверть), inaczej czet′ (четь).
Е. И. Каменцева, Н. В. Устюгов, Русская метрология, s. 239–241: Полное собрание законов Российской
империи. Собрание второе, т. 10: 1835, ч. 2, Санктпетербург 1836, указ № 8459, s. 1010–1011.
22
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Pochodzenie nazwy tej jednostki wiąże się z zasiewem ćwierci (четверть) ziarna. Ćwierć liczyła
1200 lub 1600 sążni kwadratowych — połowę dziesięciny, którą zawsze określano jako dwie ćwierci. Jednostką mniejszą była pochodna od niej, ośmina (осьмина), równa 1/2 ćwierci, która dzieliła
się z kolei na 2 półośminy (полосьмины) lub 4 czetwieriki (четверика). Te ostatnie dzielono na kolejne połowy o nazwach półczetwierik i pół–półczetwierik. Dla praktyki mierniczej wyprowadzono
z nich jeszcze mniejsze jednostki miary powierzchni. Ćwierć dzieliła się też na 3 trietniki, ułatwiające pomiary przy obowiązkowej trójpolówce. Miarami łąk były kopce zbieranego siana. Liczono
10 kopców (копен) siana z ćwierci powierzchni.
Podział powierzchni dziesięciny

G

F

G

D
E
B

A

C

=
=
=
=
=
=

2A
4B
8C
16 D
32 E
64 F
128 G

— четверть
— полчетверти — осьмина
— пол–полчетверти — полосьмины
— четверик — пол–пол–полчетверти
— полчетверик
— пол–пол четверик
— мaлый четверик

Wielkość ćwierci (четверть) i jej części przedstawia się następująco:
1 четверть
— 1200 квадратных сажен (sążni kwadratowych) — 0,56 ha
— 1600 квадратных сажен (sążni kwadratowych) — 0,75 ha
1 четверик
— 150 квадратных сажен (sążni kwadratowych) — 0,07 ha
1 малый четверик — 18,8 квадратных сажен (sążni kwadratowych) — 87,5 m2.
Inną powszechnie stosowaną miarą powierzchni była socha. Jej rozmiary zależały od kategorii
ziemi. W Rosji istniały trzy kategorie ziem: 1) ziemie prywatne dziedziczne (вотчина) oraz nadawane czasowo pomiestia (поместье), należące do ludzi służebnych (служилых людей) pełniących
służbę państwową; 2) ziemie prywatne duchowne (cerkwi, monasterów etc.); 3) ziemie dworcowe
(dworów carskich) i czarne — obrabiane przez ludzi czarnososznych. W nich rozróżniano 3 kategorie gleb — dobra (добрая), średnia (средняя) i uboga (худая).
Socha ziem służebnych wynosiła 800 ćwierci dobrej gleby w polu, czyli 2400 ćwierci (1200 dziesięcin) w trzech polach. Odpowiednio socha gleby średniej wynosiła 3000 ćwierci (1500 dziesięcin),
a gleby ubogiej 3600 ćwierci (1800 dziesięcin). Socha ziem duchownych wynosiła odpowiednio
600, 700 i 800 ćwierci (nawet 900 ćwierci gleby bardzo ubogiej) w polu. Socha ziemi czarnej była
jeszcze mniejsza i wynosiła odpowiednio 500, 600 i 700 ćwierci w polu. Były to oczywiście jednost-
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ki przeliczeniowe służące głównie celom podatkowym. Dla celów praktycznych mniejszą jednostką
fiskalną była wyt′ (выть), do której liczono 6–8 do 20–30 ćwierci. Od XVIII w. zastąpiono podatki
od sochy i wyti podatkiem pogłównym (podusznym). Proporcje obciążeń podatkowych, przy założeniu jednakowego obłożenia sochy, obrazuje poniższy wykaz:
ziemi dobrej
ziemi średniej
ziemi chudej
socha służebna
socha duchowna
socha czarna

2400 ćwierci
1800 ćwierci
1500 ćwierci

3000 ćwierci
2100 ćwierci
1800 ćwierci

3600 ćwierci
2400 (2700) ćwierci
2100 ćwierci.

Miary powyższe w zasadniczym kształcie obowiązywały do początku XX w. Ulegały jedynie od połowy XVIII w. pewnemu usystematyzowaniu wraz z pojawianiem się państwowych instrukcji dla geodetów. Zaczęto wówczas stosować przeliczniki kwadratowych wiorst, sążni i arszynów, ale zasadnicza
jednostka podziału ziemi — dziesięcina pozostała w użyciu do wprowadzenia systemu metrycznego.
Według tabel opublikowanych na przełomie XIX i XX w. nie było pełnej zgodności co do wielkości
stosowanych miar. Przykładowy wymiar rosyjskich miar powierzchni wyglądał następująco23:
1869
1 wiorsta kwadratowa
1 dziesięcina
1 arszyn kwadratowy
1 stopa kwadratowa

=
=
=
=

1902

1,13802 km
1,0924997 ha
2

0,09289964 m2

1,13806 km2
1,09254 ha
0,505805 m2
0,0929030 m2.

3.3. MIARY OBJĘTOŚCI
Księga targowa i inne informatory XVI–XVII w. informują, że zboża w handlu mierzono okowami (окова), inaczej kadziami i ćwierciami (четверть). Zgodnie z nazwą 1 okowa składała się z 4
ćwierci, z kolei 1 ćwierć stanowiła 2 ośminy (осьмина), które znów dzieliły się na 4 czetwieriki
(четверик), zwane też po prostu miarami (мерa). W XVII w. okowa — kadź ostatecznie wyszła
z użycia. Odtąd największą miarą zboża była ćwierć. Przy tym posługiwano się konkretnymi naczyniami, toteż ich wymiar dotyczył konkretnego rynku. Porównanie miar objętości do wagi również
napotyka trudności, ponieważ źródła określają wielkość ćwierci na 4, 6, lub 8 pudów ziarna. Ostatecznie dopiero w końcu XVII w. (ustawa z 2 IX 1679 r.) przyjęto wymiar ćwierci równej 8 pudom
i na prowincję rozesłano odpowiednie naczynia, zawierające ośminę lub czetwierik24. Odpowiednio
do tego 1 czetwierik (miara) był równy w przybliżeniu 1 pudowi ziarna. Stosowano 4 rodzaje miar,
były to: miara skarbowa (казённая), targowa — inaczej celna (торговая, таможенная), poborowa
albo podatkowa (приимочная) i rozdawcza (раздаточная). Miary skarbowa, targowa i poborowa,
w której przyjmowano wszelkiego rodzaju daniny w naturze, były jednakowe. Natomiast miara rozdawcza, w której wydawano np. ziarno służbie i wojsku, była mniejsza i stanowiła 0,43 lub 0,37
miary skarbowej. Miary objętości należały do najbardziej zróżnicowanych regionalnie. Na każdym
ryku, w mieście mogły być stosowane tradycyjne lokalne naczynia–miary25.
Wiek XVIII w dziedzinie miar objętości przyniósł próby ujednolicenia ich i zastosowania sześciennych jednostek miar. Pierwsze próby przeprowadziła komisja senacka w 1735–1742 r. Na jej
Н. А. Шостьин, Очерки…, s. 174.
Е. И. Каменцева, Н. В. Устюгов, Русская метрология, s. 112, Ustawa z 1679 r. obowiązywała do drugiej połowy XVIII w.
25
Tamże, s. 112–132, przytaczają dziesiątki przykładów z całego terytorium Rosji Europejskiej i Syberii.
23
24
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prośbę uczeni Akademii Nauk obliczyli objętość podstawowej miary podatkowej i handlowej sześciennego czetwierika, którą ustalili na 286,42 sześciennych wierszków. W systemie metrycznym
było to odpowiednio 26 100,113625 cm3 (nieco ponad 1/4 m3). Odpowiednio do tego, największa
stosowana miara objętości, ćwierć, mająca 8 czetwierików, to 26 100 × 8 = 208 800 cm3. Odpowiadało to 208 880 g czystej wody w temperaturze +4°C, czyli 208,8 kg. Kamiencewa, przyjmując,
że ciężar ziarna stanowi 63% ciężaru wody, wyliczyła, iż ćwierć odpowiadała ok. 131,5 kg ziarna, co
odpowiada 8 pudom26. Z większych jednostek w handlu stosowano łaszt (ласт), liczący 12 ćwierci,
oraz ośminy i wspomniane czetwieriki.
Pojemność płynów mierzono w wiadrach. Tu również stosowano system podziału na kolejne połowy, więc na wiadro składały się 2 półwiadra, 4 ćwierci (kwarta), 8 półćwierci. Pojemność mierzono
także na kubki (кружок — kubek, kufel) i czarki (чарка). Były to początkowo miary regionalnie
szalenie zróżnicowane. O rozmiarach wiadra wiadomo jedynie, że miało 8 wierszków wysokości,
z czego w nauce przyjmuje się jego średnicę na ok. 5 wierszków. Pojemność więc była znana w przybliżeniu i określano ją na ok. 33–34 funty27. Większą miarą była beczka, która powoli wychodziła
z użycia. Wcześniej w beczkach dostarczano wino i piwo, w XVII w. jako miary zaczęto używać
wiadra, natomiast beczka pozostała jedynie jako tara. Wielkość beczek była rozmaita, w źródłach
z XVII w. miała 27–36 wiader.
Mniejszymi miarami były kubki (кружки), których do wiadra wchodziło 12, a w końcu XVII w.
10, więc ich objętość wynosiła ok. 3,3–3,4 litra. Odpowiednio kubek dzielił się na 10–12 czarek.
Zatem współzależność starszych miar (XVI/XVII w.) jest następująca:
1 wiadro (ведро)
= 12 kubków (кружкa)
= 300 czarek (чарка)
1 kubek (кружка)
= 25 czarek (300 : 12 = 25);
natomiast wg miar nowego, dziesiętnego podziału:
1 wiadro (ведро)
= 10 kubków (кружка)
= 100 czarek (чарка, ковш)
1 kubek (кружка)
= 10 czarek (чарка, ковш).
W XVII w. zaczęto używać nowego określenia na czarkę, kowsz (ковш) — czerpak. Przy tym
z czasem zmniejszano rozmiary kubka i czerpaka, wprowadzając nowy podział wiadra na 8 kubków
po 25 czarek, czyli 200 czerpaków. Miary te wyraźnie zbliżają się do np. polskich, gdzie pojemność
kubka jest bliska pojemności garnca (2 i 3/4 litra).

3.4. ROSYJSKIE MIARY OBJĘTOŚCI W XVIII–XIX W.
Miary te usystematyzowała ustawa z 1835 r. Legalizowała ona znane wcześniej przeliczniki miar
sześciennych: 1 ćwierć (четверть) = 2 półćwierci (получетверть) = 8 czetwierików (чeтвeрик) =
64 garnce (гарнец); oraz 1 wiadro (ведро) = 2 półwiadra (полуведро) = 10 kubków (кружок/штоф)
= 20 półkubków (полукружoк). Ponadto stosowano beczkę stanowiącą równowartość 40 wiader.
Zezwalano jednak także na tradycyjny ośmioczęściowy podział miar. Czetwierik (26,239 l) określono jako 64 funty wody, co jest równoważne z garncem, wg objętości obliczonej na 1601,22 cali sześciennych. Natomiast pojemność wiadra określono jako 30 funtów wody (750,57 cali sześciennych).
Nieco inaczej jednostki powyższe zdefiniowano w kolejnym rozporządzeniu o miarach i wagach
z 1899 r. 1 wiadro (12,299 l) dzieliło się na 10 sztofów lub 16 butelek do wina, lub 20 butelek do
Tamże, s. 227–248.
Stosując wzór na objętość walca V = πr2h, przy długości wierszka 4,5 cm wynosi 3,14 × 11,25 × 11,25 × 36 =
= 14 306,6 cm3, czyli 14,3 dm3. Odpowiada to 14,3 kg lub 14 306,6 g, co przy wymiarze funta 409,5 g = 34,94 funtów. Można zatem uznać, że skoro wiadro nie było w pełni równym walcem, ale było węższe od strony podstawy,
faktycznie mieściło ok. 33–34 funtów wody (1 litr/kg = 2,44 funta).

26
27
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wody albo piwa, lub na 100 czarek (setek), lub 200 szkalików (szklaneczek)28. Dla naszych porównań możemy przeliczyć wymienione miary w litrach:
1 четверть
= ok. 210 l
1 чeтвeрик
= 26,239 l
1 гарнец
= 0,41 l
1 ведро
= 12,299 l
1 кружок/штоф
= 1,23 l
1 butelka do wina
= 0,76 l
1 butelka do wody
= 0,61 l
1 szklaneczka (шкалик)
= 0,06 l.

3.5. MIARY MASY
Miary te należą do najlepiej rozpoznanych, dzięki wczesnemu ustaleniu wielkości puda, funta i złotnika, stanowiących podstawę systemu. Pojawia się natomiast nowa wielka jednostka łaszt (ласт),
równy 72 pudom, woskowa ćwierć (вощаная четверть) równa 12 pudom, bierkowiec równy 10 pudom i kontar (контарь) równy 2,5 puda. Pud (16,38 kg) dzielono na mniejsze jednostki, grzywienki
duże i małe, i złotniki. Tak więc 1 pud liczył 40 dużych (409,512 g) lub 80 małych (204,756 g) grzywienek, a na grzywienkę składało się 96 lub 48 złotników (4,267 g). Pojawił się także ansyr bucharski, inaczej funt, równy początkowo 128 złotnikom, potem sprowadzony do 96 złotników. Podziały
złotnika utrzymały się zgodnie z tradycją średniowieczną.
Nową miarą wagi stał się bezmian (безмен) równy 2,5 funta (1,24 kg). Powoli wyszła z użycia nazwa griwienka, zastępowana nazwą funt, i mała grywienka — pół funta, na określenie tej samej miary.
W handlu stosowano specjalne miary odpowiednio do sprzedawanych materiałów. Drewno handlowe sprzedawano na sążnie sześcienne (sześcian ułożony z polan długości sążnia, wysoki na 1/2 sążnia i długi na 2 sążnie — погонная сажень). Drewno budowlane sprzedawano na sztuki. W handlu
żelazem sprzedawano na sztuki różne rodzaje odlewów o nazwach — крица, уклад, цренная полица.
Wiele towarów sprzedawano parami, przy tym słowo jucht, juchta (ros. юфть), nabrało dwojakiego znaczenia: 1) юфть — jucht (prawdopodobnie z niem. Juchten, juften), cenna miękka skóra;
2) юфть — para (z pers. ǰuft, z awestyjskiego yuxta — para). Stąd juft różnych towarów (butów, czapek, rękawic itp.). To samo oznaczała nazwa koromysło (коромысло), czyli para wiader. Lustra, zamki, karty do gry sprzedawano w tuzinach (ros. дюжина). Cenne futra liczono na wiązki po 40 sztuk
(сорок). Słowo to oznaczało pierwotnie wiązkę 40 sobolich skór, i już w średniowieczu w języku
ruskim zastąpiło liczebnik czterdzieści. Tkaniny sprzedawano na bele (кипа), postawy (постав), połówki (половинка), kliny (косяк, też kawałek) etc. Na kosiaki sprzedawano też liny, a na bele chmiel.
Do sprzedaży smoły i sadła stosowano różne rodzaje wiader, a papier liczono na stopy (стопа),
po dwadzieścia diesti (ros. десть, z tur. dästä — paczka, wiązka), każda diest′ po 24 karty (лист).
W XVIII w. podstawowy system miar wagi nie uległ zmianie. Zasadnicze jednostki to nadal bierkowiec = 10 pudów, pud = 40 funtów i funt = 96 złotników. Natomiast pod wpływem miar angielskich zmienił się podział złotnika, który był równy 6 granom (грен) = 20 karatów (кaрат) = 96 doli (доля). W ustawie z 1835 r. dodano nową jednostkę, niemiecki łut (лот), równy 3 złotnikom, czyli 1/32 funta. Ponadto
wprowadzono jednolity system miar aptekarskich opartych na podziale funta, z tym, że funt aptekarski
był równy 7/8, inaczej 0,875 funta rosyjskiego. Funt aptekarski dzielił się na 12 uncji, 1 uncja na 8 drachm
(драхма), 1 drachma na 3 skrupuły, 1 skrupuła (скрупула) na 20 aptekarskich granów. W końcu XIX w.
rosyjscy aptekarze przyjęli system miar metrycznych, które władze zezwoliły stosować ustawą z 1899 r.
28

Wielkości metryczne wg tabel porównawczych z 1902 r. za Н. А. Шостьин, Очерки…, 1975, s. 175.
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4. PIENIĄDZ ROSYJSKI OD XVI DO POCZĄTKU XX W.
4.1. REFORMA MONETARNA W. KS. HELENY GLIŃSKIEJ, 1534–1535 R.
W gospodarce i systemie fiskalnym w kształtującej się monarchii absolutnej W. Ks. Moskiewskiego
(późniejszej Rosji) już w pierwszych dekadach XVI w. zdawano sobie sprawę, że jedną z przeszkód
na wybranej drodze była różnorodność i niestabilność monety oraz duża ilość fałszywego pieniądza.
Toteż bardzo wcześnie podjęto działania zmierzające do kontroli emisji i jakości monety. W 1534 r.
zaczęto wypuszczać do obiegu nowe monety, a edyktem z 20 marca 1536 r. zakazano używania innych monet, poza bitymi w mennicy książęcej (монетный двор) srebrnymi kopiejkami (копейка),
dieńgami (деньга) i połuszkami (полушка). Wprowadzona wówczas do obiegu nowa moneta, kopiejka, nazwę zyskała od wyobrażonego na niej jeźdźca z kopią (kopijnika). Obniżona została stopa
mennicza. 1 kopiejka ważyła 0,68 g srebra = 2 dieńgi (po 0,34 g) = 4 połuszki (pół dieńgi po 0,17 g).
Odtąd w skali historycznej, mimo różnych zmian, w Rosji utrzymał się jednolity stabilny system
monetarny.
1 рубль = 100 копеек = 200 денег = 33 алтына + 2 деньги
1 алтын = 6 денег
1 деньга = 2 полушки.
W okresie wielkiej smuty na przełomie XVI/XVII w., ze względu na potrzeby państwa kolejni
władcy, Borys Godunow, Dymitr Samozwaniec i Wasyl Szujski, psuli monetę, a waga kopiejki spadła do 0,37 g srebra, ale po objęciu władzy przez Romanowów uporządkowano system pieniężny
i waga kopiejki została określona na 0,49 g. W następnych latach ulegał on ponownej deprecjacji
poprzez obniżenie próby srebra z 950 do 916 oraz wagi monet do 0,45 g29. Przy tym bito jedynie
drobne monety.
Materiałem do produkcji monety srebrnej w Rosji były pozyskiwane na rynku tzw. jefimki
(ефимка), srebrne monety niemieckie — talary. Nazwa jefimka ukuta została od nazwy niemieckiej
Joachimthaler, pochodzącej od odkrytych w XV w. złóż srebra w okolicach czeskiego Jáchymova
(niem. Joachimsthal — dolina Joachima), gdzie od 1518 r. zaczęto bić srebrne talary z wizerunkiem
św. Joachima. Najwyżej ceniono tzw. lubskie jefimki (kojarzone z Lubeką, choć nie zawsze prawdziwie), zawierające 26 g czystego srebra. W Rosji liczono 14 jefimek za funt i płacono za każdą
jefimkę po połtynie (50 kopiejek). Skarb zarabiał na tym, bo przebijając je na rosyjską monetę, z jefimka bił 64 kopiejki.

4.2. REFORMA MONETARNA ALEKSEGO MICHAJŁOWICZA, 1649–1663 R.
Reformę tę przeprowadzono, gdy w czasie przygotowań do wojny z Rzecząpospolitą nałożone
w 1654 r. nadzwyczajne podatki nie wystarczyły. Wówczas jefimki przebito na ruble z wizerunkiem
cara na koniu i napisem otokowym „Божиею милостию великии государь, царь и великии князь
Алексей Михайлович всея Великия и Малыя России”, na rewersie umieszczano herb rosyjski —
dwugłowego orła w koronie i datę „лета 7162” — rok 1654 oraz napis „рубль”. Przebijano także
ćwierćrublówki, dzieląc jefimek na 4 części i na każdym takim trójkącie wybijając wizerunek cara na
koniu oraz napis „полполтина”. Umieszczone na nowych monetach napisy zmieniały kurs monety,
zwiększały bowiem ich nominalną wartość aż o 56,25%. Równolegle do obiegu wprowadzono mone-

Chodzi o proste wyliczenie, ile monety bito z funta srebra. Pierwotnie 6, potem 7 rubli, czyli z grywienki (pół
funta) bito 600, potem 700 kopiejek, teraz w poł. XVII w. już 900 (9 rubli).
29
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ty miedziane: połtyny, półpołtyny, grzywny i grosze. Nie zawsze wiemy, jak wyglądały30. Istotą zmiany było wprowadzenie drobnej monety miedzianej jako środka wymiennego. Zaczęto ją bić w końcu
1655 r. Z funta miedzi bito monet za 10 rubli, co przy cenie rynkowej 12 kopiejek za funt miedzi
prowadziło do zapaści pieniądza, bo rubel monet miedzianych miał wartość 1,2% ceny rynkowej.
Spowodowany wojną niepohamowany wyrób monet miedzianych doprowadził do całkowitego wyparcia z rynku monety srebrnej. Natomiast monety miedziane szybko traciły na wartości. W początku
1662 r. kurs ich wynosił już 4 ruble miedzią za rubel srebrem (4 : 1), a w czerwcu 1663 r. aż 15 : 1.
Był to rezultat zabójczej dla gospodarki polityki fiskalnej państwa. W lutym 1662 r. wydano
bowiem zakaz prywatnego handlu towarami przynoszącymi największe dochody w eksporcie — konopiami, potażem, smołą potażową, łojem wołowym, produktami z juchty (skóry wołowe na buty),
sobolami, które państwo jako monopolista skupowało za pieniądz miedziany, po czym skarb sprzedawał je za srebro kupcom zagranicznym, głównie w Archangielsku. Do połowy 1662 r. państwo
tylko w Archangielsku sprzedało towarów za 233 tys. rubli srebrem. Pozwoliło to na zyskanie zapasu
srebra i wycofanie się z miedzianej monety. Wbrew więc twierdzeniu części sowieckiej historiografii
tzw. bunt miedziany 25 czerwca 1662 r. w Moskwie nie miał wpływu na reformę monetarną, gdyż
państwo przygotowało ją wcześniej, jednak wybuchu uniknąć nie zdołano. Monety miedziane wycofano z obiegu edyktem z 15 czerwca 1663 r. Państwo skupowało monetę miedzianą po rynkowym
kursie: 2 srebrne dieńgi (1 kopiejka) za 1 rubel miedzią. I. Spasski wysunął dość prawdopodobną
hipotezę, że przebijane na ruble jefimki przeznaczone były na rynek Ukrainy, właśnie włączonej do
Rosji w 1654 r., gdzie ludność przyzwyczajona była do istniejącej w obiegu srebrnej monety znacznej wartości. Co potwierdza dodatkowo użycie na tej monecie arabskich cyfr na oznaczenie roku
„1655”, zamiast ruskiego systemu liczebników literowych.
System monetarny Rosji XVI–XVII w. przedstawiał się więc następująco: z grywienki (pół funta)
bito 3 ruble srebrnej monety, czyli 300 kopiejek, albo 600 dienieg, albo 1200 połuszek. W czasie wielkiej
smuty stopa mennicza obniżyła się do 3,5–4 rubli z grywienki. U progu panowania Michała Romanowa
ustaliła się stopa 4,5 rubla, czyli 9 rubli bito z funta srebra. Stopa ta utrzymała się, z zachwianiem w latach 1654–1663, w okresie istnienia monety miedzianej. W końcu XVII w. pod rządami Zofii Aleksiejewny stopa ta uległa ponownemu zachwianiu: z funta srebra bito 9 rubli i połtynę (9,5 rubla). Piotr I całkowicie zmienił w 1698 r. monetę, obniżając stopę drastycznie: z funta srebra kazał bić 14,5 rubla.
Wobec tak znacznego obniżenia wartości srebrnej monety nie opłacało się dalej wybijać drobnych
monet, dienieg i połuszek. Kopiejka stała się podstawową drobną monetą, a słowo „dieńgi” (pluralia
tantum) w języku rosyjskim zaczęło oznaczać po prostu pieniądze.

4.3. REFORMA MONETARNA PIOTRA I
Kopiejka jako jedyna drobna moneta przestała odpowiadać potrzebom rynku. Srebrna była dla codziennych obrotów zbyt droga. Toteż często cięto ja na części (сеченые деньги). Zaplanowano zastąpienie tych drobnych pieniądzem miedzianym po kursie rynkowym.
Reformę rozpoczęło w 1701 r. wypuszczenie monet srebrnych o dużym nominale — połtyn (полтин), półpołtyn (полуполтин), griwienników (гривенников), grzywien i półgrzywien
(полугривен) równych 10 dieńgom. Kopiejkę srebrną bito do 1704 r., gdy zastąpiono ją kopiejką
Е. И. Каменцева, Н. В. Устюгов, Русская метрология, s. 177–178, cytują pismo cara do wojewody Bunakowa
z 1657 r., gdzie podane są opisy nowych monet: „na miedzianych połtynnikach podpis — nasze imię, na rysunku
człowiek na koniu, a na drugiej stronie orzeł dwugłowy w stemplu i nad nim napis — roku 7162, a pod nogami podpis połtinnik; na miedzianych ałtynnikach i groszewikach (groszówkach) — człowiek na koniu i napis ałtynnik, a na
groszewikach zaś pod koniem podpis cztery dieńgi, a na drugiej stronie — nasze imię; na miedzianych kopiejkach
i dieńgach znaki takie same jak na srebrnych kopiejkach i dieńgach”.

30
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miedzianą. Oszczędzano w ten sposób srebro przeznaczone na wysokie nominały. Wartość monety
miedzianej jednak zmniejszano z powodu ciągłego niedostatku pieniędzy w skarbie. Z puda miedzi
w 1700 r. bito 12,8 rubla, a w 1718 już 40 rubli. Ten rok wraz z zaprzestaniem bicia kopiejek obu
rodzajów oznaczał koniec starego rosyjskiego systemu monetarnego. Na rynku natomiast funkcjonowały odtąd monety liczone wyłącznie w systemie dziesiętnym:
1 рубль = 10 гривенников = 100 копеек
1 гривенник = 10 копеек.
W 1721 r. Piotr I ostatecznie zniósł liczenie w dieńgach i ałtynach. Rubel, będący dotąd jedynie
monetą przeliczeniową, stał się rzeczywistą monetą srebrną, toteż zaczęto nazywać go monetą całą
(ros. целковик, целковый); monetą o nominale 10 kopiejek był griwiennik, a 5 kopiejek — pólgriwiennik (полугривенник). Zgodnie z tradycją monetę o nominale 3 kopiejek nazwano ałtynnik,
a 15 kopiejek — piatiałtynnik.
Monety złote do czasów Piotra I były rodzajem medali dawanych w nagrodę i ich nominał miał
znaczenie umowne. Za czasów Piotra I pojawił się czerwoniec o nieoznaczonym nominale równy
złotemu dukatowi, i dwurublówka, o wadze bliskiej złotnika, czyli 1/96 funta. W połowie XIX w.
weszła do obiegu trzyrublówka złota, a od 1886 zaczęto wybijać złote imperiały i półimperiały,
o nominale 10 i 5 rubli, zwane „świnkami”. Bito też okazjonalnie monety platynowe, ale i złote,
i platynowe nie miały znaczenia rynkowego.
Piotr I wprowadził do systemu monetarnego własny system próby srebra. Monety bito z metalu
o próbie 70, co oznaczało, że w funcie srebra monetarnego było 70 złotników czystego srebra i 26
złotników domieszek, ligatury, głównie miedzi. Dla monet drobnych ustanowiono próbę 38, dla złotych próbę 75. Waga srebrnego rubla ustaliła się na 4 i 7/32 złotnika i utrzymała się do upadku caratu,
po czym została wznowiona w 1922 r.
Pieniądz papierowy pojawił się w Rosji w 1769 r. W latach 1769–1843 nosił nazwę asygnat
(ассигнация). Utworzono bank asygnacyjny, który na koszty wojny siedmioletniej wypuścił na
rynek asygnaty na blisko 18 mln rubli. W założeniach istniało pełne pokrycie asygnat w srebrze,
faktycznie na roczną produkcję mennicy 2 mln rubli srebrem potrzeba było 40 tys. kg srebra, a produkcja kopalń przynosiła 6–7 tys. kg. Mimo to pierwsza seria (1769–1786) utrzymała kurs 98–101
kopiejek, czyli równowartość monety srebrnej. W 1786 r. zmieniono wygląd asygnat. Wprowadzono
nominały 5 i 10 rubli. Motywem było wycofywanie części pieniądza miedzianego, jako zbyt ciężkiego w transporcie. Wojny prowadzone przez Rosję w końcu XVIII i na początku XIX w. prowadziły do dalszego spadku kursu asygnat. Ilość pieniądza papierowego w obrocie wzrosła do ponad
200 mln rubli, a ich kurs spadł do 50 kopiejek srebrem za rubel papierowy. Gigantyczny deficyt, jaki
finansowano, drukując asygnaty, spowodował, że w 1809 r. kurs ten wynosił 35 kopiejek, a w końcu
1812 r. już tylko 10 kopiejek. Po wojnach w 1817 r. w obrocie były asygnaty wartości 800 mln rubli,
a dług państwa wynosił 200 mln rubli.

4.4. REFORMA MONETARNA JEGORA KANKRINA, 1839–1843 R.
W 1839 r. minister finansów Jegor Kankrin rozpoczął wymianę asygnat na państwowe bilety kredytowe (государственные кредитные билеты), wymienialne na złoto i srebro, i ustabilizował pieniądz
w Rosji. Podstawą systemu monetarnego stał się od 1 stycznia 1840 r. rubel srebrny o stopie 4 złotniki
(золотник) 21 doli (доля). Kurs wymiany asygnat ustalił na 1 rubel srebrem za 3,50 rubli asygnatami.
Moneta złota miała być o 3% droższa. Srebro przechowywała Kasa Depozytowa (Депозитная касса)
Państwowego Banku Komercyjnego (Государственый Коммерческий банк), która za wpłacone mo-
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nety srebrne wydawała swoje bilety, będące także oficjalnym środkiem płatniczym. Miały one nominały
3, 5, 10, 25, 50 i 100 rubli. Po ustabilizowaniu systemu w 1843 r. asygnaty i bilety depozytowe wymieniono na bilety kredytowe, jako jedyny pieniądz papierowy. Wymianę zakończono w latach 1851–1853.
Rosja miała odtąd w pełni wymienialny pieniądz papierowy. Złote monety — imperiały i półimperiały
bito w nominałach 10 i 5 rubli. Bilety kredytowe wymieniano wyłącznie na srebro z 3% stratą: 100 rubli złotem = 103 ruble srebrem; 100 rubli srebrem = 103 ruble biletami kredytowymi. Wskutek wojny
krymskiej zniesiono w 1854 r. wymienialność monety srebrnej na złoto, a w 1858 r. biletów kredytowych na ruble srebrne. W ten sposób bilety kredytowe stały się zwykłym pieniądzem papierowym.

4.5. REFORMA MONETARNA SIERGIEJA WITTEGO, 1897 R.
Minister finansów Siergiej Witte przygotował reformę monetarną w latach 1880–1897 w celu ustabilizowania pieniądza i pokrycia długu państwowego. W 1895 r. zezwolił na rozliczenia w złocie
i państwo podjęło skup złota. Kurs ustalił na 7,40 rubla w biletach kredytowych za złoty półimperiał
(5 rubli). Do 1897 r. Bank Państwowy zebrał rezerwy w wysokości 1095 mln rubli w złocie, co pokrywało praktycznie ilość pozostających w obrocie biletów kredytowych (1121 mln rubli). 29 sierpnia 1897 r. Bank Państwowy rozpoczął emisję złotych monet i wymienialnych banknotów, mających
pełne pokrycie w złocie. Oficjalny kurs pierwotnie ustalono na 4 franki francuskie za 1 rubel, ale
faktyczny kurs wynosił ok. 2,66 franka i utrzymywał się mimo wahań w granicach 2,57–2,69 franka.
Do 1914 r. wyemitowano 629 mln rubli złotem. Z chwilą wybuchu wojny światowej wymiana została odwołana. Pieniądz złoty zniknął z obrotu, stając się wyłącznie przedmiotem tezauryzacji. Okres
wojny oznaczał stałą deprecjację waluty rosyjskiej. W porównaniu z frankiem neutralnej Szwajcarii
do 1917 r. rubel stracił na wartości 62,9%.
W wyniku wojny światowej wymienialność walut na złoto wznowiono jedynie w Wielkiej Brytanii i Francji i tylko w sztabach do 12,5 kg. Utrzymano w USA, ale bez prawa wywozu za granicę.
Ustalił się w ten sposób w krajach europejskich system kursu walut względem dewiz wymienialnych. W ZSRR sytuacja była najtrudniejsza wskutek rewolucji i wojny domowej, co doprowadziło
do całkowitego rozprzężenia systemu monetarnego.

5. MIARY W W. KS. LITEWSKIM XIV–XVIII W.
Już w chwili utworzenia pierwszego zjednoczonego Księstwa Litewskiego przez Mendoga ok. 1245 r.
w jego składzie znajdowały się ziemie ruskie nad środkowym Niemnem, z Grodnem i Nowogródkiem. W XIII w. Litwini opanowali większość obszaru dzisiejszej Białorusi wraz z Podlasiem. Z tego
względu rozwijająca się dopiero gospodarka litewska pod wpływem dysponujących znacznie starszą
tradycją poddanych ruskich z pewnością przyjęła stosowane tam miary. Jednocześnie intensywne
kontakty handlowe i wyprawy łupieżcze do Prus Zakonnych i Inflant oraz Wielkiego Nowogrodu
i Pskowa zdecydowały o recepcji stosowanych tam miar. Toteż obszar W. Ks. Litewskiego to terytorium występowania różnego rodzaju miar, jednak z przewagą do XVI w. tradycyjnych miar ruskich.

5.1. MIARY DŁUGOŚCI
Na terytorium W. Ks. Litewskiego spotykamy bardzo liczne miary długości. Podstawowe to: piędź,
łokieć, krok, topór, pręt, sznur, cal, stopa, sążeń, linia, gon, wiorsta, mila i wiele lokalnych odmian.
Piędź, łokieć i sążeń były miarami ruskimi. Stosowany w W. Ks. Litewskim był sążeń mały, o długości 152 cm, lub sążeń machowy zwany tu ryskim, o długości 188,125 cm. Łokieć litewski przechodził ewolucję od miary ruskiej, pod wpływem miar polskich i stosowanych w handlu bałtyckim.
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Zwano go też łokciem kupieckim. Ustaliło się ostatecznie, że jest on dłuższy o około 10% od łokcia
krakowskiego i ma 65 cm długości. Z Prus dość wcześnie na Litwę trafiła stopa (фут), najczęściej
stosowana jako równowartość 1/2 litewskiego łokcia lub później — w wersji krakowskiej odmiany
stopy francuskiej równej 0,356421 m.
Szerokim frontem do W. Ks. Litewskiego miary polskie wkroczyły wraz z wprowadzeniem przez
królową Bonę i Zygmunta Augusta tzw. pomiary włócznej (Устава на волоки) w 1557 r. Do pomiarów zastosowano wtedy pręt (прут). Była to miara polska, którą w W. Ks. Litewskim przeliczano
na 7,5 kupieckich łokci, czyli 4,87 m. Pręt dzielił się na 10 pręcików po 48,7 cm. Większą miarą
był sznur litewski, inaczej łyko, na który składało się 10 prętów albo 75 łokci, lub 150 stóp ryskich,
czyli miał 48,73 m długości. Różnił się więc od sznura polskiego, który liczył 75 łokci krakowskich
po 59,55 cm, czyli 44,47 m. T. Czacki wymienia jeszcze laskę mierniczą o długości 13 łokci.
Ciekawie przedstawiają się większe miary długości. Jedną z trudniejszych do określenia był gon
(гон, гоня). Jego długość wyznaczano różnie. Nazwa zapewne pochodzi od odległości, jaką przejeżdżano między zmianami koni. Jednak w tradycji ludowej oznacza to długość pokosu od jednego
do drugiego odpoczynku kosiarza lub odległość, jaką do odpoczynku przechodzili oracze. Gon wyliczano rozmaicie, od 30 do 120 sążni. Stosowana w W. Ks. Litewskim wiorsta również różniła się
od ruskiej. Wielka wiorsta liczyła 1000 sążni, czyli ok. 1520 m. Pięć wiorst składało się na milę, która w tym wymiarze miała ok. 7600 m. Innym określeniem dawnej mili litewskiej było 300–315 sznurów, czyli 22 500–23 625 łokci (14 619–15 349,95 m)31. W użyciu były równolegle inne wzorce mili:
mila pruska mająca 7533 m; mila rosyjska mająca 7 wiorst, czyli 7468 m. Wyliczona w XVIII w.
litewska mila geograficzna liczyła 12 862 łokcie krakowskie, czyli 7420 m.

5.2. MIARY POWIERZCHNI
Do pomiary włócznej w W. Ks. Litewskim stosowano tradycyjne miary powierzchni. Wielkości ich
nie są znane. Do takich należał wymieniony wyżej ruski gon. Wielkość pól określano w beczkach
ziarna potrzebnych do zasiewu, a łąki w stertach (stogach) lub wozach siana, jakie zbierano. Z późniejszych porównań wynika, że beczka oznaczała pole o powierzchni ok. 2,8 ha, natomiast wóz siana
to łąka o powierzchni 0,44 ha.
Wraz z pomiarą włóczną w XVI w. do użytku weszły pręt kwadratowy, morga, włóka i łan. Sznur
jako miara powierzchni stanowił prostokąt o długości 1 sznura i szerokości 1 pręcika = 23,72 m2.
Sznur kwadratowy był miarą praktyczną, natomiast zasadniczą jednostką, w jakiej wymierzano pola,
była morga Ta miara niemiecka na Litwę trafiła z Polski. Jej wielkość w jednostkach tradycyjnych
określano na pole, na którym sieje się 1/4 wileńskiej beczki ziarna, albo łąkę na 1,6 wozu siana.
W pomiarze był to prostokąt o boku 3 × 1 sznur lub 30 × 10 prętów, czyli 146,2 × 48,7 m = 0,71 ha.
Według ustawy litewskiej 33 morgi składały się na litewską włókę. Był to jednak wyłącznie wymiar
teoretyczny, twórcy bowiem ustawy wprowadzali obowiązkową trójpolówkę i wyobrazili sobie idealną włókę składającą się z trzech pól po 11 mórg. W praktyce takiej miary nie stosowano i wymierzano włóki po 30 mórg. Natomiast faktyczną wielkość pól wyznaczano w zależności od kategorii
gleby. Tak więc włóka, stosowana w W. Ks. Litewskim już wcześniej, od ok. 1540 r., zgodnie z ustawą z 1557 r. liczyła 30 mórg lub 9000 prętów kwadratowych, czyli 21,36 ha. Jej wymiar określano
także w łokciach. Zatem 30 mórg, w każdej mordze 16 875 łokci kwadratowych, to 506 250 łokci
kwadratowych składających się na włókę.
Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя, т. 2, Мінск 2005, s. 312: podaje te niespotykanie duże wielkości, jakoby na Podlasiu i w W. Ks. Litewskim stosowano taką podwójną milę. Natomiast Л. Черепнин, Русская
метрология, s. 85, podaje, że mila litewska liczyła 5 wiorst po 798 sążni, czyli 6065 do 7506 m.
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W okresie pomiary włócznej stosowano także łan przejęty z Polski, Prus lub Inflant. Jako wzorzec dla włóki litewskiej przyjęto zapewne duży łan ryski, na który składało się 30 mórg po 400
prętów kwadratowych każdy, albo łan chełmiński. Miał on szerokość sznura i długość mili (37,5
łokcia × 13 500 łokci); stosowany na Mazowszu i w Prusach Królewskich, liczył 30 mórg (1 morga — 10 × 30 prętów), przy tym stosowano łokieć o długości 56,7 cm, co stanowiło 16,8 ha.

5.3. MIARY OBJĘTOŚCI
W omawianym okresie były to głównie miary zbożowe oraz miary płynów: beczka, ćwierć, korzec,
ośmina, kadź, wiadro, kubeł, garniec, kwarta, solanka, miera, baryłka. Zdaniem J. Jurkiewicza miary zbożowe były bardzo zróżnicowane, w jednym majątku stosowano często różne, w zależności
np. od ziarna (korzec owsiany, żytni etc)32.
Najbardziej rozpowszechniona beczka wileńska miała wedle konstytucji z 1613 r. 4 krakowskie
korce (ok. 150 litrów), a według konstytucji z 1677 r. — 72 garnce. Źródła wymieniają także beczkę 20–korcową, czyli o objętości 5 zwykłych beczek. W późnym średniowieczu w Litwie znano
solankę — beczkę 4–5–korcową, którą w XVI w. zaczęto nazywać beczką wileńską. W XVII w.
nastąpiła zmiana pojęć, beczka wileńska miała często 2 solanki. Dla beczki stosowano następujące
przeliczniki:
1 beczka = 4 korce
1 korzec = 30 garncy żyta
1 garniec = 4 kwarty.
W W. Ks. Litewskim najczęściej stosowano korzec krakowski (w Rzeczypospolitej było ok. 300
wzorców korca) równy 43,7 l, także warszawski — 120,6 litra, toruński — 54,8 litra, gdański —
54,7 litra, wrocławski — 74,1 litra. Dopiero w 1764 r. przyjęto jednolity korzec warszawski, odpowiadający 32 garncom, równy 120,6 litrom, albo 6 pudom czyli 98,28 kg. Dużą miarą objętości
była ćwierć. W zależności od zastosowanej wielkości beczki, garnca i miejscowości odpowiadała
18–80 garncom. Jej rozmiary np. z przełomu XVIII/XIX w. to 1/2 beczki wileńskiej, dzieliła się na
2 ośminy, 36 garnców, co odpowiadało 70,638 kg lub 104,95 l. Określeniem miera (мера, miara)
obejmowano w W. Ks. Litewskim różne jednostki. Miera zboża była równoważna beczce liczącej 4
korce, na co składało się 12 garncy szynkowych albo 24 garnce komisyjne (skarbowe). W eksporcie
do Rygi stosowany był inflancki pur — jednostka masy, głównie ziarna, równa 24 garncom albo 1/6
beczki litewskiej, lub 72 garncom miary białynickiej równym 78,72 l.

5.4. MIARY POJEMNOŚCI
Miary te to przede wszystkim tradycyjne dla Rusi wiadro i beczka. Beczka wileńska dzieliła się
na garnce i kwarty. 144 małe albo szynkowe garnce składały się na beczkę wileńską o pojemności
406,54 l. Garniec miał ok. 2,82 l i dzielił się na 4 kwarty po ok. 0,705 l. Jako miarę wina stosowano
baryłkę, na która składało się 20 garnców, czyli 56–120 l (przy garncu koronnym mającym nawet
ok. 4 l). Specyficzną odmianą miar pojemności były miary miodu, stosowane od wczesnego średniowiecza jako jednostki podatkowe. Najstarszą znaną jest łukno — jednostka dorocznej daniny
miodowej, jako miara wspomniane jest już w „Prawdzie ruskiej”. Wymiar łukna pozostaje nieznany.
Źródła podają sprzeczne dane od 10 pudów do 50 funtów. Bardzo szeroko stosowaną miarą miodu
J. Jurkiewicz, Powinności włościan w dobrach prywatnych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVII wieku,
Poznań 1991, s. 7–81.
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była miednica. Jako jednostka objętości, w XVI w. stanowiła 1/5 beczki wileńskiej, czyli ok. 81 l.
W konstytucji z 1766 r. miednica równa była 6 wielkim albo 12 szynkowym garncom. Natomiast
według danych J. Jurkiewicza miednica to 6–bezmianowy pud, a XVII w. 8–bezmianowy. Mniejszą
jednostką miodu bywało wiadro, które np. miało zawierać 10 kowszy, a innym razem 2 lipieczie
po 10 kowszy. Inny system tradycyjnych, często nieodgadnionych miar to:
1 buż = 1 kij = 2 pudy = 2 miednice
1 miednica = 4 kotły = 28 kwart
1 wiadro = 21 kwart.

5.5. JEDNOSTKI MASY
Jednostki masy stosowane w W. Ks. Litewskim to mieszanina miar ruskich i zachodnich w swoistych odmianach, takich jak kamień, łaszt, funt, pud, bierkowiec, kantar, łut, bezmian, grzywna i in.
Z dużych miar ruskich stosowano bierkowiec równy 12 pudom lub 500 funtom, czyli 163,80 kg,
jednak w W. Ks. Litewskim w XVIII w. bierkowiec liczył 10 wileńskich kamieni, albo 400 funtów,
czyli 149,92 kg, lub 5 kamieni, czyli 74,96 kg. Pud, ruska jednostka masy, był znany na Litwie już
w początkach XV w. Przeliczano na Litwie pud na 12 bezmianów lub 40 funtów, co było równe
16,3799 kg. Pud był przyrównywany do kamienia siana, ważącego 16,3805 kg.
Wspomniany kamień był jednostką masy powszechnie stosowaną w handlu w Rzeczypospolitej.
W W. Ks. Litewskim najczęściej stosowany był kamień pruski ważący 5,145 kg. W ustawie z 1766 r.
w W. Ks. Litewskim przyjęto inny wymiar — kamień równy 40 funtom litewskim = 14,993 kg.
Funt litewski był stosowany równolegle obok funta angielskiego, rosyjskiego, pruskiego
(467,71 g) i polskiego, który był równy 2 grzywnom polskim, czyli 493,68 g. Funt litewski przyjęty w 1766 r. stanowił 0,8 funta berlińskiego i był równy 374,83 g. Z kolei grzywna stosowana
w W. Ks. Litewskim była to grzywna ruska, albo krakowska równa 201,8 g lub 56 florenom węgierskim, czyli 197,684 g. Jako mała jednostka w XVIII w. szeroko przyjął się łut — 1/32 funta, 11,71 g,
stosowany do początku XX w.
W stosunkach handlowych z krajami niemieckimi stosowano łaszt (niem. Last), jednostkę masy,
która do W. Ks. Litewskiego przyszła z Prus i Inflant. Najczęściej stosowany na Litwie łaszt ryski był
równy 165 pudom, od XV w. w zależności od rodzaju towaru liczył 72 lub 90 pudów, odpowiednio
1179,3 kg lub 1474,19 kg. W XVII–XVIII w. łaszt litewsko–ryski był równy 45 purom (1 pur = 105
funtów) = 8 beczek z ośminą, albo 12 bierkowcom (ok. 120 pudów) = 1965,588 kg.

5.6. PIENIĄDZ W. KS. LITEWSKIEGO
Znajdowane przez archeologów spore ilości monet srebrnych na terytorium Litwy pochodzą z dwóch
dawnych okresów, z II–III i IX–XI w. n.e. Zwłaszcza ten drugi okres, gdy dominował handel futrami z Arabami, przyniósł takie zdobycze, jak choćby stosowana potem przez wieki terminologia,
np. grzywna (grzywa), oznaczająca pierwotnie kołnierz futrzany, a następnie naszyjnik z metali szlachetnych, co ostatecznie dało grzywnie określoną liczbę jednostek w futrach lub wagę w srebrze.
W XIII w. w handlu bałtyckim 10 grzywien srebra miało wartość 40 grzywien kun. Taką grzywnę
futer Bałtowie stosowali w rozliczeniach z Zakonem Niemieckim i Ks. Halicko–Włodzimierskim.
Kunica jako jednostka podatkowa przetrwała wieki. W XVI w. w kunicach płacono daninę książęcą, swadziebną, mirową, wdowią i ordyńszczyznę (podatki wojskowe od miast). Z czasem futerka
zastąpiło srebro.
Podłużne kawałki srebra, sztabki, były tak odlewane, by można było z nich odrąbywać kawałki,
stąd nazwa rubel. W XIV w. rubel pojawia się w źródłach litewskich (1337). Ruble — sztuki srebra
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nie były jeszcze pieniądzem. Na terytorium Litwy znajdowane są trzy rodzaje rubli: ruble ruskie,
mające kształt paluszka o średnicy 6–13 mm i długości 8–9 cm; ruble kijowskie, w kształcie wydłużonego sześcioboku (romboid) o szerokości 3 cm i długości 10 cm; i ruble litewskie w kształcie
czółenka o przekroju trójkąta, długie do 12 cm i szerokie na 2 cm. Ruble te różniły się wagą, moskiewskie miały 102–109 g srebra, kijowskie ok. 160 g, natomiast litewskie 180 g.
Rubel stanowił równowartość 1 grzywny, ale ta nie była jednakowa w różnych regionach, w każdym razie rubel litewski był największy. Statystycznie znaleziska rubli litewskich dają wagę 192,2 g.
Wg T. Czackiego grzywna litewska miała być równa pruskiej i ważyć 4076 assów holenderskich,
czyli 195,95 g. Rubel litewski powstał zapewne w XIII w. wraz z powstaniem państwa litewskiego, dzięki handlowi tranzytowemu łączącemu przez Litwę ziemie ruskie z państwem zakonnym
w Prusach. Ruble pozostawały w obiegu do czasów panowania Olgierda i Witolda. Jeszcze w XV w.
źródła wymieniają sikle, czyli ruble czystego srebra topienia litewskiego. Dało to asumpt uczonym
litewskim do przyjęcia dość karkołomnej etymologii ludowej.
E. Laumeneskaitė twierdzi, że wspomniany rubel litewski to nic innego jak używana do XVI w.
kopa litewska. Otóż od sztabek srebra miano odrąbywać mniejsze kawałki, odpowiedniki rubli, zwane po litewsku kapa (od lit. kapoti — rąbać), czyli kopa. Etymologia ta kłóci się z zewnętrzną,
starszą od litewskiej tradycją, że wraz z groszami czeskimi w XIV w. do W. Ks. Litewskiego dotarła
powszechnie stosowana w średniowieczu w Czechach, Polsce i Prusach liczba kopa, równa 60 sztukom. Według M. Gumowskiego wobec obniżania się wartości groszy czeskich, rubel litewski lany
wg dawnej miary miał w końcu XIV w. już 96 gr i oderwał się od kopy. Wartość ta utrzymała się
kilkadziesiąt lat, ale w 1431 r. wynosiła już 100 gr. Tak w XV–XVI w. zachowały się dwie jednostki
przeliczeniowe: kopa równa 60 gr i rubel równy 100 gr.
Pierwsze monety litewskie, denarki, bito zapewne w Wilnie po 1387 r. wg wzorów krakowskich
(krakowskie denarki bito w latach 1386–1396) ze znakami litewskimi, herbem Kolumny na rewersie
i wyobrażeniem ostrza sulicy z krzyżem lub bez. W obiegu były do drugiej połowy XV w. Zachowane egzemplarze ważą ok. 0,32 g. Zapewne wtedy powstała nazwa „pieniądz” (rus. пенязь) na określenie 1/10 grosza w Litwie. Nazwa „pieniądz” w Pskowie została odnotowana dopiero w 1409 r.
Odmianą były większe monety z oszczepem na awersie, ale napisem ruskim „ПЄЧАТЬ”, zapewne
warte 5 pieniędzy, czyli półgrosze. Być może biła je mennica Witolda w Łucku lub Kownie, gdzie
wytwarzano monety z Pogonią na awersie i Kolumnami na rewersie o wartości 2 pieniędzy, czyli
dwudenary. Później mennica wileńska Witolda biła monetę z Pogonią w różnych wersjach na awersie
i podwójnym krzyżem jagiellońskim na rewersie o wartości 1/4 grosza czeskiego, co jest wyłącznym
zjawiskiem litewskim. Równolegle w W. Ks. Litewskim w końcu XIV w. w obiegu były srebrne monety Złotej Ordy, kontrasygnowane, przebite stemplem litewskim z herbem Kolumny, oraz monety
ks. Nowogrodu Siewierskiego Korybuta–Dymitra Olgierdowicza (ok. 1375–1404) i ks. kijowskiego
Włodzimierza Olgierdowicza (1362–1394), niektóre jeszcze cechowane tatarską tamgą. W obrocie
pieniężnym w W. Ks. Litewskim XV w. dominowały grosze czeskie liczone w kopach lub rzadziej
we florenach.
Mennica litewska w Wilnie podjęła działalność ok. 1490 r.33 Zapewne w celu wzmocnienia gospodarki państwa starano się zastąpić będące w powszechnym użyciu grosze czeskie własną monetą.
Pierwszą monetą litewską były denarki o wartości 1/10 grosza (stąd nazwa), a także monety dwudenarowe oraz półgrosze.

33

M. Gumowski, Mennica wileńska w XVI–XVII wieku, Warszawa 1921, s. 4.
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Denar litewski (пенязь) Aleksandra Jagiellończyka,
Wilno (waga ok. 0,4 g)
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Półgrosz litewski Aleksandra Jagiellończyka,
Wilno (waga ok. 1,1 g).
Napis otokowy — „MAGNI DVCI LITVANIE”

Monety litewskie Aleksandra Jagiellończyka

Nie udało się jednak wprowadzić jednolitej własnej monety. Równolegle stosowano rachunki w złotych, kopach i grzywnach, co świadczy o różnorodności pieniądza będącego w obiegu. Grosze czeskie
liczono w rublach równych 100 gr., lub kopach po 60 gr. Kopa podobnie jak grosz stała się główną jednostką przeliczeniową monety litewskiej. Denar nazwano po prostu pieniądzem, stąd w źródłach XVI w. najczęściej spotykanym przeliczeniem jest 60 kop groszy monety i liczby litewskiej, licząc
po 10 pieniędzy w grosz (десять пенязей в грош). Złoty litewski w przeliczeniu na srebro liczył tyle
co złoty polski, ale ze względu na większą zawartość kruszcu w groszu litewskim przeliczano go na 22
lub 24 grosze, gdy złoty polski na 30 groszy. Wagę kruszcu podawano w grzywnach34.
Mennicę Aleksandra Zygmunt Stary zamknął po wyborze, w 1506 r. Narzucona wówczas moneta
polska była jednak gorsza od litewskiej, co prowadziło do konfliktów. Półgrosz polski wymieniano
na 4 pieniądze litewskie. A skoro Polacy żądali wymiany 1 do 1, na ujednolicenie monety Litwini się
nie zgodzili i w 1508 r. mennica wznowiła pracę. Kierował nią podskarbi Abram Ezofowicz, mincerzem zaś był krakowianin Ulryk Hoża, ojciec przyszłego kardynała Stanisława Hozjusza. Odtąd
przez 20 lat, do zamknięcia mennicy w 1529 r., w Wilnie emitowano półgrosze litewskie:

Półgrosz litewski Zygmunta Starego, Wilno 1527 r.
(waga ok. 1,3 g). Napis otokowy —
awers: „MONETA SIGISMVNDI 1527”;
rewers: „MAGNI DVCIS LITVANIAE”

Grosz litewski Zygmunta Starego, Wilno 1536 r.
(waga ok. 2,6 g). Napis otokowy —
awers: „SIGISMV P REX PO M D LITV”,
rewers: 1536, „MONETA MA DVCA LITVA”

Monety litewskie Zygmunta Starego

Była to moneta powszechnie używana, ale Zygmunt Stary, w dążeniu do ujednolicenia pieniądza w swoich państwach, zawarł umowę z Jostem Decjuszem, który uruchomił mennicę w Toruniu, mającą produkować m.in. litewskie monety. Mennica wileńska przerwała działalność do
1535 r. Wznowiła ją na krótko w latach 1535–1536, zapewne w intencji pokrycia kosztów nowej
wojny z Moskwą. Wówczas wypuściła do obiegu nowe grosze litewskie, tzw. grosze płaskie.
Kurs grosza płaskiego ustalono na 10 pieniędzy (denarów), co ostatecznie utrwaliło kurs pieniąK. Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka 1492–1506, Poznań 1995,
s. 189–190.
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dza w źródłach określanego jako grosz liczby i monety litewskiej, liczony według stopy z 1535 r.
W 1538 r. uregulowano ustawowo stosunek monety litewskiej do polskiej po kursie: 5 groszy
polskich równe 4 groszom litewskim.
Zygmunt August po objęciu rządów osobistych w W. Ks. Litewskim w 1544 r. wkrótce podjął bicie własnej monety, wznawiając produkcję denarów litewskich. Były to monety większe niż będące
w obiegu pieniądze Aleksandra Jagiellończyka. W tym celu założył nową mennicę w Wilnie. Sprowadzeni z Krakowa specjaliści uruchomili instytucję działająca odtąd bez przerwy do 1570 r. Denary
litewskie mennica wybijała nieprzerwanie w larach 1546–1560 i w 1563 r. Wkrótce po otwarciu
mennica wileńska zaczęła wypuszczać także obole (półdenary), półgrosze, grosze i monety trzygroszowe — trojaki, czworaki i szóstaki. Nową monetą były obole produkowane w latach 1545–1547.
Ich produkcja wynikała zapewne z potrzeby pokrycia strat powstałych wskutek zalania rynku fałszywymi półgroszami świdnickimi, które władze polskie i litewskie wykupiły w tych latach wg równowartości srebra. Krótko wypuszczano grosze litewskie wg polskiej stopy (1546–1548), ale pod
naciskiem opinii publicznej wrócono do stopy litewskiej.

Obol Zygmunta Augusta 1547 r., na awersie litery „SA”,
na rewersie herb Kolumny i nad nimi data

Półgrosz litewski Zygmunta z 1547 r. Napis otokowy —
awers: „SIGIS AVG REX PO MAG DVX LI”,
rewers: „MONETA MAGNI DVCAT LITVA”

Grosz litewski wybity wg stopy polskiej,
Wilno 1546 r.

Grosz litewski wybity wg stopy litewskiej,
Wilno 1546 r.

Trojak litewski z 1547 r. Napis otokowy
na awersie „SIGIS AVG REX POLO M D LI”,
na rewersie nad herbem Pogoń napis:
III|GROSS AR|TRIPL MAG|DVCA LITVA|1547”

Trojak litewski z 1565 r.
Na awersie herb Pogoń i napis otokowy
„SIGIS AVG REX POL MAG DVC LIT”,
na rewersie nad monogramem króla —
„SA” „QVI| HABITAT IN| COELIS IRRI|DEBIT EOS”

Monety litewskie Zygmunta Augusta
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na awersie z portretem Zygmunta Augusta i napisem:
„SIGIS AVGVSTVS D G REX POLONI MAG DUX
LITVA”, na rewersie z herbami i napisem: „MONETA
MAGNI DVCATVS LITVANI IO FLOR AVR”
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Dwudenar z Tykocina 1570 r.
Awers: monogram króla „SA”,
rewers: herb Pogoń

Monety litewskie Zygmunta Augusta

Równolegle z mennicą wileńską w latach 1562–1568 Zygmunt August utrzymywał mennicę na
zamku w Tykocinie. Produkowała ona denary, dwudenary, półgrosze i trojaki oraz grosze, dwugrosze i litewskie talary — półkopki. W okresie wojny inflanckiej, zapewne na koszty działań wojennych zaczęto bić w Wilnie litewskie talary o wadze ok. 28 g i stałym kursie 30 groszy, zwane stąd
półkopką. Ponadto po spłaceniu przez króla hiszpańskiego Filipa II tzw. sum neapolitańskich, czyli
spadku po królowej Bonie, na rynku litewskim znalazła się masa talarów i półtalarów, hiszpańskich,
neapolitańskich i belgijskich (dukatów i półdukatów), które kontrasygnowano stemplem litewskim
o ustalonym kursie 60 gr. Osobna mennica w Wilnie w latach 1546–1569 wybiła pewną ilość litewskich złotych dukatów i tzw. portugałów.
Zgodnie z postanowieniami unii lubelskiej w 1570 r. mennice litewskie zaprzestały działalności, w celu
wprowadzenia w Rzeczypospolitej jednolitej monety. Dalsze dzieje pieniądza litewskiego są już tylko
epizodyczne. Jednak zalew obcego pieniądza skłonił Stefana Batorego do wznowienia pracy mennicy,
skoro od 1548 r. nie działała także żadna mennica w Koronie. W czasie wojny z Moskwą Stefan Batory
polecił bicie monety w Wilnie w latach 1579–1586. Nowe monety litewskie były w zasadzie pieniądzem
polskim, nie różniły się rodzajami produkowanych monet. Były to szelągi, grosze, trojaki, szóstaki, talary
i dukaty. Ich wartość określała już stopa polska, a więc grosz stał się równy polskiemu groszowi, denar
stanowił jak w Polsce 1/18 grosza, talar miał wartość 35 groszy, do powszechnego użycia wszedł wart
1/3 grosza pruski szeląg. Monety litewskie nie miały już odrębnych herbów, różniły się jedynie napisami.

Szóstak z 1585 r. z napisami na awersie:
„STEP D G REX PO M D LIT”, na rewersie:
„GROS ARGEN SEX M D LIT”

Grosz z 1580 r. z napisami — awers:
„STEP D G REX PO M D LI”, rewers:
„GROSSVS MAG DVC LITVA”

Szeląg z 1581 r. z monogramem króla na awersie „S” i napisem „STEPHA D G REX POL”; na rewersie
z nominałem, trzema herbami króla, Polski i Litwy i napisem „SOLIDVS MAG D L 1581”
Monety litewskie Stefana Batorego
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Wzory monet ustalone w czasach Stefana Batorego niewiele zmieniły się w następnych dziesięcioleciach. Mennica wileńska za panowania Zygmunta III Wazy pracowała bez przerwy w latach
1589–1627 i wypuściła na rynek ogromne ilości monet srebrnych dziewięciu rodzajów. Były to dwudenary litewskie bite od 1606 r., szelągi trzech serii 1589–1592, 1612–1623 i 1623–1627, grosze
litewskie bite w latach 1607–1615 i 1625–1627, półtoraki bite w Wilnie w latach 1619–1620, trojaki
z lat 1589–1603 i z 1608 r. oraz dukaty (tylko z lat 1590–1591). Niestety cechą charakterystyczną
była stała deprecjacja monet litewskich. Np. waga szeląga spadła w tym okresie z 1,12 do 0,66 g.
Za panowania Władysława IV mennica wileńska została zamknięta. Po przerwie trwającej
od 1627 do 1652 r. wznowiła na krótko pracę za Jana Kazimierza, wypuszczając serie monet o niskiej wartości, przeważnie o połowę mniejszej niż podobne nominały koronne, z wybitym na nich
oznaczeniem wartości i herbem podskarbiego litewskiego Michała Tryzny. Po wojnach szwedzkich
i moskiewskich pieniądz litewski jako odrębny od koronnego wytwarzano w Wilnie jeszcze krótko
za Jana Kazimierza w latach 1663–1666, z przeznaczeniem na opłacenie wojsk najemnych. Pojawiły
się wówczas litewskie orty o wartości 18 groszy, złote dukaty i półdukaty oraz miedziane solidy.
Nie są znane monety czasów Jana III Sobieskiego, z wyjątkiem miedzianego szóstaka litewskiego
z herbem Sapiehów z 1679 r., i Augusta II. Za jego panowania podskarbi Ludwik Pociej kazał bić
litewskie trojaki i szóstaki w mennicy w Grodnie w 1706 i 1707 r., uznawane za ostatnią w dziejach
osobną monetę litewską. Wprawdzie Stanisław August podjął przygotowania do bicia monety litewskiej w 1768 r., ale inicjatywa ta skończyła się niepowodzeniem.

6. WPROWADZENIE SYSTEMU METRYCZNEGO W ROSJI I ZSRR
Rozwój gospodarczy Rosji w XIX w. spowodował, jak wspomniano, narodziny metrologii oraz powstanie instytucji państwowych zajmujących się ujednoliceniem i tworzeniem wzorców miar i wag.
W 1827 r. Mikołaj I powołał komisję, która miała „ustanowić miary na podstawach systemu rosyjskich miar i wag”. Zapewne ze względów ideologicznych, wzorem brytyjskim, Rosja odcięta
została od wchodzącego pod wpływem francuskim w użycie w Europie systemu metrycznego. Skutkiem działań komisji oraz jej opracowań była nie tylko ustawa o miarach z 1842 r., ale także budowa w Petersburgu, w twierdzy Pietropawłowskiej, budynku, gdzie przechowywano wzorce miar
(1842–1865), przeniesione wraz z powołaniem Izby Miar i Wag do jej siedziby w mieście. System
metryczny cieszył się zainteresowaniem uczonych, stosujących go w wielu dziedzinach nauk przyrodniczych. Jego propagatorami byli D. Mendelejew, A. Dawidow, A. Kupfer. W 1868 r. prof. N. Jeremiejew wydał tablice porównawcze miar rosyjskich i dziesiętnych. Za wprowadzeniem systemu metrycznego opowiadali się przemysłowcy. Przedstawiciele Akademii Nauk i władz rosyjskich
uczestniczyli w drugiej połowie XIX w. w międzynarodowych pracach nad wprowadzeniem jednolitego systemu miar. W 1875 r. Rosja została sygnatariuszem międzynarodowej konwencji metrycznej. Prof. W. Głuchow, a od 1892 r. D. Mendelejew kierowali Izbą, od 1893 r. Naczelną Izbą Miar
i Wag, zespołem laboratoriów metrologicznych35. Równolegle od 1876 r. działała powołana przez
Rosyjskie Towarzystwo Techniczne komisja zajmująca się stopniowym wprowadzeniem systemu
metrycznego w Rosji, kierowana przez prof. A. Gadolina. Prace takie prowadził oddział topografii
w Sztabie Generalnym. Skutkiem tych zabiegów było rozporządzenie z 4 czerwca 1899 r. o miarach
i wagach, które regulowało wiele tradycyjnych miar rosyjskich, a jednocześnie zezwalało na fakultatywne stosowanie miar metrycznych. Na tej podstawie system metryczny częściowo wprowadziły
takie instytucje, jak poczta, górnictwo, niektóre gałęzie przemysłu, medycyna, apteki. Wcześniej,
od 1887 r. fakultatywnie, a od r. 1892 obowiązkowo, system metryczny wprowadzono w należącej
35

„Главная палата мер и весов”.
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do Rosji, autonomicznej Finlandii. Ostatecznie rozporządzenie z 27 lipca 1896 r. uznało system
metryczny w Rosji za równoprawny z systemem miar tradycyjnych. Główna Izba Miar i Wag dysponowała już w końcu XIX w. szerokim zestawem wzorców miar metrycznych. Miary metryczne
naniesiono także na wzorce miar tradycyjnych. Np. na wzorcu półsążnia D. Mendelejew zaznaczył
metr i angielski jard. Izba wydała dwukrotnie, w 1899 i w 1902 r. szczegółowe „Tablice porównawcze rosyjskich, metrycznych i angielskich miar”36. Od 1900 r. w miastach gubernialnych zaczęto
tworzyć izby kontrolne nadzorujące sprzedawane wzorcowe miary, m.in. linijki do 1 metra i taśmy
miernicze do 20 m. Izby sprawdzały i cechowały rocznie kilkaset tysięcy miar, odważników etc.,
np. w 1908 r. ponad 271 tys.

6.1. REFORMA 1918 R.
Rada Komisarzy Ludowych (Совнарком), rząd bolszewicki pod przewodnictwem Włodzimierza
Lenina wydał 11 września 1918 r. dekret wprowadzający w Rosji radzieckiej międzynarodowy system metryczny37. Za podstawę systemu miar długości przyjęto metr, a miar masy — kilogram. Zobowiązano wszystkie instytucje państwa do wprowadzenia systemu metrycznego od 1 stycznia 1919 r.
Przewidując jednak trudności, do 1 stycznia 1922 r. miano przygotować miary i odważniki nowego
typu i od 1923 r. rozpocząć ich sprzedaż. Natomiast od 1 stycznia 1924 r. stosowanie innych miar niż
metryczne miało być zakazane. Prace nad wprowadzeniem nowych miar przejęła Najwyższa Rada
Gospodarki Narodowej, której w 1920 r. podporządkowano Naczelną Izbę Miar i Wag. Trudności,
np. brak dostatecznej ilości żelaza do produkcji odważników, opóźniły reformę. Zwyczajem bolszewickim powołano więc specjalną instytucję, Państwową Kontrolę Miar i Wag (Госмер). Skutkiem
było na razie odłożenie terminu ostatecznego wprowadzenia miar metrycznych do 1927 r., natomiast
w 1924 r. zakazano dalszej produkcji miar i odważników wzorów tradycyjnych. Sukces osiągnięto
w oświacie, gdzie system metryczny stał się jedynym nauczanym. Jednocześnie z końcem 1922 r.
wraz z utworzeniem ZSRR powstał problem narzucenia systemu metrycznego pozostałym republikom sowieckim. O ile udawało się wprowadzanie systemu metrycznego w Rosji Europejskiej, na
Ukrainie, Białorusi i Zakaukaziu, to w Azji Środkowej i na Syberii był on przez miejscową ludność
odrzucany. Tego typu przyzwyczajenia, jak codziennie stosowane wielkości, mają charakter wartości wiążących pokolenia, toteż ich zmiana również jest zjawiskiem, które trzeba mierzyć w skali
przekraczającej trwanie jednego pokolenia. Rozumiał to D. Mendelejew, konstruując swoje propozycje, nie rozumieli, usiłujący uporządkować świat wedle swoich utopijnych idei, bolszewicy. Toteż
w 1927 r. zakazali równoległego oznaczania miar nowymi i starymi jednostkami i nakazali stosowanie wyłącznie miar metrycznych. Reformę uznali za zakończoną. Towarzyszyły temu zmiany organizacyjne. W 1930 r. utworzono Wszechzwiązkowy Komitet Standaryzacji38, a gdy wdrażanie systemu
metrycznego nadal szwankowało, zgodnie z logiką systemu, w którym lekarstwem na wszystkie
bolączki społeczne jest tworzenie kolejnych biurokracji specjalnych, w 1936 r. powołano Główny
Urząd Miar i Wag, a potem Komitet do Spraw Miar i Przyrządów Mierniczych39.
W okresie realizowanych w ZSRR od 1929 r. pięcioletnich planów gospodarczych, nastawionych
na intensywne uprzemysłowienie kraju, weszła do użycia ogromna liczba miar i przyrządów opartych
na systemie metrycznym, co zmieniło wiele przyzwyczajeń. Mimo to przez dziesięciolecia, aż po koniec XX w. i niekiedy aż do dziś, przy produkcji samochodów, pewnych rodzajów broni, zegarków,
„Сравнительныя таблицы русских, метрических и английских мер”.
„О введении международной метрической десятичной системы мер и весов”.
38
„Всесоюзный комитет стандарызации”.
39
„Главное управление мер и весов”, „Комитет по делам мер и измерительных приборов”.
36
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lamp naftowych, żarówek, butów, puszek na konserwy, też w drukarstwie (czcionki), walcowaniu rur
stosowane są jednostki niemetryczne. Ma to walor praktyczny, ponieważ zmiany oprzyrządowania
fabryk, a także przedmiotów codziennego użytku konsumentów były i są niekiedy zbyt kosztowne. Wraz z uprzemysłowieniem wracały dawne instytucje i system stworzony przez Mendelejewa.
W 1934 r. Naczelna Izba Miar i Wag została przekształcona w Naukowo–Badawczy Instytut Metrologii (Obecnie Wszechrosyjski Instytut Naukowo–Badawczy Służby Metrologicznej)40. Jego zasługą
jest pełne wprowadzenie systemu metrycznego w ZSRR, a co za tym idzie w krajach powstałych
po jego rozpadzie. W 2010 r. Instytut obchodził uroczyście 110 rocznicę powstania, uznając otwartą
w Moskwie pierwszą Izbę Kontrolną Miar i Wag za swoją poprzedniczkę. Owe izby kontrolne wielokrotnie zmieniały nazwę. Obecnie działają w Rosji pod nazwą centrów metrologii, standaryzacji
i certyfikacji, których zadaniem, obok weryfikacji wszelkich miar i wag, jest ochrona rynku przed
niebezpiecznymi dla obywateli produktami i usługami. Obecnie w Federacji Rosyjskiej obowiązuje
ustawa z 26 lipca 2008 r. „O zapewnieniu zgodności miar”, która umacnia stosowanie systemu miar
opartego, zgodnie z trendami nauki światowej, na podstawowych stałych wielkościach fizycznych41.

7. REFORMY PIENIĘŻNE W POREWOLUCYJNEJ ROSJI I ZSRR ORAZ
SYSTEM MONETARNY FEDERACJI ROSYJSKIEJ PO 1990 R.
Kierenki. Po rewolucji lutowej w Rosji w 1917 r. Rząd Tymczasowy wprowadził do obiegu pierwsze banknoty (ros. купюра), znane jako kierenki od nazwiska premiera Aleksandra Kiereńskiego.
Do 1919 r. emitował je także po rewolucji bolszewickiej Bank Państwowy RSFSR. Pozostawały
w obrocie na całym terytorium b. Imperium Rosyjskiego bez względu na rodzaj aktualnych władz.
Różne reżimy usiłowały wprowadzać także swoje banknoty, ale tylko kierenki drukowane do 1921 r.
miały dość powszechny zasięg. Drobne kierenki o nominałach do 20 i 40 rubli drukowano w arkuszach, które przycinano, wydając zarobki pracownikom. Często były fałszowane. Ponadto emitowano nominały 250 i 100 rubli. Najwyższy nominał — 1000 rubli nazywano „dumka” „dumskije
deńgi” (думка, думские деньги) od wizerunku siedziby Dumy Państwowej. Banknoty miały druk
dwustronny i znaki wodne. Odmianą kierenek były banknoty sowieckie wzoru 1918 r. Wyemitował
je w 1919 r. Bank Państwowy Rosji Radzieckiej. Do druku użyto matryc banknotów Rządu Tymczasowego. Od poprzednich różniły się tym, że dwugłowy orzeł carski nie miał korony, a podpisał je
szef banku Gieorgij Piatakow, stąd banknoty te nazwano „piatakowki”.
Sowznaki — „sowieckie znaki” pieniężne (совзнаки, советские казначейские знаки), znaki
skarbowe Rosji Sowieckiej, albo znaki rozliczeniowe (расчетный знак), zostały wprowadzone do
obiegu w 1919 r. i pozostawały w obrocie do 1924 r. Oficjalnie nie były nazywane pieniądzem, choć
faktycznie spełniały taką funkcję w gospodarce. Formalnie nazwa „znak pieniężny” (денежный
знак) pojawiła się na banknocie w 1922 r. Wówczas kurs wymienny znaków wynosił 1 rubel za
10 000 starych rubli (sowznaków, rubli carskich i kierenek), ale z powodu nadmiernej emisji uległ
szybkiej inflacji i sowznaki wzoru 1923 r. wymieniano na 100 rubli wzoru 1922 r. i ponad 1 000 000
rubli wcześniejszych emisji. Wraz z kolejnymi emisjami i dewaluacją rosły nominały banknotów.
W 1919 r. największy był banknot 10 000 rubli, w 1921 r. już 100 000; po wymianie 1922 r. wrócono
do 10 000, ale w 1923 r. drukowano nominały po 15 000 i 25 000 rubli.
Reforma 1922–1924 r. Ludowy komisarz (нарком) finansów Grigorij Sokolnikow (Briljant)
wprowadził do obiegu złoty czerwoniec — monetę o nominale 10 rubli (7,74234 g), notowaną na
wielu giełdach światowych, przeznaczoną do obrotu z zagranicą, choć część trafiła także na rynek
40
41

„Всесроссийский научно–исследовательский институт метрологической службы” (ВНИИМС).
Ustawa federalna „Об обеспечении единства измерений” nr 102–ФЗ.
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wewnętrzny ZSRR. Ze względu na to, że nie wszędzie chciano przyjmować monety z sowiecką
symboliką, mennica ZSRR zaczęła bić także monetę z wizerunkiem cara Mikołaja II, co pozwalało
dokonywać bez przeszkód zakupów na rynkach zachodnich. Stąd popularność tzw. „świnki” — dziesięciorublówki Mikołaja II będącej przedmiotem obrotu czarnorynkowego do końca epoki komunistycznej.
Jednocześnie dekretami z 5 i 22 lutego oraz 7 marca 1924 r. wprowadzono do obiegu banknoty oraz drobne srebrne i miedziane monety, a unieważniono sowznaki, które podlegały wykupowi po kursie 1 nominalny rubel złotem (biletami skarbowymi) za 50 000 rubli wzoru 1923 r.
lub 5 000 000 rubli wzoru 1922 r., lub 50 000 000 000 rubli wcześniejszych emisji. Wypuszczono
banknoty o nominałach 1, 3, 5, 10 i 25 czerwońców. Banknoty miały teoretycznie pokrycie w złocie (25%) i innych metalach szlachetnych. Ostatnim etapem reformy było wypuszczenie drobnych
nominałów o wysokości 1, 3, i 5 rubli złotem. 1 czerwoniec miał wartość 10 rubli (wszystko w przeliczeniu na bilety skarbowe). Wkrótce powrócono do tradycyjnego liczenia cen w rublach. Nazwa
„czerwońce” zaczęła oznaczać po prostu „pieniądze”.
W ten sposób zlikwidowano hiperinflację. Nowy banknot nosił oficjalną nazwę biletu Banku Państwowego ZSRR. Zamierzano utrzymywać stały kurs także papierowego czerwońca wobec zagranicznych walut wymienialnych. Nie osiągnięto tego, gdyż intensywny rozwój od 1925 r. państwowego przemysłu stymulował stale postępującą (pełzającą) inflację. Ostatecznie od wprowadzenia
gospodarki planowej w 1929 r. z systemu gospodarczego zostały wyparte mechanizmy rynkowe
i pieniądz w ZSRR przestał pełnić funkcję pieniądza, stał się jedynie kontrolowanym przez państwo
środkiem płatniczym.
Reforma monetarna w ZSRR w 1947 r. Powodem była ucieczka od deficytu i brak możliwości
sprostania popytowi na towary codziennego użytku, co wywoływało inflację. Powojenna refoma
została przeprowadzona w formie denominacji i konfiskaty wraz z likwidacją systemu kartkowego.
W ciągu 2 tygodni (16–29 grudnia 1947 r.) dokonano pełnej wymiany pieniądza, jednocześnie konfiskując obywatelom znaczną część oszczędności. Pieniądze przechowywane na kontach w Banku
Oszczędnościowym (Сбербанк) do kwoty 3 tys. rubli wymieniano 1 : 1; kwoty od 3 do 10 tys. rubli
umniejszano o 1/3, a kwoty powyżej 10 tys. rubli umniejszano o 2/3. Pieniądze przechowywane
w domu wymieniano po kursie 10 : 1. Także obligacje powszechnej pożyczki państwowej wymieniano po kursie 3 : 1; obligacje dobrowolne z 1938 r. po kursie 5 : 1; tylko obligacje z 1947 r. nie
były umniejszane. W zamian, zapewne dla efektu propagandowego, wraz ze zniesieniem systemu
kartkowego obniżono ceny niektórych towarów powszechnego użytku (chleb, mąka, makaron, kasza, odzież, buty i piwo). Średnio ceny obniżono o 17%.
Reforma monetarna w 1961 r. Po raz pierwszy w ZSRR reformę przygotowano jawnie. Miała służyć uporządkowaniu systemu monetarnego. Jej wprowadzenie ogłoszono w 1958 r. W 1960
przygotowano nowe banknoty i drobną monetę. 1 stycznia 1961 r. weszły do obiegu banknoty o nominałach 1, 3, 5, 10, 25, 50 i 100 rubli oraz monety o nominałach 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 kopiejek
i 1 rubel. Stare banknoty z 1947 r. oraz pozostające w obiegu monety srebrne, niklowe, miedziane
i brązowe emitowane od 1921 r. wymieniano po kursie 10 : 1. Ustalono jednocześnie parytet nowego
rubla w złocie (0,987412 g) oraz w stosunku do dolara USA — 90 kopiejek za 1 USD.
Reforma monetarna w 1991 r. Reforma przeprowadzona w ostatnim roku istnienia ZSRR była
próbą likwidacji nawisu inflacyjnego, podjętą przez ministra finansów, następnie premiera Walentina Pawłowa. Pretekstem była walka z fałszywymi rublami zalewającymi rynek. Wieczorem
22 stycznia 1991 r. Michaił Gorbaczow ogłosił natychmiastowe wycofanie z obiegu banknotów 50–
i 100–rublowych wzoru 1961 r. i jednocześnie konieczność wymiany pieniądza w bankach w ciągu
3 dni, przy czym wymieniano tylko 1000 rubli na osobę. Większe kwoty podlegały wymianie później i po sprawdzeniu legalności dochodów. Natomiast z książeczek oszczędnościowych zezwolono
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podjąć jedynie 500 rubli. Celów reformy nie osiągnięto. Z rynku ściągnięto zaledwie 10,5% masy
banknotów pozostających w obiegu Spadło jedynie zaufanie do władz. Ostatecznie pieniądze wzoru
1961 r. pozostały w obiegu obok pieniądza wzoru 1991 r. O inflacji świadczy pojawienie się banknotów wysokich nominałów. Pierwotnie wypuszczone banknoty o nominale 1, 3, 5 i 10 rubli poszerzono o nominały 50 i 100 rubli, a w końcu 200, 500 i 1000 rubli. Wyemitowano też nowe monety
o odmiennych od dotychczasowych rozmiarach.
Reforma w 1993 r. Przejście do gospodarki rynkowej, liberalizacja cen oraz wypuszczenie własnych walut przez kraje powstałe po rozpadzie ZSRR, co oznaczało koniec istnienia strefy rublowej,
zmusił rząd Federacji Rosyjskiej do emisji nowego pieniądza. Reforma ta, podobnie jak poprzednie,
miała charakter konfiskaty poprzez wprowadzenie szeregu ograniczeń w wymianie pieniędzy wzorów 1961 i 1991 r. Obywatele mogli wymienić jednorazowo zaledwie kwotę odpowiadającą 70 dolarom USA. Do tego wydarzenia odnosi się słynne powiedzenie premiera Wiktora Czernomyrdina
„Хотели как лучше, а получилось как всегда” (chcieli jak najlepiej, a wyszło tak jak zawsze) wypowiedziane na konferencji prasowej 6 sierpnia 1993 r. Udało się jednak zdjąć z rynku 24 miliardy
starych rubli papierowych.
Reforma w 1998 r. Współczesne pieniądze rosyjskie obowiązują od 1998 r. Ich wzory opracowano w latach 1997–1998. Przygotowywano je długo, ale władze nie mogły się zdecydować na ich
wprowadzenie. Ostatecznie prezydent Borys Jelcyn podpisał ustawę o wymianie pieniędzy 4 sierpnia 1997 r. Denominację przeprowadzono w skali 1 : 1000 starych banknotów wzoru 1993 i 1995 r.
Monet nie denominowano, tylko po prostu unieważniono je jako środek płatniczy. Wygląd banknotów pozostawiono, tylko na nowych pojawiły się małe nominały. Z obiegu zniknęły monety oraz
dawny banknot 1000 rubli, czyli papierowy 1 rubel wg nominału 1998 r. Weszły natomiast do obiegu
nowe monety z wizerunkiem św. Jerzego (1, 5, 10, 50 kopiejek) i monety z herbem Rosji o nominale
1, 2, 5, 10 rubli. Pieniądze niedenominowane wymieniano swobodnie do 2002 r.
Reforma wbrew intencjom wstrząsnęła Rosją. W sierpniu 1998 r., wskutek zadziałania tzw. piramid finansowych ogromnego długu zagranicznego i wewnętrznego nastąpił krach na giełdzie, odpływ kapitału spekulacyjnego z Rosji, pogłębiony decyzjami rządu i Banku Centralnego z 17 sierpnia 1998 r. Spowodowało to skok inflacji, opanowany w następnych latach. Do 2014 r. lat kurs rubla
utrzymywał się w miarę stabilnie na poziomie ± 28–32 rubli za 1 dolara USA. Jednak o postępującej
inflacji świadczy pojawianie się coraz wyższych nominałów, ostatnio 5000 rubli.
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и великом князе Алексии Петровиче, przekład М. Шафиров, Москвa 1712, wyd. 2: „повелением
ее императорского величества Екатерины Алексеевны”, 1725.
Пріклады како пишутся комплементы разные на немецкомъ языкѣ, то есть писанія отъ потентатовъ
къ потентатомъ, поздравительные и сожалѣтельные, и иные; такожде между сродніков
и пріятелей. Переведены съ немецкого на Россійскій языкъ напечатаны повѣлениемъ благочестивѣйшего велікого Государя Царя, и велікого князя Петра Алексіевіча, всея велікія і малыя, и бѣлыя Россіі самодержца, при благороднѣйшемъ Государѣ царевичѣ і велікомъ князѣ
Алексіі Петровічѣ, Въ царствующемъ велікомъ градѣ Москвѣ, лѣта осподня 1708, Апрілля.
Сазонов, Бельский, Полный Русский Письмовник. Сборник Образцовых Писем, Деловых Бумаг и Коммерческой Переписки. В пяти частях, шестое дополненное издание, С. Петербургъ 1887.
Сокольский И., Кабинетский и купеческий секретарь, или Собрание наилучших и употребительных писем, Как–то: похвалительных, рекомендательных, советовательных, увещательных, просительных, услугу предъявляющих, благодарительных, утешительных, поздравительных, нравоучительных, выговор или жалобу содержащих, извинительных, дружественных, Москва
1795.
Старинный малорусскій письмовникъ: „Книга глаголемая листовня”, cъ предисловіемъ Б. Д. Гринченко, Черниговъ 1901 (wersja elektroniczna dostępna na stronie: http://litopys.org.ua/rizne/hrinch.htm).
Ушаков С., Полный всеобщій стряпчій (или словарь руководсвующихъ познанію практическаго гражданскаго делопроизводства), С. Петербургъ, 1822–1826, 20 частей.
Формы и изъяснения о порядке веденія счетовъ, по провіантскому ведомству, съ присовокупленіенъ
нѣкоторыхъ узаконешй и постановленій, относящихся къ руководству по сей части. С. Петербургъ 1821.
Формы срочнымъ свѣдѣніямъ, изъ частей с. петербургской городской полиціи отправляемыхъ, С. Петербург 1817.

8. PISMA NA KORZE BRZOZOWEJ
Арцихoвский А. В., Борковский В. И., Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953–1954 гг.),
[т. 3], Москва 1958, (В. И. Борковский, Лингвистичечские данные Новгородских грамот на бересте, s. 87–155).
Арцихoвский А.В., Борковский В. И., Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956–1957 гг.),
[т. 5], Москва 1963, (В. И. Борковский, Лингвистичечские данные новгородских грамот на бересте (из раскопок 1956–1957 гг.), s. 167–322).
Арцихoвский А. В., Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 г.), [т. 2], Москва 1954.
Арцихoвский А. В., Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1958–1961 гг.), [т. 6], Москва 1963.
Арцихoвский А. В., Тихомиров М. Н., Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951 г.), [т. 1],
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Арцихoвский А. В., Янин В. Л., Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962–1976 гг.), [т. 7],
Москва 1978, (Д. А. Дрбоглав, Грамота № 488, s. 167–191 — pierwszy znaleziony brzozowy list
po łacinie).
Жуковская Л. П., Новгородские берестяные грамоты, Москва 1959.
Зализняк А. А., Древненовгородский диалект. Второе издание переработанное с учетом материала находок 1995–2003 гг., Москва 2004, (wydanie pierwsze z 1995 r. uwzględniało odkrycia do
1994 r., na s. 227–694 A. Zalizniak zamieścił teksty wszystkich 1035 odkrytych do 2003 r. gramot
ze swoim komentarzem, a następnie słownik i bibliografię).
Зализняк А. А., Малыгин П. Д., Янин В. Л., Берестяные грамоты из новгородских и новоторжских
раскопок 2001 г., „Вопросы языкознания”, 2002, № 6, s. 3–11.
Зализняк А. А., Носов Е. Н., Янин В. Л., Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2003 г., „Вопросы языкознания”, 2004, № 3, s. 15–24.
Зализняк А. А., Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование,
[w:] В. Л. Янин , А. А. Зализняк, Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990–
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Н. С. Кузнецов, Морфология, s. 103; В. И. Борковский, Синтаксис, s. 144; Н. В. Бахилина,
Лексика, s. 167; Приложение: Л. Н. Жуковская, Тексты грамот и переводы с разночтениями,
s. 189–204).
Янин В. Л., Я послал тебе бересту, Москва 1965 (wznowienie 1998).
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9. PAPIER I ZNAKI WODNE (FILIGRANY)
9.1. ALBUMY ZNAKÓW WODNYCH
Briquet Ch.–M., Les Filigranes. Dictionnaire Historique des Marques du Papier dès leurs apparition vers
1282 jusqu’en 1600, t. 1–4, Genève–Paris 1907, 2 wyd. Leipzig 1923; 3 wyd. (nieco zmniejszony
reprint) 1991.
Churchill W. A., Watermarks in paper in Holland, England, France etc., in the XVII and XVIII centuries
and their interconnection, Amsterdam 1935.
Denne S., Observations on paper marks: in a letter to Mr. Gough (1794), [w:] Archaeologia, London 12 (1794),
s. 114–123.
Hеawood E., Watermarks, mainly of the 17th and 18th centuries, Hilversum 1950.
Jansen H., Essay sur l’origine de la gravure en bois et en taille douce et sur la connaissance des estampes
des XV. et XVI. Siec les, ou il est parle de l’origine des cartes a jouer, etc suivi de recherches sur
l’origine du papier, etc..., Paris 1808, 2 vol.
Laucevičius E., Papiеrius Liеtuvoje XV–XVIII a., t. 1–2, Vilnius 1967.
Piccard G., Das Ochsenkopf–Wasscrzeichcn, v. 2, t. 1–3, Stuttgart 1966.
Piccard G., Die Kronen–Wasserzeichen, v. 1, Stuttgart 1961.
Piccard G., Die Turm–Wasserzeichen, v. 3, Stuttgart 1970.
Piccard G., Wasserzeichen Anker, v. 6, Stuttgart 1978.
Piccard G., Wasserzeichen Blatt, Blume, Baum, v. 12, Stuttgart 1982.
Piccard G., Wasserzeichen Buchstabe P, v. 4, t. 1–3, Stuttgart 1977.
Piccard G., Wasserzeichen Dreiberg, v. 16, t. 1–2, Stuttgart 1996.
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Piccard G., Wasserzeichen Hand und Handschuh, v. 17,Stuttgart 1997.
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1962.
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1923.
Клепиков С. А., Бумага с филигранью „Герб города Амстердама” (Материалы для датировки рукописных и печатных текстов), „Записки Отдела рукописей [ГБЛ]”, 1963, вып. 20, s. 315–352.
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Клепиков С. А., Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII–XX
веков. Всесоюзная книжная палата, Москва 1959.
Клепиков С. А., Филиграни на бумаге русского производства XVIII — начала XX века, Москва 1978.
Клепиков С. А., Кукушкина М. В., Филигрань „Рrо patria” на бумаге русского и иностранного происхождения (Материалы для датировки рукописных и печатных текстов). Продолжение,
[w:] Сборник статей и материалов Библиотеки АН СССР по книговедению, вып. 3, Ленинград 1971, s. 319–382.
Клепиков С. А., Кукушкина М. В., Филигрань „Рrо patria” на бумаге русского и иностранного происхождения, [w:] Сборник статей и материалов Библиотеки АН СССР но книговедению, вып.
1, Ленинград 1965, s. 83–191.
Кукушкина М. В., Филиграни на бумаге русских фабрик XVIII — начала XIX в. (Обзор собрания П. А. Картавова), [w:] Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отделения Библиотеки Академии
наук, ред. В. П. Адрианова–Перетц, вып. 2: XIX–XX века, Москва–Ленинград 1958, s. 285–371.
Лихачев Н. П., Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве, С.–Петербург
1891.
Лихачев Н. П., Палеографическое значение бумажных водяных знаков, С.–Петербург 1899, ч. 1–3;
[2 wyd.: Likhachev’s watermarks. An English–language version, vol. 1–2, ed. by J. S. G. Simmons
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illustrantia, vol. 15)].
Мацюк О. Я., Папір та філіграні на українських землях (XVI — початок XX ст.), Київ 1974.
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10.3. SPISY WŁADCÓW I URZĘDNIKÓW JAKO POMOCE W CHRONOLOGII
10.3.1. WŁADCY I URZĘDNICY ROSYJSCY
Dąbrowski D., Rodowód Romanowiczów książąt halicko–wołyńskich, Poznań–Wrocław 2002.
Бapсyкoв А., Списки гopoдoвыx вoевoд и дpyгих лиц вoевoдскoгo yпpавлeния Мoскoвскoгo гoсyдapства XVII стoлетия пo нaпечaтанным пpавительственным akтaм, С.–Петербург l902.
Бoгоявленский C. K., Пpиказныe сyдья ХVII века, Москва–Ленинград 1946.
Bеселовский С. Б., Дьяки и пoдьячие XV–XVII вв., Москва 1975.
Cтpoев П. М., Списки иеpapхoв и нaстoятелeй мoнaстыpей poссийскoй цeркви, С.–Петербург 1877.
Экземпляpский А В., Вeликиe и yдeльные князья ceвepнoй Рyси в тaтaрский пеpиoд с 1238 г. пo 1505 г.,
т. 1–2, С.–Петербург 1889–1891.

10.3.2. WŁADCY I URZĘDNICY POLSCY I LITEWSCY
Boniecki A., Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku, Warszawa 1887.
Tęgowski J., Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań–Wrocław 1999.
Wdowiszewski Z., Genealogia Domu Wazów w Polsce, „Miesięcznik Heraldyczny”, 1938, nr 6, 7–8.
Wdowiszewski Z., Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce, Kraków 2005.
Wdowiszewski Z., Genealogia Jagiellonów, Warszawa 1968.
Wolff J., Kniaziowie litewsko–ruscy od końca XIV wieku, Warszawa 1895.

10.3.3. SPISY URZĘDNIKÓW KRÓLESTWA POLSKIEGO
Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, t. 3: Ziemie ruskie,
z 1: Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku. (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy, oprac. K. Przyboś, Kórnik 1987.
Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, z. 2: Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Gmiterek i R. Szczygieł, Kórnik 1992.
Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, z 3: Urzędnicy podolscy XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, A. Sochacka, Kórnik
1998.
Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, z. 4, Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego, oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, Kórnik 2002.
Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, z. 5: Urzędnicy wołyńscy XIV–XVIII w., oprac. M. Wolski, Kórnik 2007.
Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, t. 8: Urzędnicy podlascy XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Dubas–Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik 1994.
Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, t. 9: Urzędnicy inflanccy XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski i A. Rachuba, Kórnik 1994.
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Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, t. 10: Urzędnicy
centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela,
T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, Kórnik 1992.

10.3.4. SPISY URZĘDNIKÓW WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO
Deputaci Trybunału głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1582–1696. Spis, pod red. A. Rachuby,
oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, Warszawa 2007.
Deputaci Trybunału głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1697–1794, pod red. A. Rachuby, oprac. A. Rachuba, P. Romaniuk, współpr. A. Macuk, J. Aniszczenko, Warszawa 2004.
Kułakowśkyj P., Urzednicy ziemscy Czernihowszczyzny i Siewierszczyzny (do 1648 r.), „Studia Źródłoznawcze”, 2000, 38, s. 53–80.
Ragauskas A., Vilniaus miesto valdantysis elitas XVII a. Antrojoje pusėje (1662–1702 m.), Vilnius 2002.
Saviščtvas E., Žemaitijos savivalda ir valdžios elitas 1409–1566 metais, Vilnius 2010.
Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, pod red. A Gąsiorowskiego, t. 11: Urzędnicy
centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Lulewicz
i A. Rachuba, Kórnik 1994.
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 1: Województwo wileńskie, XIV–XVIII wiek, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. P. Romaniuk, współpraca U. Jamialjanczyk, A. Macuk, Warszawa 2004.
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 2: Województwo trockie. XIV–XVIII wiek, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. P. Romaniuk, A. Haratym, współpraca A. Macuk, J. Aniszczanka, Warszawa 2009.
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 4: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie, XIV–
XVIII wiek, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. P. Romaniuk, Warszawa 2003.
Wolff J., Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386–1795, Kraków 1885.

W PRZYGOTOWANIU
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 3: Księstwo Żmudzkie, XV–XVIII wiek, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. P. Romaniuk
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 5: Ziemia połocka i województwo połockie, XIV–XVIII wiek.
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 6: Ziemia nowogródzka i województwo nowogródzkie,
XV–XVIII wiek.
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 7: Ziemia witebska i województwo witebskie. XIV–XVIII
wiek.
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie, XV–XVIII wiek.
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 9: Województwo mścisławskie, XVI–XVIII wiek.
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 10: Ziemia mińska i województwo mińskie, XV–XVIII wiek.

11. KSIĄŻKA RĘKOPISMIENNA — FORMAT I OPRAWA
Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.
Dahl S., Dzieje książki, Wrocław 1965.
Dubowik H., Dzieje książki i bibliotek w zarysie, Warszawa 1982.
Grycz J., Gryczowa A., Historia książek i bibliotek w zarysie, Warszawa 1972.
Kawecka–Gryczowa A., Biblioteka ostatniego Jagiellona. Pomnik kultury renesansowej, Wrocław 1988,
rozdz. V. Oprawy, s. 91–99 i ilustracje.
Sułkowska–Kurasiowa I., Archiwum dokumentowe W. Ks. Litewskiego, Warszawa 1958.
Szwejkowska H., Książka drukowana XV–XVIII wieku. Zarys historyczny, Wrocław–Warszawa 1980.
Автократов, В. Н., К истории замены столбцовой формы делопроизводства тетрадной в начале
XVIII в., „Проблемы источниковедения”, 1959, т. 7, s. 274–286.
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Акты исторические, относящиеся к России, извлеченные из иностранных архивов и библиотек
А. И. Тургеневым. Historica Russiae Monumenta, т. 1, 1841.
Акты исторические, относящиеся к России, извлеченные из иностранных архивов и библиотек
А. И. Тургеневым. Historica Russiae Monumenta, т. 2, 1842.
Дополнения к Актам историческим, относящимся к России. Supplementura ad Historica Russiae
Monumenta, 1848.
IV. Акты юридические или собрание форм старинного делопроизводства, С.–Петербург 1838.
V. Акты, относящиеся до юридического быта древней России, С.–Петербург,
т. 1, 1857;
т. 2, 1864;
т. 3, 1884.
Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, С.–Петербург,
т. 1: 1361–1598, 1863;
т. 2: 1506–1544, 1848;
т. 3: 1544–1587, 1848;
т. 4: 1588–1632, 1851;
т. 5: 1659–1665, 1867;
т. 6: 1665–1668, 1869;
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т. 7: 1657–1663, 1668–1669, 1872;
т. 8: 1668–1669, 1648–1657, 1875 (рецензия: „Древняя и новая Россия”, 1875, № 12, s. 390–396);
т. 9: 1668–1672, 1877;
т. 10: (Дополнение к III тому), 1878;
т. 11: 1672–1674, прибавления 1657, 1879;
т. 12: 1675–1676, 1882;
т. 13: 1677–1778, 1884;
т. 14: (Дополнение к III тому), 1889;
т. 15: 1658–1659, 1892.
Акты, относящиеся к истории Западной России, С.–Петербург,
т. 1: 1340–1506, 1846;
т. 2: 1506–1544, 1848;
т. 3: 1544–1587, 1848;
т. 4: 1588–1632, 1851;
т. 5: 1633–1699, 1853.
т. 1(6): Сборник документов канцелярии великого князя литовского Александра Ягеллончика, сост., коммент., вспом. указ. М. Е. Бычкова (отв. сост.), О. И. Хоруженко, А. В. Виноградов; отв. ред.
тома С. М. Каштанов, 2012 (jest to edycja ks. 6 wpisów Metryki Litewskiej).
Русско–Ливонские акты, собранные К. Е. Папьерским (Russisch–Livlandische Urkunden gesammelt von
К. Е. Napiersky), С.–Петербург 1868.
Кунгурские акты XVII века (1668–1699 г.), ред. А. А. Титов, С.–Петербург 1888.

15.4. РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Seria zbiorów dokumentów wydawana w latach 1872–1927, jedno z najlepiej przygotowanych i największych
wydawnictw źródłowych w Rosji1.
Т. 1: Памятники, относящиеся к Смутному времени, С.–Петербург 1872.
Т. 2: Памятники, относящиеся к Смутному времени, С.–Петербург 1875.
Т. 3: Памятники, относящиеся к Смутному времени, С.–Петербург 1876.
Т. 4: Памятники полемической литературы в Западной Руси, кн. 1, С.–Петербург 1878.
Т. 5: Акты Иверского Святоозерского монастыря (1582–1706), С.–Петербург 1878.
Т. 6: Памятники древнерусского канонического права, ч. 1: (Памятники XI–XV в.), С.–Петербург 1880;
2–е изд., 1908.
Т. 7: Памятники полемической литературы в Западной Руси, кн. 2, С.–Петербург 1882.
Т. 8 [сборник статей], С.–Петербург 1884.
Т. 9: А. Приходо–расходные книги Казенного приказа; Б. Записные книги Московского стола [5 V 1626–
31 VIII 1627; IX 1633–VIII 1634], С.–Петербург 1884.
Т. 10: Записные книги Московского стола. 1636–1663 г., С.–Петербург 1886.
Т. 11: Записные книги Московского стола: I. 1663–1664 г.; II. 1678–1679 г.; Приложение: Переписные
книги Ростова Великого второй половины XVII века, С.–Петербург 1889.
Т. 12: Акты Холмогорской и Устюжской епархии, ч. 1: 1500–1699 гг., С.–Петербург 1890.
Т. 13: Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени, С.–Петербург
1891; 3–е изд. Ленинград 1925.
Т. 14: Акты Холмогорской и Устюжской епархий, ч. 2, С.–Петербург 1894.
Т. 15: I. Русские акты Ревельского городского архива; II. Кормленая книга Костромской чети 1613–
1627; III. Кабальные Новгородские книги 1597 и 1599–1600; IV. Судное дело Чуваш Симбирского уезда; V. Наказ Афанасию Филипповичу Пашкову на воеводство в Даурской земле, 1655;
VI. Наказ Пазухиным, посланным в Бухару, Балх и Юргенч, 1669, С.–Петербург 1894.
1

П. Г. Софинов, Из истории русской дореволюционной археографии, Москва 1957.
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Т. 16: Русские акты Копенгагенского государственного архива, С.–Петербург 1897.
Т. 17: I. Писцовая и переписная книги XVII в. по Нижнему Новгороду; II. Записная книга крепостным
актам XV–XVII вв., явленным в Новгороде дьяку Д.Алябьеву; III. Десятки Пензенского края
(1669–1696). С.–Петербург 1898.
Т. 18: Донские дела, кн. 1, С.–Петербург 1898.
Т. 19: Памятники полемической литературы в Западной Руси, кн. 3, С.–Петербург 1903.
Т. 20: Литовская Метрика, т. 1 [Книги судных дел], С.–Петербург 1903.
Т. 21: Дела Тайного приказа, кн. 1, С.–Петербург 1907.
Т. 22: Дела Тайного приказа, кн. 2, С.–Петербург 1908.
Т. 23: Дела Тайного приказа, кн. 3, С.–Петербург 1904.
Т. 24: Донские дела, кн. 2, С.–Петербург 1906.
Т. 25: Акты Холмогорской и Устюжской епархий, ч. 3, С.–Петербург 1908.
Т. 26: Донские дела, кн. 3, С.–Петербург 1909.
Т. 27: Литовская Метрика, отдел 1, ч 1: Книги записей, т. 1, С.–Петербург 1910.
Т. 28: Приходно–расходные книги московских приказов, кн. 1, Москва 1912.
Т. 29: Донские дела, кн. 4, С.–Петербург 1913.
Т. 30: Литовская Метрика, отделы 1–2, ч. 3: Книги публичных дел, т. 1, Юрьев 1914.
Т. 31: Сочинения князя Курбского, т. 1, С.–Петербург 1914.
Т. 32: Архив П. М. Строева, т. 1, Петроград 1915.
Т. 33: Литовская Метрика, отдел 1, ч. 3: Книги публичных дел. Пописы войска Литовского [1528, 1565,
1567 гг.], Петроград 1915.
Т. 34: Донские дела, кн. 5, Петроград 1917.
Т. 35: Архив П. М. Строева, т. 2, Петроград 1917.
Т. 36: Памятники древнерусского канонического права, ч. 2, вып. 1, Петроград 1920.
Т. 37: Приходо–расходные книги Болдино–Дорогобужского монастыря, Петроград 1923.
Т. 38: Дела Тайного приказа, кн. 4, Ленинград 1926.
Т. 39: Памятники истории старообрядчества XVII в., кн. 1, вып. 1, Ленинград 1927.

15.5. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ (ПСРЛ)
http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/psrl.htm
Том 1
ПСРЛ, т. 1: Лаврентьевская и Троицкая летописи, С. Петербург 1846 [1) Древний текст летописи Нестора по Лаврентьевскому списку (852–1110 гг.); 2) Продолжение Лаврентьевского списка
(1112–1305 гг.); 3) Троицкая летопись (1206–1419 гг.)].
ПСРЛ, т. 1, 2–е изд.: Летопись по Лаврентьевскому списку, С. Петербург 1872 [а) Повесть временных
лет в суздальской редакции начала XII века; б) так называемая Суздальская летопись, в которой рассказ событий доведен до 1305 г.; в) продолжение Суздальской летописи, напечатанное
по списку Московской Духовной Академии, в котором происшествия доведены до 1419 г.].
ПСРЛ, т. 1, 3–е изд.: Летопись по Лаврентьевскому списку, С. Петербург 1897 [перепечаткa издания
1872 + Приложения: 1) погибший Троицкий пергаменный список, насколько он сохранился
в 10 напечатанных листах Лаврентьевского списка издания 1804 года; 2) начало Поучения
Владимира Мономаха, напечатанное на полууставной приписке (конца ХVIII в.), находящейся
в конце рукописи XV в.].
ПСРЛ, т. 1: Лаврентьевская летопись, 2–е изд.,
вып. 1: Повесть временных лет, ред. Е. Ф. Карский, Ленинград 1926;
вып. 2: Суздальская летопись по Лаврентьевскому списку, ред. Е. Ф. Карский, Ленинград 1927;
вып. 3: Приложения: Продолжение Суздальской летописи по Академическому списку. Указатели, ред.
Е. Ф. Карский, Ленинград 1928.
ПСРЛ, т. 1: Лаврентьевская летопись, вып. 1–3 [репринт с дополнениями издания 1926–1928] Москва
1997; Москва 2001.
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Том 2
ПСРЛ, т. 2: Ипатьевская летопись, С.–Петербург 1843, Приложение: Густынская летопись.
ПСРЛ, т. 2, изд. 2–ое: Летопись по Ипатскому списку, С. Петербург 1871 [1) Повесть временных леть
до 1111 г.; 2) Летопись Киевская и Юго–Западной Руси с 1111 до 1201 г. и 3) Летопись Галицко–Волынская с 1201 по 1292 г.].
ПСРЛ, т. 2, изд. 3–ое: Ипатьевская летопись, под ред. А. А. Шахматова, С.–Петербург 1908 [текст
Ипатьевского списка; в вариантах даны чтения Хлебниковского и Погодинского списков.
В Приложении помещены разночтения из Ермолаевского списка].
ПСРЛ, т. 2, изд. 4–ое: Ипатьевская летопись, вып. 1, под ред. А. А. Шахматова, Петроград 1923.
ПСРЛ, т. 2., изд. 3–ое: Ипатьевская летопись, под ред. А. А. Шахматова, [репринтное издание], Москва
1962; [репринтное издание с дополнениями, с предисл. Б. М. Клосса] Москва 1998; Москва
2001.
Том 3
ПСРЛ, т. 3: Новгородские летописи, С. Петербург 1841 [1) Новгородская первая летопись (1016–1442
гг.); 2) Новгородская вторая летопись (911–1587 гг.); Прибавления: а) Роспись, или краткий
летописец, новгородских владыкъ; б) отрывок из разряда новгородских летописей; 3) Новгородская третья летопись (988–1716 гг.). Прибавление: Извлечение из рукописи об осаде
Тихвинского монастыря шведами в 1613 году].
ПСРЛ, т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, Москва 2000.
Том 4
ПСРЛ, т. 4: Новгородская и Псковская летописи, С. Петербург 1848 [1) Новгородская четвертая летопись (1113–1496 гг.); 2) Псковская первая летопись (859–1609 гг.);. Прибавления: а) Слово
о житии и о преставлении великаго князя Димитрия Ивановича, царя русского; б) Сказание
дьяка Александра о Царьграде; в) Повесть о преставлевии тверского князя Михаила Александровича].
ПСРЛ, т. 4, ч. 1–ая: Новгородская 4–я летопись, вып. 1–ый, изд. 2–ое, Петроград 1915 [Новгородская
четвертая летопись (913–1380 гг.)].
ПСРЛ, т. 4, ч. 2–ая: Новгородская 5–я летопись, вып. 1–ый, Петроград 1917 [Новгородский летописный
свод XV века, условно названный Новгородскою пятою летописью].
ПСРЛ, т. 4, ч. 1–ая: Новгородская 4–я летопись, вып. 2–й, Ленинград 1925.
ПСРЛ, т. 4, ч. 1: Новгородская четвертая летопись, вып. 3, Ленинград 1929 [списки: 1. Список Дубровского (т.н. Новогородская летопись Дубровского); 2. Список Архивского Сборника; 3. Список
Н. К. Никольского; 4. Новгородский список; 5. Голицынский список].
ПСРЛ, т. 4, ч. 1: Новгородская четвертая летопись, Москва 2000.
Том 5
ПСРЛ, т. 5: Псковская и Софийская летописи, С. Петербург 1851 [1) Псковская вторая летопись
(854–1486 гг.). Прибавления: а) Об осаде Пскова шведским королем Густавом–Адольфом
и о военных действиях шведов в Псковской области в 1615 г., о московских событиях во
время Смутного периода и о восшествии на престол царя Михаила Федоровича; б) Об отступлении Пскова от Московского государства в эпоху междуцарствия; г) Летописная статья
о крещении чуди и лопарей. 2) Софийская первая летопись (852–1471 гг.). Отдельные сказания: а) Повесть о житии великаго князя Александра Невскаго; б) Описание мученической
кончины двух Михаилов, черниговскаго и тверского; в) Сказание о подвигах великого князя
Димитрия Донского; г) Сказание о взятии Тохтамышем Москвы; д) Духовное завещание митрополита Киприана].
ПСРЛ, т. 5, вып. 1: Софийская первая летопись, изд. 2–е, Ленинград 1925.
ПСРЛ, т. 5, вып. 2: Псковские летописи, Москва 1955.
ПСРЛ, т. 5, вып. 1: Псковские летописи, Москва 2003.
ПСРЛ, т. 5, вып. 2: Псковские летописи, Москва 2000.
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Том 6
ПСРЛ, т. 6, Софийские летописи, С. Петербург 1853 [1) Продолжение Софийской первой летописи
(1471–1539 гг.). Прибавления: а) Устав великого князя Ярослава Владимировича о судах (Русская Правда); б) Святого правовернаго великого самодержца царя Костантина греческого закона судебник; в) Устав святого великого князя Владимира о церковных судах и о десятинах;
г) Послание архиепископа Новгородскаго Василия ко владыке тверскому Феодору; д) Побоище великаго князя Димитрия Ивановича на Дону с Мамаем; е) О Московском взятии от царя
Тохтамыша и о пленении земли Русской; ж) о житии и о преставлении великого князя Димитрия Ивановича, царя русскаго. 2) Софийская вторая летопись (1392–1534 гг.). Вставочные
статьи: а) Описание Флорентийскаго собора; б) Путешествие Афанасия Никитина в Индию;
в) Духовное завещание митрополита Фотия; г) Послание ростовскаго архиепископа Вассиана великому князю Ивану Васильевичу; 3) Отрывок Русской летописи (1445–1552 гг.). Прибавления: а) Грамота папы Пия II митрополиту Григорию; б) Сказание о чуде св. Варлаама
над умершим отроком; в) Сказание митрополита Феодосия об исцелившемся хромце у гроба
св. митрополита Алексея; г) Путешествие Афанасия Никитина в Индию].
ПСРЛ, т. 6, вып. 1: Софийская первая летопись старшего извода, подг. текста С. Н. Кистерева
и Л. А. Тимошиной, предисл. Б. М. Клосса, Москва 2000.
ПСРЛ, т. 6, вып. 2: Софийская вторая летопись, подг. текста С. Н. Кистерева и Л. А. Тимошиной, предисл. Б. М. Клосса, Москва 2001.
Том 7
ПСРЛ, т. 7: Летопись по Воскресенскому списку, подг. к изданию Я. И. Бередниковым и А. Ф. Бычковым, под ред. А. С. Норова, С. Петербург 1856.
ПСРЛ, т. 7: Летопись по Воскресенскому списку, Москва 2001.
Том 8
ПСРЛ, т. 8: Продолжение летописи по Воскресенскому списку, под ред. А. Ф. Бычкова, С. Петербург
1859.
ПСРЛ, т. 8: Продолжение летописи по Воскресенскому списку, Москва 2001.
Том 9–12, Никоновская летопись
ПСРЛ, т. 9: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью, под ред.
А. Ф. Бычкова, С. Петербург 1862 [(859–1176 гг.) Статьи, напечатанные в начале 9 тома:
а) История о епископиях, подчиненных митрополиту киевскому; б) Краткий летописец патриарха цареградского Никифора; в) Дар великого князя Димитрия Ивановнча Донского в Сергиев монастырь].
ПСРЛ, т. 9: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью, под ред.
А. Ф. Бычкова, переиздание: Москва 1965.
ПСРЛ, т. 9: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью, c прилож. извлеч. из моногр. Б. М. Клосса, Никоновский свод и русские летописи XVI–XVIII веков, Москва
2000.
Том 10
ПСРЛ, т. 10: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью [1177–
1362 гг.], под ред. А. Ф. Бычкова, С. Петербург 1885, Приложение: Повесть об убиении черниговского князя Михаила и боярина его Федора в Орде.
ПСРЛ, т. 10: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью, под ред.
А. Ф. Бычкова, переиздание: Москва 1965.
ПСРЛ, т. 10: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью, Москва 2000.
Том 11
ПСРЛ, т. 11: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью [1362–
1424 гг.], под ред. С. Ф. Платонова, С. Петербург 1897.
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ПСРЛ, т. 11: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью, (Продолжение), репринт: Москва 2000.
Том 12
ПСРЛ, т. 12, Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью [1425–
1506 гг.] под ред. С. Ф. Платонова при участии С. А. Адрианова, С. Петербург 1901, Приложение: Дополнительные приписки в списке Арх. II.
ПСРЛ, т. 12: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью, (Продолжение), репринт: Москва 2000.
Том 13
ПСРЛ, т. 13, половина 1–ая: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью
[1506–1558 гг.], под ред. С. Ф. Платонова при участии С. А. Адрианова, С. Петербург 1904.
ПСРЛ, т. 13, половина 2–ая: Дополнения к Никоновской летописи, под ред. С. Ф. Платонова,
С.–Петербург 1906 [1) летописный текст за годы 1558–1567; 2) Так называемая Царственная
книгя., 3) фрагменты: „учреждение опричнины”, уложение о службе 1556 г.].
ПСРЛ, т. 13: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. (Продолжение), репринт: Москва 2000.
Том 14
ПСРЛ, т. 14, половина 1–ая: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью, под ред. С. Ф. Платонова и П. Г. Васенко, С.–Петербург 1910 [1) Повесть о честном житии
царя и великого князя Федора Ивановича всея Руссии; 2) Новый летописец].
ПСРЛ, т. 14, половина 2–ая: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью, Петроград 1918, Указатель к IX–XIV тт. ПСРЛ, под ред. В. Г. Дружинина.
ПСРЛ, т. 14: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью, с приложением извлечений из монографии Б. М. Клосса, Никоновский свод и русские летописи XVI–
XVIII веков, репринт: Москва 2000.
Том 15
ПСРЛ, т. 15: Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью, под ред. А. Ф. Бычкова, С.–Петербург 1863 [(852–1499 гг.) части: а) Хронограф, глаголемый летописец русский; б) Книга,
глаголемая хронограф, иже зовется по–русски летописец; в) Временник Софийский; г) Летописец Тверского княжения].
ПСРЛ, т. 15, 2 изд., вып. 1: Рогожский летописец, Петроград 1922.
ПСРЛ, т. 15: Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью, под ред. А. Ф. Бычкова, фототипическое воспроизведение, Москва 1965.
ПСРЛ, т. 15: Рогожский летописец. Тверской сборник, репринт с 1 вып. 2 изд. 15 т. (Пгр., 1922) и Тверского сборника по 1 изд. 15 т., предисловие Б. М. Клоссаб, Москва 2000.
Том 16
ПСРЛ, т. 16: Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки, под ред. А. Ф. Бычкова и К. Н. Бестужева–Рюмина, С.–Петербург 1889.
ПСРЛ, т. 16: Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки, Москва 2000.
Том 17
ПСРЛ, т. 17, Западнорусские летописи, под ред. С. Л. Пташицкого и А. А. Шахматова, С.–Петербург
1907 [(617–678): летописи по спискам Супрасльскому, Уваровскому, Русского Археологического Общества, графа Рачинскаго, Евреиновскому, Быховца и др.].
ПСРЛ, т. 17: Западнорусские летописи, Москва 2008.
Том 18
ПСРЛ, т. 18: Летопись Симеоновская, под ред. А. Е. Преснякова, С. Петербург 1913.
ПСРЛ, т. 18: Симеоновская летопись, Москва 2007.
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Том 19
ПСРЛ, т. 19: История о Казанском царстве (Казанский Летописец), под ред. Г. З. Кунцевича, С.–Петербург 1903.
ПСРЛ, т. 19: История о Казанском царстве, Львовская летопись, Москва 2000.
Том 20
ПСРЛ, т. 20, половина 1–ая: Львовская летопись, ч. 1, под ред. С. А. Андианова, С. Петербург 1910.
Львовская летопись (858–1533 гг.).
ПСРЛ, т. 20, половина 2–ая: Львовская летопись, ч. 2, под ред. С. А. Андианова, С. Петербург 1914.
Львовская летопись (1534–1560 гг.).
ПСРЛ, т. 20: Львовская летопись, Москва 2004.
Том 21
ПСРЛ, т. 21, половина 1–ая: Книга Степенная царского родословия (1–10 степени граии), ч. 1, под ред.
П. Г. Васенко, С. Петербург 1908.
ПСРЛ, т. 21, половина 2–ая: Книга Степенная царского родословия (11–17 степени граии), ч. 2, под ред.
П. Г. Васенко, С. Петербург 1913.
ПСРЛ, т. 21, т. 1: Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам, Москва 2007.
ПСРЛ, т. 21, т. 2: Степенная книга царского родословия, Москва 2008.
Том 22
ПСРЛ, т. 22, ч. 1–ая: Хронограф редакции 1512 года, ред. С. П. Розанова, С. Петербург 1911 [Приложения: а) Повесть о начале и взятии Царяграда; б) Списки митрополитов и епископов; в) Отрывки русской летописи 1453–1514, 1451–1551, 1456–1533 гг.].
ПСРЛ, т. 22, ч. 2–ая: Хронограф западно–русской редакции, С. Петербург 1914.
ПСРЛ, т. 22: Русский хронограф, Москва 2005.
Том 23
ПСРЛ, т. 23: Ермолинская летопись, под ред. Ф. И. Покровского, С. Петербург 1910.
ПСРЛ, т. 23: Ермолинская летопись, Москва 2004.
Том 24
ПСРЛ, т. 24: Летопись по Типографскому списку, Петроград 1921.
ПСРЛ, т. 24: Типографская летопись, Москва 2000.
Том 25
ПСРЛ, т. 25: Московский летописный свод конца XV в., под ред. М. Н. Тихомирова, Москва–Ленинград
1949.
ПСРЛ, т. 25: Московский летописный свод конца XV в., Москва 2004.
Том 26
ПСРЛ, т. 26: Вологодско–Пермская летопись, Москва–Ленинград 1959.
ПСРЛ, т. 26: Вологодско–Пермская летопись, Москва 2006.
Том 27
ПСРЛ, т. 27: Никаноровская летопись, Сокращенные летописные своды конца XV века, Москва–Ленинград 196 [Сокращенные летописные своды конца XV века: 1) Хронограф ленинградского
списка Никаноровской летописи; 2) Сокращенный летописный свод 1493 г.; 3) Сокращенный
летописный свод 1495 г.]
ПСРЛ, т. 27: Никаноровская летопись, Москва 2007.
Том 28
ПСРЛ, т. 28: Летописный свод 1497. Летописный свод 1518 (Уваровская), Москва–Ленинград 1963.
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Том 29
ПСРЛ, т. 29: Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича. Александро–Невская
летопись. Лебедевская летопись, подготовка текста А. А. Зимина и М. Е. Бычковой, предисловие А. А. Зимина, Москва 1965.
ПСРЛ, т. 29: Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича. Александро–Невская
летопись. Лебедевская летопись, Москва 2009.
Том 30
ПСРЛ, т. 30: Владимирский летописец. Новгородская вторая (Архивская) летопись, Москва 1965.
Том 31
ПСРЛ, т. 31: Летописцы последней четверти XVII в., Москва 1968 [1) Мазуринский летописец; 2) Летописец 1619–1691; 3) Летописное сказание Петра Золотарева].
Том 32
ПСРЛ, т. 32: Белщрусско–литовские летописи, составитель Н. Н. Улащик, Москва 1975 [Хроники: Литовская и Жмойтская, и Быховца. Летопивси: Баркулабовская, Аверки и Панцырного],
Том 33
ПСРЛ, т. 33: Холмогорская летопись. Двинской летописец, Ленинград 1978.
Том 34
ПСРЛ, т. 34: Постниковский, Пискаревский, Московский и Бельский летописцы, Москва 1978
Том 35
ПСРЛ, т. 35: Летописи Белорусско–литовские, сост. и автор предисл. Н. Н. Улащик, Москва 1980 [Никифоровская летопись; Супрасльская; Слуцкая летопись; Виленская летопись; Летопись археологического общества; Академическая летопись; Origo Regis Jagyelo et Witholdi Ducum
Lithuanie; Волынская краткая летопись; Летопись Красинского; Летопись Рачинского; Ольшевская летопись; Румянцевская летопись; Евреиновская летопись; Могилевская хроника
Т. Р. Сурты и Ю.Трубницкого; Отрывок из летописи Родословная князей Одинцевичей].
Том 36
ПСРЛ, т. 36: Сибирские летописи, ч. 1: Группа Есиповской летописи, предисл. Н. Н. Покровского,
Е. К. Ромодановской, Москва 1987.
Том 37
ПСРЛ, т. 37: Устюжские и Вологодские летописи XVI–XVIII вв., сост. Н. А. Казакова, К. Н. Сербина,
Ленинград 1982 [Список Мациевича; Архангелогородский летописец; Устюжский летописец;
Летописец устюжских воевод; Перечень устюжских бургомистров и ратманов; Летописец
Льва Вологдина; Дополнения к летописцу Льва Вологдина; Выписка из Универсальной истории; Вологодская летопись; Летописец Ивана Слободского; Летописные записи о царствовании Михаила Федоровича и Алексея Михайловича].
Том 38
ПСРЛ, т. 38: Радзивиловская летопись, изд. подг. М. Д. Приселковым, Ленинград 1989.
Том 39
ПСРЛ, т. 39: Софийская первая летопись по списку И. Н. Царского, ред. В. И. Буганов, Б. М. Клосс,
Москва 1994.
Том 40
ПСРЛ, т. 40: Густынская летопись, подг. текста Ю. В. Анхимюка, С. В. Завадской и др., С.–Петербург
2003.
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Том 41
ПСРЛ, т. 41: Летописец Переславля Суздальского (Летописец русских царей), предисл. Б. М. Клосса,
Москва 1995.
Том 42
ПСРЛ, т. 42: Новгородская Карамзинская летопись, С.–Петербург 2002.
Том 43
ПСРЛ, т. 43: Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского, пдг. текста О. Л. Новиковой, Москва
2004.
[ПСРЛ], Указатель к осми томам Полнаго собрания русских летописей, вып. 1: Указатель лиц [А–В],
С.–Петербург 1868.
[ПСРЛ], Указатель к осми томам Полнаго собрания русских летописей, вып. 2: (Вас–Ген), С.–Петербург 1869 [указатель лиц].
[ПСРЛ], Указатель к первым осми томам Полнаго собрания русских летописей, вып. 3: (Ген–І), С. Петербург 1875 [указатель лиц],
[ПСРЛ], Указатель к первым осми томам полнаго собрания русских летописей, отдел 1: Указатель лиц
(К–Ф), С.–Петербург 1898.
[ПСРЛ], Указатель к первым осми томам Полнаго собрания русских летописей, под ред. С. А. Адрианова, отдел 2: Указатель географический (А–Ѳ), С. Петербург 1907.

15.6. WYDAWNICTWA WILEŃSKIEJ KOMISJI ARCHEOGRAFICZNEJ
Акты издаваемые комиссиею, высочайше учрежденною для разбора древних актов в Вильне, т. 1: Акты
гродненского земского суда, Вильна 1865.
Акты издаваемые Археографическою комиссиею, высочайше учережденною в Вильне, т. 2: Акты
брестского земского суда, Вильна 1867.
Краткие таблицы необходимые для истории, хронологии и вообще для всякого рода археологических
исследований и в частности для разбора древних актов и грамот Западного края России
и царства Польского, составленные Н. И. Горбачевским, Вильна 1867.
Ревизия пущ и переходов звериных в б. Великом Княжестве Литовском с присовокуплением грамот и привилегий на вход в пущи и на земли, составленная старостою мстибоговским Григорием Богдановичем Воловичем в 1559 г. с прибавлением другой актовой книги, содержащей в себе привилегии,
данные дворянам и священникам пинского повета, составленной в 1554 г., Вильна 1867.
Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. 3: Акты брестского гродского суда,
Вильна 1870.
Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. 4: Акты брестского гродского суда,
Вильна 1870.
Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. 5: Акты брестского и гродненского
гродских судов с присовокуплением привилегий на землевладение в брестской и кобринской
экономиях, Вильна 1871.
Ординация королевских пущ в лесничествах б. Великого Княжества Литовского, составленная по инструкции короля Владислава IV комисарами Исайковским и Белозором в 1641 г., Вильна 1871.
Алфавитный указатель ко II, III IV и V томам Актов, Вильна 1872.
Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. 6: Акты брестского гродского суда.
Акты брестского подкоморского суда. Акты брестской магдебургии. Акты кобринской магдебургии. Акты каменецкой магдебургии, Вильна 1872.
Алфавитный указатель к актовой книге „Ревизия пущ и переходов звериных в б. Великом Княжестве
Литовском Григория Богдановича Воловича, а также собрание привилегий даных дворянам
и священникам пинского повета”, Вильна 1873.
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Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. 7: Акты гoродненского гродского суда,
Вильна 1874.
Писцовая книга б. пинского староства, составленная по повелению короля Сигизмунда Августа
в 1561–1566 г. пинским и кобринским старостою Лаврином Войною, ч. 1, Вильна 1874; ч. 2,
Вильна 1874.
Акты издаваемые Виленскою Археографическою Комиссиею, т. 8: Акты виленского гродского суда,
Вильна 1875.
Ревизия кобринской экономии составленная в 1563 г. королевским ревизором Дмитрием Сапегою с присовокуплением актов браславского земского суда относящихся к кобринской архимандрии,
Вильна 1876.
Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. 9: Акты виленского земского суда,
Вильна 1878.
Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. 10: Акты виленского магистрата и магдебургии, Вильна 1879.
Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. 11: Акты главного литовского трибунала, Вильна 1880.
Писцовая книга гродненской экономии с прибавлениями, ч. 1, Вильна 1881; ч. 2, Вильна 1882.
Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. 12: Акты главного литовского трибунала, Вильна 1883.
Писцовая книга пинского и клецкого княжеств составленная Хвальчевским в 1552–1555 г., Вильна 1884.
Сборник палеографических снимков с древних грамот и актов хранящихся в Виленском центральном
архиве и Виленской публичной библиотеке (1432–1548 г.г.), Вильна 1884.
Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. 13: Акты главного литовского трибунала, Вильна 1886.
Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. 14: Инвентари имений ХVI столетия,
Вильна 1887.
Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. 15: Декреты главного литовского трибунала, Вильна 1888.
Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. 16: Документы относящиеся к истории
церковной унии в России, Вильна 1889.
Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. 17: Акты гродненского земского суда,
Вильна 1890.
Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. 18: Акты о копных судах, Вильна 1891.
Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. 19: Акты относящиеся к истории бывшей Холмской епархии, Вильна 1892.
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 20: Акты касающиеся города
Вильны, Вильна 1893.
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 21: Акты гродненского земского
суда, Вильна 1894.
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 22: Акты слонимского земского
суда, Вильна 1895.
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 23: Акты холмского гродского
суда, Вильна 1896.
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 24: Акты о боярах, Вильна 1897.
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 25: Инвентари и разграничительные акты, Вильна 1898.
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 26: Акты упитского гродского
суда, Вильна 1899.
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 27: Акты холмского гродского
суда, Вильна 1900.
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 28: Акты о евреях, Вильна 1901.
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Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 29: Акты о евреях, Вильна 1902.
Сборник документов касающихся админисративного устройства Северо–Западного края при императрице Екатерине II (1792–1796), Вильна 1903.
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 30: Акты Троцкого подкоморского суда за 1585–1613 годы, Вильна 1904.
Подробный каталог изданий Виленской комиссии для разбора древних актов, Виленского центрального архива, б. Витебского центрального архива, Виленской публичной библиотеки и Виленского
учебного округа, вышедших в свет с 1865 по 1905 г., Вильна 1905.
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 31: Акты о литовских татарах,
Вильна 1906.
Краткий исторический очерк Виленской комисии для разбора и издания древних актов 1864–1906 гг.,
составил Ар. Турцевич, Вильна 1906.
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 32: Акты вилкомирского гродского суда, Вильна 1907.
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 33: Акты относящиеся к истории Западно–русской церкви, Вильна 1908.
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 34: Акты относящиеся ко времени войны за Малороссию (1654–1667), Вильна 1909.
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 35: Инвентари староств, имений, фольварков и деревень за вторую половину ХVIII века (1751–1789), Вильна 1910.
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 36: Акты Минского Гродского
Суда. 1582–1590 гг., Вильна 1912.
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 37: Документы и материалы
относящиеся к истории Отечественной войны 1812 г., Вильна 1912.
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 38: Инвентари староств, имений, фольварков и деревень ХVIII века (1720–1798), Вильна 1914.
Пятидесятилетие Виленской комисии для разбора и издания древних актов 17. IV. 1864–17. IV. 1914.
Юбилейная записка, Вильна 1914.
Торжественное собрание Виленской комисии для разбора и издания древних актов 17. IV. 1914 г. (По
поводу 50–летия существования), Вильна 1914.
Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 39: Акты Могилевского магистрата ХVI в (1578–1580 гг.), Вильна 1915.

15.7. WYDAWNICTWA KAUKASKIEJ KOMISJI ARCHEOGRAFICZNEJ
Wydano 12 tomów akt, tomy 1–10 pod ogólnym tytułem: Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Архив Главного Управления наместника Кавказкаго, tomy 11 i 12 wyszły
ze zmienionym podtytułem: Архив Канцелярии Главноначальствующаго гражданскую частью
на Кавказе.
Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Архив Главного Управления наместника
Кавказкаго, т. 1, ч. 1: Гуржды и друие акты на грузинском, арабском, персидском, и турецком языках 1398–1799, ч. 2: Кавказ и закавказьево второй половине XVIII столетия и за время управления генерал лейтенанта Карла Федоровича Кнорринга 2–го (1762–1802), под ред.
А. Д. Берже, Тифлис 1866.
Т. 2: Кавказ и закавказье за время управления генерала от инфантерии кн. Павла Димитриевичв Цициановф (1802–1806), под ред. А. Д. Берже, Тифлис 1868.
Т. 3: Кавказ и закавказье за время управления генерал–фельдмаршала, графа Ивана Васильевича Гудовича (1806–1809), под ред. А. Д. Берже, Тифлис 1869.
Т. 4: Кавказ и закавказье за время управления генерала от кавалерии Александра Петровича Тормасова
(1809–1811), под ред. А. Д. Берже, Тифлис 1870.
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Т. 5: Кавказ и закавказье за время управления генерала–лейтенанта, маркиза Филипа Осиповича Паулуччи (Paulucci) и генерала от инфантерии Николая Федоровича Ртищева (1811–1816), под
ред. А. Д. Берже, Тифлис 1873.
Т. 6, ч. 1: Кавказ и закавказье за время управления генерала от инфантерии Алексея Петровича Ермолова (1816–1827), под ред. А. Д. Берже, Тифлис 1874.
Т. 6, ч. 2: Кавказ и закавказье за время управления генерала от инфантерии Алексея Петровича Ермолова (1816–1827), под ред. А. Д. Берже, Тифлис 1874.
Т. 7: Кавказ и закавказье за время управления генерал–фельдмаршала, графа Ивана Федоровича Паскевича–Эриванскаго (1827–1831), под ред. А. Д. Берже, Тифлис 1878.
Т. 8: Кавказ и закавказье за время управления генерала от инфантерии, генерал–адъютант, барона
Григория Иладимитовича Розена 1–го (1831–1837), под ред. А. Д. Берже, Тифлис 1881.
Т. 9, ч. 1: Кавказ и закавказье за время управления генерала от инфантерии Евгения Александровича
Головина (1837–1842), ч. 2: Кавказ и закавказье за время управления генерал–адъютанта генерала от инфантерии Александра Ивановича Нейдгардта (1842–1844), под ред. А. Д. Берже,
Тифлис 1884.
Т. 10: Кавказ и закавказье за время управления генерал–адъютанта генерала от инфантерии князя
Михаила Семеновича Воронцова (1844–1854), под ред. А. Д. Берже, Тифлис 1885.
Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Архив Канцелярии Главноначальствующаго, т. 11: Кавказ и закавказье за время управления генерал–адъютанта генерала от инфантерии Николая Николаевича Муравьева (1854–1856), под ред. Дм. Кобякова, Тифлис 1888.
Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Архив Канцелярии Главноначальствующаго гражданскую частью на Кавказе, т. 12: Кавказ и закавказье за время управления генерал–адъютанта генерал–фельдмаршала князя Александра Ивановича Барятинскаго (1856–
1862), Тифлис 1904.
Акты из Главного Управления Наместника Кавказского, Тифлис, 4 tomy, brak danych bibliograficznych.

15.8. WYDAWNICTWA KIJOWSKIEJ KOMISJI ARCHEOGRAFICZNEJ
Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов, т. 1–4, Киев 1845–1859; изд.
2, т. 1–3, Киев 1897–1898.
„Древности, изданные Временной комиссией для разбора древних актов”, т. 1–3, Киев 1846.
Летопись событий в Юго–Западной России в XVII в. (Летопись Самуила Величко), т. 1–4, Киев 1848–
1864.
Летопись Григория Грабянки, Киев 1853.
Летопись Самовидца по новооткрытым спискам, Киев 1878.
Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси, Киев 1888.
Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей, Киев 1874.
Палеографический сборник. Материалы по истории южнорусского письма в XV–XVIII вв., вып. 1, Киев
1899.
Жизнь князя Андрея Курбского в Литве и на Волыни, т. 1–2, Киев 1849.
Сборник статей и материалов по истории Юго–Западной России, вып. 1–2, Киев 1911–1916.

15.9. ANEKS: SPIS TREŚCI PODRĘCZNIKA WUKOŁA UNDOLSKIEGO,
ZARYS SŁOWIAŃSKIEJ PALEOGRAFII...
Вукол Ундольский, Опыт славянской палеографии или искусства распознавать время написания рукописей и правильно читать оные, с присовокуплением снимков с разных кодексов и грамот,
с XI по XVIII век, ob. rękopis Rosyjskiej Biblioteki Państwowej (d. im. Lenina), Oddział rękopisów,
f. 310 (zbiór Undolskiego), sygn. 1422.
[Cyt. za Л. П. Жуковская, Развитие..., s. 43]
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Вступление. Палеографии определение, необходимость, цель — избежание крайностей. Разделение.
Пособия.
Глава I. Об орудиях, коими писали — трости, перо...
Глава II. О чернилах и других жидкостях — киновари, хризографии (златописании), о заставках и изображениях в книгах.
Глава III. О писчих материалах: пергамине, папирусе, бумаге: а) шелковой, б) бомбицине, тряпичной
(льняной) и о знаках в ней. О палимпсестах...
Глава IV. О названии и форме книг внутренней и внешней: о фолиантах, квартантах, октавах.
Глава V. О способе переплетания книг в разные времена (интролигаторство), о переплетах: а) дощатом,
б) в затылок,
в) в кору,
г) в материи и металл.
Глава VI. О происхождении славянского алфавита.
Глава VII. О разных родах письма:
1) по почерку:
а) ус–ном (т. е., уставном. — Л. Ж.),
б) полууставном,
в) скорописном,
2) по местности:
α) греческом, β) южном, γ) белорусском, и δ) великорусском почерке.
О буквах заглавных, прописных, титульных и строчных.
Глава VIII. О делении книг: на главы, стихи, периоды, перикопы.
О знаках строчных и надстрочных, вносных и интерпунктации.
Глава IX. О сокращениях (брахиграфии):
а) слов, б) слогов, в) букв — с переменою начертания оных.
О сокращениях в надписях, монетах, музыке (крюках) и пасхалии — летосчислительные термины
(слич. XIV о печатях при грамматах).
О криптографии, или тай–нописании, литорее мудрой, тарабарской азбуке и т. д.
Глава X. О изменениях букв с течением времени вообще и в частности с XI по XVIII век, с приложением алфавитов.
Глава XI. Приписки (летописцы) рукописей и имена писцов в хронологическом и алфавитном порядках.
Глава XII. О местах, где процветала славянская письменность.
Глава XIII. Перечень замечательнейших славяно–русских библиотек.
Глава XIV. Дипломатика славянорусская — как, где и когда писались грамоты и вообще официальные
акты — разбор по методе Монфокона, Мабильона, Гаттерера, Евгения и других дипломатов.

16. INNE CYTOWANE PRACE
Ilgiewicz H., Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku, Toruń 2005.
Zwolińska K., Mała technologia malarstwa, Warszawa 1989.
Белова А. В., Женская эпистолярная культура и дворянская повседневность в России конца XVIII —
первой половины XIX века, [w:] Российские женщины и европейская культура: материалы V конференции, посвящённой теории и истории женского движения, cост. и отв. ред.
Г. А. Тишкин, С. Петербург 2001, s. 49–55.
Вздорнов Г. И., Волотово: Фрески церкви Успения на Волотовом поле близ Новгорода, Москва 1989.
Вопросы эпиграфики, ред. А. Г. Авдеев, вып. 1, Москва 2006.
Забелин И., Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, Москва 2005 <http://az.lib.ru/z/
zabelin_i_e/text_0080.shtml>.
Краснобаев Б. И., Очерки истории русской культуры XVIII века, Москва 1987.
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Кропоткин П. А., Записки революционера, Москва 1966.
Лотман Ю. M., Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII–начало XIX
века), Санкт–Петербург 1994.
Макарий (Булгаков), Істория Русской церкви, т. 3, С.–Петербург 1868.
Очерки истории исторической науки в СССР, Москва 1960.
Пивоваров А. Б., Православная культура России. Электронное учебно–методическое пособие, <http://
pravcultura.narod.ru/>.
Puszkin A., Eugeniusz Oniegin, przeł. A. Ważyk, Warszawa 1953.
Рыбаков Б. А., Русская эпиграфика X–XIV вв. (состояние, возможности, задачи), [w:] tegoż, Из истории культуры Древней Руси, Москва 1984, s. 34–58.
Рыбина Е. А., Образование в средневековом Новгороде (по археологическим материалам), [w:] Проблемы истории России, вып. 3: Новгородская Русь: Историческое пространство и культурное
наследие, Екатеринбург 2000, s. 25–44.
Сивков К. В., Петр писатель. „Птенцы Петровы”, [w:] Три века. Россия от Смуты до нашего времени, ред. В. В. Каллаш, т. 3, Москва 1912, s. 34–57.
Татищев В. Н., Собрание сочинений. В восьми томах, Москва–Ленинград 1962–1979 (wznowienie: Москва 1994).
Толочко А. П., „История Российская” Василия Татищева: источники и известия, Москва–Киев 2005.
Хвостов М. М., Лекции по методологии и философии истории, Казань 1913.
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INDEKS OSÓB
(Kursywą wyróżniono autorów i wydawców wymienionych wyłącznie w odsyłaczach)

Abramowa, Nadieżda (Абрамова, Надежда
Григорьевна) 72
Adamus, Jan 412, 413
Adariukow, Władimir (Адарюков, Владимир
Яковлевич) 250
Adelung, Johan 134
Adodurow, Wasyl (Адодуров, Василий
Евдокимович) 113
Adrianowa–Pierietc, Warwara (Адрианова–Перетц,
Варвара Павловна) 55, 62
Africanus, Sextus Juliusz 152
Ajpłatow, Gienadij (Айплатов, Геннадий
Николаевич) 71, 261
Akilina, kopistka 186
Aksionowa, Galina (Аксенова, Галина
Владимировна) 32
d’Alambert, Jean Le Rond 288
Albani, Annibale 356
Aleks, pisarz 324
Aleksander I, cesarz rosyjski 33, 160
Aleksander II, cesarz rosyjski 120, 143, 338, 402,
406
Aleksander Jagiellończyk, król Polski 157, 175,
187, 379, 412, 416, 414, 417, 421, 422,
445, 446
Aleksander Macedoński 31
Aleksander Newski, św. 31, 169
Aleksander, diakon 28
Aleksiejew, Anatolij (Алексеев, Анатолий
Алексеевич) 33
Aleksy Michajłowicz, car rosyjski 257, 304, 317,
365, 366, 384, 437
Aleksy Piotrowicz, w. ks. 401
Ałmazow, Siergiej (Алмазов, Сергей
Федорович) 166
Amanżołow, Sarsen (Аманжолов, Сарсен
Аманжолович) 132
Amosow Aleksander (Амосов, Александр
Александрович) 196, 362
Amosow, komisarz ludowy 1918 160
Andriejew, Aleksandr (Андреев, Александр
Игнатьевич) 58
Andriejew, Wasilij (Андреев, Василий
Федорович) 398

Andriejewski, Iwan (Андреевский, Иван
Ефимович) 46
Andrjuszajtite, Julia (Андрюшайтите, Юлия
Викторовна) 39
Andrzej Apostoł, św. 169, 239
Andrzej Jurodiwy (Konstantynopolitański), św. 167
Anna Ioannowna, caryca (Aнна Иоaнновна
[Ивaновна], императрица) 366
Anna, św. 169
Annianus z Aleksandrii, mnich 152, 153
Annuszkin, Władimir (Аннушкин, Владимир
Иванович) 115
Antoni Rzymianin, prawosławny św. ruski
(Антoний Римлянин) 398
Anužytė, Lina 159
Apollos, abp (Аполлос, właśc. Байбаков, Андрей
Дмитриевич) 115
Arcichowski, Artiemij (Арциховский, Артемий
Владимирович) 54, 64, 68
Artamonow, Michaił (Артамoнов, Михаил
Илларионович) 54
Askold (Аскoльд, skand. Haskuldr lub
Höskuldr) 85
Astier, F. J. 305
Atatürk, Mustafa Kemal 131
August II, król Polski 448
Awaniesow, Ruben (Аванесов, Рубен
Иванович) 308, 396
Awram Ezofowicz, podskarbi lit. 415, 417, 445
Awtokratow, Władimir (Автократов, Владимир
Николаевич) 334
Awtokratowa, Marija (Автократова, Мария
Игоревна) 88
Awwakum, protopop (Аввакyм Петрoвич,
протопоп) 63
Bachturina, Renata (Бахтурина, Рената
Васильевна) 61
Backmeister, Ludwig Christian 250
Backus, Oswald Prentiss 419, 420
Bacmeister, Iohann Vollrat (Бакмёйстер, Иоганн
Фолльрат, al. Иван Григорьевич) 250
Bajbakow, Andriej (Байбаков, Андрей
Дмитриевич) zob. Apollos
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INDEKS OSÓB

Baliulis, Algirdas 158, 332
Banduri [Anselmo] 84
Bantysz–Kamienski, Nikołaj (Бантыш–Каменский,
Николай Николаевич) 28, 29, 33–35
Barchudarow, Stiepan (Бархударов, Степан
Григорьевич) 55, 398
Bardach, Juliusz 331, 413, 416
Bardin, Anton (Бардин, Антoн Ивaнович) 31
Barsow, Anton (Барсов, Антон Алексеевич) 114,
116
Barsukow, Aleksandr (Барсуков, Александр
Платонович) 173
Bartula, Czesław 77
Baudouin de Courtenay, Jan (Бодуэн–де–Куртенэ,
Ивaн Алексaндрович) 120–122
Bazyli II, cesarz 356
Berchman, Fiodor (Берхман, Федор) 263
Berże, Adolf (Берже, Адольф Петрович) 37
Bielajew, Iwan (Беляев, Иван Дмитриевич) 142
Bielajew, Iwan (Беляев, Иван Степанович) 48,
51, 56, 73, 252, 291, 386
Bielakow, Aleksander (Беляков, Александр
Степанович) 18
Bieławieniec, Mitrofan (Белавенец, Митрофан
Иванович) 49
Bielski (Бельский), autor pismownika 410
Biełokoń, Jekatierina (Белоконь, Екатерина
Александровна) 261
Biełowa, Anna (Белова, Анна Валерьевна) 285
Bieńkowska, Barbara 209
Bieriednikow, Jakow (Бередников, Яков
Иванович) 36
Bierieżkow, Nikołaj (Бережков, Николай
Георгиевич) 145, 154
Bierkow, Paweł (Берков, Павел Наумович) 19,
61, 262
Bíró, László 207
Błaszczyk, Grzegorz 412
Bodianski, Aleksandr (Бодянский, Александр
Всеволодович) 150
Bogdan, Damian P. 278
Bogdan, Ioan 278
Bogdanow, Andriej (Богданов, Андрей
Петрович) 67
Bogdanow, Władimir (Богданов, Владимир
Павлович) 26, 67, 196
Bogojawlenski, Siergiej (Богоявленский, Сергeй
Константинович) 173
Bohusz Pietkowicz 418
Bojan 32
Bojcow, Michaił (Бойцов, Михаил
Анатольевич) 18

Bolek, Anna 127
Bolszakow, A. N. (Большаков, А. Н.) 144
Bołchowitinow, Jewfimij (Болховитинов, Евфимий
Алексеевич) zob. Eugeniusz metropolita
Bołtin, Iwan (Болтин, Иван Никитич) 28, 29
Bona, królowa Polski 175, 269, 332, 421, 441, 447
Bondarenko, Elga (Бондаренко, Эльга
Оскаровна) 167
Borkowski, Wiktor (Борковский, Виктор
Иванович) 64
Borys, ks., św. 358
Borys–Michał, car Bułgarii 83
Brandt, Roman ps. Orest Gołowin (Брандт, Роман
Федорович) 43, 47, 121
Brażnikow, Maksim (Бражников, Максим
Викторович) 61
Brewer 202
Bringhurst, Robert 214
Briquet, Charles 193, 196, 197
Brzezina, Maria 127
Buganow, Wiktor (Буганов, Виктор Иванович) 33
Bulicz, Nikołaj (Булич, Николай Никитич) 114
Bulicz, Siergiej (Булич, Сергей
Константинович) 109, 121
Bunakow, Piotr (Бунаков, Пётр Андреевич),
wojewoda 438
Burcow, Wasyl (Бурцев–Протопопов, Василий
Федорович) 26, 109
Busłajew, Fiodor (Буслаев, Федор Иванович) 44,
51, 119, 338, 339, 342, 343, 348
Butkiewicz, Adolf (Буткевич, Адольф
Вениаминович) 145
Butkow, Pawieł (Бутков, Павел) 424, 431
Butowski, Wiktor (Бутовский, Виктор Иванович)
(V. I. Boutovsky) 50, 68, 338
Buturlin, Piotr (Бутурлин, Петр Петрович) 143
Byczkow, Iwan (Бычков, Иван Афанасьевич) 52
Bykowa, Tatjana (Быкова, Татьяна
Александровна) 110
Bykowski, Siergiej (Быковский Сергей
Николаевич) 144
Carski, Iwan (Царский, Иван Никитич) 346
Cereteli, Grigorij (Церетели, Григорий
Филимонович) 43
Chamerska, Halina 209
Charłamowa, Ludmiła (Харламова, Людмила
Александровна) 290
Chawronina, Serafima (Хавронина, Серафима
Алексеевна) 290
Chawski, Piotr (Хавский, Петр Васильевич) 142
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INDEKS OSÓB

Chlebnowa, Tatjana (Хлебнова, Татьяна И.) 50,
68, 338
Chmielnicki, Bohdan 69, 278
Chodkiewicz, Aleksander 417, 419
Chodynicki, Kazimierz 412, 413, 416
Chomutecka, Zoja (Хомутецька, Зоя
Самуіловна) 265
Choroszkiewicz, Anna (Хорошкевич, Анна
Леонидовна) 396, 413, 416, 417, 419,
422
Chrabr (Храбр), mnich 79, 84, 106, 148
Chrapowicki, Mikołaj bp chełmiński 209
Chrenow, Leonid (Хренов, Леонид
Сергеевич) 145
Christosienko, Galina (Христосенко, Галина
Алексеевна) 261
Chromow, Oleg (Хромов, Олег
Ростиславович) 370, 371
Churchill, William Algernon 193
Ciołek, Erazm 414
Cleynaerts Nicolas 107
Cloz, Paris, hr. 78
Cohen, Marcel 19
Conté, Nicolas–Jacques 185
Crosius, M. 107
Cułukidze (Цулукидзе), rodzina szlachecka 31
Cyprian, metropolita 245
Cyryl, św. zob. Konstantyn–Cyryl
Czacki, Tadeusz 441, 444
Czajew, Nikołaj (Чаев, Николай Сергеевич) 49,
56, 58–60
Czartoryski, Semen, kn. 418
Czekunowa, Antonina (Чекунова, Антонина
Ефимовна) 14, 71, 222, 224, 248, 252–
254, 256, 258, 260, 376, 385
Czelcowa, Ludmiła (Чельцова, Людмила
Константиновна) 125
Czeriepnin, Lew (Черепнин, Лев
Владимирович) 16, 17, 19, 25–27, 49,
54, 56–61, 68, 73, 88, 97, 99, 105, 144,
145, 154, 157, 162–164, 170, 182, 184,
185, 224, 229, 233, 239, 248, 252–254,
259, 260, 265, 283, 285, 288, 291, 294,
295, 298, 299, 304, 337, 339, 340, 342–
346, 349, 351, 354, 361, 375, 389, 390,
425, 441
Czernomyrdin, Wiktor 452
Czernych, Aleksandr (Черных, Александр
Петрович) 18
Czernych, Paweł (Черных, Павел Яковлевич) 63,
86
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Czernyszew, Wasilij (Чернышев, Василий
Ильич) 122
Czeruchin, Nikołaj (Черухин, Николай
Иванович) 143
Czerwonow, Siergiej (Червонов, Сергей
Дмитриевич) 18
Cziczerin, Georgij (Чичерин, Георгий (Юрий)
Васильевич) 160
Czistowicz, Iłarion (Чистович, Иларион
Алексеевич) 266
Czudinow, Walerij (Чудинов, Валерий
Алексeевич) 69, 85
Czułkow, Nikołaj (Чулков, Николай
Петрович) 48
Dahl, Svend 208
Dal, Władimir (Даль, Владимир Иванович) 23,
120
Daniel (Даниил), ihumen 88, 89, 182
Danilewski, Igor (Данилевский, Игорь
Николаевич) 14
Daniłowicz, Ignacy (Данилович, Игнатий
Николаевич) 36, 41, 388, 412
Daszkowa, Katarzyna (Дашкова, Екатерина
Романовна) 115, 384, 385
Dawidow, August (Давидов, Aвгуст
Юльевич) 448
Dawydow, Iwan (Давыдов, Иван Иванович) 119
Dąbrowski, Józef 67, 188, 308, 309, 312, 314
Decjusz, Jost 445
Denisow, Andriej (Денисов, Андрей) 28
Denne, Samuel 192
Densmor, James 218, 219
Dianowa, Tatjana (Дианова, Татьяна
Владимировна) 67, 193
Diedowa, Olga (Дедова, Ольга Викторовна) 246
Diemidowa, Natalia (Демидова, Наталия
Владимировна) 224
Diebrow, Leonid (Дербов, Леонард
Адамович) 29
Dieriagin, Wiktor (Дерягин, Виктор
Яковлевич) 61
Dioklecjan, cesarz 148, 152, 153
Dionizy Mały 151, 153
Dionizy, twórca miniatur 361
Dionizy zob. Pseudo–Dionizy Areopagita
Dir 85
Djadyczenko, Wadym (Дядиченко, Вадим
Архипович) 71, 278
Dmitrijewa, Olga (Дмитриева, Ольга
Владимировна) 18
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INDEKS OSÓB

Dobrodomow, Igor (Добродомов, Игорь
Георгиевич) 86
Dobrovský, Josef 79
Dobrowolski, Dymitr 14
Dobrzanski, Adolf (Добрянский, Адoльф
Ивaнович) 143
Dölger, Franz 396
Dosifiej (Досифей) 297, 298
Dostojewski, Fiodor 305
Downar–Zapolski, Mitrofan (Довнар–Запольский,
Митрофан Викторович) 38, 52
Drinow, Marin (Дринов, Марин Стоянов) 136
Drużinin, Wasyl (Дружинин, Василий
Григорьевич) 28
Dubienski, Dymitr (Дубенский, Дмитрий
Николаевич) 35
Dubonis, Arturas (Дубоніс, Артурас) 92
Dubowik, Henryk 299
Dubrowski, Piotr (Дубровский, Петр
Павлович) 127
Dymitr Iwanowicz, w. ks. moskiewski 396, 397
Dymitr Samozwaniec, car moskiewski 437
Działyński, Tytus 332
Dżoczi, syn Czyngis–chana 429
Dżuczydzi, dynastia 429
Egbert, biskup Trewiru 357
Ekzemplarski, Wasyl (Экземплярский, Василий
Ильич) 174
Elżbieta I, cesarzowa rosyjska 191
Epifaniusz (Епифаний), autor żywotu św. Sergiusza
1417 r. 369
Epifaniusz (Епифаний), mnich 291, 292
Erastow, Dymitr (Эрастов, Дмитрий
Павлович) 62
Eugeniusz (Евгений; Болховитинов, Евфимий),
metropolita kijowski 34, 38, 40
Eutymiusz Tyrnowski (Евтимий Търновски),
patriarcha 101, 102
Ezofowicz, Abram 415, 417, 445
Faber [Lothar von] 205
Fadiejew, N. I. (Фадеев, Н. И.) 306
Fałkowski, Adam 127
Farsobin, Wiktor (Фарсобин, Виктор
Васильевич) 389, 393, 394
Fazłullin, Muchametchan (Фазлуллин, Мухаметхан
Ашрафзянович) 131
Fedko Januszkowicz, pisarz 331
Fenn, D. 192
Fibonacci [Leonardo] 319
Ficker, Julius 388

Fiedosiejew, Leontij (Федосеев, Леонтий) 28
Filip II, król Hiszpanii 447
Filippowa, Irina (Филиппова, Ирина
Станиславовна) 61
Fiodor Koszka 324, 330
Fiodorow, Iwan (Федоров, Иван) 26, 106, 107,
109, 210, 214, 248, 278, 283, 295–297,
327, 328
Fiol, Schweipolt 209
Firkovičius, Romualdas 332
Fłorowski, Antoni (Флоровский, Антоний
Васильевич) 412
Focjusz, patriarcha 75
Fomienko, Anatol (Фоменко, Анатолий
Тимофеевич) 141, 146, 147
Fortunatow, Filip (Фортунатов, Филип
Фёдорович) 44, 121
Fribus, Aleksy (Фрибус, Алексей
Викторович) 71
Frołow, Aleksandr (Фролов, Александр) 35
Frołow, Grigorij (Фролов, Григорий
Викторович) 69
Fryderyk II, król Danii 190
Gadolin, Aksel (Гадолин, Аксель
Вильгельмович) 448
Gadziacki, Siergiej (Гадзяцкий, Сергей
Сергеевич) 56, 70
Gagen (Гаген Т. И.), firma introligatorska 329
Gaj, Ljudevit 135
Gajda, Marek 73
Galczenko, Mariа (Гальченко, Мария
Георгиевна) 245
Ganszin, Władimir (Ганьшин, Владимир
Николаевич) 145
Gasztołd, Olbracht 332, 422
Gatterer, Johann Christoph 40, 388
Georgios Syncellus 153
Gertruda, ks. 357
Giedymin 174
Giedymina dynastia 175
Gieorgiev, Emil (Георгиев, Емил) 86
Gieorgijewski, Grigorij (Георгиевский, Григорий
Петрович) 48, 54
Gieraklitow, Aleksandr (Гераклитов, Александр
Александрович) 62, 66, 193, 197
Gierbacz, Wasyl (Гербач, Василий
Степанович) 290
Gillot, Joseph 206
Ginneken–van de Kasteele, Bé van 49
Gippius, Aleksiej (Гиппиус, Алексей
Алексеевич) 64
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INDEKS OSÓB

Gleb, św. 358
Glińska, Helena, w. ks. moskiewska 437
Głuchow, Władimir (Глухов, Владимир
Семёнович ) 448
Godefroy, M. 305
Godunow, Borys, car moskiewski 364
Golike, Roman (Голике, Роман Романович) 46
Gołowin, Orest zob. Brandt, Roman
Gołowkin, Gawriił (Головкин Гавриил
Ивфнович) 366
Gołowkin, Michaił (Головкин, Михаил
Гаврилович), hr. 431
Gołyszenko, Wiera (Голышенко, Вера
Семеновна) 65
Gonczarow, Afanasij (Гончаров, Афанасий
Абрамович), fabrykant 191, 198
Gorbaczewski, Nikita (Горбачевский, Никита
Иванович) 142
Gorbaczow, Michaił 124, 451
Gorbangalijew (Горбангалиев) 132
Gorbunow, Nikołaj (Горбунов, Николай
Петрович) 160
Gorodcow, Wasyl (Городцов, Василий
Алексеевич) 47
Gorski, Aleksandr (Горский, Александр
Васильевич) 38
Goszew, Iwan (Гошев, Иван) 87
Goworow, Aleksandr (Говоров, Александр
Алексеевич) 210
Górski, Karol 19
Granowski, Timofiej (Грановский, Тимофей
Николаевич) 52
Granstrem, Eugenia (Гранстрем, Евгения
Эдуардовна) 61
Grekow, Borys (Греков, Борис Дмитриевич) 144
Grekow, Fiodor (Греков, Федор Васильевич) 290
Gretsch (Grecz), Nikołaj (Греч, Николай
Иванович) 117
Grigoriew N. (Григорьев Н.) 410
Grigoriew, Wasyl (Григорьев, Василий
Васильевич) 116
Grigoriewa, Tatjana (Григорьева, Татьяна
Михайловна) 120, 385
Grigorowicz, Iwan (Григорович, Иван Иванович
[Грыгаровіч, Іван]) 34
Grigorowicz, Wiktor (Григорович, Виктор
Ивaнович) 79, 86
Grimm, Jacob 120
Grinczenko, Borys (Гринченко, Борис
Дмитриевич) 278
Grot, Jakow (Грот, Яков Kарлович) 114–120, 384
Grumel, Venence François 152
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Grusza, Alaksandr (Груша, Аляксандр
Іванавіч) 21, 105, 224, 231, 236, 238,
250, 252, 266–269, 273, 277
Grycz, Józef 209
Gryczowa, A. zob. Kawecka–Gryczowa, Alodia
Grzegorz Wielki, papież 76
Grzegorz XIII, papież 153
Grzegorz z Synaju (Григорий Синаита) 186
Grzembowska, Joanna 88
Gumowski, Marian 444
Guriewicz, Michaił (Гуревич, Михаил
Моисеевич) 110
Gusarowa, Tatjana (Гусарова, Татьяна
Павловна) 18
Gutenberg, Johannes 208, 209, 218, 221, 348
Hadrian II, papież 76
Hadrian, cesarz 162
Haewood, Edward 193
Hamartolos, Georgios (Амартол, Георгий) 346, 360
Hammerow, Armand 205
Hanka, Václav 35
Hardtmuth, Joseph 185
Herasymenko, Nela (Герасименко, Неля
Олексіївна) 425
Hieronim, św. 79
Hilarion (Иларион), metropolita 31
Hilferding, Aleksander 127
Hleb (Глеб), ks. 30
Hoffman Heinrich (Гоффман, Генрих
Эрнестович) 409
Horodyski, Bogdan 15, 72, 158, 250, 337
Hozjusz, Stanisław, kardynał 445
Hoża, Ulryk 445
Hrinczenko, Borys Dmytrowycz (Грінченко, Борис
Дмитрович) 129
Hryckiewicz, Anatol (Грыцкевіч, Анатoль
Пятрoвіч) 92
Hughes, David 220
Humboldt, Wilhelm von 120
Hus, Jan 134
Idelson, Naum (Идельсон, Наум Ильич) 144
Ikonnikow, Władimir (Иконников, Владимир
Степaнович) 38
Ilgiewicz, Henryka 38
Ilia (Илья), ihumen (Żukow) 167
Iljuszenko, Maria (Илюшенко, Мария
Петровна) 399
Indikopłow, Koźma (Индикоплов, Козьма) 364
Innocenty IV, papież 79
Iorga, Nicolae 278
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INDEKS OSÓB

Istomin Grigorij (Истомин, Григорий
Ионович) 231
Istomin, Karion (Истомин, Карион) 259
Istrin, Wiktor (Истрин, Виктор Александрович) 61,
63, 73, 75, 85, 86, 260
Ivinskis, Laurynas 128
Iwan Asen II, car bułgarski 291
Iwan III, w. sk. moskiewski 398, 428, 429
Iwan IV Groźny, car moskiewski 68, 182, 186,
190, 191, 360, 362–364, 398
Iwan Kalita, ks. moskiewski 360, 397
Iwan Nikonowicz (Иван Никонович) 231
Iwan Piękny, ks. moskiewski 397
Iwanicka, I. O. (Іваніцька, І. О.) 265
Iwanin, Michaił (Иванин, Михаил), generał 305,
306
Iwaniszczew, Nikołaj (Иванищев, Николай) 38
Iwanow, Annanij (Иванов, Аннаний
Герасимович) 71, 261
Iwanow, Piotr (Иванов, Петр Иванович) 39
Iwanow, Wiaczesław (Иванов, Вячеслав
Всеволодович) 91, 92, 142, 144
Iwanowa, Wiera (Иванова, Вера Федоровна) 74,
105
Iwanowska, Wiera (Ивановская, Вера
Игоревна) 340, 344
Iwina, Ludmiła (Ивина, Людмила Ивановна) 398
Izasław, ks. kijowski 357
Jablonskis, Konstantinas 413, 414, 416
Jacunski, Wiktor 13, 60
Jagicz zob. Jagić, Vatroslav
Jagić, Vatroslav (Ягич, Игнатий
Викентьевич) 41, 42, 79, 80, 97, 98,
104, 105, 109, 110, 140
Jagiellonowie 414, 416, 421
Jakow, igumen 298
Jakowenko, Natalia (Яковенко, Наталія
Миколаївна) 85
Jakowlew, Aleksiej (Яковлев, Алексей
Иванович) 412
Jan, egzarcha bułgarski 35
Jan I, papież 153
Jan III Sobieski, król Polski 448
Jan Chryzostom, św. 359
Jan Chrzciciel (Иоанн Предтеча) 167
Jan Jerozolimski, św. 169
Jan Kazimierz, król Polski 448
Jan Paweł II, papież 75
Jan Ewangelista, św. 168, 357, 361
Jan z Damaszku (Jan Damasceński), św. (Иоанн
Дамаскин) 107, 171

Janin, Walentin (Янин, Валентин
Лаврeнтьевич) 64, 178, 179, 425
Jankowa, Walentyna (Янковая, Валентина
Федоровна) 411
Jankowicz–de–Miriewo, Fiodor, pedagog serbski 115
Janowski, Nikołaj (Яновский, Николай
Николаевич) 202
Jansen, Hendrik 192
Jarosław Mądry, w. ks. kijowski 396
Jarosław Wsiewołodowicz, w. ks. kijowski 397
Jasinski, Michaił (Ясинский, Михаил
Никитич) 415
Jastriebow, Nikołaj (Ястребов, Николай
Васильевич) 85
Jazykow, Nikołaj (Языков Николай
Михайлович) 35
Jefimow, Władimir (Ефимов, Владимир
Венедиктович) 110, 112
Jelcyn, Borys 452
Jelistratow, N. A. (Елистратов Н. А.) 58
Jenš, Georg (Енш, Георгий Арнольдович) 62
Jeremiejew, Nikołaj (Еремеев, Николай
Степанович) 448
Jermołajew, Aleksandr (Ермолаев, Александр
Иванович) 29, 30
Jermołajew, Andriej (Ермолаев, Андрей
Игоревич) 146
Jermołajew, Igor (Ермолаев, Игор
Петрович) 145, 146
Jerszow, N. A. (Ершов, Н. A.) 306
Jerzy (Георгий), św. 168, 169, 191, 397, 452
Jezus Chrystus 151, 152, 167, 350, 357
Joachim, św. 437
Jurkiewicz, Jan 442, 443
Jurkowski, Aleksandr (Юрковский, Александр
Моисеевич) 306
Justynian, cesarz 162
Kaczenowski, Michaił (Каченовский, Михаил
Трофимович) 52
Kałaczow, Nikołaj (Калачев, Николай
Васильевич) 46
Kałajdowicz, Konstantin (Калайдович, Константин
Фёдорович) 34–36, 412
Kamanin, Iwan (Каманин [Каманін], Иван
Михайлович) 38, 49, 66, 69, 197, 238,
250, 265, 266, 280, 282
Kamczatnow, Aleksandr (Камчатнов, Алексaндр
Михaйлович) 77, 86
Kamiencewa, Jelena (Каменцева, Елена
Ивaновна) 14, 41, 143, 145, 159, 173,
425, 429–432, 434, 435, 438
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Kankrin, Jegor (Канкрин, Егор Францевич) 439
Karadżić, Vuk (Караџић, Вук Стефановић) 134
Karamzin, Nikołaj (Карамзин, Николай
Михайлович) 29, 52, 115, 403, 405, 424
Karayannopulos, Johannes 396
Kariejew, Nikołaj (Кареев, Николай
Иванович) 389
Karinski, Nikołaj (Каринский, Николай
Михайлович) 46, 47, 51, 52, 121, 229
Karpiuk, Gleb (Карпюк, Глеб Васильевич) 26
Karpow, Giennadij (Карпов, Геннадий
Фёдорович) 332
Karski, Eutymiusz (Карский, Евфимий
Федорович) 36, 41, 43, 44, 51–53, 68,
73, 92, 97–103, 122, 140, 144, 176, 181,
223, 250, 265, 267, 268, 282, 337
Kartawow, Piotr (Картавов, Петр
Алексеевич) 49, 50, 62
Kaszczenko, Siergiej (Кащенко Сергей
Григорьевич) 67
Kasztanow, Siergiej (Каштанов, Сергей
Михайлович) 24, 38, 389, 391–398, 413
Kaszyrin, Dymitr (Каширин, Дмитрий) 128
Katarzyna II, cesarzowa rosyjska 28, 29, 115, 261,
263, 333, 367, 368, 401, 404
Katarzyna, św. męczennica 78, 169, 358
Kaufman, Konstanty (фон–Кауфман, Константин
Петрович) 127
Kawecka–Gryczowa, Alodia 209, 328
Kawielin, Konstanty (Кавелин, Константин
Дмитриевич) 52
Kazimierz Jagiellończyk, król Polski 36, 158, 175
Kazimierz Wielki, król Polski 412
Kersters, Joseph 288
Kieniewicz, Władysław 120
Kiereński, Aleksander 450
Kijas, Artur 412
Kijaszko, Władimir (Кияшко, Владимир
Яковлевич) 71, 145, 146
Kirchner (Кирхнер О. Ф.), firma
introligatorska 329
Kiryk Nowogrodzianin (Кирик Новгородeц) 141,
142
Kitzman z Wiśniewa, ziemianin 407
Klein, Władimir (Клейн Владимир Карлович) 57
Klemens z Ochrydy, św. 79, 83, 136
Klemens, św., papież 75, 76
Klepikow, Sokrat (Клепиков, Сократ
Александрович) 62, 66, 192, 193, 324,
327, 328
Kliment Nowogrodzianin (Климент
Новгородец) 398
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Klimiec (Клинец) 250
Klimiszyn, Iwan (Климишин, Иван
Антонович) 170
Kluczewski, Wasyl (Ключевский, Василий
Осипович) 52, 305
Kłoczko, Wojciech 414
Kłoss, Borys (Клосс, Борис Михайлович) 37
Kniaziewska, Olga (Князевская, Ольга
Александровна) 88
Kobrin, Władimir (Кобрин, Владимир
Борисович) 41, 72
Kolesnikow, Iwan (Колесников, Иван
Филипивич) 19, 27, 57, 252, 255, 311
Kołokołow, Jewgraf (Колоколов, Евграф
Федорович) 406
Komnenowie, dynastia 358
Kondrat, św. 309
Konstanty Konstantynowicz, w. ks. rosyjski 121
Konstantyn, biskup 358
Konstantyn z Presławia 83
Konstantyn–Cyryl, św. 47, 53, 63, 75–86, 88, 100,
101, 362
Kopikow, S., tłumacz 152
Kopitar, Jernej 134
Köppen, Piotr (Кёппен, Пётр Ивaнович) 34, 35,
38
Koreń,Wasyl (Корень, Василий) 373
Korff, Modest (Корфф, Модест Андреевич) 305
Korsz, Fiodor (Корш, Фёдор Евгеньевич) 121
Korybut–Dymitr Olgierdowicz, ks. 444
Kosman, Marceli 331, 412
Kostenecki, Konstantyn (Konstantyn Filozof) 102
Kostiuchina, Lubow (Костюхина, Любовь
Михайловна) 65, 67, 193, 236–238, 244,
247–249, 261, 262
Kostomarow, Nikołaj (Костомаров, Николай
Иванович) 38, 52, 305
Kotkow, Siergiej (Котков, Сергей Иванович) 383
Kowtun, Ludmiła (Ковтун, Людмила
Степановна) 26
Krasnobajew, Borys (Краснобаев, Борис
Ильич) 260
Krasowski, Aleksander (Красовский,
Александр) 115
Krasowski Iwan (Красовский, Иван
Иванович) 116
Krasowski, Nikołaj (Красовский, Николай
Иванович) 410
Krawiecki, Aleksandr (Кравецкий, Александр
Геннадиевич) 79
Kreczyński, Iwan 127
Kriakutny (Крякутный) 33

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

520

INDEKS OSÓB

Kriestinin, Wasyl (Крестинин, Василий
Васильевич) 388
Kril, Mychajło (Кріль, Михайло) 71
Kriuczkow, Siergiej (Крючков, Сергей
Ефимович) 124
Kriwko, Roman (Кривко, Роман Николаевич) 86
Krom, Michaił (Кром, Михаил Маркович) 18
Kropotkin, Piotr (Кропоткин Петр
Алексеевич) 204
Krug, Johann Filip 34
Krugłowa, Tatjana (Круглова, Татьяна
Николаевна) 72
Kruszelnicka, Jekatierina (Крушельницкая,
Екатерина Владимировна) 66, 72
Kryłow (Крылов, A. E.), autor pismownika 409
Kuczerow, I. (Кучеров, И.) 121
Kudriakow Jefim (Кудряков Ефим
Макарович) 287
Kukuszkina, Margarita (Кукушкина, Маргарита
Владимировна) 25, 62, 193, 223
Kulbakin, Stiepan (Кульбакинъ, Степан
Михайлович) 53, 54
Kulenbach, rytownik 111
Kulman, Nikołaj (Кульман, Николай
Карлович) 121
Kulżenko, Stefan (Кульженко, Стефан
Васильевич) 265
Kunik, Aryst (Куник, Арист Аристович) 142
Kupfer, Adolph Teofor (Купфер, Адольф
Яковлевич) 448
Kuraszkiewicz, Władysław 99
Kurganow, Nikołaj (Курганов, Николай) 114, 115
Kusznierew (Кушнерев И. Н. и Ко), firma
introligatorska 329
Kuzjakina, Natalia (Кузякина, Наталья
Евгеньевна) 107
Kuzniecow, Stefan (Кузнецов, Стефан Кирович,
1854–1913) 425
Kuzniecowa, Tatjana (Кузнецова, Татьяна
Вячеславовна) 399
Kuźminowa, Jelena (Кузьминова, Елена
Александровна) 246
Lamberti, Andriej (Ламберти, Андрей
Иванович) 424
Laskarys, K. 107
Laucevičius, Edmundas 62, 193
Laumeneskaitė, Egidija 444
Lebiediewa, Irina (Лебедева, Ирина
Николаевна) 61
Lebiedincew, Teofan (Лебединцев, Феофан
Гаврилович) 38

Lehrberg, August Christian (Лерберг, Аарон
Август Христиaн) 34, 35
Lehr–Spławiński, Tadeusz 77, 78
Lelewel, Joachim 15, 36, 44, 388, 412
Lenin, Włodzimierz Iljicz 16, 60, 160–162, 449
Lenz, Robert (Ленц, Роберт Эмильевич) 50
Leon (ojciec Cyryla i Metodego) 75
Leontiewa, Galina (Леонтьева, Галина
Александровна) 41, 72
Lepszy, Kazimierz 382
Leśny, Jan 75, 76
Lewicki, Orest (Левицький, Орест Іванович) 38
Lewis, D. 192
Lichaczow, Dymitr (Лихачев, Дмитрий
Сергеевич) 31, 32, 55, 63–65, 244, 394
Lichaczow, Nikołaj (Лихачев, Николай
Петрович) 41, 49, 51, 62, 192, 193, 197,
308–310
Lieven, Karl (Ливен, Карл) 159
Litvinskaitė, Daiva 128
Litwak, Borys (Литвак, Борис Григорьевич) 334
Liwszyc, Jakow (Лившис, Яков Абрамович) 395
Losyk, Jazep (Józef) 129
Lowoczkin, Iwan (Лёвочкин, Иван
Васильевич) 20, 21, 261
Lubawski, Matwiej (Любавский, Матфей
Константинович) 52
Lubimow, D. (Любимов, Д.), kierownik kancelarii
MVD w 1865 r. 127
Lublinska, Aleksandra (Люблинская, Александра
Дмитриевна) 17
Lublinski, Władimir (Люблинский, Владимир
Сергеевич) 261
Ludwik XIV, król Francji 288
Ludwik XVI, król Francji 339, 354, 366
Łałosz, Michaił (Лалош, Михаил
Николаевич) 142
Łapiekin, M. I. (Лапекин, М. И.), autor systemu
stenografii z 1920 r. 306
Łappo–Danilewski, Aleksander (Лаппо–
Данилевский, Александр
Сергеевич) 389
Łapszyn, Wasyl (Лапшин, Василий
Иванович) 143
Łaptiew, Iwan (Лаптев, Иван Петрович) 39, 192
Ławrow, Piotr (Лавров, Петр Алексеевич) 41,
47, 48, 51–53, 224
Ławrowski, Piotr (Лавровский, Петр
Алексеевич) 266
Łazarewski, Aleksander (Лазаревский, Александр
Матвеевич) 38
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INDEKS OSÓB

Łomonosow, Michaił (Ломоносов, Михаил
Васильевич) 28, 113–115, 384
Łotman, Jurij (Лотман, Юрий Михайлович) 32,
285
Łowmiański, Henryk 150
Łukasz Ewangelista, św. 357, 358
Łunaczarski, Anatol (Луначарский, Анатолий
Васильевич) 122, 126
Mabillon, Jean 40, 387
Maciuk, Orest (Мацюк, Oрест–Нeстор
Ярослaвович) 67
Mädler, Johann–Heinrich von (Медлер, Иоганн
Генрих фон) 159
Magnicki, Michaił (Магницкий, Михаил
Леонтьевич) 406
Majkow, Władimir (Майков, Владимир
Владимирович) 48
Majkow (Майков) 405
Makary (Макарий митрополит — Булгаков
Михаил Петрович) 166
Maksiutin, A. (Максютин, А.) 287
Maksym Grek (Максим Грек) 26, 109
Maksymowicz, Michaił (Максимович, Михаил
Александрович) 38
Maleczyński, Karol 414
Malinowski, Aleksy (Малиновский, Алексей
Фёдорович) 29, 34
Malinowski, Іoannikij (Малиновский, Иоанникий
Алексеевич) 421
Mallon, Jean 21, 22, 252
Małecki, Mieczysław 80
Małkin, I. (Малкин, И. Т.) 67
Małow, Władimir (Малов, Владимир
Николаевич) 19, 25
Małyszew, W. I. (Малышев, В. И.) 184
Marek Ewangelista, św. 357
Mareš, František Václav 79, 80
Maria (matka Cyryla i Metodego) 75
Marichal, Robert 19, 22, 252
Marks, Nikandr (Маркс, Никандр
Александрович) 26
Marr, Nikołaj (Марр, Николай Яковлевич) 52
Martin Ormianin, mnich 28
Martysewicz, Iosif (Мартысевич, Иосиф
Демьянович) 182
Masai, François 21
Masłow, Siergiej (Маслов, Сергей
Иванович) 192
Melanchton, Filip 107
Melecjusz Smotrycki (Мелетий Смотрицкий) 99,
108, 109
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Mendelejew, Dymitr (Менделеев, Дмитрий
Иванович) 159, 305, 432, 448–450
Mendog, król litewski 440
Metody, św. 47, 53, 75–79, 83, 84, 86, 88, 100,
101
Meton, astronom 151, 152, 173
Miakiszew, Władimir (Мякишев,
Владимир П.) 92
Michajłow, Michaił (Михайлов, Михаил
Иванович) 46
Michał III, cesarz bizantyjski 75
Michał Romanow, car moskiewski 334, 365, 380,
438
Miedyncewa, Albina (Медынцева, Альбина
Александровна) 66, 87
Miejczik, Dawid (Мейчик, Давид Маркович) 388
Mielnikow, Andriej (Мельников, Андрей
Васильевич) 38
Mienszykow, Aleksander (Меншиков, Александр
Данилович) 111
Mikhailov, Nikolai 92
Mikołaj Cudotwórca, św. 168
Mikołaj I, cesarz rosyjski 36, 126, 159, 285, 432, 448
Mikołaj II, cesarz rosyjski 159, 451
Mikołaj Mikołajewicz, w. ks. 409
Mikucki, Stanisław 127, 128, 395
Mikulski, Waldemar 73
Miller, Wsiewołod (Миллер Всеволод
Федорович) 86
Milukow, Paweł (Милюков, Павел
Николаевич) 52
Milutin, Nikołaj (Милютин, Николай
Александрович) 127
Miłow, Leonid (Милов, Леонид Васильевич) 63
Mioduszewska, Olga (Медушевская, Ольга
Михайловна) 14
Mirolubow, Jurij (Миролюбов, Юрий
Петрович) 32, 33
Mitchell, John 206
Mitiajew, Konstantyn (Митяев, Константин
Григорьевич) 394, 395
Mizael, metropolita 223
Mładiencew, Michaił (Младенцев, Михаил
Николаевич) 425
Mohyła, metropolita 266
Mojsiejew, Andriej (Моисеев, Андрей
Иванович) 74, 105
Mojsijenko, Wiktor (Мойсієнко, Віктор
Михайлович) 92
Mojżesz 348
Mongajt, Aleksandr (Монгайт, Александр
Львович) 66
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INDEKS OSÓB

Monomach [Włodzimierz, w. ks. kijowski] 31
Morkow, Iwan (Мoрков, Иван Алексеевич) 406
Morse, Samuel 219
Moszyński, Leszek 77, 80, 84, 100, 101, 103
Motowiłow, W. (Мотовилов, В.) 50
Mstisławiec zob. Mścisławiec
Mścisław Wielki, w. ks. kijowski 34, 183, 324,
330, 358, 397
Mścisławiec, Piotr (Мстиславец, Петр
Тимофеевич) 210
Muhammad (Mahomet) 150
Müller, Gerhard Friedrich (Миллер, Герард
Фридрих) 28, 388
Murawjow, Anatolij (Муравьёв, Анатолий
Васильевич) 14, 17, 70, 71, 222, 224,
231, 248, 252, 255, 257, 258
Murawjow, Michaił (Wieszatiel) (Муравьёв,
Михаил Николаевич) 127
Murawjow, Wiktor (Муравьёв, Виктор
Александрович) 13, 14
Musin–Puszkin, Aleksy (Мусин–Пушкин, Aлексей
Иванович) 29–31
Musin–Puszkin, Iwan (Мусин–Пушкин, Иван
Алексеевич) 111
Muszicki, Łukijan (Мушицкий, Лукиян
[Мушицки, Лукијан]) 134
Mylnikau, A. S. (Мыльнікаў, А. С., właśc.
Мыльников Александр) 236
Nasonow, Arsienij (Насонов, Арсений
Николаевич) 55
Nastienko, Igor (Настенко, Игорь
Анатольевич) 147
Naum z Presławia, św. 78, 83
Naumow, Aleksander 84
Nazarenko, Aleksandr (Назаренко, Александр
Васильевич) 425
Nazarenko, Kiriłł (Назаренко, Кирилл
Борисович) 67
Nedeljković, Olga 80
Neofit (Неофит), ieromonach 28
Nestor 34
Nieczаjewa, Ija (Нечаева, Ия Вениаминовна) 125
Niekrasow, Aleksiej (Некрасов, Алексей
Иванович) 67
Niekrasow, Nikołaj (Некрасов, Николай
Алексеевич) 49
Niemirowski, Jewgienij (Немировский, Евгений
Львович) 62
Niewostrujew, Kapiton (Невоструев, Капитон
Иванович) 39
Nikałajeu, Mikałaj (Нікалаеў, Мікалай) 236

Nikitski, Aleksandr (Никитский, Александр
Иванович) 425, 430
Nikolski, Aleksander (Никольский, Александр
Сергеевич) 116
Nikolski, Nikołaj (Никольский, Николай
Константинович) 86, 122
Nikolski, Władimir (Никольский Владимир
Капитонович) 144
Nikołajewa Aleksandra (Николаева, Александра
Тимофеевна) 16, 17, 27, 60, 70
Nikon, patriarcha 166, 191
Nił, biskup twerski 190
Nimczuk, Wasyl (Німчук, Василь
Васильович) 26, 106, 107, 108, 110
Nosowski, Gleb (Носовский, Глеб
Владимирович) 146, 147
Nowikow, M. (Новиков, M.) 128
Nowikow, Nikołaj (Новиков, Николай
Иванович) 28, 29, 388
Obnorski, Siergiej (Обнорский, Сергей
Петрович) 55, 123, 398
Oboleński, Michał (Оболенский, Михаил),
kn. 417
Ohijenko, Iwan (Огієнко, Іван Іванович) 86
Oldenburg, Siergiej (Ольденбург, Сергей
Федорович) 122
Olenin, Aleksiej (Оленин Алексей
Николаевич) 29, 30, 32
Olgierd, w. ks. litewski 396, 444
Omar, kalif 150
Oresznikow, A. S. (Орешников, А. С.) 61
Orłow, Aleksandr (Орлов, Александр
Сергеевич) 55
Orłow, Iwan (Орлов, Иван Григорьевич) 367
Osipow, Grigorij (Осипов, Григорий) 48
Osokina, Irina (Осокина, Ирина
Валериановна) 41
Osteneck Alexandr–Voldemar zob. Wostokow
Aleksandr
Ostrogscy, kn. 422
Ostrogski, Konstanty Wasyl, kn. 210, 296
Owczinnikowa, Walentyna (Овчинникова,
Валентина Степановна) 70, 222, 223,
224, 239, 253
Ożegow, Siergiej (Ожегов, Сергей
Иванович) 124
Pamerneckis, Stanislovas 71, 267, 268, 270–272,
274, 275, 277, 355
Panaszenko, Wira (Панашенко, Віра
Василівна) 69, 70, 105, 278–281
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INDEKS OSÓB

Pantelejmon, św. męczennik 358
Papengut, Aleksander (Папенгут, Александр
Фердинандович) 48
Paskiewicz, Iwan 127
Paszkow, Aleksandr (Пашков, Александр
Михайлович) 41
Paułowicz, Konstantyn (Паулович, Константин
Павлович) 388
Paweł Apostoł, św. 167
Paweł I, cesarz rosyjski 367, 368, 405
Pawłow, Walentin, premier 451
Pawłow–Silwański, Nikołaj (Павлов–Сильванский,
Николай Павлович) 52
Pawłucki, Grigorij (Hryhory) (Павлуцький,
Григори Григоривич) 54, 67, 339, 341
Pczełow, Jewgienij (Пчелов, Евгений
Владимирович) 14
Perrat, Charles 252
Piatakow, Gieorgij (Пятаков, Георгий
Леонидович) 450
Piccard, Gerhard 193
Pierietc zob. Adrianowa–Pierietc Warwara
Pierietc Władimir (Перетц, Владимир
Николаевич) 122, 230
Pieriewoszczikow, Dymitr (Перевощиков,
Дмитрий Матвеевич) 142
Pietkiewicz, Antoni, ks. 128
Pietkiewicz, Krzysztof 73, 88, 140, 158, 332, 412,
414, 445
Pietrow Wasyl (Петров Василий) 171
Pietrow, Manuił (Петров, Мануил) 28
Pietrowski 160
Pietrowski, Мemnon (Петровский, Мемнон
Петрович) 26
Pigulewska, Nina (Пигулевская, Нина
Викторовна) 55
Piterski, Piotr (Питерский, Петр Янович) 166
Pivec, Karl 19
Piwowarow, A. B. (Пивоваров, А. Б.) 178
Pletniewa, Aleksandra (Плетнева, Александра
Андреевна) 79
Pociej, Hipacy 223
Pociej, Ludwik, podskarbi 448
Podobiedowa, Olga (Подобедова, Ольга
Ильинична) 62, 65
Pogodin, Michaił (Погодин, Михаил
Петрович) 52, 86, 142, 305
Pokrowska, Wiera (Покровская, Вера
Федоровна) 33
Pokrowski, Michaił (Покровский, Михаил
Петрович) 52, 54
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Pokrowski, Nikołaj (Покровский, Николай
Васильевич) 46
Polewoj, Nikołaj (Полевой, Николай
Алексеевич) 52
Połak, Iosif (Полак Иосиф Федорович) 144, 145
Popkonstantinow, Kazimir (Попконстантинов,
Казимир) 66
Popow, D. (Попов, Д.) 34
Popowa, Olga (Попова, Ольга
Сигизмундовна) 358, 361
Porfiridow, Nikołaj (Порфиридов, Николай
Григорьевич) 351
Pospiełow, Anton (Поспелов, Антон) 357
Potiomkin, Władimir (Потёмкин, Владимир
Петрович) 124
Powietkin, Władimir (Поветкин, Владимир
Иванович) 64
Pozdiejewa, Irina (Поздеева, Ирина
Васильевна) 68
Prawdolubow, Władimir (Правдолюбов, Владимир
Анатольевич) 53
Prisiołkow, Michaił (Присёлков, Михаил
Дмитриевич) 17, 55, 56, 389
Prochorow, Wasyl (Прохоров, Василий
Александрович) 166
Pronsztejn, Aleksandr (Пронштейн, Александр
Павлович) 70, 71, 145, 146, 222–224,
239, 253, 390
Protasjewa, Tatjana (Протасьева, Татьяна
Николаевна) 65, 351
Prozorowski, Dymitr (Прозоровский, Дмитрий
Иванович) 42, 143, 150, 424
Pseudo–Dionizy Areopagita 31
Ptaszycki, Stanisław (Пташицкий, Станислав) 43
Puszkariow, Lew (Пушкарёв, Лев
Никитович) 390
Puszkin, Aleksander 285
Putiata (Путята), pisarz 186
Pypin, Aleksandr (Пыпин, Александр
Николаевич) 38
Radoneski zob. Sergiusz
Radziszewski Onisim, mistrz introligator 326
Radziwiłł, Jan 422
Radziwiłł, Mikołaj 422
Ramazanow 132
Ramazanowa, Dżamila (Рамазанова, Джамиля
Нуровна) 14
Razumowski, Aleksy (Разумовский, Алексей
Григорьевич) 367
Remniowa, Marina (Ремнёва Марина
Леoнтьевна) 246
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INDEKS OSÓB

Reuleaux, Franz 288
Riejsier, Sołomon (Рейсер, Соломон
Абрамович) 18, 19, 61, 64, 184, 191,
204, 207, 286–288, 305, 306
Riezcow, Nikołaj (Резцов, Николай
Александрович) 314
Rogulin, Nikołaj (Рогулин, Николай
Георгиевич) 67
Romanowicze haliccy 175
Romanowowie (dynastia) 437
Rossowska, Wiera (Россовская, Вера
Александровна) 144
Rościsław Mścisławowicz, ks. smoleński 396
Rościsław, ks. W. Moraw 75
Rott–Żebrowski, Teotyn 72
Rowinski, Dymitr (Ровинский, Дмитрий
Александрович) 51
Rozental, Dietmar (Розенталь, Дитмар
Эльяшевич) 124
Rozow, Nikołaj (Розов [Розаў], Николай
Николаевич) 17, 69, 236, 70, 297
Rozow Władymir (Розов Владимир
Алексеевич) 396
Rożdiestwienska, Tatjana (Рождественская,
Татьяна Всеволодовна) 66
Rublow, Andriej (Рублёв, Андрeй) 361
Rumiancew, Nikołaj (Румянцев, Николай
Петрович) 31, 33–36, 38, 388
Rumiancewa, Marina (Румянцева, Марина
Федоровна) 13, 14
Ruryk 365
Rwaczew, O. (Рвачев, О.) 286
Rybakow, Borys (Рыбаков, Борис
Алексaндрович) 23, 33, 85, 90, 91,
148–150, 425, 426, 431
Rybina, Jelena (Рыбина, Елена
Александровна) 64, 176, 177
Rycheza, królowa Polski 357
Saar, Gustaw (Саар, Густав Петрович) 144
Sacharow, Iwan (Сахаров, Иван Петрович) 40
Šafařík zob. Szafarzyk, Paweł Józef
Sakulin, Paweł (Сакулин, Павел Никитич) 121,
122
Sałariew, Siergiej (Саларев, Сергей
Гаврилович) 388
Samarin, Aleksandr (Самарин, Александр
Юрьевич) 109
Samuel, car bułgarski 78, 86, 87
Sapieha, Iwan 417
Sapiehowie 448

Sapunow, Borys (Сапунов, Борис
Викторович) 88, 184
Sarabianow, Władimir (Сарабьянов, Владимир
Дмитриевич) 358
Sawa, pop 78
Sawieliewa, Natalia (Савельева, Наталья
Вячеславовна) 190
Sawwa, bp możajski 231
Sazonow (Сазонов), autor pismownika 409, 410
Schilling, Fryderyk 189
Schlözer, August Ludwig von 388
Schöffer, Peter 221
Sczawinski zob. Szczawinski, Wasyl
Seleucydzi 148
Semen Dumny (Гордый), w. ks. moskiewski 397
Semkowicz, Władysław 19
Sergiusz Radoneski (Сергий Радонежский),
św. 88, 168, 180, 365, 369
Sholes, Christopher 218
Sickel, Theodora 388
Sidorowski, Ioann (Сидоровский, Иоанн
Иоаннович) 115
Sielesznikow, Siemion (Селешников, Семён
Исакович) 145, 159, 170
Sielezniew, Michaił (Селезнев, Михаил
Степанович) 174
Sieliszczew, Afanasij (Селищев, Афанасий
Матфеевич) 56
Siemiańczuk, Albina (Семянчук, Альбина
Александровна) 175
Siemiewski, Wasyl (Семевский, Василий
Иванович) 52
Sievers, [Karl] (Сиверс, Карл Ефимович),
fabrykant 191
Silagi, Gabriel 22
Simmons, John Simon Gabriel 49, 192
Simon, mnich 359
Simoni, Paweł (Симони, Павел
Константинович) 27, 50, 184, 324
Simonow, Rem (Симонов Рэм
Александрович) 61, 141
Siniarska–Czaplicka, Jadwiga 67, 188, 308, 309,
312, 314
Sipiagin, Dymitr (Сипягин, Дмитрий
Сергeевич) 121
Sirienow Aleksy (Сиренов Алексей
Владимирович) 67, 188, 193, 194, 196,
199, 311, 313
Siwkow, Konstantin (Сивков, Константин
Васильевич) 262, 384
Skobiełkin, Oleg (Скобелкин, Олег
Владимирович) 71
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INDEKS OSÓB

Skoryna (Skaryna), Franciszek (Скарына,
Францыск (Францішак) Лукіч) 210,
282, 295
Skurat, Kim (Скурат, Кім Уладзіміравіч) 425
Słowiński, Jan 266
Smirnow, Igor (Смирнов, Игорь Павлович) 32
Smirnow, Michaił (Смирнов, Михаил Н.) 389
Smirnowa, Engelina (Смирнова, Энгелина
Сергеевна) 358
Smotrycki, Melecjusz (Смотрицький,
Мелетій) 99, 108–110
Sniegiriew, Iwan (Снегирев, Иван
Михайлович) 34, 51, 371
Sobolewski, Aleksiej (Соболевский, Алексей
Иванович) 41–44, 51–53, 56, 68, 98,
100–103, 121, 122, 143, 180, 182, 183,
186, 231, 244, 245, 301, 309, 339, 350
Sobolowa, Tatjana (Соболева, Татьяна
Алексеевна) 69, 298
Soennecken, Friedrich 288
Sokolnikow (Briljant), Grigorij (Сокольников
(Бриллиант), Григорий Яковлевич) 450
Sokolski, Iwan (Сокольский, Иван) 404
Sokołow A. P. 233
Sokołow, Dymitr (Соколов, Дмитрий
Михайлович) 116
Sokołow, Nikołaj (Соколов, Николай
Николаевич) 306
Sokołow, Piotr (Соколов, Пётр Иванович) 116,
262
Sokołowa, Jekaterina (Соколова, Екатерина
Николаевна) 290
Sołncew, Fiodor (Солнцев, Федор
Григорьевич) 337
Sołowiow, Siergiej (Соловьев, Сергей
Михайлович) 52
Sorlin, Irène 395
Spasski, Iwan (Спасский, Иван Георгиевич) 438
Spieranski, Aleksandr (Сперанский, Александр
Николаевич) 56, 58, 144
Spieranski, Michaił (Сперанский, Михаил
Несторович) 31, 52, 53, 69, 231, 244,
298, 299, 301–303, 403
Spirydon, mnich 360
Spunar, Pavel 11, 22
Srezniewski, Izmaił (Срезневский, Измаил
Иванович) 41–43, 46–48, 51, 53, 86, 91,
138, 166, 224, 238, 250, 266
Stalin, Józef 52, 54, 63, 86, 126, 131, 335
Staliūnas, Darius 128
Stang, Christian Schweigaard 92, 412
Stanisław August Poniatowski, król Polski 448
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Stanisław, św. 169
Stanisławski, Aleksandr (Станиславский,
Александр Лазаревич) 13
Starostina, Inna (Старoстина, Инна
Павловна) 412, 414, 416
Stasow, Władimir (Стасов, Владимир
Васильевич) 50, 51, 337–339, 344
Stefan Batory, król Polski 447, 448
Stefan Permski (Стефан Пермский) 299
Stefan V, papież 77
Stendhal (Henri Beyle) 288
Stiepanow, Nikołaj (Степанов, Николай
Васильевич) 56, 143, 145, 154
Stiepanskij, Aleksandr (Степанский, Александр
Давидович) 375
Stojunin, Władimir (Стоюнин, Владимир
Яковлевич) 120
Strelskyj, Wiaczesław (Стрельський В’ячеслав
Ілліч) 71, 278
Strojew, Pawieł (Строев, Павел
Михайлович) 34–36, 173, 346, 412
Stschepkin zob. Szczepkin, Wiaczesław
Studynski, Kyryło (Студинський, Кирило
Йoсипович) 107
Subačius, Giedrius 128
Sudakow, Gurij (Судаков, Гyрий
Васильевич) 262
Sułakadziew, Aleksandr (Сулакадзев, Алексaндр
Ивaнович) 31–33
Sułakidze (Сулакидзе), ks. gruziński 31
Sułkowska–Kurasiowa, Irena 332
Sumarokow, Aleksander (Сумароков, Александр
Петрович) 114, 115
Suprun, Adam (Супрун, Адaм Евгeньевич) 89,
90
Swiatski, Danił (Святский, Данил
Осипович) 143
Swiażynski, Uładzimir (Свяжынскі, Уладзімір
Мітрафанівіч) 92
Swiencicki, Iłarion (Свєнціцький, Іларіoн
Семeнович) 278
Swietow, Wasyl (Светов, Василий
Прокофьевич) 384
Swirin, Aleksiej (Свирин, Алексей
Николаевич) 51, 62, 68, 339, 341,
344–346, 349, 361
Sylwester (Сильвестр), ihumen 31
Sylwester (Сильвестр), pop 186
Symeon Połocki (Симеон Полоцкий) 26, 86, 318
Symeon, car bułgarski 357
Sytin, Iwan (Сытин, Иван Дмитриевич) 374
Szwarc, Jefim (Шварц, Ефим Моисеевич) 193
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INDEKS OSÓB

Szachmatow, Aleksy (Шахматов, Алексeй
Алексaндрович) 51, 91, 121, 122, 386
Szachowskoj, Michaił (Шаховской, Михаил
Семенович) 191
Szafarzyk, Paweł Józef (Šafařík, Pavel Jozef) 35,
79, 80
Szafirow, Michaił (Шафиров, Михаил
Павлович) 475
Szapiro, Abram (Шапиро, Абрам
Борисович) 124
Szczawinski, Wasyl (Щавинский, Василий
Александрович) 68
Szczepkin, Wiaczesław (Щепкин, Вячеслaв
Николaевич) 41, 43–45, 51–53, 56, 58,
65, 68, 72, 73, 100–103, 105, 143, 144,
179, 180, 183, 196, 197, 224, 230, 248,
252, 291–295, 310, 337, 339–341, 343,
355, 356, 363, 376, 394
Szczepkina, Marfa (Щепкина, Марфа
Вячеславовна) 45, 65
Szczerba, Lew (Щерба, Лев Владимирович) 121,
124
Szczerbatow, Michaił (Щербатов, Михаил
Михайлович) 28, 29, 388
Szczerbakiwski, Danyło (Щербаківський, Данило
Михайлович) 327
Szejkowski, Kalenik (Шейковський, Калeник
Васильович) 120
Szełonin, Serhij (Шелoнин, Сeргий) 330
Szemiaka, (Dymitr) ks. 374
Szepielew, Leonid (Шепелев, Леонид
Ефимович) 401
Szeremietiew, Siergiej (Шереметев, Сергей
Дмитриевич), hr. 48
Szeremietiewski, Władimir (Шереметевский,
Владимир Петрович) 121
Szewczenko, Taras 38, 50
Szicgał, Abram (Шицгал, Абрам
Григорьевич) 19, 110–112, 215, 260
Szirinski–Szichmatow, Płaton (Ширинский–
Шихматов, Платон Александрович),
kn. 36, 127
Szlapkin, Ilja (Шляпкин, Илья
Александрович) 46, 51, 65, 181, 182,
184, 305
Szlapnikow, Aleksandr (Шляпников, Александр
Гаврилович) 160
Szmidt Sigurd (Шмидт, Сигурд Оттович) 38, 68,
88, 389
Sznicer, Jakow (Шницер, Яков Борисович) 111
Szorin, Paweł (Шорин, Павел
Александрович) 41, 72

Szostin Nikołaj (Шостьин, Николай
Александрович) 424, 425, 428, 431,
434, 436
Sztejngiel, Władimir (Штейнгель, Владимир
Иванович) 142
Szulgin, J. 128
Szulgina, Emilia (Шульгина, Эмилия
Васильевна) 65, 70, 238, 250, 252, 253,
259, 262
Szumakow, Siergiej (Шумаков, Сергей
Александрович) 388, 389
Szustowa, Julia (Шустова, Юлия
Эдуардовна) 13, 14, 109
Szwejkowska, Helena 209
Szymański, Józef 15, 72, 73, 180, 391, 395, 414
Szyszkow, Aleksandr (Шишков, Александр
Семёнович) 285
Światopełk, ks. W. Moraw 77
Światosław, ks. kijowski 357
Światosław Olgowicz, ks. nowogrodzki
Świeykowscy 332

396

T’saj Lun, dostojnik cesarza Chin 188
Tatiszczew, Wasyl (Татищев, Василий
Никитич) 28, 29, 142, 388
Taylor, Isaac 80
Tekla, św. 309
Teodora, cesarzowa regentka 75
Teognost, metropolita 28
Tessing, Jan 110
Thomson, Aleksander (Томсон, Александр
Иванович) 121
Tiażłow, A. (Тяжлов, А. Е.) 28
Tichanowa, Maria (Тиханова, Мария
Александровна) 85, 148
Tichomirow, Michaił (Тихомиров, Михаил
Николаевич) 17, 38, 55, 62–64, 70, 71,
90, 222, 224, 231, 248, 252, 255, 257, 258
Tichonrawow, Nikołaj (Тихонравов, Никлай
Саввич) 28, 42, 140
Tiszkin, Grigorij (Тишкин, Григорий
Алексеевич) 285
Titow, Fiodor (Титов, Фёдор Иванович) 327
Tiurin, Anatolij (Тюрин, Анатолий М.) 141
Tobołowa, Maria (Тоболовa, Мария
Павловна) 116
Tołoczko, Aleksy (Толочко, Алексей
Петрович) 29
Tołstoj, Fiodor (Толстой, Федор Андреевич) 31,
35, 36, 346, 412
Tołstoj, Lew 305
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Tołstoj, Nikita Iljicz (Толстой, Никита Ильич) 80
Tomaszewski, Borys (Томашевский, Борис
Викторович) 63
Toporow, Władimir (Топоров, Владимир
Николаевич) 92
Toszynicz, Maksim (Тошинич, Максим),
pisarz 358
Trediakowski, Wasyl (Тредиаковский, Василий
Кириллович) 112, 113
Tromonin, Kornił (Тромонин, Корнилий
Яковлевич) 39, 62, 142, 192, 197
Trusiewicz, Jakow (Трусевич, Яков
Иванович) 47
Tryzna, Michał, podskarbi litewski 448
Turiłow, Anatolij (Турилов, Анатолий
Аркадьевич) 54, 88
Tustanowski zob. Zyzaniusz
Tutołmin, Timofiej, generał–gubernator 263
Tworogow, Oleg (Творогов, Олег
Викторович) 33, 61
Uchastkina zob. Uczastkina
Uchowa, Tatjana (Ухова, Татьяна Борисовна) 62
Uczastkina (Uchastkina), Zoja (Участкина, Зоя
Васильевна) 67, 193
Ugrinc (Угриньц), pisarz 186
Uhlich, Gotfryd 388
Uljanow W. zob. Lenin
Ułaszczyk, Nikołaj (Улащик, Николай
Николаевич) 144
Undolski, Wukoł (Ундольский, Вукол
Михайлович) 39, 40, 142
Uspienski, Borys (Успенский, Борис
Андреевич) 112, 113, 126, 245
Ustiugow, Nikołaj (Устюгов, Николай
Владимирович) 56, 58, 70, 144, 145,
425, 429–432, 434, 438
Ustriałow, Nikołaj (Устрялов, Николай
Герасимович) 52
Uszakow, Dymitr (Ушаков, Дмитрий
Николаевич) 121, 124
Uszakow Siemion (Ушаков, Семен
Иванович) 406
Uszakow, Simon (Ушаков, Симон
Фёдорович) 365
Uwarow, Siergiej (Уваров, Сергей
Семёнович) 36, 127, 301
Vajs, Josef 53, 80
Valk–Falk, Endel (Валк–Фалк, Эндель
Иоханнесович) 50
Valliant, André (Вайан, Андре) 78
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Vasmer, Max Julius (Фасмер, Макс) 164, 179,
185, 190, 321
Viollet–le–Duc, Eugène–Emmanuel (Виолле–ле–
Дюк, Е.) 338
Wachtierow, Wasyl (Вахтеров, Василий
Порфирьевич) 290
Wałk, Sigismund (Валк, Сигизмунд
Натанович) 20, 55, 389, 396
Waradinow, Nikołaj (Варадинов, Николай
Васильевич) 403, 404, 406
Warłaam (Варлаам) 398
Wasyl IV Szujski, car moskiewski 437
Weles (Велес) 32, 33
Wierejski, kn. 422
Wiesiołowski, Aleksandr (Веселовский, Александр
Николаевич) 46
Wiesiołowski, Stiepan (Веселовский, Степан
Борисович) 173
Wietwicki, Władimir (Ветвицкий, Владимир
Георгиевич) 74, 105
Wilborg, Artur (Вильборг, Артур Иванович) 46
Winogradow, Wiktor (Виноградов, Виктор
Владимирович) 91, 124, 125
Winogradowa, Ludmiła (Виноградова, Людмила
Анатольевна) 210
Wiszniakowa, Anna (Вишнякова, Анна
Федоровна) 55
Witold, w. ks. litewski 158, 238, 331, 444
Witte, Siergiej (Витте, Сергей Юльевич) 440
Witwicka, Aleksandra (Вітвіцька
Олександра) 49, 197
Władimirow, M. (Владимиров, М.) 54
Władimirski–Budanow, Michaił (Владимирский–
Буданов, Михаил Флегонтович) 38
Władymir Wasylkowicz, ks. wołyński 397
Władysław II Jagiełło, w. ks. litewski, król
Polski 158, 238
Władysław IV, król Polski 448
Włodarski, Bronisław 159, 163, 166, 167
Włodzimierz zob. Monomach
Włodzimierz Olgierdowicz, ks. kijowski 444
Włodzimierz Wielki, św., ks. kijowski 169
Wolfcun, Ludmiła (Вольфцун, Людмила
Борисовна) 61
Wołocki, Iosif (Волоцкий, Иосиф) 180
Wołodimir zob. Władymir Wasylkowicz
Wołowicz, Antoni Erazm, bp łucki 263
Worth, Dean (Ворт, Дин) 244, 245
Wostokow, Aleksandr (Востоков, Александр
Христофорович) 34, 35, 38, 51, 77, 116,
117, 119
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Wójtowicz, Marian 79, 80–82, 84
Wsiewołod Mścisławowicz, ks. nowogrodzki 34
Wspołochow, Grigorij (Всполохов,
Григорий) 365, 366
Wwedenski, Andrij (Введенский, (Введенський),
Андрій Олександрович) 71, 395
Wysocki, Siergiej (Высоцкий, Сергей
Александрович) 26, 65
Wzdornow, Herold (Вздорнов, Герольд
Иванович) 245

Zimin, Aleksandr (Зимин, Александр
Александрович) 13, 60, 389, 390, 398
Zinkiewicz–Tomanek, Bożena 127
Zofia Aleksiejewna (regentka) 438
Zoltan, Andras (Золтан, Андраш) 89, 92, 238
Zubow, Wasilij (Зубов, Василий Павлович) 141
Zuzin, Aleksy (Зюзин al. Зузин, Алексей
Иванович) 419
Zwieriew, Afanasij (Зверев, Афанасий
[Милорадович] al. Алимпий) 372
Zwolińska, Katarzyna 221
Zygmunt I Stary, król Polski 175, 310, 379, 413,
414, 421, 422, 445
Zygmunt II August, król Polski 328, 380, 446, 447
Zygmunt III Waza, król Polski 448
Zygmunt Kiejstutowicz, w. ks. litewski 158, 414, 441
Zyzania zob. Zyzaniusz
Zyzaniusz, Tustanowski Wawrzyniec (Зизанія,
Лаврентій) 26, 107, 108

Zabielin, Iwan (Забелин, Ивaн Егoрович) 272
Zabielin, Makary (Забелин, Макарий) 297, 298
Zabrzeziński, Jan 415
Zacharczyszyna, P. I. (Захарчишина, П. І.) 69,
265
Zacharow, Władimir (Захаров, Владимир
Александрович) 66
Zagriebin, Wiaczesław (Загребин, Вячеслав
Михайлович) 193
Zakijew, Mirfatych (Закиев, Мирфатых
Закиевич) 132
Zalizniak, Andriej (Зализняк, Андрей
Анатолиевич) 64, 91, 177, 178, 180,
181, 232, 233
Zaszczuk, Iosif (Защук, Иосиф Иосифович) 409
Ziernowa, Antonina (Зeрнова, Антонина
Сергеевна) 67, 351

Żaronkin, Walery (Жаронкин, Валерий
Николаевич) 71
Żdan (Ждан), złotnik 324
Żukow (Жуков) zob. Ilja, ihumen
Żukowska, Lidia (Жуковская, Лидия
Петрoвна) 11, 17, 19, 25, 28–30, 32, 33,
40, 47, 50–52, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 75
Żywow, Wiktor (Живов, Виктор Маркович) 78, 79

Абрамова, Надежда Григорьевна → Abramowa,
Nadieżda
Аванесов, Рубен Иванович → Awaniesow, Ruben
Аввакyм, Петрoвич, протопоп → Awwakum,
protopop
Автократов, Владимир Николаевич →
Awtokratow, Władimir
Автократова, Мария Игоревна → Awtokratowa,
Marija
Адарюков, Владимир Яковлевич → Adariukow,
Władimir
Адодуров, Василий Евдокимович → Adodurow,
Wasyl
Адрианова–Перетц, Варвара Павловна →
Adrianowa–Pierietc, Warwara
Айплатов, Геннадий Николаевич → Ajpłatow,
Gienadij
Аксенова, Галина Владимировна → Aksionowa,
Galina
Алексеев, Анатолий Алексеевич → Aleksiejew,
Anatolij

Алмазов, Сергей Федорович → Ałmazow, Siergiej
Аманжолов, Сарсен Аманжолович →
Amanżołow, Sarsen
Амартол, Георгий → Hamartolos, Georgios
Амосов → Amosow
Амосов, Александр Александрович → Amosow,
Aleksander
Андреев, Александр Игнатьевич → Andriejew,
Aleksandr
Андреев, Василий Федорович → Andriejew,
Wasilij
Андреевский, Иван Ефимович → Andriejewski,
Iwan
Андрюшайтите, Юлия Викторовна →
Andrjuszajtite, Julia
Аннушкин, Владимир Иванович → Annuszkin,
Władimir
Антoний Римлянин → Antoni Rzymianin, św.
ruski
Аполлос, właśc. Байбаков, Андрей Дмитриевич
→ Apollos, abp

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

INDEKS OSÓB

Артамонов, Михаил Илларионович →
Artamonow, Michaił
Арциховский, Артемий Владимирович →
Arcichowski, Artiemij
Аскoльд, skand. Haskuldr lub Höskuldr → Askold
Байбаков, Андрей Дмитриевич → Apollos →
Bajbakow, Andriej
Бакмёйстер, Иоганн Фолльрат, al. Иван
Григорьевич → Bacmeister, Iohann
Vollrat
Бантыш–Каменский, Николай Николаевич →
Bantysz–Kamienski, Nikołaj
Бардин, Антoн Ивaнович → Bardin, Anton
Барсов, Антон Алексеевич → Barsow, Anton
Барсуков, Александр Платонович → Barsukow,
Aleksandr
Бархударов, Степан Григорьевич → Barchudarow,
Stiepan
Бахтурина, Рената Васильевна → Bachturina,
Renata
Белавенец, Митрофан Иванович → Bieławieniec,
Mitrofan
Белова, Анна Валерьевна → Biełowa, Anna
Белоконь, Екатерина Александровна → Biełokoń,
Jekatierina
Бельский → Bielski
Беляев, Иван Дмитриевич → Bielajew, Iwan
Dmitrijewicz
Беляев, Иван Степанович → Bielajew, Iwan
Stiepanowicz
Беляков, Александр Степанович → Bielakow,
Aleksander
Бередников, Яков Иванович → Bieriednikow,
Jakow
Бережков, Николай Георгиевич → Bierieżkow,
Nikołaj
Берже, Адольф Петрович → Berże, Adolf
Берков, Павел Наумович → Bierkow, Paweł
Берхман, Федор → Berchman, Fiodor
Богданов, Андрей Петрович → Bogdanow,
Andriej
Богданов, Владимир Павлович → Bogdanow,
Władimir
Богоявленский, Сергeй Константинович →
Bogojawlenski, Siergiej
Бодуэн–де–Куртенэ, Ивaн Алексaндрович →
Baudouin de Courtenay, Jan
Бодянский, Александр Всеволодович →
Bodianski, Aleksandr
Бойцов, Михаил Анатольевич → Bojcow, Michaił
Болтин, Иван Никитич → Bołtin, Iwan
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Болховитинов, Евфимий Алексеевич →
Eugeniusz, metropolita
Большаков, А. Н. → Bolszakow, A. N.
Бондаренко, Эльга Оскаровна → Bondarenko,
Elga
Борковский, Виктор Иванович → Borkowski,
Wiktor
Боян → Bojan
Бражников, Максим Викторович → Brażnikow,
Maksim
Брандт, Роман Федорович → Brandt, Roman
Буганов, Виктор Иванович → Buganow, Wiktor
Булгаков Михаил Петрович → Makary
Булич, Николай Никитич → Bulicz, Nikołaj
Булич, Сергей Константинович → Bulicz, Siergiej
Бунаков, Пётр Андреевич → Bunakow, Piotr
Бурцев–Протопопов, Василий Федорович →
Burcow, Wasyl
Буслаев, Федор Иванович → Busłajew, Fiodor
Буткевич, Адольф Вениаминович → Butkiewicz,
Adolf
Бутков, Павел → Butkow, Pawieł
Бутовский, Виктор Иванович → Butowski, Wiktor
(Boutovsky, V. I.)
Бутурлин, Петр Петрович → Buturlin, Piotr
Быкова, Татьяна Александровна → Bykowa,
Tatjana
Быковский, Сергей Николаевич → Bykowski,
Siergiej
Бычков, Иван Афанасьевич → Byczkow, Iwan
Вайан, Андре → Valliant, André
Валк, Сигизмунд Натанович → Wałk, Sigismund
Валк–Фалк, Эндель Иоханнесович → Valk–Falk,
Endel
Варадинов, Николай Васильевич → Waradinow,
Nikołaj
Вахтеров, Василий Порфирьевич → Wachtierow,
Wasyl
Введенський, Андрій Олександрович →
Wwedenski, Andrij
Веселовский, Александр Николаевич →
Wiesiołowski, Aleksandr
Веселовский, Степан Борисович → Wiesiołowski,
Stiepan
Ветвицкий, Владимир Георгиевич → Wietwicki,
Władimir
Вздорнов, Герольд Иванович → Wzdornow,
Herold
Вильборг, Артур Иванович → Wilborg, Artur
Виноградов, Виктор Владимирович →
Winogradow, Wiktor
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Виноградова, Людмила Анатольевна →
Winogradowa, Ludmiła
Виолле–ле–Дюк, Е. → Viollet–le–Duc, Eugène–
Emmanuel
Витвицкая, Александра Ильинична → Вітвіцька
Олександра
Витте, Сергей Юльевич → Witte, Siergiej
Вишнякова, Анна Федоровна → Wiszniakowa,
Anna
Вітвіцька, Олександра → Witwicka, Aleksandra
Владимиров, М. → Władimirow, M.
Владимирский–Буданов, Михаил Флегонтович →
Władimirski–Budanow, Michaił
Вольфцун, Людмила Борисовна → Wolfcun,
Ludmiła
Ворт, Дин → Worth, Dean
Востоков, Александр Христофорович →
Wostokow, Aleksandr
Всполохов, Григорий → Wspołochow, Grigorij
Высоцкий, Сергей Александрович → Wysocki,
Siergiej
Гаген, Т. И. → Gagen
Гадзяцкий, Сергей Сергеевич → Gadziacki,
Siergiej
Гадолин, Аксель Вильгельмович → Gadolin,
Aksel
Гальченко, Мария Георгиевна → Galczenko,
Mariа
Ганьшин, Владимир Николаевич → Ganszin,
Władimir
Георгиев, Емил → Gieorgiev, Emil
Георгиевский, Григорий Петрович →
Gieorgijewski, Grigorij
Гераклитов, Александр Александрович →
Gieraklitow, Aleksandr
Герасименко, Неля Олексіївна → Herasymenko,
Nela
Гербач, Василий Степанович → Gierbacz, Wasyl
Гиппиус, Алексей Алексеевич → Gippius,
Aleksiej
Глухов, Владимир Семёнович → Głuchow,
Władimir
Говоров, Александр Алексеевич → Goworow,
Aleksandr
Голике, Роман Романович → Golike, Roman
Головкин, Гавриил Ивфнович → Gołowkin,
Gawriił
Головкин, Михаил Гаврилович → Gołowkin,
Michaił
Голышенко, Вера Семеновна → Gołyszenko, Wiera

Гончаров, Афанасий Абрамович → Gonczarow,
Afanasij
Горбангалиев → Gorbangalijew
Горбачевский, Никита Иванович →
Gorbaczewski, Nikita
Горбунов, Николай Петрович → Gorbunow,
Nikołaj
Городцов, Василий Алексеевич → Gorodcow,
Wasyl
Горский, Александр Васильевич → Gorski,
Aleksandr
Гоффман, Генрих Эрнестович → Hoffman,
Heinrich
Гошев, Иван → Goszew, Iwan
Грановский, Тимофей Николаевич → Granowski,
Timofiej
Гранстрем, Евгения Эдуардовна → Granstrem,
Eugenia
Греков, Борис Дмитриевич → Grekow, Borys
Греков, Федор Васильевич → Grekow, Fiodor
Греч, Николай Иванович → Gretsch [Grecz]
Nikołaj
Григорий Синаита → Grzegorz z Synaju
Григорович, Виктор Ивaнович → Grigorowicz,
Wiktor
Григорович, Иван Иванович [Грыгаровіч Іван] →
Grigorowicz, Iwan
Григорьев, Василий Васильевич → Grigoriew,
Wasyl
Григорьева, Татьяна Михайловна → Grigoriewa,
Tatjana
Гринченко, Борис Дмитриевич → Grinczenko
[Hrinczenko], Borys
Грінченко → Гринченко
Грот, Яков Kарлович → Grot, Jakow
Груша, Аляксандр Іванавіч → Grusza, Alaksandr
Грыгаровіч, Іван → Grigorowicz, Iwan
Грыцкевіч, Анатoль Пятрoвіч → Hryckiewicz,
Anatol
Гуревич, Михаил Моисеевич → Guriewicz,
Michaił
Гусарова, Татьяна Павловна → Gusarowa, Tatjana
Давидов Aвгуст Юльевич → Dawidow, August
Давыдов, Иван Иванович → Dawydow, Iwan
Даль, Владимир Иванович → Dal, Władimir
Даниил → Daniel, ihumen
Данилевский, Игорь Николаевич → Danilewski,
Igor
Данилович, Игнатий Николаевич → Daniłowicz,
Ignacy
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Дашкова, Екатерина Романовна → Daszkowa,
Katarzyna
Дедова, Ольга Викторовна → Diedowa, Olga
Демидова, Наталия Владимировна → Diemidowa,
Natalia
Денисов, Андрей → Denisow, Andriej
Дербов, Леонард Адамович → Diebrow, Leonid
Дерягин, Виктор Яковлевич → Dieriagin, Wiktor
Дианова, Татьяна Владимировна → Dianowa,
Tatjana
Дмитриева, Ольга Владимировна → Dmitrijewa,
Olga
Добродомов, Игорь Георгиевич → Dobrodomow,
Igor
Добрянский, Адoльф Ивaнович → Dobrzanski,
Adolf
Довнар–Запольский, Митрофан Викторович →
Downar–Zapolski, Mitrofan
Дринов, Марин Стоянов → Drinow, Marin
Дружинин, Василий Григорьевич → Drużinin,
Wasyl
Дубенский, Дмитрий Николаевич → Dubienski,
Dymitr
Дубоніс, Артурас → Dubonis, Arturas
Дубровский, Петр Павлович → Dubrowski, Piotr
Дядиченко, Вадим Архипович → Djadyczenko,
Wadym
Евгений митрополит (Болховитинов, Евфимий
Алексеевич) → Eugeniusz, metropolita
Евтимий Търновски → Eutymiusz Tyrnowski
Енш, Георгий Арнольдович → Jenš, Georg
Епифаний → Epifaniusz, autor żywotu św. Sergija
1417 r.
Епифаний → Epifaniusz, mnich
Еремеев, Николай Степанович → Jeremiejew,
Nikołaj
Ермолаев, Александр Иванович → Jermołajew,
Aleksandr
Ермолаев, Андрей Игоревич → Jermołajew,
Andriej
Ермолаев, Игор Петрович → Jermołajew, Igor
Ершов, Н. A. → Jerszow, N. A.
Ефимов, Владимир Венедиктович → Jefimow,
Władimir
Жаронкин, Валерий Николаевич → Żaronkin,
Walery
Ждан → Żdan
Живов, Виктор Маркович → Żywow, Wiktor
Жуков → Ilja, ihumen
Жуковская, Лидия Петрoвна → Żukowska, Lidia
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Забелин, Ивaн Егoрович → Zabielin, Iwan
Забелин, Макарий → Zabielin, Makary
Загребин, Вячеслав Михайлович → Zagriebin
Wiaczesław
Закиев, Мирфатых Закиевич → Zakijew,
Mirfatych
Зализняк, Андрей Анатолиевич → Zalizniak,
Andriej
Захаров, Владимир Александрович → Zacharow,
Władimir
Захарчишина, П. І. → Zacharczyszyna, P. I.
Защук, Иосиф Иосифович → Zaszczuk, Iosif
Зверев, Афанасий [Милорадович] al. Алимпий →
Zwieriew, Afanasij
Зернова, Антонина Сергеевна → Ziernowa,
Antonina
Зизанія, Лаврентій → Zyzaniusz, Tustanowski
Wawrzyniec
Зимин, Александр Александрович → Zimin,
Aleksandr
Золтан, Андраш → Zoltan, Andras
Зубов, Василий Павлович → Zubow Wasilij
Зубова, Татьяна → Zubowa, Tatjana
Зюзин al. Зузин, Алексей Иванович → Zuzin,
Aleksy
Иван Никонович → Iwan Nikonowicz
Иванин, Михаил → Iwanin, Michaił
Иванищев, Николай → Iwaniszczew, Nikołaj
Иванов, Аннаний Герасимович → Iwanow,
Annanij
Иванов, Вячеслав Всеволодович → Iwanow,
Wiaczesław
Иванов, Петр Иванович → Iwanow, Piotr
Иванова, Вера Федоровна → Iwanowa, Wiera
Ивановская, Вера Игоревна → Iwanowska, Wiera
Ивина, Людмила Ивановна → Iwina, Ludmiła
Идельсон, Наум Ильич → Idelson, Naum
Иконников, Владимир Степaнович → Ikonnikow,
Władimir
Иларион → Hilarion, metropolita
Илья, игумен (Жуков) → Ilja, ihumen
Илюшенко, Мария Петровна → Iljuszenko, Maria
Индикоплов, Козьма → Indikopłow, Koźma
Иоанн Дамаскин → Jan z Damaszku, św.
Иосиф Волоцкий → Iosif Wołocki
Истомин, Григорий Ионович → Istomin, Grigorij
Истомин, Карион → Istomin, Karion
Истрин, Виктор Александрович → Istrin, Wiktor
Іваніцька, І. О. → Iwanicka, I. O.
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Кавелин, Константин Дмитриевич → Kawielin,
Konstanty
Калайдович, Константин Фёдорович →
Kałajdowicz, Konstantin
Калачев, Николай Васильевич → Kałaczow,
Nikołaj
Каманин [Каманін], Иван Михайлович →
Kamanin, Iwan
Каменцева, Елена Ивaновна → Kamiencewa,
Jelena
Камчатнов, Алексaндр Михaйлович →
Kamczatnow, Aleksandr
Канкрин, Егор Францевич → Kankrin, Jegor
Карамзин, Николай Михайлович → Karamzin,
Nikołaj
Караџић, Вук Стефановић → Karadżić, Vuk
Кареев, Николай Иванович → Kariejew, Nikołaj
Каринский, Николай Михайлович → Karinski,
Nikołaj
Карпов, Геннадий Фёдорович → Karpow,
Giennadij
Карпюк, Глеб Васильевич → Karpiuk, Gleb
Карский, Евфимий Федорович → Karski,
Eutymiusz
Картавов, Петр Алексеевич → Kartawow, Piotr
Кауфман , Константин Петрович фон →
Kaufman, Konstanty
Каченовский, Михаил Трофимович →
Kaczenowski, Michaił
Каширин, Дмитрий → Kaszyrin, Dymitr
Каштанов, Сергей Михайлович → Kasztanow,
Siergiej
Кащенко, Сергей Григорьевич → Kaszczenko,
Siergiej
Кёппен, Пётр Ивaнович → Köppen, Piotr
Кирик Новгородeц → Kiryk Nowogrodzianin
Кирхнер, О. Ф. → Kirchner
Кияшко, Владимир Яковлевич → Kijaszko,
Władimir
Клейн, Владимир Карлович → Klein, Władimir
Клепиков, Сократ Александрович → Klepikow,
Sokrat
Климент Новгородец → Kliment Nowogrodzianin
Климец, al. Клинец → Klimiec
Климишин, Иван Антонович → Klimiszyn, Iwan
Клосс, Борис Михайлович → Kłoss, Borys
Ключевский, Василий Осипович → Kluczewski,
Wasyl
Князевская, Ольга Александровна →
Kniaziewska Olga
Кобрин, Владимир Борисович → Kobrin,
Władimir

Коваль, Николай Сергеевич → Kowal, Nikołaj
Ковтун, Людмила Степановна → Kowtun,
Ludmiła
Колесников, Иван Филипивич → Kolesnikow,
Iwan
Колоколов, Евграф Федорович → Kołokołow,
Jewgraf
Корень, Василий → Koreń,Wasyl
Корфф, Модест Андреевич → Korff, Modest
Корш, Фёдор Евгеньевич → Korsz, Fiodor
Костомаров, Николай Иванович → Kostomarow,
Nikołaj
Костюхина, Любовь Михайловна → Kostiuchina,
Lubow
Котков, Сергей Иванович → Kotkow, Siergiej
Кошелева, Ольга Евгеньевна → Koszelewa, Olga
Кравецкий, Александр Геннадиевич →
Krawiecki, Aleksandr
Краснобаев, Борис Ильич → Krasnobajew, Borys
Красовский, Александр → Krasowski, Aleksander
Красовский, Иван Иванович → Krasowski, Iwan
Красовский, Николай Иванович → Krasowski,
Nikołaj
Крестинин, Василий Васильевич → Kriestinin,
Wasyl
Кривко, Роман Николаевич → Kriwko, Roman
Кріль, Михайло → Kril, Mychajło
Кром, Михаил Маркович → Krom, Michaił
Кропоткин, Петр Алексеевич → Kropotkin, Piotr
Круглова, Татьяна Николаевна → Krugłowa,
Tatjana
Крушельницкая, Екатерина Владимировна →
Kruszelnicka, Jekatierina
Крылов, A. E. → Kryłow, autor pismownika
Крючков, Сергей Ефимович → Kriuczkow,
Siergiej
Крякутный → Kriakutny
Кудряков, Ефим Макарович → Kudriakow, Jefim
Кузнецов, Стефан Кирович → Kuzniecow, Stefan
Кузнецова, Татьяна Вячеславовна → Kuzniecowa,
Tatjana
Кузьминова, Елена Александровна →
Kuźminowa, Jelena
Кузякина, Наталья Евгеньевна → Kuzjakina,
Natalia
Кукушкина, Маргарита Владимировна →
Kukuszkina, Margarita
Кульбакинъ, Степан Михайлович → Kulbakin,
Stiepan
Кульженко Стефан Васильевич → Kulżenko,
Stefan
Кульман, Николай Карлович → Kulman, Nikołaj
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Куник, Арист Аристович → Kunik, Aryst
Купфер, Адольф Яковлевич → Kupfer, Adolph
Teofor
Курганов, Николай → Kurganow, Nikołaj
Кучеров, И. → Kuczerow, I.
Кушнерев, И. Н. → Kusznierew
Лавров, Петр Алексеевич → Ławrow, Piotr
Лавровский, Петр Алексеевич → Ławrowski,
Piotr
Лазаревский, Александр Матвеевич →
Łazarewski, Aleksander
Лалош, Михаил Николаевич → Łałosz, Michaił
Ламберти, Андрей Иванович → Lamberti, Andriej
Лапекин, М. И. → Łapiekin, M. I.
Лаппо–Данилевский, Александр Сергеевич →
Łappo–Danilewski, Aleksander
Лаптев, Иван Петрович → Łaptiew, Iwan
Лапшин, Василий Иванович → Łapszyn, Wasyl
Лебедева, Ирина Николаевна → Lebiediewa, Irina
Лебединцев, Феофан Гаврилович → Lebiedincew,
Teofan
Левицький, Орест Іванович → Lewicki, Orest
Лёвочкин, Иван Васильевич → Lowoczkin, Iwan
Ленц, Роберт Эмильевич → Lenz, Robert
Леонтьева, Галина Александровна → Leontiewa,
Galina
Лерберг, Аарон Август Христиaн → Lehrberg,
August Christian
Ливен Карл → Lieven, Karl
Лившис, Яков Абрамович → Liwszyc, Jakow
Литвак, Борис Григорьевич → Litwak, Borys
Лихачев, Николай Петрович → Lichaczow,
Nikołaj
Лихачев, Дмитрий Сергеевич → Lichaczow,
Dymitr
Ломоносов, Михаил Васильевич → Łomonosow,
Michaił
Лотман, Юрий Михайлович → Łotman, Jurij
Лукичeв, Михаил Петрович → Łukiczew, Michaił
Луначарский, Анатолий Васильевич →
Łunaczarski, Anatol
Любавский, Матфей Константинович →
Lubawski, Matwiej
Любимов, Д. → Lubimow, D.
Люблинская, Александра Дмитриевна →
Lublinska, Aleksandra
Люблинский, Владимир Сергеевич → Lublinski,
Władimir
Магницкий, Михаил Леонтьевич → Magnicki,
Michaił
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Майков, Владимир Владимирович → Majkow,
Władimir
Макарий, митрополит — Булгаков, Михаил
Петрович → Makary
Максим Грек → Maksym Grek
Максимович, Михаил Александрович →
Maksymowicz, Michaił
Максютин, А. → Maksiutin, A.
Малиновский, Алексей Фёдорович →
Malinowski, Aleksy
Малиновский, Иоанникий Алексеевич →
Malinowski, Іoannikij
Малкин, И. Т. → Małkin I.
Малов, Владимир Николаевич → Małow,
Władimir
Малышев, В. И. → Małyszew W. I.
Маркс, Никандр Александрович → Marks,
Nikandr
Марр, Николай Яковлевич → Marr, Nikołaj
Мартысевич, Иосиф Демьянович → Martysewicz,
Iosif
Маслов, Сергей Иванович → Masłow, Siergiej
Мацюк, Oрест–Нeстор Ярослaвович → Maciuk,
Orest
Медлер, Иоганн Генрих фон → Mädler, Johann–
Heinrich von
Медушевская, Ольга Михайловна →
Mieduszewska, Olga
Медынцева, Альбина Александровна →
Miedyncewa, Albina
Мейчик, Давид Маркович → Miejczik, Dawid
Мелетий Смотрицкий → Melecjusz Smotrycki
Мельников, Андрей Васильевич → Mielnikow,
Andriej
Менделеев, Дмитрий Иванович → Mendelejew,
Dymitr
Меншиков, Александр Данилович →
Mienszykow, Aleksander
Миллер, Всеволод Федорович → Miller,
Wsiewołod
Миллер, Герард Фридрих → Müller, Gerhard
Friedrich
Милов, Леонид Васильевич → Miłow, Leonid
Милюков, Павел Николаевич → Milukow, Paweł
Милютин, Николай Александрович → Milutin,
Nikołaj
Миролюбов, Юрий Петрович → Mirolubow, Jurij
Митяев Константин Григорьевич → Mitiajew,
Konstantyn
Михайлов, Михаил Иванович → Michajłow,
Michaił
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Младенцев, Михаил Николаевич → Mładiencew,
Michaił
Моисеев, Андрей Иванович → Mojsiejew, Andriej
Мойсієнко, Віктор Михайлович → Mojsijenko,
Wiktor
Монгайт, Александр Львович → Mongajt,
Aleksandr
Морков, Иван Алексеевич → Morkow, Iwan
Мотовилов, В. → Motowiłow, W.
Мстиславец, Петр Тимофеевич → Mścisławiec,
Piotr
Муравьёв, Анатолий Васильевич → Murawjow,
Anatolij
Муравьёв, Виктор Александрович → Murawjow,
Wiktor
Муравьёв, Михаил Николаевич → Murawjow,
Michaił (Wieszatiel)
Мусин–Пушкин, Иван Алексеевич → Musin–
Puszkin, Iwan
Мусин–Пушкин, Aлексей Иванович → Musin–
Puszkin, Aleksy
Мушицкий, Лукиян → Muszicki, Łukijan
Мыльнікаў, А. С. właśc. Мыльников, Александр
Сергеевич → Mylnikau
Мякишев, Владимир П. → Miakiszew, Władimir

Никольский, Николай Константинович →
Nikolski, Nikołaj
Нікалаеў, Мікалай → Nikałajeu, Mikałaj
Німчук, Василь Васильович → Nimczuk, Wasyl
Новиков, M. → Nowikow, M.
Новиков, Николай Иванович → Nowikow, Nikołaj
Носовский, Глеб Владимирович → Nosowski,
Gleb

Назаренко, Александр Васильевич → Nazarenko,
Aleksandr
Назаренко, Кирилл Борисович → Nazarenko,
Kiriłł
Насонов, Арсений Николаевич → Nasonow,
Arsienij
Настенко, Игорь Анатольевич → Nastienko, Igor
Невоструев, Капитон Иванович → Niewostrujew,
Kapiton
Некрасов, Алексей Иванович → Niekrasow,
Aleksiej
Некрасов, Николай Алексеевич → Niekrasow,
Nikołaj
Немировский, Евгений Львович → Niemirowski,
Jewgienij
Неофит → Neofit
Нечаева, Ия Вениаминовна → Nieczаjewa, Ija
Никитский, Александр Иванович → Nikitski,
Aleksandr
Николаева, Александра Тимофеевна →
Nikołajewa Aleksandra
Никольский, Владимир Капитонович → Nikolski
Władimir
Никольский, Александр Сергеевич → Nikolski,
Aleksander

Павлов–Сильванский, Николай Павлович →
Pawłow–Silwański, Nikołaj
Павлуцький, Григори Григоривич → Pawłucki,
Grigorij [Hryhory]
Панашенко, Віра Василівна → Panaszenko, Wira
Папенгут, Александр Фердинандович →
Papengut, Aleksander
Паулович, Кконстантин Павлович → Paułowicz,
Konstantyn
Пашков, Александр Михайлович → Paszkow,
Aleksandr
Перевощиков, Дмитрий Матвеевич →
Pieriewoszczikow, Dymitr
Перетц, Владимир Николаевич → Pierietc
Władimir
Петров, Василий → Pietrow Wasyl
Петров, Мануил → Pietrow, Manuił
Петровский, Мемнон Петрович → Pietrowski,
Мemnon
Пивоваров, А. Б. → Piwowarow, A. B.
Пигулевская, Нина Викторовна → Pigulewska,
Nina
Питерский, Петр Янович → Piterski, Piotr
Плетнева, Александра Андреевна → Pletniewa,
Aleksandra

Обнорский, Сергей Петрович → Obnorski,
Siergiej
Оболенский, Михаил → Oboleński, Michał
Овчинникова, Валентина Степановна →
Owczinnikowa, Walentyna
Огієнко, Іван Іванович → Ohijenko, Iwan
Ожегов, Сергей Иванович → Ożegow, Siergiej
Оленин, Алексей Николаевич → Olenin, Aleksiej
Nikołajewicz
Ольденбург, Сергей Федорович → Oldenburg,
Siergiej Fiodorowicz
Орешников, А. С. → Oresznikow, A. S.
Орлов, Александр Сергеевич → Orłow, Aleksandr
Орлов, Иван Григорьевич → Orłow, Iwan
Осипов, Григорий → Osipow, Grigorij
Осокина, Ирина Валериановна → Osokina, Irina
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Поветкин, Владимир Иванович → Powietkin,
Władimir
Погодин, Михаил Петрович → Pogodin, Michaił
Подобедова, Ольга Ильинична → Podobiedowa,
Olga
Поздеева, Ирина Васильевна → Pozdiejewa, Irina
Покровская, Вера Федоровна → Pokrowska,
Wiera
Покровский, Михаил Петрович → Pokrowski,
Michaił
Покровский, Николай Васильевич → Pokrowski,
Nikołaj
Полак, Иосиф Федорович → Polak, Iosif
Полевой, Николай Алексеевич → Polewoj,
Nikołaj
Попконстантинов, Казимир → Popkonstantinow,
Kazimir
Попов, Д. → Popow, D.
Попова, Ольга Сигизмундовна → Popowa, Olga
Порфиридов, Николай Григорьевич → Porfiridow,
Nikołaj
Поспелов, Антон → Pospiełow, Anton
Потёмкин, Владимир Петрович → Potiomkin,
Władimir
Правдолюбов, Владимир Анатольевич →
Prawdolubow, Władimir
Присёлков, Михаил Дмитриевич → Prisiołkow,
Michaił
Прозоровский, Дмитрий Иванович →
Prozorowski, Dymitr
Пронштейн, Александр Павлович → Pronsztejn,
Aleksandr
Протасьева, Татьяна Николаевна → Protasjewa,
Tatjana
Прохоров, Василий Александрович → Prochorow,
Wasyl
Пташицкий, Станислав → Ptaszycki, Stanisław
Путята → Putiata
Пушкарёв, Лев Никитович → Puszkariow, Lew
Пчелов, Евгений Владимирович → Pczełow,
Jewgienij
Пыпин, Александр Николаевич → Pypin,
Aleksandr
Пятаков, Георгий Леонидович → Piatakow,
Gieorgij
Разумовский, Алексей Григорьевич →
Razumowski, Aleksy
Рамазанов → Ramazanow
Рамазанова, Джамиля Нуровна → Ramazanowa,
Dżamila
Рвачев, О. → Rwaczew, O.
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Резцов, Николай Александрович → Riezcow,
Nikołaj Aleksandrowicz
Рейсер, Соломон Абрамович → Riejsier, Sołomon
Ремнёва, Марина Леoнтьевна → Remniowa,
Marina
Ровинский, Дмитрий Александрович →
Rowinski, Dymitr
Рогулин, Николай Георгиевич → Rogulin, Nikołaj
Рождественская, Татьяна Всеволодовна →
Rożdiestwienska, Tatjana
Розенталь, Дитмар Эльяшевич → Rozental,
Dietmar
Розов, Владимир Алексеевич → Rozow,
Władymir
Розов [Розаў М. М.], Николай Николаевич →
Rozow, Nikołaj
Россовская, Вера Александровна → Rossowska,
Wiera
Рублёв, Андрeй → Rublow, Andriej
Румянцев, Николай Петрович → Rumiancew,
Nikołaj
Румянцева, Марина Федоровна → Rumiancewa,
Marina
Рыбаков, Борис Алексaндрович → Rybakow,
Borys
Рыбина, Елена Александровна → Rybina, Jelena
Саар, Густав Петрович → Saar, Gustaw
Сава → Sawa
Савва Освящeнный → Sawwa
Савельева, Наталья Вячеславовна → Sawieliewa,
Natalia
Сазонов → Sazonow
Сакулин, Павел Никитич → Sakulin, Paweł
Саларев, Сергей Гаврилович → Sałariew, Siergiej
Самарин, Александр Юрьевич → Samarin,
Aleksandr
Сапунов, Борис Викторович → Sapunow, Borys
Сарабьянов, Владимир Дмитриевич →
Sarabianow, Władimir
Сахаров, Иван Петрович → Sacharow, Iwan
Светов, Василий Прокофьевич → Swietow, Wasyl
Свєнціцький, Іларіoн Семeнович → Swiencicki,
Iłarion
Свирин, Алексей Николаевич → Swirin, Aleksiej
Свяжынскі, Уладзімір Мітрафанівіч →
Swiażynski, Uładzimir
Святский, Данил Осипович → Swiatski, Danił
Селезнев, Михаил Степанович → Sielezniew,
Michaił
Селешников, Семён Исакович → Sielesznikow,
Siemion
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Селищев, Афанасий Матфеевич → Sieliszczew,
Afanasij
Семевский, Василий Иванович → Siemiewski,
Wasyl
Семянчук, Альбина Александровна →
Siemiańczuk, Albina
Сергий Радонежский → Sergiusz Radoneski
Сиверс, Карл Ефимович → Sievers, [Karl]
Сивков, Константин Васильевич → Siwkow,
Konstantin
Сидоровский, Иоанн Иоаннович → Sidorowski,
Ioann
Сильвестр → Sylwester
Симеон Полоцкий → Symeon Połocki
Симони, Павел Константинович → Simoni, Paweł
Симонов, Рэм Александрович → Simonow, Rem
Сипягин, Дмитрий Сергeевич → Sipiagin, Dymitr
Сиренов, Алексей Владимирович → Sirienow,
Aleksy
Скарына, Францыск [Францішак] Лукіч →
Skoryna [Skaryna], Franciszek
Скобелкин, Олег Владимирович → Skobiełkin,
Oleg
Скурат, Кім Уладзіміравіч → Skurat, Kim
Смирнов, Игорь Павлович → Smirnow, Igor
Смирнов, Михаил Н. → Smirnow, Michaił
Смирнова, Энгелина Сергеевна → Smirnowa,
Engelina
Смотрицький, Мелетій → Smotrycki, Melecjusz
Снегирев, Иван Михайлович → Sniegiriew, Iwan
Соболева, Татьяна Алексеевна → Sobolowa,
Tatjana
Соболевский, Алексей Иванович → Sobolewski,
Aleksiej
Соколов, Дмитрий Михайлович → Sokołow,
Dymitr
Соколов, Николай Николаевич → Sokołow,
Nikołaj
Соколов, Пётр Иванович → Sokołow, Piotr
Соколова, Екатерина Николаевна → Sokołowa,
Jekaterina
Сокольников [Бриллиант], Григорий Яковлевич
→ Sokolnikow [Briljant], Grigorij
Сокольский, Иван → Sokolski, Iwan
Солнцев, Федор Григорьевич → Sołncew, Fiodor
Соловьев, Сергей Михайлович → Sołowiow,
Siergiej
Спасский, Иван Георгиевич → Spasski, Iwan
Сперанский, Александр Николаевич →
Spieranski, Aleksandr
Сперанский, Михаил Несторович → Spieranski,
Michaił

Срезневский, Измаил Иванович → Srezniewski,
Izmaił
Станиславский, Александр Лазаревич →
Stanisławski, Aleksandr
Старoстина, Инна Павловна → Starostina, Inna
Стасов, Владимир Васильевич → Stasow,
Władimir
Степанов, Николай Васильевич → Stiepanow,
Nikołaj
Степанский, Александр Давидович → Stiepanskij,
Aleksandr
Стефан Пермский → Stefan Permski
Стоюнин, Владимир Яковлевич → Stojunin,
Władimir
Стрельський В’ячеслав Ілліч → Strelskyj,
Wiaczesław
Строев, Павел Михайлович → Strojew, Pawieł
Студинський, Кирило Йoсипович → Studynski,
Kyryło
Судаков, Гyрий Васильевич → Sudakow, Gurij
Сулакадзев, Алексaндр Ивaнович → Sułakadziew,
Aleksandr
Сулакидзе → Sułakidze
Сумароков, Александр Петрович → Sumarokow,
Aleksander
Супрун, Адaм Евгeньевич → Suprun, Adam
Сытин, Иван Дмитриевич → Sytin, Iwan
Dmitriewicz
Татищев, Василий Никитич → Tatiszczew, Wasyl
Творогов, Олег Викторович → Tworogow, Oleg
Титов, Фёдор Иванович → Titow, Fiodor
Тиханова, Мария Александровна → Tichanowa,
Maria
Тихомиров, Михаил Николаевич → Tichomirow,
Michaił
Тихонравов, Никлай Саввич → Tichonrawow,
Nikołaj
Тишкин, Григорий Алексеевич → Tiszkin,
Grigorij
Тоболовa, Мария Павловна → Tobołowa, Maria
Толочко, Алексей Петрович → Tołoczko, Aleksy
Толстой, Федор Андреевич → Tołstoj, Fiodor
Толстой, Никита Ильич → Tołstoj, Nikita Iljicz
Томашевский, Борис Викторович →
Tomaszewski, Borys
Томсон, Александр Иванович → Thomson,
Aleksander
Топоров, Владимир Николаевич → Toporow,
Władimir
Тредиаковский, Василий Кириллович →
Trediakowski, Wasyl
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Тромонин, Корнилий Яковлевич → Tromonin,
Kornił
Трусевич, Яков Иванович → Trusiewicz, Jakow
Турилов, Анатолий Аркадьевич → Turiłow,
Anatolij
Тюрин, Анатолий М. → Tiurin, Anatolij
Тяжлов, А. Е. → Tiażłow, A.
Уваров, Сергей Семёнович → Uwarow, Siergiej
Угриньц → Ugrinc
Улащик, Николай Николаевич → Ułaszczyk,
Nikołaj
Ундольский, Вукол Михайлович → Undolski,
Wukoł
Успенский, Борис Андреевич → Uspienski, Borys
Устрялов, Николай Герасимович → Ustriałow,
Nikołaj
Устюгов, Николай Владимирович → Ustiugow,
Nikołaj
Ухова, Татьяна Борисовна → Uchowa, Tatjana
Участкина, Зоя Васильевна → Uczastkina
[Uchastkina], Zoja
Ушаков, Дмитрий Николаевич → Uszakow,
Dymitr
Ушаков, Семен Иванович → Uszakow, Siemion
Ушаков, Симон Фёдорович → Uszakow, Simon
Фадеев, Н. И. → Fadiejew, N. I.
Фазлуллин, Мухаметхан Ашрафзянович →
Fazłullin, Muchametchan
Фарсобин, Виктор Васильевич → Farsobin,
Wiktor
Фасмер, Макс → Vasmer, Max Julius
Федоров, Иван → Fiodorow, Iwan
Федосеев, Леонтий → Fiedosiejew, Leontij
Филиппова, Ирина Станиславовна → Filippowa,
Irina
Флоровский, Антоний Васильевич → Fłorowski,
Antoni
Фоменко, Анатолий Тимофеевич → Fomienko,
Anatol
Фортунатов, Филип Фёдорович → Fortunatow,
Filip
Фрибус, Алексей Викторович → Fribus, Aleksy
Фролов, Александр → Frołow, Aleksandr
Фролов, Григорий Викторович → Frołow, Grigorij
Хавронина, Серафима Алексеевна →
Chawronina, Serafima
Хавский, Петр Васильевич → Chawski Piotr
Харламова, Людмила Александровна →
Charłamowa, Ludmiła
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Хлебнова, Татьяна И. → Chlebnowa, Tatjana
Хомутецька, Зоя Самуіловна → Chomutecka, Zoja
Хорошкевич, Анна Леонидовна →
Choroszkiewicz, Anna
Храбр → Chrabr, mnich
Хренов, Леонид Сергеевич → Chrenow, Leonid
Христосенко, Галина Алексеевна →
Christosienko, Galina
Хромов, Олег Ростиславович → Chromow, Oleg
Царский, Иван Никитич → Carski, Iwan
Церетели, Григорий Филимонович → Cereteli,
Grigorij
Цулукидзе → Cułukidze, rodzina szlachecka
Чаев, Николай Сергеевич → Czajew, Nikołaj
Чекунова, Антонина Ефимовна → Czekunowa,
Antonina
Чельцова, Людмила Константиновна →
Czelcowa, Ludmiła
Червонов, Сергей Дмитриевич → Czerwonow,
Siergiej
Черепнин, Лев Владимирович → Czeriepnin, Lew
Черных Александр Петрович → Czernych,
Aleksandr
Черных, Павел Яковлевич → Czernych, Paweł
Чернышев, Василий Ильич → Czernyszew, Wasilij
Черухин, Николай Иванович → Czeruchin,
Nikołaj
Чистович, Иларион Алексеевич → Czistowicz,
Iłarion
Чичерин, Георгий [Юрий] Васильевич →
Cziczerin, Georgij
Чудинов, Валерий Алексeевич → Czudinow,
Walerij
Чулков, Николай Петрович → Czułkow, Nikołaj
Шапиро, Абрам Борисович → Szapiro, Abram
Шафиров, Михаил Павлович → Szafirow, Michaił
Шахматов, Алексeй Алексaндрович →
Szachmatow, Aleksy
Шаховской, Михаил Семенович → Szachowskoj,
Michaił
Шварц, Ефим Моисеевич → Sywarc, Jefim
Шейковський, Калeник Васильович →
Szejkowski, Kalenik
Шелoнин, Сергий → Szełonin, Serhij
Шепелев, Леонид Ефимович → Szepielew, Leonid
Шереметев, Сергей Дмитриевич, hr. →
Szeremietiew, Siergiej
Шереметевский, Владимир Петрович →
Szeremietiewski, Władimir
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Ширинский–Шихматов, Платон Александрович
→ Szirinski–Szichmatow, Płaton
Шицгал, Абрам Григорьевич → Szicgał, Abram
Шишков, Александр Семёнович → Szyszkow,
Aleksandr
Шляпкин, Илья Александрович → Szlapkin, Ilja
Шляпников, Александр Гаврилович →
Szlapnikow, Aleksandr
Шмидт, Сигурд Оттович → Szmidt, Sigurd
Шницер, Яков Борисович → Sznicer, Jakow
Шорин, Павел Александрович → Szorin, Paweł
Шостьин, Николай Александрович → Szostin,
Nikołaj
Штейнгель, Владимир Иванович → Sztejngiel,
Władimir
Шульгина, Эмилия Васильевна → Szulgina,
Emilia
Шумаков, Сергей Александрович → Szumakow,
Siergiej
Шустова, Юлия Эдуардовна → Szustowa, Julia
Щавинский, Василий Александрович →
Szczawinski, Wasyl
Щепкин, Вячеслaв Николaевич → Szczepkin,
Wiaczesław
Щепкина, Марфа Вячеславовна → Szczepkina,
Marfa

Щерба, Лев Владимирович → Szczerba, Lew
Щербаківський, Данило Михайлович →
Szczerbakiwski, Danyło
Щербатов, Михаил Михайлович → Szczerbatow,
Michaił
Экземплярский, Василий Ильич → Ekzemplarski,
Wasyl
Эрастов, Дмитрий Павлович → Erastow, Dymitr
Юрковский, Александр Моисеевич → Jurkowski,
Aleksandr
Ягич, Игнатий Викентьевич → Jagić, Vatroslav
Языков, Николай Михайлович → Jazykow,
Nikołaj
Яковенко, Наталія Миколаївна → Jakowenko,
Natalia
Яковлев, Алексей Иванович → Jakowlew, Aleksiej
Янин, Валентин Лаврeнтьевич → Janin, Walentin
Янковая, Валентина Федоровна → Jankowa,
Walentyna
Яновский, Николай Николаевич → Janowski,
Nikołaj
Ясинский, Михаил Никитич → Jasinski, Michaił
Ястребов, Николай Васильевич → Jastriebow,
Nikołaj
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Adygeja 131
Afganistan 133
Aleksandria 26, 152
Al–Kufa 429
Anglia 146, 151, 185, 199, 215, 309, 310, 431
Arabia 208
Arabowie 199, 443
Archangielsk 431, 438
Argentyna 207
Armenia 145
Ateny 148
Athos, góra 245, 246, 252, 338, 360, 398
Austria 128
Azerbejdżan 130
Azja 132, 158, 188, 208, 364
Azja Mniejsza 75
Azja Środkowa 34, 130, 449
Babilon 148
Bagdad 429
Baku 130, 144
Bałkany 134, 292, 338, 339, 347
bałkański obszar 339
Bałkański, Półwysep 244
Bałtowie 443
Bałtyckie kraje (Прибалтика) 62, 174, 413
Bałtyk 425, 429
Bamberg 84
Bath 199
Belgrad 47, 53
Berlin 42, 159
Besarabia 133
Białe, Morze 27, 295, 353
Białorusini 13, 43, 78, 92, 267
białoruskie ziemie 37
Białoruś 15, 16, 44, 52, 92, 137, 236, 375, 387,
413, 425, 440, 449
Birmingham 206
Bizancjum 80, 89, 150, 151, 162, 179, 180, 183,
189, 245, 291, 292, 342, 349, 357, 358,
395
Bizantyjskie, Cesarstwo (Bizancjum) 152, 153,
342
Björkö ob. Primorsk 428

Bliski Wschód 148, 429
Bolonia 309
Bostyń 422
Bośnia 134
bracławskie, województwo 265
Brighton 202
Brześć 108, 176
Buczeml 419
Bułgaria 53, 77, 78, 83, 87–89, 137, 158, 183, 186,
245, 252, 291, 339, 344, 349, 360
Bułgarzy 78, 79, 178, 298
Carstwo zob. Moskiewskie
Cesarstwo zob. Bizantyjskie, Łacińskie, Wschodnie,
Zachodnie
Chazarowie 75
Chersonez (ob. przedmieście Sewastopola) 75, 85,
86
Chilandar — klasztor na górze Athos 78
Chiny 133, 158, 188, 208, 310
Chorwaci 78
Chorwacja 134
Chorwat 42
Cylicja 152
Czarne, Morze 425, 429
Czarnogóra 134
Czechosłowacja 128
Czechy 444
Czernihów 278
Czeskie Budziejowice 185
Dagestan 131
Dalmacja 79
Dniepr 150
Dobrudża 86
Dorpat 159
Drohiczyn 414
Dunganie 131
Egipt 147, 148, 158, 162, 179
Enin w Bułgarii 78
Estonia 159
Europa 49, 75, 164, 176, 180, 184, 188, 189, 208,
210, 288, 310, 448
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Europa Środkowa 75, 193
Europa Wschodnia 75, 179, 317
Europa Zachodnia 159, 192, 210, 344, 412
Fabriano koło Ankony 188
Finlandia 159, 449
Fińska, Zatoka 428
Francja 148, 185, 188–190, 199, 218, 309, 314,
440
Francuzi 215
Freisingen 35
Gar′ nad Wołgą 167
Gaza 148
Gdańsk 186
Gniezdowo k. Smoleńska 87
Goci 396
Grecja 76, 147, 150, 158, 179, 182
Grecy 98, 147
Grecy krymscy 367, 368
Grodno 339, 440, 448
Grodzieńskie 175
Gruzja 145
Halicko–Włodzimierskie (Wołyńskie),
Księstwo 101, 103, 358, 443
Halicz 339
Hercegowina 134
Hiszpania arabska 188
Hłuhów 278
Holandia 110, 191, 193, 194, 197, 215, 310, 318,
363
Holendrzy 190
Imperium Rosyjskie 48, 69, 89, 111, 126, 159,
191, 265, 402, 427, 450
Inflanty 151, 159, 174, 442, 443
Inflanty Polskie 127
Innsbruck 78
Irak 429
Izrael 150
Jáchymova (niem. Joachimsthal) 437
Japonia 158, 207, 310
Jarosław (miasto) 191, 195, 359
Jauza, rz. 191
Jerozolima 78, 152, 168
Jewie 108
Jugosławia 53, 135
Juszkar–Oła 71

Kabarda 130
Kabardyńczycy 131
Kalisz 289, 407
Kamieniec 109
Kapadocja 359
Kargopol 318
Kaspijskie, Morze 425, 429
Kaszgaria 188
Kaukaz 37, 126
Kaukaz Południowy 145
Kaukaz Północny 130
Kazachowie 132
Kazachska, republika 131
Kazań 145
Kiemierowo 71
kijowskie, województwo 265
Kijów 23, 31, 37, 54, 65, 78, 85, 87, 101, 108,
129, 149, 182, 266, 278, 318, 339, 342,
357, 358, 360
Kirgiska, republika 131
Kirgizi 133
Kleparz 189
Kołodiazy 418
Komi (ros. Zyrianie) 299
Konstantynopol 75, 85, 245, 246, 252, 324, 360
Korczew 30
Korea 208
Korona 251, 412, 447
Korop 278
Kowno 128, 413, 444
kozackie, państwo 278
Kórnik 332
Kraków 189, 209, 210, 265, 346
Krasne Sioło 191
Kreml 27, 365
Królestwo Polskie 127, 159, 160, 407, 408
Królewiec (Königsberg) 54
Krym 75, 86
Krzemieniec 37
Kutmiczewica 83
Leningrad 52, 58, 61, 62, 69, 123, 130
Lepiesowka, wieś na Wołyniu 85, 148–150
Lewobrzeże — Ukraina Lewobrzeżna 265–267
Lipsk 108
litewskie gubernie 127
Litwa 23, 36, 91, 92, 151, 159, 193, 236, 238,
282, 326, 327, 398, 412, 413, 421, 441,
442–445, 447; zob. też Wielkie Księstwo
Litewskie
Litwini 126, 127, 420, 440, 445
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Lubeka 437
Lubliana 78
Lublin 72, 73, 265
Lwów 26, 106–108, 210, 245, 266, 278, 318, 327,
328, 331, 388
Łacińskie, Cesarstwo 358
Ławra Kijowsko–Pieczerska 31, 278, 327
Ławra Poczajowska 37
Ławra Troicko–Sergijewska 28, 231, 292, 325,
326, 330, 365, 366, 369
łotewskie ziemie 127
Łotwa 159
Łotysze 127
Łuck 37, 266, 444
Macedonia 75, 83
Mari–El, Republika 71
Mazowsze 442
Medyna 150
Mekka 150
Mena 278
Mezopotamia 152
Mielnik 414, 415
Mińsk 52, 414, 415
Mogiła (obecnie Nowa Huta, dzielnica
Krakowa) 189
Moguncja 208, 209
Mołdawia 102, 134, 183, 346
Mołdawia, Księstwo 133
Mołdawska Autonomiczna SRR 133
Mołdawska SRR 133
Monachium 35
monaster Czudowski w Moskwie 325
monaster Juriewski 34, 359, 397
monaster Kiryło–Biełoozierski 303
monaster Manassijski nad Resawą 102
monaster N.P. Maryi na górze Athos 78
monaster Sijski 189, 352
monaster Spaso–Chutyński w Nowogrodzie 398
monaster w Supraślu 328
monaster Sołowiecki 297
monaster Troicki w Słucku 190
monaster Troicko–Sergijewski zob. Ławra Troicko–
Sergijewska
monaster Wołokołamski 35
monaster Zografos na górze Athos 78
Mongolia 133
Mongolska, republika 131
Mongolska Republika Ludowa 133
Morawy 76, 77, 83
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Morze zob. Białe, Czarne, Kaspijskie, Śródziemne
moskiewska gubernia 39
Moskiewskie, Carstwo 387
Moskiewskie, Księstwo 54, 332
moskiewskie, państwo 332
Moskwa 13, 27–29, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 44, 48,
51, 52, 61, 64, 65, 67, 71, 78, 87, 88, 91,
93, 94, 101, 102, 109–111, 123, 130, 175,
179, 180, 183, 186, 187, 190, 191, 193,
194, 210, 245, 247, 250, 253, 282, 292,
296, 310, 316, 325, 326, 329, 330, 339,
346, 348, 351, 352, 357, 361–363, 369,
370, 372–374, 389, 396, 397, 404, 409,
412, 418, 424, 429, 438, 445, 447, 450;
zob. też Wielkie Księstwo Moskiewskie
Moskwa „trzeci Rzym” 246
Naddniestrza, Republika 134
Nepal 188
Nerechta 33
Nicea 152, 153
Niemcy 35, 45, 158, 189, 191, 218, 288, 308, 309,
314, 395, 425
Niemen 440
Niemiecka Słoboda w Moskwie 191
Nieśwież 332
Nieżyn 43, 278
Nikolska ulica w Moskwie 326
Nowogród Niżny 180
Norymberga 35
Nowogrodzianie 428
Nowogród Siewierski 278, 444
Nowogród Wielki 23, 39, 64, 66, 87, 91, 163, 176–
182, 185, 186, 245, 296, 305, 325, 339,
342, 344, 345, 357–360, 362, 396–398,
429, 430, 440
Nowogródek 440
Ochryda 78
Odessa 42, 78
Olimp, góra w Bitynii (Azja Mniejsza) 75
Ormianin 28
Osetia Północna 130
Oster 278
Ostrog 26, 106, 210, 266, 278, 296, 318
Owoszcznyj Riad (w Moskwie) 372
Palestyna 152
Panonia 76
państwo zob. kozackie, moskiewskie, rosyjskie
(Moskwa), wielkomorawskie
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Pelplin 209
Perajasław 278
Persja 37, 188
Peterhof 198
Petersburg 29, 31, 34, 38, 40, 42, 46, 47, 50, 52,
61, 72, 78, 87, 113, 120, 180, 190–192,
194, 305, 317, 318, 329, 330, 337, 389,
404, 405, 432, 448
Pieresławska, Ziemia 398
Pietropawłowska Twierdza w Petersburgu 204,
448
Pińsk 175
Piotrków Trybunalski 73
Piotrogród 52
Poczep 52
Podlasie 440, 441
Podole 78
podolskie, województwo 265
Pohar 265
Polacy 126, 445
Polak 131, 383
Polanowo 334
Polesie 175
Polska 36, 39, 92, 128, 174, 175, 193, 236, 238,
248, 292, 296, 332, 339, 346, 352, 377,
388, 398, 412, 441, 442, 447; zob. też
Królestwo Polskie
Połonne 422
Połtawa 265
południoworuski obszar (Kijów, Halicz) 339
Południowo–Zachodni, Kraj 265
Pomorze 189
Pomorze (Поморе) 27
północnoruski obszar (Nowogród, Psków) 339
Praga 47, 282
Prawobrzeże — Ukraina Prawobrzeżna 265–267
Presław 78, 83, 86
Primorsk zob. Björkö
Prusy 441–444
Prusy Królewskie 442
Prusy Zakonne 440
Psków 39, 176–178, 180, 182, 292, 296, 305, 339,
396, 398, 440, 444
Radom 37
Resawa, rz. 102
Riazań 397; zob. też Stary Riazań
Romaszki, wieś koło Kijowa 85, 149
Rosja (Россия) 11, 15, 16, 18, 20, 23–32, 35–38,
40–43, 45–47, 49, 50, 53, 57–61, 65, 67–71,
73, 74, 79, 86, 87, 89, 91–93, 97, 106, 109–

112, 114, 115, 117, 122, 124, 126, 128, 134,
141–146, 151, 158–160, 166, 173, 179, 180,
182–185, 188–195, 197–199, 202–205, 207,
210, 215, 216, 218, 222, 237, 246, 248–250,
260–262, 266, 267, 285, 287–289, 291, 292,
304–306, 310, 311, 314, 316–318, 323, 324,
329, 332, 333, 337, 339, 340, 347, 352, 354,
355, 362, 364–368, 372, 375, 377, 382, 384,
387, 388, 398, 400–404, 406, 409, 410, 424,
431–434, 437–440, 448–450, 452; zob. też
Imperium Rosyjskie
Rosja Europejska 36
Rosja Radziecka (Sowiecka) 198, 450
Rosja zob. Syberia
Rosjanie (Rosjanin) 13, 15, 20, 78, 85, 113, 115,
127, 131, 261, 370, 383, 385, 410
Rostów (Ростов) 70, 191, 358
Rostów nad Donem (Ростов на Дону) 145
Rosyjska Federacja 124–126, 450, 452
Rosyjska Północ (Север) 131, 180, 353
Rumunia 133, 158
Rusini 26, 33, 91, 178, 342
Rusowie 85, 425
Ruś (Русь) 15, 53, 89, 176, 179, 184–186, 188,
245, 291, 339, 356–358, 424
Ruś karpacka 89
Ruś Kijowska 425
Ruś koronna 412
Ruś litewska 158, 189, 250
Ruś polska 158, 189, 250
Ruś polsko–litewska 292
Ruś Południowa 188
Ruś południowo–zachodnia 89
Ruś północno–wschodnia 89
Ruś zachodnia 89, 265
Ryga 308, 379, 442
Rzeczpospolita 13, 67, 69, 70, 108, 109, 159, 190,
191, 193, 266, 382, 442, 443, 447
Rzym 76, 146, 148, 152, 164, 246
Rzym Starożytny 148, 151, 162
Saloniki (słowiański Sołuń) 75
San Francisco 32
Saraceni 167
Saturn 164, 165
Serbia 53, 101, 102, 107, 134, 137, 158, 245, 252,
291, 360, 398
Serbowie 78, 111, 134, 298
Sicz Zaporoska 278
Sirmium (Sremska Mitrovica) 76
Skandynawia 158, 189
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INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH I ETNICZNYCH

Skopje 47
Słowianie 33, 51, 75–77, 79–81, 83–85, 149, 150,
154, 164, 165, 183, 250, 356, 383
Słowianie bałkańscy 59
Słowianie południowi 48, 185, 250
Słowianie wschodni 13, 86, 89, 150, 154, 164
Słowianin 79
Słowianka 75
Słowiańszczyzna 86
Słowiańszczyzna południowa 43, 53, 98, 178
Słowiańszczyzna wschodnia (obszar ruski) 15, 84,
90, 425
Słuck 190
Smoleńsk 87, 180, 308, 361, 396
Smoleńska, ziemia 415
sobór Sofijski w Kijowie 23, 65, 182
sobór Sofijski w Nowogrodzie 23
sobór Spaso–Preobrażeński w Twerze 190
sobór Uspienski w Moskwie 362
Stara Russa 180
Starodub 265
Stary Riazań 180
Stuttgart 193
Supraśl 78, 328, 329
Syberia 63, 180, 449
Symbirsk 203
Synaj, góra 78, 186
Syria 152
Szpikowski, Klucz 263
Szwajcaria 440
Śląsk 175
środkoworuski obszar (Moskwa)
Środkowy Wschód 429
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Tadżycka, republika 131
Tadżycy 133
Tadżykistan 133
Tamań, wyspa 29
Tannu–Tuwa, republika 131
Tatarska ASRR 132
Tatarstan 124, 130
Tbilisi 37
Toruń 445
Torżek 180
Trentino (Trydent) 78
Trewir 357
Turcja 37, 101, 102, 131, 158, 185, 187, 244
Turkiestan 188
Turkmeńska, republika 131
Twer 180, 190, 245, 360, 397
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Tybet 188
Tykocin 447
Ukraina

15, 16, 67, 85, 92, 137, 191, 193, 265,
266, 332, 387, 425, 438, 449
Ukraina kozacka 249
Ukraina Słobodzka 265
Ukraińcy 13, 78, 92
Ukraińska SRR 38
ukraińskie ziemie 48, 49, 94, 266, 350, 396
USA 128, 440, 451, 452
Uzbecka, republika 131
Uzbekistan 133

Warszawa 43, 44, 52, 78, 128, 139, 150, 220, 332
Watykan 78, 310
Wenecja 346
Wenera 164
Westfalia 28
Węgry 89
Wiedeń 42, 134
Wielka Brytania 158, 440
Wielki Prądnik 187
Wielkie Księstwo Litewskie 21, 36, 71, 91, 92,
101, 104, 158, 174, 175, 179, 191, 193,
236, 248, 249, 251, 265–272, 274, 275,
277, 282, 292, 297, 328, 332, 339, 346,
355, 377, 381, 388, 412–414, 416, 429,
440, 441, 443, 444, 445
Wielkie Księstwo Moskiewskie 332, 387, 437
wielkomorawskie, państwo 75, 77, 79
Wilenka, rz. 191
Wilno 37, 43, 107–109, 128, 142, 191, 210, 245,
265, 266, 282, 318, 328, 332, 339, 413,
414, 422, 444–448
Witebsk 180
Wittenberga 108
Włochy 76, 185, 188, 190, 339, 352, 359
Włodzimierz (Wołyński) 37, 245, 266
Włodzimierz nad Klaźmą 101, 358
Wojskowo nad Dnieprem 150
Wołok Łamski 35
Wołoszczyzna 133
Wołyń 85, 148, 266, 331
wołyńskie, województwo 265
Woroneż 71
Wrocław 189
Wschodnie, Cesarstwo (Bizatyjskie) 152, 342
Wschód 130, 141, 187
Wschód sowiecki 130
Wschód starożytny 164
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INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH I ETNICZNYCH

Wygowska Wspólnota nad Morzem Białym

27, 28

Zabłudów 210
Zachodnie „barbarzyńskie Cesarstwo” 342
zachodnioeuropejskie kraje 375
Zachodnio–Rosyjski, Kraj 127
zachodnioruski obszar (Grodno, Wilno) 339
zachodnioruskie ziemie 174
Zachód 58, 109, 110, 122, 159, 162, 176, 182,
183, 193, 309, 317, 338, 339, 342, 362,
398, 428, 429, 431
Zagrzeb 47
Zakaukazie 449
Zakon Niemiecki 174, 443
Ziemia 141, 147, 148
Ziemia Święta 88, 89

ziemie zob. białoruskie, łotewskie, ukraińskie,
zachodnioruskie
Złota Orda 89, 429, 444
ZSRR 16, 17, 23, 33, 34, 37, 52–57, 59, 61, 66,
68, 71, 75, 87, 88, 92, 106, 120, 122,
124, 126, 128, 130, 131–133, 144, 145,
148, 161, 162, 166, 174, 204, 205, 215,
216, 223, 236, 278, 306, 308, 314, 329,
382, 389, 390, 391–394, 411, 413, 440,
448–452
Zwienigorod Halicki 180
Żmudzini 127
Żmudź 175
Żółkiew 111
Żydzi 86, 152
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INDEKS RZECZOWY

abrewiacja zob. skrót
adelfotes 107
administracja 91, 92, 109, 110, 133, 160, 173, 198,
236, 260, 266, 395, 399, 400, 402, 410,
411, 416, 424
admiralicja 191
adres 126, 194, 199, 202, 333
adresat (inskrypcja) 181, 202, 216, 333, 399, 401,
403, 404, 407, 409, 414
agat 189
akademia 17, 29, 30, 34, 36–39, 42, 50, 52, 55, 56,
91, 106, 108, 112–119, 121, 122, 124, 125,
137, 144, 146, 158, 159, 194, 250, 328,
338, 384, 431, 435, 448
Akademia Wojskowo–Polityczna im. Lenina 56
akapit 97, 98, 182, 183, 383
akcent 98, 108, 136, 137, 213, 215, 246, 248, 260,
376, 377, 383
akrostych (краегранесие) 82, 299, 303
aksamit 316, 320, 324, 326, 329, 366
akt 13, 36, 37, 38, 49, 57, 88, 91, 173, 174, 183,
223, 333, 367, 387–392, 394–400, 402,
411, 412
akta 27, 37, 38, 49, 55, 57, 88, 91, 166, 170, 173,
205, 221, 332, 335, 379, 387, 389, 390,
392–395, 399, 400, 402, 416, 421
aktoznawstwo 394
akty 13, 37, 58, 90, 174, 183, 201, 309, 389–393,
395, 397, 398, 407, 410, 417, 422
aktykowanie 153
akwaforta 211
akwarele 201
album 17, 39, 40, 44, 46–51, 54, 56, 68, 317, 318,
338, 377
album filigranów (znaków wodnych) 66, 192,
193–197
album jubileuszowy 318
album paleograficzny 43, 46, 52, 56, 57, 71, 72,
265, 278, 282, 291
alfabet 14, 26, 40, 47, 55, 59, 61, 65, 71, 74–85,
93–95, 105, 106, 108–110, 112–139, 177,
213, 219, 223, 233, 254, 259–261, 263,
266, 282–284, 299–302, 304, 314, 316,
332, 339, 362, 376, 383, 384, 388

alfabetu rosyjskiego latynizacja 123, 126
alkohol 428
ałtyn — moneta 429
ałtynnik — 3 kopiejki 438, 439
ałun 204
ambasada 335
amoniak 218
analiza 17, 20, 23, 26–28, 32, 137, 141, 308, 340,
389, 391, 412–414, 419
analog (analogia) filigranu, znaku wodnego 195, 197
ansyr bucharski 436
antroponimia 13
antyk 80, 184, 303
antykwa 11, 14, 215
antykwariusz 101
antymon 209
antyseptyki 204
aplikator 221
Apostoł (Dzieje Apostolskie) 210, 296, 331, 348,
357
apostoł, apostołowie 75, 167, 169, 179, 246, 356,
360
apostrof 96, 98,113, 122, 128, 129, 131, 136, 246
apteka 448
aptekarz 436
archaizmy 72, 245
archeografia 23, 24, 38, 46, 63, 64, 375
archeolog 30, 47, 50, 64, 66, 68, 71, 101, 443
archeologia 18, 23, 29, 46, 47, 52, 146
architektura 54, 67, 68, 317, 342, 362, 365
archiwa 24, 36, 37, 56, 57, 72, 86, 199, 332
archiwalia 27, 37, 200, 413
archiwista 16, 47–49, 57, 101, 193, 222, 262, 308,
317, 394, 395
archiwistyka 38, 46, 47, 73, 376
archiwizacja 332, 333
archiwizowanie 57, 61, 62, 203, 221, 331, 335,
400, 407
„Archiwnoje Dieło”, czasopismo 57
archiwum 11, 34, 37, 39, 46, 48, 49, 57, 68, 88,
91, 142, 190, 193, 317, 318, 327, 331–334,
381, 407, 421, 422
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
(AGAD) 269, 332, 381
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INDEKS RZECZOWY

Archiwum Królewskie w Kopenhadze 190
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych 34
Archiwum Państwowe w Kaliszu 407
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w
Koninie 318
Archiwum Państwowe w Stuttgarcie 193
Archiwum Radziwiłłowskie, zespół w AGAD 332,
422
Archiwum w Wilnie 142
Archiwum W. Ks. Litewskiego zob. Metryka
Litewska
arcybiskup 362
arendy 422
arenga 414–416
arkusz 22, 186, 188–191, 194, 195, 198, 199, 201,
209, 216, 307–316, 318–320, 331, 334, 450
arszyn 431, 432, 434
arszyn kwadratowy 434
artel 372
artysta 146, 186, 193, 196, 340, 359, 365
artyści 185, 204, 342, 357, 362, 365
artyzm 359
arystokraci 31, 186, 401
arystokracja 285, 352
asceta 75
asesor kolegialny 401
aspiracje 338
ass holenderski 444
astronom 142, 144, 151, 164
astronomia 143, 146, 148
asygnata 404, 439, 440
ateistyczna modernizacja 160
atłas 320
atrament 28, 180–185, 198, 204–207, 221, 301,
349, 350, 351
atrybut 187
attynencja 399
aurymina 205
autentyczność pisma, dokumentu, źródła 35, 55,
71, 387, 394
autentyk 39, 48, 137, 398
autograf 49, 421
autorstwo rękopisu 23, 57, 71
autorstwo ustalanie 283
azbuka 26, 109, 134, 210
azbukownik 26, 318
badania

17–23, 25, 27, 29, 30, 33, 36–39, 41–43,
45–55, 61–70, 72, 91, 100, 102, 104, 115,
117, 128, 136, 137, 141–146, 154, 173,
181, 185, 192–195, 199, 222, 245, 265,

331, 338, 351, 387–389, 391–393, 404,
412, 413, 420, 426
bajka 374
banderola 333
bank 286, 439, 440, 450, 452
bank asygnacyjny 439
banknot 201, 440, 450–452
barbarzyńcy 342
barok 215, 330, 352, 364, 366
barok rosyjski 352
barok włoski 364
baron 142, 305, 387
barwa 183, 201, 345, 348
barwienie papieru 200
baryłka 442
basmy 321, 327, 328
basmy tematyczne 327, 328
bastarda 288, 289
baśnie 374
bawełna 188
bazy danych 69, 194
beczka — miara pojemności 428, 435, 442, 443
beczka — miara powierzchni 441
beczka wileńska 442
bela 436
Berlińskie Towarzystwo Astronomiczne 159
bez 204
bezmian — jednostka masy 436, 443
bezmian — miara pojemności 443
Biblia ludowa 373
biblioteka 29, 31, 37, 78, 106, 119, 194, 205, 223,
328, 337, 348, 356, 362, 422
Biblioteka Kórnicka 422
Biblioteka Narodowa 72, 78
Biblioteka Ordynacji Zamoyskich 72
Biblioteka Ossolińskich 422
bibliotekarz 38, 72, 223, 250
bibuła 204
bibułka 216
bielenie 180, 188, 200
bielidło 185
bierestologia 22, 65, 72
bieriesta 65, 180
bierkowiec 428, 436, 443
bilet 439, 440, 451
biskup 76, 134, 190, 209, 263, 356, 357, 358, 396,
397
biskupstwo 27
biuro 335
biurokracja 13, 48, 110, 200, 287, 304, 334, 394,
400–402, 404, 410, 411, 449

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

INDEKS RZECZOWY

biurowość 390, 394, 395, 402
bizantynizacja 245
blankiet 314, 403, 406, 407, 409, 411
blankietowy nadruk 409
blok 181, 208
blok książki 320, 321, 323, 325, 327
błędy 174, 377
błogosławieństwo 397
bohater 32, 75, 115, 374
bojar, bojarzy 26, 88, 92, 186, 393, 417, 418, 420
bok arkusza 307–310, 312, 314, 319
bok księgi 321, 331
bombacium 188
bombagio 188
boraks 204
bordiura 348, 367
bóstwo 150, 164
brokat 320, 324, 326, 366
broń 68, 365, 401, 449
brudnopis 187, 203, 262, 333, 376, 400
brzeg karty 195
brzeg książki 313, 320, 323, 325, 328, 329
brzeg pergaminu 137
brzuszek litery 93, 224, 239, 243, 381
budowa 126, 191, 252, 363, 369, 389, 394, 395,
422, 431, 448
budowla 182, 337, 341, 356, 362
budownictwo 182
bulla 183, 396
butelka 435, 436
buty 438, 451
buż — miara miodu 443
cal 315, 431, 432, 435, 440
cal angielski 213
całowanie krzyża 396, 397
car 27, 28, 33, 36, 77, 78, 86, 87, 101, 110, 111,
126, 127, 158–160, 173, 179, 190, 198,
214, 246, 257, 260–262, 291, 303, 304,
317, 318, 334, 355, 357, 358, 365, 366,
372, 380, 384, 387, 398–401, 431, 432,
437, 438, 451
caryca 366
cech introligatorów 328
cech papierników 189
cecha 74, 91, 103, 104, 136, 137, 211, 214, 216,
232, 237, 238, 243, 248, 279, 283, 286,
291, 292, 297, 309, 316, 322, 323, 325,
330, 347, 354, 361, 397, 348
cecha paleograficzna 173, 178, 197, 222, 232, 247,
248, 309, 316, 323, 337

cechy
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17, 19–23, 44, 56, 60, 63, 70, 73, 74, 78,
83, 89, 91, 92, 100, 102, 103, 108, 115,
116, 135, 173, 178, 181, 189, 197, 198,
200–202, 204, 210, 213–215, 222, 226,
228–230, 232, 236, 238, 239, 244, 245,
247–249, 252, 255, 256, 260–263, 266–
268, 272, 282, 283, 286, 288, 292, 295,
307, 318, 323, 327, 330, 337, 339, 340,
344, 352, 356, 358, 367, 376, 377, 385,
386, 391, 399, 400, 411–415
cegła 182
celuloid 207
celuloza 198, 200
cena 180, 198, 202, 424, 438, 451
Centralne Państwowe Archiwum Akt Dawnych
ZSRR (ЦГАДА CCCP) zob. Rosyjskie
Państwowe Archiwum Akt Dawnych
Centralny Komitet Wykonawczy Rad 174
cenzor 127, 202
cenzura 121, 127, 216, 318, 371, 403
cenzura duchowna 318
ceramika 85, 177, 181
ceremonia 365
cerkiew 27, 38, 53, 86, 109, 154, 159, 160, 164,
166, 167, 169, 182, 183, 209, 231, 245,
331, 345, 352, 362, 363, 392, 433
certyfikacja 450
cesarz 75, 148, 169, 183, 188, 304, 356, 367, 389,
405
cesarzowa 75, 191, 367
cezura 19, 20, 86, 224, 233, 252, 384, 395
chan 429
charakter pisma 21, 31, 47, 69, 118, 173, 181, 184,
186, 207, 222, 229, 252, 262, 266, 282,
286, 287, 385
charakterologia 22
charakterystyka 114, 143, 200, 249, 387, 392
chleb 451
chlorek rtęci (sublimat) 204
chłop 182
chłopi 191, 199, 259, 390, 393, 404
chłopiec (отрок) 259
chmiel 436
chmura (element ornamentu) 369, 368
choinka 158
chołop 390
chorwacko–głagolicki typ cerkiewnosłowiańskiego
języka liturgicznego 79
chromolitografia 212, 370, 371
chronograf 37, 300, 346
chronografia 147
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INDEKS RZECZOWY

chronologia 13, 14, 18, 23, 36, 41, 59, 65, 72, 75,
123, 104, 138, 141–148, 151, 152, 154,
159, 162, 166, 167, 170, 173, 174, 267,
385
chryzmon 98
chrzest 76, 85, 88, 89, 154, 167
chrześcijaństwo 79, 86, 87, 138, 141, 148, 151–
154, 165, 166, 179, 316, 342
ciało niebieskie 141, 164
ciąg Fibonacciego 319
cudzysłów 109, 216, 247
cyfra 80, 95, 138, 222, 240, 241, 248, 255, 316,
317
cyfry arabskie 112, 215, 316, 317, 438
cyfry zapisane literami 301, 302, 383
cykl 47, 144, 150–154, 162, 164, 166, 167, 170–
173
cyna 185, 209
cynk 185, 211
cynkografia 48
cynober 182, 183, 185, 186, 291, 301, 346, 349,
350
cynober żółtawy 182
cyprys 182
cyrkularze 393
cyrylica 13, 14, 35, 44, 47, 48, 53, 56, 59, 63, 68,
72, 73, 77, 79, 83, 84, 87, 93–98, 104–106,
110, 126, 131–134, 136–138, 158, 178,
214, 222, 230, 237, 241, 252, 260, 273,
292, 299, 301, 339, 376, 377, 380, 383,
384
cyrylica rumuńska 133
cyrylicki alfabet 84, 96, 116, 132–136, 138, 177,
260
czarka (setka) 435
czarka (чарка) 435
czarka, część litery ‘ч’ 227, 230, 236, 248
czarownik 374
czas 17, 23, 39, 42–44, 46, 48, 52, 54, 58, 68, 71,
72, 75, 79, 83–85, 91, 99, 104, 107, 111,
120–122, 126, 132, 137, 140–142, 145,
147–149, 151, 152, 154, 158–161, 163,
164, 167, 170, 182, 185, 186, 189, 192,
193, 195–197, 202, 205, 207, 208, 218,
236, 237, 247, 251–253, 259, 262, 266,
268, 282, 291, 299, 304, 307, 316, 317,
326, 330, 337, 356–358, 363, 371, 374,
376, 377, 385, 389, 391, 402, 412, 413,
429, 431, 437, 438, 447
czas astronomiczny 141
czas gwiezdny 147

czasopisma 17, 43, 46, 50, 55, 115, 124, 129, 201, 285
czasy nowożytne 19, 22, 61
czasy współczesne 51, 105
czcionka 36, 38, 106, 110, 112, 127, 208–216,
218, 219, 222, 223, 227, 237, 246, 248,
260, 282, 283, 286, 450
czeladnik 186
czerpacz 188, 189
czerty — kreski–rysy 84, 85
czerwoniec — banknot 451
czerwoniec — złota moneta 439, 450, 451
czerwońce — pieniądze 450, 451
czeski typ cerkiewnosłowiańskiego języka
liturgicznego 79
czetwierik 431, 433–435
czetwiert zob. ćwierć
czołobicie 399, 416
czworak — moneta 446
ćma — liczba 140
ćwierć 307, 428, 431–436, 442
ćwierćrublówka 437
dach ośmioboczny 362
dandy–roll 199
dane 88, 116, 132, 145, 149, 170, 173, 180, 186,
190, 249, 294, 298, 385, 400, 409, 442
danina 13, 396, 420, 434, 442, 443
dar 113, 183, 326, 364
darowizny 393, 397, 407, 412, 417, 418
daszek litery 98, 224, 226, 232, 239, 240, 255,
379, 380
data 23, 86, 139, 141, 146, 151, 153, 157, 158,
160, 163, 166, 167, 171–174, 195–198,
202, 329, 385, 386, 399, 400, 407, 409,
411, 414, 437, 446
datacja 143, 154, 157–160, 162, 173, 175, 192,
238, 257, 397, 398, 420–423
datowanie 17, 20–22, 27, 49, 56, 60, 64–67, 144,
154, 158–160, 162, 166, 170, 173–175,
178, 181, 182, 192–199, 202, 229, 247,
249, 267, 323, 337, 385
datowanie stratygraficzne 181
dąb 182, 204
debata 304, 305
defibrator (rozwłókniarka) 198
dekada 20, 45, 71, 125, 147, 161, 176, 222, 236,
247, 249, 252, 267, 269–271, 273, 287,
354, 387, 388, 402, 437
dekret 122, 123, 158, 160–162, 197, 392, 402,
410, 411, 449, 451
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delimitacja 334
denar litewski 445–448
denarek 444
denarek krakowski 444
denominacja 451, 452
departament 403, 407
depozytowe bilety 440
deprecjacja 183, 437, 440, 448
derma, dermatoid 329
deseczka 32, 177, 182, 316
deseń 182, 340, 347, 351, 352, 355
deska 140, 182, 185, 320, 321, 323, 325, 327, 372
dewaluacja 450
dewizy wymienialne 440
diakon 28, 76, 186
dialekt 75, 77, 89, 91, 92, 100, 105, 108, 114,
131–135
diazotypia 217
dieńga (moneta) 429, 437–439
dieńga (pieniądze) 438
diestʹ 188, 190, 194, 310, 436
digitalizacja 336
dirhem 429
dirhemy dżuczydzkie 429
djak 27, 173, 186, 187, 331, 333, 366, 400
dłoń 171, 172, 426
dług 439, 440, 452
długopis 124, 205, 207, 216, 289
długość 141, 145, 147, 148, 151, 153, 159, 164,
178, 180, 181, 187, 195, 207, 221, 309,
310, 314, 333, 385, 424, 425–427, 430–
432, 435, 436, 440–442, 444, 449
dni 145, 147–154, 158–171, 410, 451
doba (dzień) 141, 148, 151, 163, 164
doba (epoka) 13, 70, 93, 96, 137, 165, 185, 215,
222, 262, 267, 278, 289, 387
doba gwiezdna 147
doba słoneczna 147
dobra 417, 418, 422, 442
dochód 198, 334, 422, 438, 451
dokładność 36, 143, 171, 181, 194, 196, 213, 263,
340, 419, 424
dokument 20, 22–29, 33, 34, 36, 37, 39, 46, 49,
55– 57, 60, 64, 66, 69–71, 89, 90, 92, 98,
139, 146, 157, 158, 160, 162, 163, 170,
173–175, 181–183, 187, 189, 193, 195,
197–201, 205, 216, 217, 220, 221, 224,
248–250, 255, 260, 262, 268, 269, 278,
280, 281, 283, 286, 308, 309, 315, 331–
336, 354, 355, 365, 375, 376, 379, 380,
381, 386–404, 406–422
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dokumentacja 91, 200, 331, 390, 402, 413
dokumentowanie 394, 395, 402
dokumentoznawstwo 390, 394, 395, 399
dola (miara) 436
dolar 451, 452
dom 34, 428, 436, 451
Dom Puszkina 190
donaty 208
doniesienia 393
dopełniacz 123, 385
drachma 436
drewno 33, 178, 182, 185, 198, 204, 205, 208,
316, 320, 323, 372, 436
drożnik 321
druk 28, 40, 48, 62, 65, 70, 74, 93, 103, 106, 110–
112, 116, 124, 126, 134, 137, 194, 197,
198, 201, 208–212, 214–218, 221, 223,
237, 241, 260, 261, 282–284, 295, 296,
307, 315, 317–319, 329, 373, 382–384,
450
drukarka 216, 217, 219, 221
drukarnia 28, 108, 110–112, 122, 190, 209, 210,
259, 278, 282, 318, 326, 327, 348, 372,
374, 405
drukarstwo 106, 112, 214, 221, 249, 282, 295,
309, 371, 450
drukarz 110, 209, 210, 214, 318
druki 18, 26, 40, 47, 94, 102, 110–113, 120–122,
127, 128, 191, 195, 199, 202, 209, 210,
217, 224, 237, 249, 263, 282, 291, 295–
297, 307, 317, 318, 337, 346, 350, 401
drukowanie 127, 133, 198, 200, 201, 212, 221,
308, 318, 319, 372
drzeworyt 51, 208, 282, 351, 370–372
drzeworyt barwiony zob. łubok
duchowieństwo 76, 77, 83, 88, 165, 266
duchowny (osoba) 38, 76, 80, 89, 108, 115, 122,
183, 186, 187, 256, 259, 297, 356
dukat 437, 447, 448
dukat litewski — portugał 447
dukt 184, 213, 237, 251, 252, 261, 269, 286, 291
Duma Bojarska 399
dumka — kierenka, tysiącrublówka 450
dwór 32, 75, 11, 187, 285, 326, 352, 366, 372, 433
dwudenar 444, 447, 448
dwugrosz 447
dwukropek 97, 109
dwurublówka złota 439
dwuznak 93, 95, 96, 97, 104, 129–132, 227, 228,
242, 376, 383
dydaktyka 21, 116
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dyftong 80, 96, 115, 128, 129, 136
dym (dom) 428
dynastia 41, 175, 358
dyplom 36, 332, 366, 367, 387–391, 395, 397,
398, 413, 414, 417–419, 421–423
dyplomatariusz 28, 38
dyplomatyka 13, 14, 22, 23, 29, 40–42, 49, 60,
192, 387–395, 398, 412–414
dyptyk 176, 315, 316
dyscyplina naukowa 13–23, 25, 38, 41, 49, 52, 55,
60, 64–67, 72, 141, 143, 192, 283, 387,
390, 391, 394, 395, 424, 425
dyscypliny archeologiczne 41
dyscypliny historyczne specjalne 17, 18
dyspozycja 396, 397, 399, 413, 418–420, 422, 423
działacz 29, 114, 128, 129, 131, 134, 385
dzieje 17, 22, 25–27, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 48, 50,
51, 53, 56, 58, 59, 61, 63, 67, 69, 70, 73,
76, 84, 128, 141, 144–146, 174, 187, 194,
208–210, 232, 296, 317, 326, 339, 362,
365, 374, 390, 412, 416, 428, 431, 447,
448
dzielenie 97, 109, 116, 123, 208, 222, 252, 292,
310, 311, 377
dzieła 28, 30, 35, 41, 43, 44, 51–53, 59, 61, 63, 75,
79, 106, 109, 141, 144, 145, 148, 188, 192,
193, 204, 317, 342, 360, 365, 370
dzieło sztuki 68, 317, 370
dziennik urzędowy 174
dzień 25, 31, 78, 92, 106, 108, 141–143, 145, 147,
148, 150–154, 157–172, 385, 400, 407,
430
dzień drogi 426
dzień roboczy 145, 161, 162
dzierżawa 393, 407, 422
dzwonnica 27
dźwięk 14, 74, 81, 93–97, 102–105, 114, 118, 120,
131, 132, 135, 242, 376
dźwięki (fonemy) języka 74, 81, 105, 118, 237,
305, 376
ebonit 207
edycja źródeł, zabytków etc. 37, 42, 55, 61, 91,
175, 214, 282, 290, 375, 382, 383, 412
edykt 115, 162, 183, 437, 438
egipcjanka — czcionka 215
ekslibris 291, 297, 298, 328
ekspedycja 24, 36, 46, 50, 64, 85, 198
ekspertyza paleograficzna 27, 33, 57, 125
eksport 438, 442

elementarz 26, 93, 105–107, 109, 115, 127, 128,
137, 215, 249, 259, 261, 263, 278, 283,
284, 287, 290, 377, 385
elipsa 147, 287, 352
elita 37, 88, 92, 104, 114, 158, 285, 366, 420, 422
emalia 181, 320, 330
emblematyka 13
emisja 437, 440, 450–452
empire — styl ornamentu 339, 354
encyklopedia 42, 74, 88, 114, 115, 124, 201, 213–
215, 220, 288, 289, 306, 370, 385, 403
encyklopedyści 288
eozyna — barwnik 205
epigrafika 22, 23, 42, 46, 64, 65, 181, 182
epistolografia 393
epoka 25, 28, 29, 31, 32, 52, 53, 56, 59–61, 63,
65, 68–70, 76, 84, 101, 102, 107, 131, 143,
146, 150, 173, 174, 187, 198, 199, 219,
222, 238, 241, 255, 261, 272, 280, 283,
329, 330, 354, 359, 360, 368, 375, 376,
386, 389, 391, 395, 398, 410, 418, 425,
451
era 94, 95, 142, 148, 150–155, 157, 158, 162, 174,
175, 317, 385
erozja 30
eschatokół 396, 397, 398, 420, 422
estampaż 208
estetyka 20, 105, 186, 209, 214, 229, 337, 339,
340
etnograf 51, 338, 371
etnografia 18, 40, 43, 46, 52
etykieta 13, 400, 406
etykiety (samoprzylepne) 200, 201
etymologia 97, 108, 118, 119, 121, 247, 371, 444
etymologia ludowa 444
ewangeliarz (ewangelia) 30, 35, 38, 46, 48, 54, 68,
78, 87, 102, 180, 183, 186, 189, 190, 229–
231, 251, 296, 302, 309, 323, 324, 330,
331, 341–344, 349, 350, 352, 357–361,
366
ewangelista 168, 184, 187, 323, 327, 357–359,
361
ewolucja pisma (litery) 20, 22, 70, 100, 112, 222,
227, 232, 236, 240, 256, 260, 262
fabryka 191, 199, 200, 205, 450
facsimile 107, 108, 141, 278, 362
fakt 31, 33, 45, 77, 121, 147, 148, 152, 158, 185,
196, 215, 316, 337, 370, 374, 392, 397,
403, 411, 412, 425
faktura 202, 320, 331
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falc 310
falcowanie arkusza 311, 318
falsyfikat 25, 27, 28, 31–33, 39, 53, 55, 60, 137,
199, 283, 335, 395
fałszerstwo 27, 30–32, 286, 421
fałszerz 31
fałszowanie historii 146, 205
farba 68, 120, 182, 200, 207–209, 211, 212, 217,
221
farbka 180, 185, 187, 355
fascykuł 332
fazy księżyca 147, 148, 153, 166
fermentacja 188
feudalizm (epoka feudalna) 59, 60, 339, 389, 390
feudał 390
figura 255, 337, 345, 348, 351
figura geometryczna 305
filetka 321
filigran 19, 22, 38, 39, 45, 49, 66, 67, 188–199,
309, 311–313, 320
filigranologia 22, 38, 39, 41, 62, 66, 72, 192, 199
filolog 16, 17, 25, 33, 38, 41–44, 47, 48, 50, 51,
53, 56, 91, 116, 119, 122, 125, 134, 136,
371
filozofia 56, 75, 77, 318, 374, 403
finift (cenin) 181
fiolet metylowy 205
fiszki 200
fizyka 146
flamaster 207
fleksja 89, 90, 108, 119
fleksografia 221
floren 444
floren węgierski 443
foliał 310
folklor 43, 63, 344
folklorysta 338
folklorystyka 40, 370
fonem 74, 81, 114, 127–129, 131, 214, 260, 376,
383
fonetyka 100, 101, 103, 118, 121, 127, 128, 384
forma 21–23, 77, 82, 83, 93, 95, 96, 134, 182,
188, 189, 191, 196, 208, 212, 216–218,
221, 230, 232, 233, 239, 240, 242–245,
249, 252, 256, 269, 271, 292, 303, 304,
307–309, 311, 331, 332, 335, 340, 354,
371, 387, 391, 392, 394–396, 398, 402,
407, 414, 416, 417
format 22, 40, 48, 50, 60, 180, 190, 194, 195, 200,
202, 307–319, 409
format arkusza 308–315
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format biblioteczny 308
format karty rękopisu 22
format kopert 202
format książki 40, 308, 310, 317–319
format papieru 190, 194, 202, 309, 318
format pergaminu 180, 308
format rękopisu 50, 194, 195, 307, 308, 317
formularz 201, 202, 260, 376, 388, 389, 392,
394–400, 402–404, 406–411, 413–416,
418–422
formuła (formuły) 142, 145, 154, 158, 170, 181,
257, 394, 396–399, 401, 411–423
formy kancelaryjne 331, 332, 334, 335
fortyfikacje 191
fotografia 16, 17, 30, 33, 54, 60, 68, 71, 73, 86,
128, 180, 185, 195, 212, 259, 293, 317,
385
fotografia kontaktowa (stykowa) 195
fotografia w podczerwieni 69
fotograficzne metody 217
fotokopia 33
fotokopiarka 217
fraktura 287
frank francuski 440
frazeologia słowiańska 138
fresk 182, 359
fronton 326, 362, 363
fundacje 393
funt 428, 429, 435–439, 443
futro (futra, futerka) 139, 429, 436, 443
gałązka (ornament) 342, 348, 350, 353
garniec 435, 442, 443
garnitur czcionki 215
garnitur pisma drukarskiego 214, 215
gatunek 89, 90, 180, 199–201, 204, 323, 356, 365,
370–372
gazeta 120, 122, 130, 174, 198, 214, 216, 318, 385
„Gazeta Nauczycielska” („Учительская
газета”) 123
gąbka 185, 187
genealogia 13, 18, 23, 41
genealogiczne księgi 88
genealogiczne tablice 173
Generalna Kancelaria Wojskowa Wojska
Zaporoskiego 251, 278–280
generał 305, 401
generał–gubernator 37, 127, 263
geodeta 434
geografia 318, 364
geografia historyczna 13, 18
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geolog 182
geometria 110, 111, 146, 352
geometria euklidesowa 340
giełda 450, 452
girlanda 350, 351, 353
gleba 443, 441
gliceryna 204
głagolica alfabet słowiański 42, 46, 47, 53, 59, 63,
73, 77, 79–85, 94, 96, 98, 339
głagolicki zob. chorwacko–głagolicki typ
cerkiewnosłowiańskiego języka
liturgicznego
głagolicki alfabet (pismo) 79, 82
głagolicki rękopis 42, 82, 100, 245, 309
głośnik — ceramiczna kształtka w ścianie
świątyni 182
głowa 167, 196, 358, 366
głowica maszyny do pisania 215, 219
główka litery 232, 236, 241, 254, 256
główka, górna część księgi 320
Główny Urząd Miar i Wag ZSRR 449
Główny Urząd Namiestnika Kaukazu (Главное
Управление наместника Кавказа) 37
Główny Zarząd Instytucji Naukowych Ministerstwa
Oświaty (Gławnauka) 123
gody — Boże Narodzenie, dni od Bożego
Narodzenia do Trzech Króli 163–164
gody — święta, pora roku 163
godzina 148, 150–152, 162–164
gołważnia — miara soli 428
gon — miara długości 440, 441
gospodarka 161, 314, 339, 440, 438, 444, 449, 451
gospodarstwo 428
gotyk 268, 287, 289
górnictwo 448
góry 356
grafem 214, 247, 279
graffiti 23, 44, 87, 182
graficzne cechy pisma 70, 83, 86, 245, 377
graficzny system pisma 70, 214
grafika 17, 21, 47, 58, 60, 61, 65, 69, 70, 86, 83,
130, 193, 214, 215, 222, 237, 249, 254–
256, 258–263, 267, 268, 270, 283, 370,
375, 376, 386
grafika pisma (graficzny aspekt pisma) 19, 21, 40,
60, 69, 70, 83, 111, 130, 193, 214, 215,
222, 267, 268, 283, 386
grafion 208
grafit 185, 205
grafodromia 305
grafologia 19–22

grafos 208, 209
gramatura 200, 201
gramatyka 17, 26, 43, 77, 91, 100, 106–109, 112–
120, 125, 129, 134, 137, 181, 223, 262,
301, 318, 376, 377, 384
grammatyk — sekretarz 186
gramota 37, 64, 125, 126, 180, 181, 184, 187,
232–235, 387–390, 399, 400
gran 436
granica 136, 193, 214, 229, 265, 289, 318, 334,
399, 419, 420, 440
grawer 372
grawerunek 371
grawiura 208, 211, 317
grażdanka 19, 35, 106, 110–112, 127, 128, 134,
137, 214–216, 295, 317, 318, 401
greka 80, 94, 95, 97, 98, 108, 301, 377
griwiennik 438, 439
grosz 429, 444–448
groszewik (groszówka) 438
grotesk, groteska — czcionka 215
grupa czcionek 213–215
grupy etniczne 131
grusza 372
gryfon 341
grzbiet 247, 313, 320, 321, 323, 324, 327, 329
grzywienka 428, 436
grzywna 428, 429, 438, 443–445
gubernator 27, 400; zob. też generał–gubernator
gubernia 36, 37, 39, 127, 261, 402, 449
guma arabska 204, 212
gumka do wymazywania 205
gust 112, 200, 201, 328, 330, 337, 391
gust literacki (czytelników) 245, 319
gwarancje bezpieczeństwa 392
gwoździe 204, 325, 328
hagiografia 75, 77
hala księgarska 190
handel (wymiana handlowa etc.) 31, 158, 176,
190, 249, 371, 390, 410, 424, 425, 428,
429, 431, 432, 434–436, 438, 440, 443,
444
harmonia 320, 330, 344
hasło 126, 160, 161
hellenizmy 245, 246
hełm 181
heraldyka 13, 18, 41, 72, 173
herb 41, 173, 191, 195, 198, 199, 328, 365–368,
400, 401, 437, 444, 446–448, 452
herbarze szlacheckie 41
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heretyk 28, 182
herezja 159
hierarcha 393
hierarchia 88, 173, 174, 390, 399, 401, 403, 421
hiperinflacja 451
hipoteza 77, 79–81, 85, 86, 94, 100, 429
historia 13, 15–18, 20, 22, 23, 25, 27–29, 33–35,
38–41, 43, 46, 50, 52–56, 58–60, 64, 68,
69, 71–73, 85, 86, 120, 124, 141, 142,
144–147, 152, 174, 188, 192, 194, 224,
265, 278, 283, 309, 318, 323, 371, 387–
393, 395, 399, 412, 413, 424
historiografia 22, 32, 52, 55, 59, 63, 66, 130, 142,
173, 192, 245, 339, 424, 425, 438
historyk 16–18, 23, 25, 29, 31, 32, 38, 41, 42,
47–56, 59, 67, 68, 72, 101, 115, 122, 136,
141, 144, 146, 173, 193, 194, 267, 305,
337, 338, 388, 412, 413
historyzm 16, 31, 60, 61
identyfikacja (identyfikowanie) 96, 103, 126, 181,
194, 236, 376
ideologia 159, 415
idy 152
igła 211
igumen, ihumen 31, 88, 89, 167, 173, 182, 297,
298, 356
ikona 54, 69, 186, 223, 291, 320, 337, 356, 357,
360, 361, 363, 365, 373
ikonografia 22
ilustracja 48, 50, 56, 68, 71, 73, 178, 190, 198,
201, 208, 211, 212, 217, 229, 236, 317,
328–330, 337, 340, 357, 360–362, 364,
365, 371
ilustracja litograficzna 329
imię 153, 297, 302, 303, 361, 377, 384, 396–401,
409, 416–418, 423, 438
imię święte 377
immunitet 390, 391, 400
imperiał 439, 440
import (importowany) 177, 179, 185, 190, 191,
199, 205, 207, 245, 310
indeks 29, 192, 193
indykcja 30, 156–158, 162, 163, 170, 172, 175,
421
indykt zob. indykcja
indywidualizacja 184, 207, 262, 286, 419
informator 44, 173, 424, 434
ingrediencje 204
inicjał 182, 183, 187, 189, 258, 340–345, 347,
349–351, 353, 355, 368, 381, 409
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inkunabuł 194, 210, 348
innowacje 245, 246
inskrypcja 396, 397, 399, 416, 418, 422, 423
instrukcja 57, 185, 375, 382–384, 393, 400, 402,
406, 411, 413, 424, 434
instytucja 13, 37, 57, 61, 87, 116, 122–124, 126,
159, 173, 191, 194, 198, 278, 286, 289,
314, 318, 331, 333, 387, 401–403, 406,
407, 411, 446, 448–450
Instytut Historyczno–Archiwalny w Moskwie
(МГИАИ) 13, 15, 17, 56–58, 60, 61, 70,
71, 144, 389, 394, 395, 399
intelektualista 32, 126, 338
intercyza 393
interlinia 216
Internet 69, 201, 216
interpretacja 13, 23, 40, 54, 61, 79, 141, 143, 149,
181, 303, 386, 389, 391, 394
interpunkcja 26, 40, 74, 106, 108, 112, 114, 119,
124–126, 137, 214, 248, 270, 284, 377,
384, 403
introligator 208, 327, 328
introligatornia 326
introligatorstwo (sztuka introligatorska) 201, 209,
320, 324
intytulacja 396–399, 416, 422, 423
inwentaryzacja 24, 38, 61, 67, 72
inwentarz 27, 35, 36, 38–40, 42, 61, 88, 316, 332,
412
inwokacja (invocatio Dei) 396–399, 412, 414, 416
isso — znak interpunkcyjny 246
Izba Kontrolna Miar i Wag 450
Izba Miar i Wag 425, 432, 448–450
izby kontrolne miar 449, 450
izby lokalne 333
izby sądowe 333
jakość

20, 29, 41, 47, 179, 185, 191, 198, 201,
205, 207, 248, 251, 310, 325, 326, 437
Jaŋalif alfabet 130, 132, 133
jard angielski 449
jednorożec 326, 327
jednostka 91, 124, 141, 147, 164, 181, 186, 213,
216, 307, 309, 333, 335, 396, 403, 426–
436, 441–445, 449, 450
jedności 80, 81, 138, 139, 163, 303
jedwab 188, 326, 329, 366
jefimka 437, 438
jer (półgłoska) 39, 82, 84, 96, 98–100, 102, 106,
113, 115, 116, 122, 123, 136, 227, 228,
239, 246–248, 268, 269, 301, 303, 376

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

554

INDEKS RZECZOWY

jerik (jerok, pojerik) 98, 105, 246, 381–384
język 13–17, 20, 26, 30–33, 35–38, 40, 42–44, 47,
49–52, 55, 59, 60, 63, 64, 69, 75–81, 83,
84, 86, 88–93, 96, 97, 100–108, 110, 112–
115, 117–135, 137, 151, 158, 164, 165,
174, 175, 178, 179, 182, 185–187, 201,
202, 206, 208, 210, 213, 216, 223, 244,
245, 238, 260, 285, 299, 303, 305, 306,
310, 320, 331, 337, 355, 362, 376, 382–
385, 387, 388, 391, 395, 401, 403, 404,
406, 409, 410, 413–415, 429, 436, 438
języki 15, 37, 38, 56, 60, 74–78, 81, 89, 91, 92, 94,
98, 100, 101, 107, 119, 126, 127, 130–132,
134, 137, 164, 165, 181, 285, 304, 387,
401, 425
językoznawstwo 17, 43, 60, 63, 77, 107, 116
jubiler 316
jubilerska sztuka, technika 68, 189
jucht, juft 436
jutrznia 164
kadź 188, 191, 307, 428, 430, 434, 442
kalander 189
kalendarz 41, 85, 128, 142–154, 156–162, 164–
167, 169–171, 173, 174, 208, 356, 357,
421
kalendarz liturgiczny 160, 357
kalendy 152
kaliber 432
kaligrafia 124, 223, 261, 284, 286, 288–290
kaligraficzna litera 270
kaligraficzne pismo 103, 236, 248, 249, 253, 280,
283, 285, 286, 289, 290
kalka 205, 208
kalka — wyrażenie 164, 186, 387, 398
kalkowanie 195, 212, 216
kałamarz 184, 204, 205
kamienie drogocenne 316, 320
kamienioryt 208, 211
kamień 23, 30, 54, 181, 212, 426
kamień — jednostka masy 443
kamień czarny — czarny łupek gliniasty 185
kamień pruski 443
kamień tmutarakański 66, 87, 181
kamora (circumflexus) 246
kancelareska 266, 272
kancelaria 25, 49, 57, 90–92, 101, 137, 158, 162,
173, 175, 187, 222, 232, 250, 251, 266,
278–280, 288, 304, 331, 332, 335, 355,
377, 381, 399, 400, 402, 403, 406–408,
412, 413, 415–417, 420–423

kanclerz 33, 331, 332, 366, 401, 423
kantar 443
kaolin 185, 205
kapia 428
kapitał spekulacyjny 452
kapitałka 320, 323
kapsel 205
kapuśniak 204
karandasz 185
karat 436
karb 84, 85, 149, 232
karta 20, 26, 28, 44, 45, 54, 73, 78, 87, 91, 137,
146, 178, 179, 186–188, 190, 193–195,
198–201, 208, 307–313, 316–319, 322,
323, 332, 334, 338, 341, 357, 362, 366,
367, 384, 388, 436
kartka 35, 78, 161, 180, 181, 185, 187, 188, 190,
198, 200, 202, 208, 216, 221, 307, 310,
316, 320, 327, 329, 333, 334, 371, 372,
376, 416
kartka ludowa 371; zob. też łubok
kartki katalogowe 200
kartografia 18
karton 191, 320, 323
kartoteka 193
kartridż 221
kartusz 368
karty do gry 436
karykatura 374
kasza 451
kaszta 209, 218
katedra 119, 398
katedra — instytucja 13, 42, 56, 58, 60, 144, 146,
394, 399
kategoria 20, 21, 70, 88, 161, 182, 187, 201, 249,
302, 342, 389, 390, 399, 407, 420
kategoria gleby, ziemi 433, 441
Kaukaska Komisja Archeograficzna 37
Kaukaski Okręg Wojskowy 37
kazanie 77, 89, 259
kąt nachylenia pisma 286
kegel 213
kendema 246
kierenki — banknoty 450
kij — miara miodu 443
Kijowskie Centralne Archiwum Akt Dawnych 37, 48
kilogram 449
kipa (stos) papieru 190
klasycyzm 23, 354, 367
klasyfikacja 21, 64, 77, 79, 100, 175, 181, 213–
215, 222, 237, 244, 252, 262, 265, 280,
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338, 339, 347, 371, 388, 390, 392, 403,
404, 413, 416
klasztor 36, 75, 76, 78
klawiatura 216, 218
kleilszczyk 191
klej pektynowy 205
klej wiśniowy 204
klej zwierzęcy 189, 191
kleks 185
klin 325, 436
klon 372
kłoda (kołoda) — liczba niewyobrażalnie
wielka 140
kniaź 26, 30, 88, 396, 397, 409, 415, 417, 418,
420, 429
kocioł — miara miodu 443
kod kreskowy 221
kodeks 42, 46, 78, 87, 115, 176, 178, 180, 183,
186, 189, 192, 195, 199, 320, 357, 358,
399, 413
kodowanie 298, 299, 301–304
kodyfikacja (kodyfikowanie) 74, 116, 117, 119,
120, 137
kodykologia 21, 22, 38, 65
kokosznik 362
kolegialność 411
kolegium 108, 400, 401
Kolegium Mohylańskie 278
Kolegium Spraw Zagranicznych 33, 401
kolekcja 24, 29, 31–34, 36, 39–41, 43, 44, 49, 193,
194, 223, 297, 298, 324, 332, 357, 374
kolekcjoner 31, 33, 40, 49, 50, 68, 88, 317, 328
kolor 182, 183, 200, 204, 207, 344, 355, 363, 366
kolorowanie 372
kolumna 289, 309, 368, 444
kolumna tekstu 177, 209, 218, 319, 320, 351, 407,
409
Kolumny herb 444
kołeczki 87, 206, 322, 325
koło 189, 227, 241, 305, 321, 322
kometa 170, 385
komiks 370
komisarz ludowy 122, 124, 126, 160, 450
komisja 24, 33, 35–38, 46, 51, 106, 121–125, 127,
142, 159, 317, 382, 388, 411, 412, 431,
432, 434, 448
Komisja Archeograficzna (Императорская
археографическая комиссия) 36, 37, 46
Komisja Archeograficzna Akademii Nauk ZSRR
(obecnie Rosyjskiej AN) 38
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Komisja Archeograficzna przy Moskiewskim
Towarzystwie Archeologicznym 38
Komisja Historyczna PAU 382
Komisja Ortograficzna Rosyjskiej Akademii
Nauk 106, 122, 124, 125
Komisja Wag i Miar 431
komitet 38, 50, 174, 449
Komitet do Spraw Miar i Przyrządów Mierniczych
ZSRR 449
komnata 363, 367
kompendium 73, 145, 306, 400, 424
kompilacja 107, 109, 362
kompozycja 327, 365
komputer 69, 195, 215, 218, 221
komputysta 153, 172
koncern 215, 219, 374
kondakar 99
kondycjonowanie papieru 200
konfiskata 451, 452
konkurencja 176, 204, 205, 214, 219, 329, 338
konopie 188, 438
konserwatysta 114, 207
konstrukcja 150, 188, 216–218, 315, 367, 414
konstrukcja (naukowa) 64, 73, 391, 394
konstytucja 131, 162, 442, 443
konsument 190, 200, 201, 450
kontakty 75, 77, 159, 163, 176, 195, 250, 285,
360, 409, 425, 440
kontar 436
kontekst 181, 251, 254, 256, 258, 414
kontrakt 393, 394, 404, 407, 410
kontrmarka 189, 194, 195
kontrola 22, 26, 27, 54, 101, 170, 318, 400, 411,
431, 437, 449
kontur 183, 196, 344, 363, 364
konwencja metryczna 448
końcówka 93, 95, 123, 128, 138, 184, 207, 237,
256, 270, 340, 378, 382
kopa 444, 445
koperta 202, 314, 315, 335
kopia 23, 30, 31, 35, 36, 78, 86–88, 90, 100, 111,
139, 141, 174, 175, 184, 187, 192, 205,
216–218, 251, 263, 316, 331–333, 341,
357–361, 364, 369, 375, 421
kopia — broń 437
kopiariusz 175, 331, 332, 392
kopiec siana 433
kopiejka (копейка) 198, 437, 438
kopiowanie 48, 73, 88, 101, 137, 195, 196, 216,
217, 220, 223, 236, 245, 250, 316, 331,
356, 357, 368, 425
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kopista 27, 101, 338
kopuła cebulowa 362
kora brzozowa — materiał pisarski 19, 22, 64, 65,
68, 87, 88, 91, 176, 177, 179–181, 232,
233
kora 19, 22, 64, 68, 87, 88, 91, 176, 177, 179–181,
204, 232, 233
korek 205
korekta 218, 219
korespondencja 64, 399, 402
kormlenie 390
koroboracja (korroboracja) 396, 397, 400, 420,
422, 423
koromysło 228, 239, 248, 436
koronka 337
korozja 204
korzec 442
kosiarz 441
kosmografia 364
koszty 110, 202, 204, 338, 351, 439, 445, 447, 450
koszulka 320
kościół 76–79, 134, 151, 153, 154, 182, 186, 160,
328, 339, 357, 358, 365, 401, 416, 420
kość 181–183, 316
kość słoniowa 182, 316
kowsz — czerpak 435
kowsz — miara miodu 443
kółeczka 303
kółko zob. koło
krach 452
kraj 31, 40, 53, 71, 79, 123, 127, 128, 131, 145,
151, 158, 159, 174, 176, 186, 191, 193,
200, 206, 216, 261, 265, 314, 318, 320,
332, 375, 392, 412, 413, 424, 425, 440,
443, 449, 450, 452
krajobraz 317, 337, 356, 357
krata (kratka) 300, 301, 346
krawędź 310
krąg (grono osób) 29, 33–36, 75, 124, 134, 236,
298, 352, 366, 388
krąg (okrąg) 140, 149, 297, 298, 348
krąg (zakres) 23, 74, 137, 173
kreda 204
kreda czarna 185
kredka 205, 212
kreska 84, 149, 211, 219, 221, 303, 348, 384
kreska — część litery 225–229, 238–240, 242,
243, 247, 253, 255, 256, 268, 273, 377
kresy 188, 312
krew 204
krew smocza 183

krok — miara 427, 440
kronika 36, 89, 142, 143, 146, 174, 175, 360, 361,
362
kropka 97, 105, 138, 223, 301, 302, 305, 385
król 190, 238, 389, 405, 421, 446, 447
królowa 175, 269, 332, 357, 441, 447
kruszec 445
kryptografia 40, 53, 58, 60, 68, 69, 73, 293, 298, 304
krytyka 28, 29, 41, 49, 52, 55, 58, 63, 71, 77, 79,
121, 122, 134, 146, 338, 371, 389
kryzys 200, 202
krzyż 149, 150, 167, 181, 198, 396, 397, 444
krzyż (krzyżyk) — element litery 82, 98, 140, 228,
229, 239, 242
kserokopia 218
kserokopiarka 216, 221
książeczka oszczędnościowa 451
książę 92, 169, 173, 174, 187, 246, 331, 362, 365,
392, 396, 397, 401, 409, 418
książka 43, 44, 49, 51, 53, 56, 63, 66, 69, 86, 108,
111–113, 143, 145, 146, 167, 179, 188,
193, 197, 208, 248, 249, 262, 282, 295,
297, 309, 312, 318, 319, 321, 324, 326,
329, 330, 337–339, 351, 364, 370, 377,
403
księga 23, 28, 31–33, 35–37, 39, 40, 50, 61, 67,
75, 78, 84, 87–89, 101, 107, 115, 127, 139,
175, 176, 178, 179, 182, 183, 186, 187,
208, 209, 222, 236, 237, 247, 248, 250,
253, 259, 265, 279, 280, 282, 293, 297,
298, 307–310, 313, 316, 317, 320–323,
325, 326, 328, 331–334, 341–343, 357,
358, 362, 365, 373, 434
księgoznawstwo 23
księstwo 151, 395, 396, 398, 429
księżyc 147, 148, 151–153, 164, 166, 170, 173,
385
ksylografia 208, 209, 214
kształt 14, 17, 25, 26, 28, 35, 36, 40, 43, 60, 62,
74, 81, 82, 84, 85, 93–95, 105, 112, 116,
128, 134, 136, 139, 140, 180, 197, 199,
200, 202, 206, 214, 215, 222, 224–230,
232, 237–244, 249, 251–257, 259, 261,
265, 266–272, 279, 280, 282–285, 287,
288, 292–295, 297–299, 307, 309, 317,
318, 320, 321, 325, 337, 340, 341, 344,
348, 349, 367, 375, 376, 379–382, 385,
396, 406, 407, 420, 429, 434, 444
kubek 181, 435
kubeł — miara zbożowa 435
kula ziemska 141
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kult 20, 69, 75, 85, 101, 150, 377
kult ludowy, obrzędy 69, 371
kultura 13, 16, 20, 23, 32, 37, 39, 44, 59, 60, 63,
68, 74–76, 85, 88, 100, 120, 123, 127, 129,
134, 141, 143, 145, 148, 150, 176, 178,
204, 223, 236, 261, 265, 268, 317, 328,
339, 340, 358, 370, 371, 387, 389
kuna 429, 443
kunica 443
kupiec 31, 39, 110, 179, 208, 424, 425, 438
kurs 40, 41, 45, 48, 56–60, 246, 305, 437–440,
445–447, 450–452
kursywa 116, 224, 246, 250, 257, 261, 271, 272,
282, 287, 288, 305, 381, 383
kustosz 30, 38, 48, 69, 193
kwadrat 97, 149, 195, 213, 214, 223, 230, 300,
301, 314
kwarta 435, 442, 443
kwas 204, 211, 212
kwasoryt 211
kwiaty, kwiatki 348, 350, 351
laboratorium 62, 64
laboratorium metrologiczne 448
labry 366
lampa 217, 450
lampart 341
laska 229, 230, 232, 236, 237, 239–242, 244, 247,
248, 252, 268, 271, 287, 291–295, 380,
381, 441
lata przestępne zob. rok przestępny
latopis 26, 28–30, 34, 36–38, 51, 54, 56, 62, 63,
65, 68, 87–90, 115, 142–144, 149, 154,
166, 170, 173–175, 361, 362, 374, 386,
394, 395, 397
legion — liczba 140
leksykon 26, 161, 207
leodor — liczba 140
lew 326
liczba litewska 445
liczebnik 42, 73, 80, 81, 83, 93–97, 99, 103, 112,
138–140, 215, 225, 282, 294, 302, 316,
383, 429, 436, 438
ligatura 83, 94, 95, 103, 105, 227, 237, 238, 242,
248, 249, 251, 255–257, 259, 270, 271,
273, 274, 276, 277, 279, 280, 291, 292,
294, 295, 376, 380, 381, 439
lina 436
lingwistyka 146
linia 70, 85, 92–95, 97, 140, 149, 184, 185, 200,
206–208, 213–215, 218, 220, 223–230, 233,
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236–244, 248, 251, 252, 254, 256, 257, 266,
268, 269, 273, 280, 286, 287, 289–293, 295,
299, 300, 305, 319–321, 325, 339, 353, 381
linia — miara długości 432, 440
linijka 185, 218, 381, 449
liniowanie 22, 185
linotyp 218
lipa 372
lipiecz — miara miodu 443
lisfunt zob. funt inflancki
list 29, 75, 90, 181, 190, 194, 197, 202, 203, 205,
263, 285, 334, 379, 385, 388, 391–393,
403, 413, 416, 402, 422, 423
lista świadków 381, 400, 420–422
listowie 344, 348, 353
listwa 180, 312, 321
listy — kartki cudzoziemskie 372
liść, liście — element ornamentu 341, 348, 349,
351
litera 20, 64, 74, 80, 82, 85, 86, 84, 91, 94–97,
99, 100, 103–106, 108, 112, 113, 115,
116, 118–124, 128–130, 134, 136, 138,
171, 172, 177, 196, 197, 205, 214, 222,
224–230, 232, 233, 236–244, 247–249,
251–259, 261, 266, 268–273, 275, 279,
282, 283, 286, 287, 291, 292, 294, 295,
297, 301, 302, 314, 316, 332, 341, 342,
344, 375–379, 383, 385, 403
literatura 13, 16, 21, 28, 29, 33–35, 41–43, 47,
49–52, 55, 56, 59, 63–65, 71, 76, 79, 86–
89, 104, 110, 115, 116, 121, 123–125, 127,
137, 144, 145, 173, 194, 202, 210, 213,
229, 231, 245, 288, 289, 294, 298, 302,
328, 340, 347, 364, 366, 370, 371, 385,
395, 398, 402, 403, 412, 427, 429
literatura przedmiotu 55, 65, 71, 213, 328
literaturoznawca 19, 117, 122, 371
literaturoznawstwo 64
liternictwo 182, 318
litery 17, 19, 20, 26, 28, 30, 35, 36, 38, 40, 43,
47, 48, 64, 70–75, 80–84, 86, 96, 97, 99,
100–102, 105–108, 112–123, 127–137,
139, 150, 170–172, 177, 181–186, 191,
193, 195, 197, 207–209, 212, 214–216,
219, 222–224, 229–233, 236–238, 246,
248–263, 265–275, 279–289, 291–295,
297, 299–306, 314, 340, 341, 345, 349,
375–386, 403, 409, 446
litograf 39
litografia 211, 212, 371
litograficzna ilustracja 329
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litograficzna metoda 56
litograficzna płyta 212
litograficzna podobizna dokumentu 34
litograficzna prasa 212
litograficzne wydanie 40
litograficzne wydawnictwa 370
litograficzny łubok 371
litorieja 301
litr 435, 436, 442
liturgia 76, 77, 79, 359
liturgiczne księgi 61, 186, 209, 316, 323
lud 31, 40, 43, 122, 123, 159, 167, 299, 338, 371
ludność 75, 91, 162, 390, 416, 420, 438, 449
ludność poddana 416, 420
ludowi twórcy 122
ludowy język 63
ludowy motyw 339, 342
ludowy obrazek 51, 370
ludowy ornament 337
ludowe elementy ornamentu 342
ludowe kulty 69
ludowe malarstwo 353
ludowe mity 343
ludowe obrzędy 371
ludowe szkoły 115, 127, 261
ludowe wydawnictwa 371
ludowe wyobrażenia 343
ludzie służebni 433
ludzkość 141, 145, 146
luminescencja 62
lustracja 39, 291, 293, 332, 411, 424
łacina

91, 92, 104, 108, 119, 134, 158, 208, 268,
269, 317, 413–415
łacinka 129, 130, 175, 299
łagier 53, 205
łan 441, 442
łańcuch 340
łańcuszek — narzędzie pisarskie 185, 187
łaszt 435, 436, 443
łąka 428, 431, 433, 441
łodyga 349, 350
łokieć 426, 431, 432, 440–442
łój wołowy 438
łub 372
łubek — cienka deseczka (łubki) 182
łubok — drzeworyt 51, 182, 370–374
łubok litograficzny 371
łuk — broń 427
łuk — kształt 224–226, 229, 238, 258, 292, 341,
377, 426

łukno 428, 442
łukoszko 428
łupek 203
łupek czarny — karataš
łut 202, 436, 443
łyko 441

185, 203

magnateria 37
majątek 332, 399, 407, 419, 422, 442
majuskuła 83, 94, 223, 282
malarstwo 186, 221, 337, 339, 353, 365
malarz 29, 185, 186, 193, 318, 365
malowanie 186, 201, 223, 363, 365
malunek 341
mandat 399, 422, 423
maniera 137, 184, 287, 339, 342–344, 352, 359,
364, 376, 404
manieryzm późnokomnenowski 358
manufaktura 191
manuskrypt 368
mapa 110, 200, 201, 308, 374
marginalia 340
margines 137, 187, 223, 320, 340, 350, 351, 360,
364
marker 207
marksizm 59, 391
marksizm–leninizm 13, 25
marmur 181, 309, 329
marynarka (wojenna) 191
masa 200, 385, 425, 428, 429, 431, 436, 442, 443,
449, 452
masa papiernicza 188, 198
masa perłowa 182
maszt zob. laska
maszyna 18, 198, 200, 215–221, 307
maszynopis 18, 53, 56, 72, 130, 216
matematyk 113, 114, 141
matematyka 119, 146, 318
materializm marksistowski 389
materiał pisarski 17, 28, 39, 173, 176, 179–182,
188, 198, 232, 249, 252, 271, 377
materiał propagandowy 216
matryca czcionki 209, 212, 218
mąka 451
meander 368
mecenas 33
mechanizm rynkowy 451
medal 439
medycyna 318, 448
mennica 209, 429, 437, 444–448, 451
metale szlachetne 207, 316, 323, 428, 443
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metoda

13, 18, 21, 23, 40, 47, 49, 53, 55–57, 60,
62, 64–68, 72, 104, 127, 148, 171, 180,
181, 198, 199, 204, 205, 209, 216, 217,
221, 288, 305, 311, 325, 376, 389, 390,
391, 394, 411, 412, 413
metoda litograficzna 56
metodologia 13, 25, 392
metodyka 41, 61, 68, 144, 173, 194, 311, 388,
390–392
metr 200, 221, 449
metrologia 13, 14, 18, 23, 41, 42, 46, 144, 173,
385, 424–426, 448, 450
Metryka Litewska 39, 91, 139, 175, 187, 251, 266,
269, 316, 317, 331–333, 375, 381, 413,
416, 418, 421, 422
mezzotinta 211
miara 141, 106, 147, 148, 215, 426, 428, 431–436,
440–442
miary 141, 170, 424–436, 440–442, 448, 449
miasto 41, 148, 151, 177, 181, 186, 191, 251, 278,
352, 371, 379, 390, 414, 429, 434, 443,
448, 449
miecz 366
miednica — miara miodu 443
miedzioryt 211, 308, 310, 351, 370–372
miedź 181, 191, 211, 320, 438, 439
miejsce 15, 17, 18, 22, 23, 25, 42, 44, 40, 58, 60,
61, 63, 71, 72, 76, 81, 84, 99, 100, 103,
104, 108, 110, 113, 126, 137, 146, 150,
152, 153, 166, 175, 182–187, 189, 202,
211, 212, 216, 220, 223, 237, 245, 266,
299, 301, 302, 309, 310, 313, 317, 329,
337, 340, 349, 366, 367, 371, 372, 375,
376, 379, 381, 387–389, 396, 400, 403,
411, 417, 421
miera — miara zbożowa 442
mierniczy 424
mierzenie czasu 141, 147, 164
miesiąc 108, 147, 148, 151, 152, 154–157, 160,
161, 163, 164, 170–172, 385, 400
miesiąc — księżyc 164
mieszczanie 92, 379
mieszczanin 107
migracje 52
mila 440–442
mimeograf 217
mineralog 182
minia 183, 185, 355
miniatura 22, 54, 58, 60, 62, 68, 183, 187, 337,
339, 340, 344, 347, 353–369
minieje 102, 166, 183, 229, 230, 309, 327
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ministerstwo 34, 39, 46, 48, 57, 58, 116, 122–126,
289, 317, 330, 335, 402, 403, 406, 407,
411
Ministerstwo Oświaty Ludowej 116, 122, 126
minuskuła 209
minuta 147, 148, 151–153, 164, 184, 198, 200
minuta (brudnopis dokumentu) 413
miód 204, 428, 442, 443
misja 75–77, 79, 83, 86, 164, 299
misjonarz 76, 299
mistrz 27, 46, 186, 188, 208, 326, 327, 337, 342,
362, 365, 372
mit 147, 343, 374
mity i wyobrażenia ludowe 343
młot, młotek 185, 189
młyn 420
młyn papierniczy 188, 189, 191, 192, 196
mnich 28, 75, 76, 79, 84, 88, 106, 148, 151, 152,
291, 297, 359, 360
mnisi 186, 245, 291, 297, 298, 398
moc prawna 400
moc urzędowa 198, 411
mocarstwo 91, 92, 159
mocowanie 320, 321, 323–325
moda 182, 199, 352, 366
model 51, 59, 134, 146, 232, 245
modlitwa 33, 35, 106, 149, 357
monarcha 183, 387, 389
monarchia 114, 387, 400, 431, 437
monaster 27, 34, 35, 37, 47, 75, 78, 88, 102, 189,
190, 209, 223, 245, 246, 250, 252, 266,
278, 280, 292, 297, 303, 316, 318, 325,
328, 329, 338, 352, 356, 359, 360, 364–
366, 397, 398, 433
moneta 87, 181, 429, 437–440, 443–447,
450–452
monografia 13, 25, 34, 63, 66, 69, 70, 193, 214,
253, 388
monopol 17, 110
monopolista 438
monotyp 218
morfem 305, 306
morga 441, 442
mors 182
mosiądz 181
moskiewka — moneta 429
Moskiewska Synodalna Biblioteka 348
Moskiewski Okręg Wojskowy 409
Moskiewskie Archiwum Ministerstwa
Sprawiedliwości 39, 46, 48, 49, 317
mostek litery 236, 248, 268

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

560

INDEKS RZECZOWY

motyw

33, 110, 127, 196, 199, 320, 323, 326, 334,
337, 339–342, 344, 346, 350–352, 357,
362, 365, 366, 370, 415, 417, 418, 439
mowa 74, 85, 90, 91, 104, 106–108, 114, 116–119,
121, 196, 237, 285, 304, 384
mozaika 182
mszał 28, 76, 78, 183, 309, 358
mur 23, 182
muzeum 20, 28, 32–34, 38, 42, 44, 48, 50, 52, 53,
57, 61, 65, 67, 86, 123, 183, 188, 193, 194,
209, 220, 248, 253, 278, 338, 370
muzułmanie 150
myślnik 216, 385, 398
nabożeństwo 31, 164
Naczelnik Wojskowy Kaliski 407
naczynie 85, 148–150, 181, 187, 204, 291, 434
nadanie (akt) 90, 187, 291, 366, 387, 390, 392,
393, 396–400, 411, 413, 417–420, 422,
423
nadanie szlachectwa 387
nadawca 202, 220
nadpisania 112, 187, 242, 257, 269, 270, 273, 274,
379, 382
nagłówek 22, 40, 112, 182, 183, 245, 291, 293,
296, 329, 340, 341, 349, 379, 380, 385,
386, 403, 407, 411, 416
najazd 173, 339, 357
Najwyższa Rada Gospodarki Narodowej
ZSRR 314, 449
nakatka zob. radełko
nakaz 102, 124, 391, 392, 399, 402, 422
namiestnik 37, 127, 148, 407, 416–418, 420, 422,
423
napis 20–23, 30, 40, 46, 65, 66, 86, 87, 140, 150,
177, 181, 182, 198, 208, 248, 291, 297,
320, 326, 327, 331, 407, 429, 437, 438,
444–447
narożniki 195, 313, 322, 323, 327
naród 16, 20, 59, 77, 78, 86, 106, 111, 116, 124–
126, 128, 130–134, 137, 144–146, 158,
160
narracja 14, 16, 89, 396, 397, 399, 415–418, 420,
422, 423
narzecza 127
narzecza południowosłowiańskie (bułgarsko–
macedońskie) 78
narzędzia pisarskie 18, 22, 23, 40, 43, 58, 60, 73,
176, 184, 185, 206, 207, 232
narzędzie 85, 101, 115, 203, 205, 211, 214–216,
320, 331, 428

nasiona 351
naszyjnik 443
naturalizm 341
nauczanie (nauka) 13, 16, 19, 21, 26, 40, 52–54,
56, 70, 73, 76, 77, 91, 92, 106–108, 115,
120, 124, 130, 186, 203, 208, 261, 284–
286, 288, 289, 318, 358, 373, 385, 386,
404
nauczyciel 43, 52, 74, 75, 120–123, 128, 179, 184,
188, 261, 278, 375, 410
nauka 13–21, 23, 25, 39, 41, 42, 44, 47, 49, 51,
52, 56, 63, 71, 72, 112, 115, 120, 124, 125,
141, 143, 147, 192, 200, 222, 223, 248,
250, 267, 286, 387, 388, 390, 414, 424,
432, 450
naukowcy 33, 39, 52, 69, 122, 142, 146, 305
nawias 14, 109, 140, 160, 174, 246, 302, 381, 383,
384, 386
nawis 269, 270, 356
nawis inflacyjny 451
nawyk 71, 112, 386, 410
nawyk pisania (piszącego) 137, 184, 207, 241,
243, 262, 267, 285, 286, 289
nazwisko 51, 52, 124, 125, 129, 135, 191, 197,
199, 214, 286, 305, 382, 383, 390, 409,
450
neografia 18, 19, 73, 222, 355
neoterografia 20
nić szewska (dratwa) 336
niedziela 162, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 358
niewola 193
niewolnik, niewolny 187, 401
nitka 189, 191, 202
nitroceluloza 329
noc 164
nogata — moneta 429
nominacja 393
nominał 438–440, 447, 448, 450–452
nony 152
norma 75, 102, 125, 215, 245, 289, 314, 315, 384,
403
notatka 22, 200, 300, 399, 400, 402
notatnik 178, 200, 316
notes 201
notyfikacja — promulgacja 398
nowo cerkiewnosłowiański język 77, 79
nowogródka — moneta 429
nowy styl — gregoriański kalendarz 142, 159,
160, 167, 174
nów 152, 156
nóż 185, 187; zob. też piórownik
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nóżka litery 226, 228, 230, 232, 239, 242, 243,
248, 254, 268, 273, 275, 282
nóżki księgi 320
numeracja 22, 139, 164, 178, 181, 316, 317, 332,
333, 349
numizmat 41
numizmatyk 101
numizmatyka 18, 22, 29, 41, 42, 46, 66
nuty 61, 99
obciąganie okładzin książki 320, 325, 329
oberprokurator 29
obiad 164
obicia 182
obiednia — nabożeństwo 164
obieg 141, 148, 394
obieg dokumentów 400, 402
obieg monet, pieniądza 429, 437–439, 444–446,
450–452
obieg naukowy 29
objętość 22, 201, 202, 319, 331, 425, 428, 430,
431, 434, 435, 442
obligacje 451
obol (półdenar) 446
obraz 13, 20, 29, 49, 115, 119, 146, 150, 182, 211,
212, 217, 218, 220, 221, 323, 336, 356,
365, 370, 371
obrazek 51, 182, 208, 330, 355, 356, 370–374
obróbka 188, 195, 198, 320, 321, 323
obrządek 28, 78, 79
obrzędy 28, 29, 371
obsadka 207
obserwatorium astronomiczne 147
obszar 14, 64, 76, 79, 84, 87, 89, 90, 93, 97, 105,
141, 174, 176, 183, 193, 236, 238, 247,
292, 304, 320, 339, 412, 424, 425, 428,
429, 440
obywatel 122, 197, 404, 450–452
obża 428
ocena statystyczna 222
ocet 204
oczko czcionki 213, 214
odbarwianie 188
odbiorca dokumentu 396, 397, 399, 407, 415–417,
420, 423
odbitka 42, 143, 211, 212, 372
odcyfrowanie litery 376
odczytywanie 70–75, 104, 140, 180, 191, 214,
219, 221, 222, 256, 304, 375, 376, 379,
386
odczytywanie fonetyczne 376

oddział
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38, 39, 41, 46, 47, 53, 58, 65, 119, 121,
122, 362, 403, 407, 448
Oddział Języka Rosyjskiego i Literatury Akademii
Nauk 121, 122
odlew 111, 209, 212, 218, 429, 436
odmiana 21, 23, 29, 36, 39, 78, 84, 96, 100–103,
137, 138, 151, 152, 161, 193, 195, 196,
199–205, 207, 211, 215, 216, 221, 223,
224, 229, 230, 232, 236, 237, 239–241,
247, 249–251, 265–267, 287, 296, 297,
299, 301, 302, 304, 305, 333, 338, 340,
342–344, 346, 347, 350–353, 371, 376,
379, 380, 381, 392, 440–444, 450
odrodzenie 54, 55, 101, 185, 244, 351, 360, 366
odtworzenie 382
odważnik 449
odzież 68, 364, 365, 451
odzwierciedlenie 57, 93, 236, 392, 401
offset 212, 217
oficer 36, 401, 407, 409
ogonek litery 95, 226, 227, 233, 242, 249, 255,
271, 282, 283, 289, 320
oklejenie 48, 320, 321, 325, 329
okładka 44, 48, 59, 109, 205, 316, 318, 320, 324,
327, 329, 335
okładzina 320–329
okowa 434
okres 13, 20, 22, 25, 27, 32, 37–43, 48, 49, 53, 55,
57–60, 62, 66, 68, 69, 71, 77, 83–86, 89,
102, 104, 105, 119, 120, 126, 129, 136,
137, 141, 143, 144, 147–151, 154, 157,
158, 160, 162–164, 167, 169, 173, 174,
180, 187, 191–193, 196–198, 200, 202,
209, 217, 222–224, 228, 229, 232, 236–
239, 247, 252, 255, 260, 261, 265–268,
278, 291, 297, 324, 325, 330, 339, 343,
355–357, 363, 371, 372, 382, 385, 388,
389, 394, 395, 397, 411, 413, 415, 421,
425, 426, 429, 437, 438, 440, 442, 443,
447–449
określenie formatu 194, 310
okręg 37, 122, 242, 297, 341, 403, 409
okrycie 320, 321
Okrycie — Pokrow 167
oksija (akut) 246
okucia 323, 326
olej bawełniany 221
olej lniany 209
olej roślinny 221
olimpiada 148
ołów 181, 183, 185, 218
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ołówek 185, 205, 206, 216, 286
onomastyka 13, 18
opakowanie 200, 202
opis 20, 23, 28–30, 46, 50, 53, 56, 71, 72, 87–89,
116, 190, 192, 223, 298, 310, 316, 323,
324, 332, 333, 335, 358, 383, 399, 402,
403, 418, 420, 438
opis paleograficzny 26, 30, 50, 60
opłata 170, 187, 198, 334, 416, 422, 431
opłata skarbowa 197
oprawa 22, 28, 40, 50, 177, 185, 208, 307, 316,
320–330, 337
oprawianie książki 208, 309, 319
oprawianie książki maszynowe 320
opuszczenia liter (skracanie wyrazów) 269, 378,
379, 380, 421
opuszczenia wyrazów 383
oracz 441
orbita 147
ordyńszczyzna 443
organ 124, 161, 174, 314, 331, 402, 411
organizacja 25, 124, 216, 304, 332, 390, 399, 402,
411
orka 99, 428
ornament 43, 47, 50, 51, 54, 58, 61, 62, 67, 68, 85,
149, 150, 177, 183, 186, 189, 245, 291–
293, 295, 297, 298, 321–326, 328, 330,
331, 337–346, 348–355, 358, 360, 366, 368
ornamentyka 54, 67, 339, 352
ortografia 38, 40, 43, 47, 53, 73, 74, 94, 96, 100–
104, 106, 108–125, 129, 130, 133, 134,
137, 223, 245, 248, 258, 283, 301, 377,
383–385, 403, 406, 409, 410
oryginał 28, 32, 36, 43, 48, 54, 55, 70, 78, 101,
102, 186, 187, 218, 316, 356, 357–359,
396, 397, 400
orzeł 191, 198, 437, 438, 450
orzeszki atramentowe 204
oszczędność 218, 236, 251, 252, 286, 334, 377,
420, 421, 451
oś 141, 147, 213, 321
ośmina 428, 431, 433–435, 442, 443
ośrodki piśmiennictwa 186, 245, 265
oświata 36, 63, 110, 116, 121–124, 126, 127, 130,
159, 245, 260, 261, 283, 306
otczina (ojcowizna) 399
otok 326, 327, 352
owal 227, 242, 244
owoce 348, 351
ozdoba 17, 149, 173, 182, 187, 316, 321–323, 325,
327–329, 337, 339, 340, 352, 365, 366

oznaczanie 80, 162, 170, 449
oznaczanie formatu 180, 307
oznaczenie 48, 49, 74, 80, 81, 85, 87, 94, 103, 104,
130, 139, 140, 162–164, 170, 180, 197,
205, 258, 270, 302, 307, 308, 309, 376,
399, 403, 438, 448, 449
ósemka (kształt)

253, 256, 257, 273, 309, 310

paginacja 316, 317, 364
pakiet 202, 335, 336
palec, palce 171, 172, 184, 426
paleografia 13–30, 32, 34, 36, 38, 39–53, 55–62,
64–66, 68–73, 80, 86, 100, 101, 104, 105,
137, 176, 181, 199, 222–224, 232, 236,
247, 248, 250, 265, 267, 278, 298, 317,
323, 339, 356, 370, 375–377, 386
palimpsest 62, 180
Palmowa Niedziela 168
pałeczka 184, 185, 256
panowanie 37, 77, 134, 150, 153, 158, 175, 210,
221, 261, 285, 331, 398, 429, 432, 438,
444, 448
panteon 150
państwo 16, 26, 27, 29, 46, 56, 59, 60, 68, 75, 77,
79, 89, 92, 101, 110, 125, 126, 131, 198,
192, 197, 199, 205, 247, 266, 278, 331,
332, 337–339, 364, 387, 388, 390, 396,
399, 412, 424, 425, 431, 437–440, 444,
445, 449, 451
Państwowa Kontrola Miar i Wag (Госмер) 449
Państwowe Archiwum Feudalno–Pańszczyźnianej
Rosji zob. Rosyjskie Państwowe
Archiwum Akt Dawnych
Państwowe Archiwum Razriadne 39
państwowość 387, 395
papier 19, 20, 22, 39, 40, 48–50, 54, 66–68, 86,
120, 137, 180, 184, 185, 187–206, 208–
212, 216–219, 221, 236, 249, 251, 257,
269, 286, 293, 307–312, 314–316, 318,
323, 329, 333, 334, 351, 372, 400, 409,
411, 420, 436
papier herbowy 49, 400
papier stemplowy 198, 334
papier ze stemplami 199
papiernia 189, 191, 193, 195–199, 209
papiernictwo 50, 67, 188
papiernik 188, 189, 191, 310
papiestwo 75
papież 75, 76, 79, 153, 223, 389
papirologia 22
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papirus 22, 179
parachronologia 147
paradygmat 25
parapaństwo 134
parkan 291
parlament 305
partia 52, 126, 130, 199
partner 396
partner handlowy 158, 431
partykuła 283, 377
pas 309, 324, 368
Pascha 151, 142, 153, 166, 168
paschalia aleksandryjska 153
paschalie 153
pasek, paski 320, 322, 346
paszport 314, 392, 407, 408
patriarcha 75, 85, 101, 166, 191, 310, 365, 401
patriarchat 245, 318
patronimik 383, 398
patryca 209
paw 341
Pełny zbiór latopisów ruskich (Полное собрание
русских летописей) 37
pergamin 19, 20, 23, 48, 54, 62, 90, 137, 179, 180,
183, 185, 187, 198, 223, 231, 236, 308,
316, 320, 420
perkal 182
perlustracja 202
perlustracja 202
perły 320
pertynencja 332
petent 366, 402
pędzelek 182, 187
pętla litery 227, 230, 232, 233, 236, 238, 242, 244,
249, 255, 257, 268, 269, 271, 273, 279,
292, 293, 299, 322
piasek 184, 204, 209
piaskowiec 181
piaskownica z piórami 187
piatakowki — banknoty 450
piatiałtynnik 439
pieczęć 23, 55, 173, 181–183, 202, 286, 329, 335,
351, 365, 366, 388, 396, 397, 399–401,
411, 421
pieczętarz 399
pieniądz 173, 425, 428–431, 437–448, 450–452
pień — laska więzi 294
pieśń 32, 61, 89, 134, 262, 373
piędź 426, 431, 440
pigment 207, 221
pion 198, 427
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piórnik 187
pióro 23, 120, 124, 184, 185, 187, 189, 203–208,
211, 225, 237, 241, 251, 252, 254–257,
266, 268, 269, 271, 279, 280, 286, 289,
290
piórownik — nóż do ostrzenia pór 185, 187
piramida finansowa 456
pirog 428
pisak 207, 208
pisanie 17, 19, 29, 23, 26, 39, 47, 49, 73, 74, 82,
83, 93, 94, 102–106, 108, 110, 111, 113–
117, 119, 120, 123, 124, 126, 129–131,
136, 139, 176, 179–187, 198, 200–203,
205, 207, 208, 213, 215–217, 219–221,
224, 226, 229, 233, 236–239, 244, 246–
263, 266, 268–271, 279, 280, 283, 284,
286–289, 290, 292, 294, 299, 304–307,
309, 315, 316, 318, 334, 377–379, 382,
383, 400, 401, 403, 404, 406, 411
pisarczyk 187
pisarz 25, 27, 30, 39, 40, 50, 90, 100–103, 112,
115, 116, 120, 137, 139, 140, 152, 170,
177, 178, 182–184, 186, 187, 204, 223,
226, 229, 232, 237, 241, 243, 244, 249–
252, 255, 256, 259, 261, 262, 266–268,
278, 302, 305, 316, 331, 333, 342, 351,
355, 357, 376, 377, 379, 380, 384, 399,
403, 405, 414–417, 419, 420, 421
pisma (akta) 20, 22, 64, 68, 70, 153, 180, 187,
202, 221, 223, 224, 262, 303, 389, 392,
399, 400–406, 409
pismo 13–24, 26, 29–32, 35, 36, 38–49, 51, 53–66,
69–74, 79, 80, 82–91, 93–98, 100–105,
109–112, 114, 118, 126, 128–130, 132–
134, 136, 137, 139, 151, 158, 173, 176,
177, 181–187, 203–207, 209, 212–216,
222–240, 242–245, 247–256, 260–263,
265–269, 272, 274, 275, 278–280, 282–
291, 298, 299, 301, 304–306, 343, 355–
357, 375–377, 383–386, 388, 402, 403,
406, 409, 412, 413, 424, 429, 438
pismownik 114, 278, 402, 404–406, 409, 410
pisownia 14, 80, 93, 95, 97, 100, 102, 104–106,
108, 109, 114–116, 119, 121, 123–126,
128, 129, 132–138, 181, 237, 247, 258,
283, 284, 383–385
piśmiennictwo 16, 18–20, 23, 25, 26, 28, 29, 31,
32, 38, 40–44, 48, 51, 53, 55–60, 62, 68,
72, 75, 77, 79, 84–88, 90, 91, 94, 96, 98,
100–105, 115, 123, 126, 127, 130, 136,
137, 163, 174, 179, 181, 184, 188, 193,

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

564

INDEKS RZECZOWY

204, 206, 222, 236, 245, 252, 259, 278,
282, 291, 298, 299, 301, 339, 354, 360,
362, 377, 383, 394, 403, 406, 424
piwo 435, 436, 451
plan 182, 185, 330, 449
plecionka 320, 340, 344, 346, 351
płaskodruk 221
płaskorzeźba (relief) 208, 316, 323, 352
płótno 182, 329
płyn 182, 428, 435, 442
płyta litograficzna 212
pociągnięcie pióra 225, 241, 251, 254–256, 258,
268–271, 286
poczka 428
poczta 233, 202, 448
pocztówka 317
podanie (opowieść) 33, 79, 299
podanie (pismo) 198, 216, 262, 384, 393, 399,
401, 402, 404
podatek 162, 192, 434, 437, 443
podbój 37, 89, 179, 244, 339
podczerwień 62
poddani 92, 191, 366, 392, 393, 400, 418–420,
422, 440
poddjaczy 27, 33, 187, 400
podejrzliwość 205, 216
podobieństwo 15, 91, 131, 180, 184, 226, 256,
279, 328, 338, 378, 395
podobieństwo filigranów 196, 197
podpis 49, 187, 286, 291, 292, 295, 296, 328, 333,
400, 401, 403, 407, 411, 421, 438
podręcznik 13, 15–22, 25–27, 33, 39–41, 43–48,
51, 52, 54–56, 58–60, 66–74, 78, 91, 100,
101, 106–110, 112, 114–120, 124, 127–
129, 137, 143–146, 158, 170, 174, 176,
197, 182, 184, 188, 192, 193, 199, 208,
214, 222–224, 250, 252, 261, 262, 278,
286–291, 298, 305, 306, 311, 318, 339,
364, 376, 377, 385, 386, 390, 391, 402,
414, 424, 425, 431
podrzuty 256–258
podskarbi 445, 448
podział tekstu 137, 248, 249, 376, 377
poezja 115, 214, 344
poganie 84, 150
pogaństwo 85, 149
pogląd 17–22, 36, 47, 52, 54, 57, 58, 69, 79, 80,
86, 92, 100, 103, 106, 112–115, 118–120,
142, 184, 220, 250, 256, 267, 389–391,
394, 402, 412
pojerik zob. jerik

pojęcie (pojęcia) 15, 18–20, 25, 27, 41, 74, 77, 82,
100, 114, 145, 148, 151, 159, 164, 170,
181, 188, 211, 214, 222, 223, 249, 262,
297, 307, 320, 332, 335, 355, 383, 387,
388, 391, 394, 413
pokolenie 41, 43, 52, 59, 119, 204, 449
pokos 441
pokwitowanie 216, 404
pole 41, 66, 101, 325, 387, 428, 430, 433, 441
polecenie 127, 393, 402, 422, 429
policja 202, 304
poliptyk 176
politeizm 150
polityk 405
polityka 88, 92, 126, 130, 141, 331, 390, 429, 431,
438
połączenie 22, 23, 25, 89, 94, 96, 114, 159, 218,
237, 247, 256–258, 270, 273, 279, 280,
286, 288, 292–294, 305, 323, 339, 344,
352, 353, 375–377, 380, 381
połownik 428
położenie 147, 148, 171, 178, 194, 195, 198, 240,
307, 311–313, 379
połówka 190, 292, 293, 436
połtyna 437, 438
południe — nabożeństwo 164
połusłowica 299
połuszka 437
pomiar 187, 392, 407, 424, 426, 431, 433
pomiar czasu 141, 145, 147, 148
pomiara włóczna 441, 442
pomiary formatu rękopisu 307
poniedziałek 164, 165
popiół 184
popisy 88
popriszcze 426, 427
poprzeczka litery 94, 95, 225–230, 233, 236, 238–
241, 243, 244, 247, 248, 255, 268, 269,
271, 273, 275, 282
popyt 31, 451
poradnik 48, 60, 65, 67, 68, 74, 110, 111, 114, 115,
124, 125, 140, 142–145, 183–185, 193,
204, 208, 278, 401, 404–406, 409, 410,
424
poręczenie 393
portal internetowy 32, 33, 42, 50, 55, 66, 69, 87,
91, 92, 107, 115, 125, 126, 128, 147, 181,
194, 201, 203, 215, 295, 314, 362, 368,
383
portret 51, 317, 365, 367, 368, 447
portugał — moneta 447
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posąg 341, 357
poselstwo 29, 332, 390, 413
poseł, posłowie 304, 334, 394, 396, 401
posłania 299, 303, 393
posłowie — część książki 31
posłuszeństwo 392, 422
postać 31, 47, 341, 344–346, 356, 359, 364, 366,
368
postanowienie 122, 123, 130, 131, 310, 393, 402,
411, 447
postaw sukna 436
poszyt — tom akt 200, 332, 335
poświadczenie 49, 387, 394, 395, 398, 407, 419
potaż 438
potwierdzenie — akt 396, 400, 411, 416–420, 422,
423
potwierdzenie szlachectwa 387
potwór 344–346
powiat 261, 333
powielacz 216–218
powielanie 205, 208, 216–218
powierzchnia 176, 200, 201, 211, 217, 236, 314,
316, 318, 340, 385, 425, 428, 430, 431–
434, 441
powieść 175, 214, 262
Powieść minionych lat 63, 89, 395
powłoka okładziny 321–324
pozew 198
poziom zgodności filigranów 195
pożar 29, 31, 173, 327, 357, 374
pożyczka 182, 451
półczetwierik 433
półćwierć 435
półdukat 447, 448
półgrosz 444–447
półgrywienka 428
półośmina 433
półpołtyna 438
pół–półczetwierik 433
półsążeń 427, 449
półtalar 447
półtorak — moneta 448
półuncjała 236
półustaw 19, 36, 58, 60, 65, 70, 214, 224, 228,
230, 236–239, 243, 244, 247–252, 255,
259, 265–268, 273, 282, 283, 286, 379,
383
półustaw starodrukowy 237
półwiadro 435
praca (utwór naukowy) 13, 16–19, 21, 25–30, 34–
38, 41–45, 49, 50–55, 57–70, 73, 75, 85–
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87, 89, 91, 92, 98, 109, 115–117, 120–122,
124, 134, 142–145, 147, 167, 192, 193,
200, 215, 221, 245, 252, 253, 259, 267,
278, 281, 298, 320, 327, 339, 387, 388,
390, 391, 395, 399, 402, 416, 424, 425
pracochłonność 351
praktyka 39, 112, 260, 261, 266, 377, 394, 403,
411, 420, 433
prasa 33, 121, 174, 189, 207, 220, 403
prasa (urządzenie) 199, 208–212
prasowanie 189, 196
prawo 25, 26, 39, 40, 41, 46, 88, 89, 91, 115, 126,
174, 180, 278, 318, 387, 389, 390, 392,
393, 399–403, 412–416, 419, 420, 422,
440
preambuła 397–399
pressowszczyk 191
prestiż 285
preszpan introligatorski 201
prezydent 29, 30, 36, 384, 452
pręcik 185
pręcik grafitowy 185, 205
pręcik— miara długości 441
pręt — miara 441, 442
pręt ołowiany (Bleistift) 185
prikaz — urząd centralny 173, 190, 304, 332–334,
365, 366, 401
proces (sądowy) 304, 331, 374, 418, 419
producent 50, 189, 193, 199, 201, 216, 221, 314,
374, 390
profesjonalizm 333
program komputerowy 315
projekt komercyjny, wydawniczy 146
promienie gamma 180
promienie podczerwone 62, 195, 217
promienie ultrafioletowe, nadfioletowe 62, 218
promulgacja (publikacja) 379, 398, 416, 422, 423
proporcje 175, 195, 229, 236, 240, 249, 252, 280,
287, 291, 309, 310, 314, 319, 320, 330,
434
prorok, prorocy 150, 168, 356, 361
proso 204
prostokąt 97, 149, 150, 223, 230, 238, 282, 293,
309, 314, 325, 327, 348, 432, 441
prośba — akt 393, 416, 417, 420
protograf (pierwotny tekst) 142
protokół 216, 393, 394, 399, 402, 407, 414, 416,
420
prowincja 75, 76, 366, 367, 434
próba (srebra, złota) 437, 439
przecinek 97, 98, 103, 109, 140, 247, 257, 302
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przedłożenia 393
przedmiot (analiz, badań, zainteresowań) 15‒23,
40, 41, 43, 47, 60, 64, 66, 72, 110, 128,
141, 143, 146, 199, 222, 370, 375,
387‒391, 393–395, 413
przedmiot nadania, przywileju 397, 411, 416–419
przedmiot nauczania 40, 44, 385
przedsiębiorstwo 161, 329
przedszkolak 203
przekład 32, 35, 77, 78, 88, 98, 101, 107, 108, 112,
113, 141, 146, 152, 189, 193, 245, 246,
305, 318, 338, 362, 395, 401, 414, 415,
421
przekonania ludowe 371
przełęcz 356
przemówienie 304
przemysł 52, 161, 198, 200, 206, 314, 432, 448,
451
przemysłowcy 448
przepis 124, 185, 392, 406, 408
przerwy międzywyrazowe 112, 137, 304
przesilenie słoneczne 148, 150, 151
przewodnik metodyczny 61
przezwisko 383, 384
przybory pisarskie 184, 205
przyczynek 388
przydech 98, 99, 246, 247, 376, 383
przydomek 75, 107
przygotowanie piór 184
przyimek 102–104, 377, 404
przymus pozaekonomiczny 390
przypis 29, 36, 180, 376, 383, 386, 414, 416, 424
przyroda 150, 164, 340
przysięga — całowanie krzyża 393, 396, 397
przywilej 34, 187, 196, 291, 354, 366–368, 390,
392, 397, 400, 412–417, 419–422
psalm 178, 179, 364
psałterz 42, 44, 76, 78, 85, 119, 178, 179, 183,
186, 357, 360, 364
pseudonim 47, 383
puancon zob. patryca
publikacja lingwistyczna 383
publikacja tekstów rękopiśmiennych 375
publikacje filozoficzne 374
pud 428, 430, 434–436, 439, 442, 443
pudło 332
pumeks 185
punkt typograficzny 213
pur inflancki 442, 443
purpura 182
pustki — przerwy 304

puszka 450
pysk zwierzęcy

341, 342

rachuba czasu 142
rachuba dni 159, 171
rachuba lat 142–144, 151, 153–155, 158
rachunki 149, 164, 445
rachunkowe księgi 88
Rada Komisarzy Ludowych (Sownarkom) 122,
160, 161, 174, 410, 449
radełko (nakatka) 321
radło 99, 428, 430
rama 307, 321, 325
ramka 188, 217, 328
ramka ornamentu 337, 340, 341, 344, 345, 351
ranga 401, 407
rapidograf 207
raport 132, 340, 400, 402
ratusz 278
rączka 321
rdzeń ołówka 185, 205, 206
rdzeń wyrazu 93, 120, 136, 256
rebus 293, 302, 386
recepcja 132, 136, 245, 391, 412, 413, 440
receptura 182, 204
redakcja (zwód) 23, 26, 31, 79, 88–91, 100–103,
174, 245
redis 207
reforma 16, 59, 84, 96, 101–103, 106, 110–112,
117, 120–123, 131, 132, 134, 136, 142,
143, 145, 152, 153, 158–160, 166, 198,
210, 214, 237, 260, 261, 266, 283, 295,
305, 316, 318, 329, 334, 384, 402, 406,
431, 437–439, 440, 449–452
reformy Meiji 158
regesty dokumentów 332
reglamentacja 216
regres 339
regulacja 129, 402, 411
regulamin 101, 400–402, 407, 411
reguła 41, 53, 74, 89, 94, 96, 98, 100–105, 108,
109, 115–120, 124, 128, 133, 137, 142,
158, 163, 164, 174, 181, 182, 193, 209,
214, 223, 229, 230, 247, 261–263, 269,
283, 284, 289, 301, 302, 314, 356, 376,
377, 379, 381–386, 400, 402, 403, 411
rekomendacje 392
rekrut 191
rekwizyty dokumentu — cechy formularza 400,
406, 407, 411
relator 421
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relikwie 75, 76
renta 390
repertoria 194
reprodukcja 212, 217
republika 62, 71, 130, 131, 133, 148, 449
resort 159, 406, 408, 411
retor 301
retoryka 112, 115, 116
rewers 437, 444–447
rewolucja 25, 38, 41, 45, 46, 52–54, 56, 57, 60,
106, 121, 122, 126, 128, 130, 143, 148,
160–162, 174, 198, 200, 202, 205, 329,
374, 440, 450
rezy — karby–nacięcia 84, 85, 149
ręka — indywidualne cechy pisma 229, 289, 376
ręka Damaskina 171
ręka teologii 171
rękodzieło książkowe 186
rękopis 15, 19, 21, 23, 26, 32, 38, 39, 46, 71, 99,
104, 109, 123, 127, 138, 147, 149, 152,
160, 166, 170, 173, 174, 181, 182, 193,
197–199, 201, 206–208, 212, 215, 221,
232, 236, 249, 250, 252, 262, 279, 286,
291–294, 298, 305, 309, 315, 322, 323,
329, 332, 333, 335, 337, 340, 349, 351,
366, 373, 374, 378, 385, 386, 388, 390,
394, 395, 397, 399, 400, 402–407, 410,
411, 416–418, 421, 428, 431, 434, 436,
439, 440, 443, 444, 447–450
riezana (резана) — moneta 429
robotnik 308
„Rocznik Archeograficzny” („Археографический
ежегодник”) 38
rodamina — barwnik ołówka kopiowego 205
rodzaj 15, 19, 21, 23, 26, 32, 38, 39, 46, 71, 99,
104, 109, 123, 127, 138, 147, 149, 152,
160, 166, 170, 173, 174, 181, 182, 193,
197–199, 201, 206–208, 212, 215, 221,
232, 236, 249, 250, 252, 262, 279, 286,
291–294, 298, 305, 309, 315, 322, 323,
329, 332, 333, 335, 337, 340, 349, 351,
366, 373, 374, 378, 385, 386, 388, 390,
394, 395, 397, 399, 400, 402–407, 410,
411, 416–418, 421, 428, 431, 434, 436,
439, 440, 443, 444, 447–450
rodzina cesarska 169, 401, 409
rodzina językowa 77
rok 30, 31, 36, 46, 48, 86, 89, 108, 131, 141–143,
146–148, 150–164, 170–173, 175, 183,
190–192, 195, 197–199, 229, 332, 358, 367,
385, 388, 400, 404, 421, 423, 437–439, 451
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rokoko 330, 354, 366, 367
rolnik 428
romantyzm 31, 32, 285
rondo (ronde) — pismo 288, 289
ropa naftowa 221, 450
Rosyjska Biblioteka Historyczna 37
Rosyjska Biblioteka Narodowa w Petersburgu 20,
50, 69, 180, 194, 297
Rosyjska Biblioteka Państwowa (d. Lenina) 140
Rosyjska Biblioteka Państwowa w Petersburgu 20
rosyjski typ cerkiewnosłowiańskiego języka
liturgicznego 79
Rosyjskie Państwowe Archiwum Akt Dawnych
(РГАДА) 57, 87, 88, 91, 224, 257, 316
roślina, roślinka 188, 341, 342, 345, 346, 349, 351
roślinność 344, 353, 356
rotaprint 217
rotator 217
rotograwiura 201, 221
rozdział 26, 40, 47, 58–60, 71, 73, 85, 108, 182,
278, 424
rozetka 325
rozgraniczenia 173, 392
rozmiar 181, 194–196, 213–215, 229, 250, 262,
265, 269, 307–310, 314, 318–320, 322,
345, 350, 355, 364, 402, 403, 426, 433,
435, 442, 452
rozporządzenie 27, 121, 122, 124, 125, 314, 334,
399, 400, 406, 408, 416, 435, 448, 449
rozpoznawanie znaku wodnego 195
rozszczep końcówki pióra 184
rozszyfrowywanie 23, 304, 375
rozwiązywania dat 197
rozwiązywanie skrótów, ligatur 294, 376, 382, 383
rozwój pisma 16, 63, 266, 278, 283
rózgi liktorskie 340
różnice dialektyczne 89, 128, 136
różnice etniczne 52
różnice fonetyczne 96, 105
różnice graficzne 112
rtęć 182, 183, 204, 217
rubel 182, 198, 429, 431, 437–440, 443–445,
450–452
rubryka 182, 200
rulon 309
rurka 205, 206, 208
rusyfikacja 37, 127, 129, 131, 132
ryby 341, 420
rycerstwo 88
rylec 176, 181, 203, 316,
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rynek

31, 185, 190, 198, 200, 205, 249, 310, 326,
329, 370, 371, 410, 434, 437, 438, 439,
446–448, 450–452
rysik 185, 203
rysownik 30, 185, 342, 362, 365, 372
rysunek 30, 140, 149, 196, 199, 211–213, 215,
218, 244, 249, 254, 259, 260, 303, 312,
317, 318, 337, 338, 340, 342, 344, 351,
355, 356, 362, 364, 366, 372, 426, 438
rytm 119, 148, 162, 171, 249, 340
rytuał 184, 402, 406
rząd — organ władzy 54, 122, 160, 162, 174, 205,
411, 449, 450, 452
rząd — szereg 139, 140, 149, 150, 172, 173, 350,
377
rzemienie 176, 320, 321, 322, 323, 325
rzemiosło 18, 186, 310, 338, 390
rzeźba 364
rzut 340, 426, 427
rzymskie nazwy miesięcy, dni 164, 165
sadło 436
sadza 207, 208, 221
safian 326
samogłoska 80, 93, 94, 96–99, 102–106, 112, 113,
116, 118, 119, 123, 129, 131, 134–136,
246, 269, 299, 301, 304, 376, 378–380
samowładztwo 162, 387
sankcja 396, 397
satyra 374
sąd 250, 384, 390
sądownictwo 109, 305, 336
sądzenie 420
sążeń 30, 426, 427, 431–434, 436, 440, 441
scalanie 334
schemat 16, 55, 58–60, 81, 185, 194, 211, 212,
220, 307, 311, 318, 321, 325, 326, 328,
329, 339, 340, 356, 361, 388, 390, 398,
400, 422
sduwalszczyk 191
sekretarz 160, 186, 187, 400, 401, 404, 405, 414
serwis internetowy 194
sfera 21, 59, 298, 391, 394, 406
sfera niebieska 147
sfragistyka 13, 18, 22, 23, 29, 41, 49, 173
siano 204, 428, 433, 441, 443
siarczan miedzi 191
siarczan żelaza 204
sieć 16, 70, 115
sieć — Internet 69
sieć — rybacka 344

sigillata 332
sikl (szekiel) 444
siła robocza 390
siły kapilarne 207
sito 188, 189, 194, 198, 199, 217, 307, 309, 311
sitodruk 217, 221
skala 38, 151, 159, 174, 191, 205, 221, 232, 370,
424, 437, 449, 452
skaner 221
skanowanie 195, 336
skarb 198, 338, 422, 429, 431, 437–439
skarbiec 365
skarga 393, 402, 404, 407, 418
sklejanie 20
sklejka 187, 333
skład komputerowy — DTP 383
składka — arkusz drukarski 316, 318–320
składnia 78, 89, 90, 108, 119, 120, 414
skoropis 19, 36, 48, 49, 56–58, 60, 61, 65, 69, 70,
73, 93, 96, 105, 109, 222, 223, 225, 237,
238, 247–262, 264–288, 375–380, 382,
386, 412
skoropisanie 69
skoroszyt 335
skóra 179, 180, 198, 308, 316, 320, 321, 323–325,
329, 436
skóry wołowe 438
skrócenie wyrazu 99, 377, 380, 421
skrót (abrewiacja) 39, 40, 75, 95, 123, 138, 139,
151, 196, 214, 215, 223, 237, 238, 248,
252, 258, 260, 269, 270, 294, 303, 304,
374, 377–383, 421
skrupuła 436
skrypt — podręcznik 16, 56, 70–73, 267
skrypt dłużny 182
skryptorium 25, 186
skrzydełko grafionu 208
skrzydło 186
skrzynia 331
slajd 314
slawista, slawistka, slawiści 16, 17, 19, 25, 41–43,
46, 47, 53, 56, 64, 77–80, 86, 92, 101, 103,
104, 134, 245, 266
slawistyka 42, 246
słońce 141, 147, 148, 164, 170
Słońce — Дажьбог 150
słowa 26, 31, 32, 35, 49, 74, 85, 89, 90, 93, 95,
97, 99, 102–105, 107–109, 113–116, 118,
119, 123, 125, 132, 133, 135–137, 139,
164, 165, 177, 175, 179, 181, 183, 187,
202, 222, 223, 237, 248, 255, 257, 262,
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270, 297, 305, 375, 376, 377, 380–383,
400–402, 415–418, 420
słowianoznawca 53
słowianoznawstwo 64
słownik 23, 26, 35, 42, 51, 74, 77, 86, 91, 112,
115, 117, 119, 120, 124, 125, 129, 134,
182, 201, 202, 214, 331, 384, 385, 403
słowo 15, 80, 94–96, 98, 101–104, 108, 118, 119,
135–137, 139, 140, 163, 164, 179, 183,
186–188, 190, 202, 223, 269, 270, 301–
303, 309, 337, 379–382, 384, 385, 387,
388, 402, 411, 416, 419, 436, 438
Słowo o pułku Igora 29, 31, 32, 51, 63, 88, 89, 180
słowotwórstwo 118, 119
służba 38, 46, 57, 75, 88, 184, 198, 304, 305, 400,
406, 417, 420, 433, 434, 450
służebnik 183, 309, 359
smalta 182
smoła 436, 438
snycerz 328
sobole 436, 438
sobór (świątynia) 23, 65, 182, 190, 362
sobór (zebranie duchownych) 28, 83, 152, 153,
166
socha 399, 428, 430, 431, 433, 434
socjologia pisma 19, 21, 22
sok 183, 204
solanka — beczka 442
sole dwuazoniowe 218
solid 447, 448
sosna 182
sowznaki (sowieckie znaki pieniężme) 450, 451
spacja 319
spadkobierca 297
specjalista 46, 49, 56, 68–71, 141, 144, 184, 194,
412
specjalność naukowa 101, 122, 395
spirala 340, 352
spirytus 204
splot 321, 323, 345, 346, 351
społeczeństwo 13, 16, 21, 52, 59, 132, 173, 339,
387, 390, 392, 394
sposób 20, 30, 62, 71, 74, 87, 106, 114, 117, 137–
139, 141, 142, 144, 145, 148, 150, 153,
157, 164, 187, 192, 193, 197, 198, 203,
207, 208, 212, 213, 222, 244, 249, 257,
266, 286, 303, 305, 316–318, 323, 325,
335, 337, 389, 400, 403, 406, 407, 414
spółgłoska 74, 80, 85, 93, 94, 96, 97, 102, 104–
106, 116, 119, 123, 129, 131, 134–136,
247, 269, 279, 299, 301, 305, 378–380, 382

sprawa
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28, 36, 37, 50, 56, 126, 159, 250, 304, 309,
331–335, 393, 399, 400, 402, 404–407,
418, 419, 423, 449
sprawozdanie 150, 392, 393, 402
sprawy wewnętrzne 57, 58, 121, 389, 396, 403
sprawy zagraniczne 33, 34, 160, 304, 330, 332,
389, 401
sprzączka 322, 325
sprzedawca 398, 399
srebro 181, 183, 185, 320, 324, 428, 429, 437–
440, 443–446
sstaw 310, 311, 313, 333
stalówka 124, 206–208, 289
standard 204, 215, 216, 306, 314, 315, 319, 320,
393
standaryzacja 71, 314, 318, 319, 407, 408, 449,
450
starodruk 36, 39, 65, 67, 68, 108, 193, 214, 222,
346, 353
staroobrzędowcy 27, 28, 199, 248, 295, 353
staropolszczyzna 163
starożytności — zabytki z przeszłości
(dawności) 23, 31, 33, 35, 38, 72, 180,
337
starożytność 51, 144, 148, 171, 185, 208, 390
stary styl — juliański kalendarz 159, 160, 167,
174, 407
statut 36, 160, 214, 269, 282, 283, 295, 297, 377,
392
steganografia 298
stempel 66, 181, 194, 198, 199, 202, 208, 209,
286, 321, 438, 444, 447
stenografia 304–306
stenogram 18, 402
sterta (stóg) siana 441
stichirar (стихирарь) 99, 291
stojak 187, 321
stolica 75, 78, 101, 261
stołbiec, stołp zob. zwój
stop (metalu, szkła) 181, 182
stopa 189–191, 213, 328, 431, 432, 434, 436–439,
441, 446, 447
stopień (miara) 89, 196, 200, 213, 214, 221, 340,
404
stopień bliskości filigranów 196
stopień czcionki 213, 214
stopień pisma 214
stopień podobieństwa filigranów 196
stosunki handlowe 443
stosunki międzynarodowe 28
stosunki polityczne 391
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stosunki społeczne 58, 59, 391, 392
stosunki społeczno–gospodarcze 390
stół 187, 205
strefa rublowa 452
streszczenie 386, 417
strona 26, 56, 59, 70, 71, 73, 108, 110, 111, 114,
178, 185, 186, 194, 198–200, 208, 216,
218, 284, 307, 316–320, 334, 340, 351,
362, 384, 407, 409
struktura 13, 38, 57, 58, 83, 118, 146, 189, 200,
304, 340, 386, 389, 391, 395, 404, 412
strzelenie z łuku 426, 427
student 16, 18, 21, 42, 44–46, 48, 52, 55, 56, 60,
67, 71, 73, 107, 145, 222, 290, 305, 375,
376, 414
stulecie 18, 48, 88, 112, 137, 158, 159, 199, 209,
210, 222, 226, 230, 252, 253, 255, 259,
260, 267, 363, 366, 375–377
stworzenie świata 108, 142, 147, 150–155, 157,
158, 162, 163, 174, 175, 362
stworzenie żywe 344
styl 29, 44, 60, 90, 213, 215, 222, 229, 253, 272,
280, 288, 291–293, 296, 330, 356–364,
366, 373, 385, 403, 406, 409, 410
styl — kalendarz 142, 151, 154–160, 163, 167,
170, 173–175, 385, 407
sudiebnik 29
sukno 189
sumy neapolitańskie 447
suplika 365, 366, 373
surowiec 188, 191, 198, 200
suszenie 180, 188, 191, 196
sygnalna linia litery 244
sygnatura 49, 213, 316, 332, 400, 403, 407
symbol 131, 150, 158, 164, 328, 361, 366
symbolika 82, 368, 451
symetria 224, 252, 269, 294, 340
syntaksa (składnia — словосочинение) 108, 119
system 41, 42, 44, 63, 57, 70, 73, 80–84, 97, 98,
108, 111, 112, 121, 138, 141, 145, 147,
148, 150–153, 161, 162, 170–173, 198,
199, 212, 214, 219, 220, 252, 262, 299,
301–304, 314, 316, 317, 325, 331–333,
381, 390, 392, 400, 401, 403, 404, 406,
424, 428, 429, 431, 432, 434–440, 443,
448–451
system kartkowy 451
systemy 13, 26, 53, 68, 69, 108, 126, 133, 141,
144, 145, 150–152, 170, 298, 299, 304,
395, 407
systemy stenograficzne 304, 305, 306

szabat 165
szablon 196, 400, 406, 407
szczaw 204
szczyt 356
szelak 204
szeląg 429, 447, 448
szeryf (serif) 213, 215, 226, 232, 241, 242
szkic 11, 185, 195, 267
szkielet litery 344
szklaneczka 436
szkło 182, 201, 432
szkolnictwo 52, 200, 223, 288
szkoła 27, 40, 46, 50, 52, 54, 55, 78, 88, 92, 95,
104, 107, 108, 114–116, 121–123, 127,
128, 137, 144, 203, 205, 207, 223, 248,
261, 265, 266, 278, 282–284, 305, 337,
359–362, 364, 368, 388, 389, 403
szkoła ludowa 115, 127, 261
szlachcianka 285
szlachta 37, 187, 334
szmatka 203
szmaty 188, 190, 191, 198, 203
sznur 191, 316, 320, 321–323, 325, 340, 342, 346,
366
szóstak 446–448
szrift 214, 215
sztab 37, 111, 448
sztaba 440
sztabka 443, 444
sztuka (działalność artystyczna) 16, 22, 29, 30, 46,
50, 51, 54, 59, 63, 64, 68, 114, 116, 194,
317, 320, 324, 330, 337–339, 344, 356,
360–362, 365, 367, 370, 371
sztuka (umiejętność) 13, 20, 40, 47, 107, 108, 179,
184, 209, 222, 305, 356, 347, 356, 395
sztuka srebra zob. rubel
sztukateria 367
sztyft 185
szuflada zob. kaszta
szwabacha 287
szyba 432
szydło 336
szyfr 299, 304
szyfrant 304
szyfrowanie 68, 69, 298–302, 304
szylec 185
ściana 65, 87, 182, 372
ścianka czcionki 213
śledztwo 37
śpiewnik liturgiczny 292
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średnik 247
średniki — ozdoby opraw 322, 323, 326–329
średniowiecze 25, 28, 59, 70, 80, 88–90, 95, 96,
101, 105, 120, 133, 137, 154, 170, 176,
179, 185, 223, 236, 301, 305, 307, 316,
320, 324, 330, 355, 357, 371, 378, 388,
399, 425, 436, 442, 444
środek masowej informacji 370
środek płatniczy 440, 451, 452
środki produkcji 390
świadectwo 27, 49, 50, 88, 150, 164, 173, 305,
333, 353, 362, 385, 387, 389, 391, 394,
429
świadkowie 381, 399, 400, 407, 420–422
świadomość 21, 36, 112, 174, 389, 391, 402
świat 77, 108, 116, 126, 131, 134, 141, 142, 145,
147, 148, 150–155, 157, 158, 162, 163,
174, 175, 186, 193, 317, 362, 449
światło 180, 189, 194, 195, 220
światłocień 348
światopogląd 391
Świątki 168
świątynia 54, 65, 66, 87, 149, 182, 393
świerk 158, 182
święcenia 76, 204, 393
święta 142, 148, 162, 163, 166–170, 172, 354,
383, 385
święto 149, 151, 158, 161, 162, 166–169, 173, 385
święty (święta) 53, 63, 65, 66, 75, 76, 78–80,
83–86, 88, 107, 167–169, 171, 180, 191,
209, 239, 245, 357–359, 361, 365, 369,
437, 452
święty obrazek 208, 373
świnka — moneta 439, 451
tabela, tabelka 36, 109, 153, 157, 161, 165, 170,
229, 232, 299, 434, 436
tablica 35, 36, 39, 44, 46, 48, 56, 72, 73, 142–146,
153, 154, 162, 163, 167, 170, 172, 173,
192, 203, 222, 224, 231, 233, 239, 253,
254, 260, 264, 265, 267, 269, 279, 281,
285, 288, 301, 304, 309, 376, 448, 449
tablice paschalne 142
tabliczka 22, 33, 176–178, 203, 284, 315
tafta 366
tajemnica 69, 204, 298, 304, 386
tajnopis — kryptografia 69, 298–302, 304
talar 437, 447
tamga 297, 444
tanina 204
tapety 182, 372
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tara 435
tarcza herbowa 368
taryfa opłat, podatkowa 198, 332
taśma 188, 206, 219, 322
taśma barwiąca 218, 219, 221
taśma korektorska 219
taśma miernicza 449
technika 14, 50, 53, 62, 68, 172, 176, 189, 196,
201, 207–209, 211, 212, 219, 220, 259,
284, 295, 342, 363, 370, 371, 373
teczka 329, 332, 335, 402
tekst 17, 22, 23, 26, 29, 30, 33, 35, 36, 43, 51, 55,
56, 59, 60, 63, 64, 71, 84, 85, 90, 92, 97,
100, 108, 136, 137, 140, 141, 146, 149,
173, 178, 180, 181, 183, 184, 186, 187,
205, 208, 209, 211, 213–220, 222, 229,
246, 248, 249, 255, 262, 267, 284, 291,
293, 297–299, 301–305, 316, 318, 319,
328, 333, 340, 350, 351, 354, 357, 360,
361, 370, 371, 375–377, 379, 381–385,
397, 399–401, 403, 407, 411, 414, 416,
417, 420–422
tekstologia 17, 23, 63, 64, 394
teksty liturgiczne 60, 223, 245
tektura 201, 320
telefonogram 402
telegraf 130, 220
telegram 220, 402
temperówka 205, 206
tempo pisania 237
teolog 53, 75, 266
teologii ręka zob. ręka Damaskina
teoria 13, 52, 69, 146, 319, 390, 406
terminologia 18–20, 41, 44, 59, 60, 94, 107, 130,
166, 208, 252, 267, 320, 400, 412–414,
443
terminus ante quem 197
terminus post quem 197
termografia 217
termokopiowanie 217
terytorium 13, 15, 23, 37, 91, 128, 159, 175, 193,
265, 292, 339, 349, 396, 434, 440, 444,
450
testament 29, 146, 150, 208, 282, 309, 357, 390,
392, 393, 396–399, 407, 412
tetraptyk 316
tezauryzacja 440
thema 75
tkanina 54, 182, 201, 221, 320, 323, 324, 329, 337,
431, 436
tkanka 184
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13, 34, 36, 42, 59, 63, 70, 72, 77, 208, 320,
344, 345, 349, 351, 356, 358, 363
tłoczek 207
tłoczenia 320, 325, 326, 328–330
tłumaczenie 83, 119, 140, 195, 298, 316, 414, 416
tłuszcz 180, 184, 198
toner 220, 221
topografia 448
topór 195, 440
towar 424, 436, 438, 443, 451
towarzystwo 35, 37, 38, 40–42, 130, 159, 194,
328, 362, 371, 448
tradycja 15–18, 20, 23, 25, 37, 51, 55, 71, 73, 75,
77, 80–82, 95, 97, 106–108, 112, 116, 122,
133, 138, 151, 154, 158, 161, 165–167,
174, 179, 182, 186, 188, 202, 204, 206,
214, 215, 222, 236, 242, 256, 261, 262,
272, 278, 280, 298, 304, 356, 364, 368,
371, 376, 377, 385, 388, 391, 398, 412,
413, 436, 439–441, 444
tradycja ludowa 187, 441
traktat — umowa 89, 395, 396, 412
traktat — utwór 27, 28, 79, 84, 106, 113, 424
transkrypcja 60, 112, 375–377, 382, 383, 385–387
transliteracja 109, 133, 246
trawa 355
trend 357, 450
treść 14, 17, 23, 26, 38, 41, 45, 55, 56, 59, 60,
64–66, 69, 71–73, 90, 125, 137, 173, 181,
187, 188, 190, 200, 212, 246, 267, 291,
298, 316, 320, 332, 333, 340, 364, 371,
372, 375, 377, 387, 389–392, 394, 396,
402–404, 414, 415, 417, 418
triebnik 28, 309
trietnik 433
trojak 446–448
tron 169, 175, 182
trójkąt 176, 202, 255, 269, 270, 273, 341, 444
trójpolówka 441
trwałość 330
tryptyk 176, 178, 316
trzcina 184
trzyrublówka 439
tumen (tümen) — liczba 140
tusz 206–208, 212, 216, 217, 221
tuzin 436
twardość ołówka 205
twarz 337, 341, 358, 359
tworzenie 18, 32, 50, 51, 67, 69, 88, 115, 119,
131, 134, 142, 148, 186, 187, 189, 191,
195, 199, 209, 212, 216, 222, 236, 251,

259–261, 278, 298, 299, 309, 316, 331,
337, 356, 385, 386, 394, 400, 402–404,
406, 408, 409, 414, 429, 448, 449
tworzywo 207, 329
twórca 14, 33, 40, 51, 52, 63, 64, 66, 70, 79, 83,
87, 106, 107, 109, 116, 120, 127, 134,
136–138, 143, 146, 153, 214, 304, 339,
342, 356, 361, 365, 387, 391, 403, 441
twórcy ludowi 342
twórczość 62, 343, 361, 370, 371
twórczość ludowa, sztuka, malarstwo,
ornament 51, 134, 337–339, 342, 344,
353, 370
tydzień 142, 143, 145, 147, 148, 152–154, 158,
161–165, 168–172, 451
Tymczasowa Komisja Archeograficzna w
Kijowie 37, 38
Tymczasowy Komitet do Badań Starożytności 38
tynk 54, 182
typ 19, 21, 30, 38, 40, 48, 49, 51, 58, 60, 64, 65,
69–72, 77, 79, 92, 98–100, 137, 160, 173,
186, 189, 197, 199, 213–215, 221–223,
229, 232, 236, 237, 247–250, 252, 255,
256, 258, 261, 262, 267, 268, 286–288,
291–293, 302, 304, 316–318, 322–325,
327, 329, 333, 337, 338, 341, 343, 344,
350–352, 356, 361, 375, 376, 378, 383,
386, 391–393, 395, 396, 398–400, 402–
404, 409, 412–414, 417, 422, 429, 449
typikon 31
typologia 36, 54, 226, 238, 252, 338, 340, 392,
406
tytło 93–95, 97, 99, 138, 225, 237, 241, 242, 246,
248, 252, 257, 258, 260, 269, 270, 273,
274, 294, 377–383
tytularnik 365, 400, 401
tytuł 36, 37, 40, 47, 48, 50, 69, 73, 106, 108, 112,
114, 117, 120, 128, 145, 187, 192, 267,
284, 286, 287, 297, 326, 327, 329, 338,
340, 357, 371, 387, 396–398, 401, 403,
404, 407, 409, 416, 417, 421, 424, 431
ubijarka 188
uborek 428
uczeń 28, 30, 41–44, 46, 50, 54, 64, 75–78, 83,
88, 101, 102, 121, 122, 180, 203, 221,
285–287, 289, 305, 358
uczony 18, 19, 27–29, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 47,
49, 51–53, 58, 59, 68, 75, 79, 80, 85, 88,
92, 101, 112, 113, 115, 118–120, 124, 128,
143, 146, 147, 149, 150, 154, 176, 188,
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192, 236, 249, 283, 289, 291, 298, 301,
305, 371, 383, 384, 388, 390, 392, 395,
412, 413, 422, 444, 448
uczucia 391
uderzenie siekierą 340
udział — księstwo 395
układ — umowa 175, 308, 395, 396
układ klawiatury 218
ulgi — akta 393
Ułożenie soborowe 63, 333
ułus 425
umowa 29, 33, 70, 110, 174, 182, 198, 309, 390,
391–397, 407, 409, 413, 445
uncja 436
uniwersytet 13, 18, 36, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 53,
55, 58, 64, 71, 72, 108, 127, 146, 159, 246,
289, 305, 395, 405, 412
uprawnienia 26, 387, 418–420
uprzemysłowienie 161, 449, 450
urząd 37, 69, 116, 127, 160, 187, 190, 198, 202,
203, 205, 216, 236, 278, 280, 289, 331,
332, 381, 382, 400–403, 406, 407, 409–
411, 421, 449
urzędnik 26, 29, 35, 50, 151, 173, 175, 184, 187,
286, 393, 399–403, 406, 407, 409, 411,
416, 420, 423
ustaw — typ pisma 19, 36, 58, 60, 70, 223–226,
229–238, 244, 249–252, 255, 273, 286,
343, 364
ustawa 37, 122–125, 162, 191, 223, 245, 261, 306,
392, 393, 396, 399, 402, 403, 406, 411,
432, 434–436, 441, 443, 448, 450, 452
ustawne pismo książkowe 223
ustrój 59, 387, 390, 394, 413, 431
uszkodzenie 195, 324, 330, 333
utwór 29, 31, 32, 36, 39, 51, 56, 88–90, 115, 180,
250, 267, 283, 371, 404
waga

190, 424, 425, 428, 429, 431, 434–437, 439,
440, 443–445, 447, 448
waga pisma 252
wakacje 161
walcowanie 200, 450
waliłszczyk 191
waluta 440, 451, 452
wapień 181, 212
wariant 21, 23, 89, 96, 99, 102, 106, 108, 150,
171, 199, 214, 225, 232, 236–238, 247,
248, 252–256, 259, 261, 268, 273, 275,
279, 287, 288, 353, 375–377, 379, 383–
385
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warija (gravis) 246
warstwa 64, 146, 149, 176–178, 180, 181, 188,
189, 201, 202, 211, 216, 218
warsztat 18, 21, 186, 201, 210, 318, 326, 327, 372
wartość 23, 37, 43, 54, 65, 79, 91, 134, 152, 192,
198, 278, 282, 338, 360, 428, 437–440,
443, 444, 447–449, 451
wąż 344
wchłanianie farby 200
wdzięk 353, 369
weksle 393, 407, 410
welin 188
wersyfikacja 116
wędrówka ludów 141
węgiel 185, 191, 221
węzeł 344, 349, 350
wiadro 428, 435, 436, 442, 443
wiara 37, 76, 88
wiązka 189, 190, 310, 315, 316, 332, 429, 436
wiedza 18, 23, 24, 26, 32, 39, 40, 42, 63, 69, 115,
122, 194, 213, 215, 221, 332, 388, 391,
399, 402, 406
wiedźma 69
wielkość 23, 47, 159, 188, 197, 198, 201, 214,
229, 252, 280, 307, 308, 318, 319, 424,
427, 428, 430, 431, 433–436, 441, 442,
449, 450
wielokropek 104, 223, 383
wielowariantowość litery 251
wielowariantowość pisowni 238
wiersz psalmu 178
wiersz tekstu 40, 93, 97, 99, 114, 118, 183, 184,
186, 187, 209, 216, 218, 222–225, 227,
232, 237, 241, 245, 247, 251, 252, 254–
257, 270, 271, 280, 291, 294, 303, 334,
377, 379, 381, 383, 384, 401, 416, 421, 422
wierszek 431, 432, 435
wierszyk 259, 303
wieszalszczyk 191
wieś 85, 91, 372
wiewierica 429
więzienie 205
więzień 204
więź — ornament literowy 44, 46, 58, 112, 185,
273, 245, 291, 292–297, 353
Wileńska Komisja Archeograficzna 37
wino 435, 436, 442
wiorsta 202, 426, 427, 431, 432, 434, 440, 441
wizerunek 36, 295, 323, 327, 357, 365, 437,
450–452
wizytówka 201, 314, 400, 406, 407
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władca

INDEKS RZECZOWY

75, 78, 173, 175, 196, 331, 365, 397, 400,
416–418, 421, 423, 437
władza 52, 60, 122, 126, 130–133, 144, 151, 160,
161, 173, 174, 306, 366, 389, 392–394,
396, 397, 402, 413, 436, 437, 446, 448,
450, 452
własność 334, 393, 399, 419, 420
własność — cecha 49, 121
właściciel 31, 39, 40, 88, 186, 189, 191, 193, 196,
199, 202, 286, 297, 328, 374, 398, 417,
419, 420, 422
włościanie 442
włość 333, 399, 422
włóka 441, 442
włókna 188
wniosek 30, 36, 55, 57, 64, 109, 150, 190, 197,
331, 393, 402, 411, 414, 419, 420, 422
wnioskowanie 357
woda 188, 189, 204, 212, 221, 228, 420, 428, 435,
436
wojewoda 27, 173, 191, 382, 400, 438
województwo 175, 265
wojna 16, 37, 52, 55, 57, 60, 67, 68, 72, 86, 91,
111, 122, 124, 130, 134, 158, 162, 174,
185, 193, 198, 202, 205, 207, 285, 289,
306, 374, 394, 413, 425, 437–440, 445,
447, 448
wojsko 289, 434, 444
Wojsko Zaporoskie 251, 278
wojskowość 318
worek 23, 87, 200, 332
woron — liczba 140
wosk 176–178, 182, 216, 316, 366
woskówka 217
wóz siana 441
wpływ południowosłowiański 98, 102, 244–246,
291, 299, 339
wruceleta 171, 172
wspólnota 27, 28, 127, 167, 245
współzależność 431, 435
wstęga papieru 346
Wszechrosyjski Instytut Naukowo–Badawczy
Służby Metrologicznej 450
Wszechzwiązkowy Centralny Komitet Nowego
Tureckiego Alfabetu 130
Wszechzwiązkowy Komitet Standaryzacji
ZSRR 449
wukowica 134
wydawca 28, 29, 33, 36, 50, 51, 55, 64, 66, 109,
120, 128, 142, 173, 174, 193, 288, 295,
308, 384, 385, 388, 413

wydawnictwo 18, 27–29, 34, 35, 37–39, 43, 47,
48, 50, 51, 54, 56, 65, 68, 71–73, 92, 109,
115, 123, 125, 128, 131, 160, 167, 174,
192, 193, 199, 201, 216, 217, 318, 329,
348, 363, 370–372, 388, 396, 402, 404–
406, 409, 413
wygląd 20, 48, 73, 94, 111, 198, 225, 248, 268,
273, 275, 282, 298, 305, 320, 323, 325,
366, 376, 382, 439, 452
wykład 21, 40–49, 51, 53, 55–60, 70–72, 75, 144,
181, 224, 305, 371, 388, 389, 395, 413,
425
wykładowca 27, 45–48, 108
wykopaliska 66, 177
wykształcenie 18, 40, 44, 46, 75, 96, 114, 123,
124, 184, 261, 286, 377, 387
wymiana asygnat 439, 440
wymiana pieniądza 445, 450–452
wymiar 178, 180, 200, 202, 213, 236, 308–311,
314, 315, 319, 323, 334, 426, 427, 432,
434, 435, 441–443
wymietczyk 191
wymowa 35, 80, 84, 96, 97, 100, 104, 106, 112–
114, 116, 118, 119, 121, 123, 129, 134,
136, 137, 246, 299
wyobrażenie 179, 184, 323, 326–329, 337, 340,
341, 350, 352, 362, 444
wypełniacz 200, 221
wypukłodruk 221
wyraz — element języka 82, 93, 95–97, 103–106,
109, 112, 115, 116, 120, 123, 129, 134,
137, 138, 140, 164, 182, 186, 190, 223,
237, 247–250, 255, 256, 260, 270, 275,
279, 286, 299, 302, 303, 305, 375–378,
382–385, 421
wyrażenie 119, 125, 137, 418
wyrok 39, 309, 399, 416–420, 422, 423
wysokość 176, 229, 240, 244, 321, 409, 427, 435
wysokość arkusza 195
wysokość książki 308, 309, 318, 319
wysokość litery 214, 238, 239, 268, 280, 287, 291,
292
wysokość pisma 214, 287, 291
wystawa 50, 337, 338, 370
wystawca — intytulacja 399–401, 407, 409
wyszywanka 337
wyświetlarka 218
wytʹ 434
wytłoczenia 322, 325, 326, 329
wytrawianie 211
wywiad 298
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wyznanie 158
wzory 40, 47, 48, 56, 78, 83, 93, 106, 110, 111,
127, 182, 189, 191, 214, 222–224, 233,
250, 261, 267, 283, 284, 286, 288–290,
292, 295, 318, 320, 321, 338, 339, 341,
346, 347, 353, 356, 364, 366, 398, 400–
404, 409, 410, 413–415, 422, 444, 449,
448, 452
wzorzec 25, 26, 43, 58, 70, 94, 106, 176, 201, 214,
215, 266, 286, 432, 441, 442, 448, 449
wzór 13, 14, 26, 37, 47, 89, 102, 109, 112, 115,
125, 132, 134, 142, 149, 158, 182, 187,
188, 191, 196, 198, 223, 224, 237, 248,
251, 252, 284, 286, 288, 289, 309, 316,
318, 322, 340, 357, 388, 404, 409, 435,
448, 450, 451, 452
zabezpieczenie 205, 321, 322, 333, 335, 413
zabytek 16, 17, 20, 23, 27–30, 35, 39, 41–44, 46,
48, 49, 51, 59, 60, 62–64, 68, 72, 73, 77–
79, 82, 85–88, 90, 100, 104, 107, 136, 137,
173, 179–182, 184, 187, 192, 222–224,
229, 231, 267, 298, 299, 324, 327, 352,
361, 362, 366, 383, 384, 386, 394
zachowywanie kopii 331
zaćmienie księżyca 170, 385
zaćmienie słońca 170, 385
zagranica 450
zakonnica 367
zakres 13, 14, 16–19, 22, 23, 43, 49, 50, 57,
59–61, 69, 72–74, 115, 120, 125, 137, 144,
166, 173, 162, 265, 283, 389, 391, 418,
419, 420
zakrętas 256, 257, 286
zakup 29, 215, 393, 431, 451
zależności 55, 154, 156, 356, 357, 390, 403, 424,
431
załącznik 310, 411
zamek 436
zamek — warownia 447
zamiana — akt 390, 393, 399, 417, 420
zamiana kalendarza 158
zamiana liter 178, 247, 293, 299, 301, 394
zamówienie 26, 47, 115, 186, 310, 346, 359, 360
zaoranie 428, 430
zapaść pieniądza 438
zapinki 321, 322, 325, 326
zapis etymologiczny 118, 120
zapiska, zapiski 42, 64, 115, 126, 186, 187, 249,
317, 393, 402–404, 413
zapożyczenia 113, 280, 398
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zaproszenia 201
zaprzysiężenie 393
zarys 17, 25, 36, 42, 43, 55, 59, 71, 77, 119, 129,
135, 144, 209, 212, 375, 391, 412, 414
zarządzanie 395
zarządzenie 402
zasada 19, 21, 26, 30, 52, 60, 63, 70, 100–102,
104, 108, 109, 113, 116–120, 122–126,
129, 134, 137, 142, 144, 146, 151, 152,
183, 194, 205, 206, 208, 211, 212, 220,
221, 223, 224, 229, 232, 246, 261, 262,
280, 306, 307, 314, 316, 342, 356, 375,
378, 382–385, 390, 399–401, 403, 405,
411, 415
zasiew 428, 433, 441
zasób (zrąb) słownikowy 78, 376
zastawka 340–354, 366–369
zastawy 173, 182, 393, 399
zaświadczenia 49, 333, 335, 402, 403
zawartość 22, 192, 316, 333, 335, 429, 445
zawiesina 188, 207
zawijas 229, 244, 256, 257, 270, 280, 286, 289,
290, 340, 348, 349
zawór 207
zbiorniczek 204, 206–208
zbiory — kolekcje 32, 34, 51, 66, 70, 317, 333,
370, 413
zbiory praw 88, 99
zdanie 98, 112, 116, 137, 223, 255, 261, 299, 376,
383, 385, 403, 416
zdanie (pogląd) 18, 20, 21, 25, 49, 56, 78–80, 82,
92, 98, 103, 111, 112, 114, 115, 118, 119,
125, 148, 176–178, 180, 184, 193, 199,
231, 244, 245, 250, 252, 262, 267, 268,
278, 279, 286, 292, 297, 309, 328, 339,
350, 392, 394, 397, 419, 420, 442
zdarzenie 85, 141
zdobienie 22, 50, 54, 58, 60, 68, 254, 291, 320,
323, 325, 326, 328, 337, 352, 353
zdobnictwo 50, 54, 67, 68, 338, 339, 351, 353,
354, 366, 368
zecer 114, 218
zegar paleograficzny 232, 233
zegarek 449
zero 138, 144
zeszycik 200
zeszyt 22, 38, 43, 185, 186, 188, 200, 201, 203,
284, 310, 315–317, 319–321, 323, 331,
334, 366, 407, 412
zgłoski 26
ziarno 189, 212, 428, 433–435, 441, 442
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Ziemia 141, 147, 148
ziemia 178, 390, 400, 416, 418, 420, 428, 431,
433, 434, 440
ziemia, ziemie — terytorium 13, 37, 48, 69, 73,
88, 91, 94, 158, 160, 174, 266, 339, 346,
388, 398, 444
zjawisko 15, 16, 20, 56, 59, 98, 101, 104, 137,
141, 154, 159, 174, 220, 236, 244, 245,
255, 270, 279, 291, 377, 389, 394, 395,
406, 444, 449
złam 310
złamywanie (złamanie arkusza) 319
złotnik 208
złotnik — miara 428, 436, 439
złoto 181, 183, 185, 186, 320, 324, 330, 341, 347,
351, 363, 365, 439, 440, 451
złoty (pieniądz) 439, 440, 445, 450
zmęczenie 308
znaczek pocztowy 33, 201
znak 14, 19–22, 26, 28, 39, 40, 49, 62, 66, 67,
71–73, 80–85, 93–99, 102–105, 109, 112,
114–116, 118, 119, 128–132, 134, 136–
140, 149, 150, 173, 180, 183, 187, 189–
202, 208, 209, 212–216, 218, 222, 223,
227–229, 231–233, 237, 242, 246–248,
252–254, 256–258, 260–265, 267, 270,
280, 281, 283, 285, 288, 293, 297, 299,
301, 302, 304–306, 318, 319, 326, 327,
344, 366, 372, 376, 377, 379–384, 399,
429, 438, 444, 450
znak wodny zob. filigran
znaki pieniężne sowieckie zob. sowznaki
znaki skarbowe 450
zołotopisiec — tworzył złote inicjały i ozdoby
przywilejów 187
zszycie bloku książki, dokumentów 321, 336
zszywanie księgi 208, 312, 325, 332

Związek Producentów Papieru Piśmiennego 50
zwierzę 259, 341–346, 364
zwijanie 309, 333
zwitek 179, 309, 310, 331
zwolnienia 400, 416, 418, 420
zwód 29, 62, 77, 100, 101, 362–364
zwój (столбец, столп), dosł. kolumna 309, 310,
313, 333, 334
zwrot (tytuł) honorowy 401, 403
źródło 15, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 33, 35, 37, 40,
41, 46, 49, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 65, 71,
86, 90, 98, 105, 106, 124, 141–143, 164,
170, 174, 175, 188, 199, 262, 283, 304,
342, 345, 375, 382–385, 387–392, 399,
412, 413, 426–428, 434, 435, 442–446
źródłoznawca 14, 49, 50, 52, 71
źródłoznawstwo 13, 18, 23, 51, 59, 60, 192, 389–
391, 394, 395
żarówka 450
żart 278, 374
żeberka (fr. vergé) 188, 189, 312, 313
żeberkowanie 307
żelatyna 189, 191, 204, 217
żelazo 181, 204, 436, 449
żmija 344
żołędzie 351
żuki 322, 323
życie monastyczne 88, 245
życiorys 216
żyletka 205, 206
żyłka 351
żyto 428, 442
żywica 204, 221
żywoty świętych 31, 54, 85, 86, 89, 167, 309, 365,
369, 373
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INDEKS RZECZOWY POJĘĆ ROZSZERZONYCH

akt
akt — umowa, kontrakt 393
akt — dokument (gramota) 399
akt darowizny 397, 407, 412, 417
akt kupna 390, 393, 398, 399, 407, 417
akt nadania 390, 392, 393, 396
akt najmu 393, 407
akt zamiany 390, 393, 399, 417
akt zastawu 390, 393, 399
akt testament 390, 393, 407
akt współczesny 411, 419
aktu analiza 389, 412
aktu aspekt socjologiczny 394
aktu budowa 389
aktu formularz 388, 389, 392, 398, 399, 400, 410,
411
aktu funkcja 392
aktu pochodzenie 391, 392
aktu strona formalna 389, 400
aktu struktura wewnętrzna 389
aktu treść wewnętrzna 392
aktu uprawomocnienie 389
aktu wprowadzająca część (вводнaя) 411
akta
akta dyplomatyczne 394
akta ekspedycji 36
akta państwowe 201, 394
akta policyjne 335
akta prokuratorskie 335
akta prywatne 173, 393, 395, 398, 407, 410
akta publiczno–prawne 392
akta publiczno–prywatne 393
akta sądowe 27, 335, 336
akta śledcze 335
akta władz cerkiewnych 393
akta władz świeckich 392
akt łączenie 333, 335
akt szycie 335, 336
akty
akty na chłopów 390, 393
akty na poddanych 393
akty odnoszące się do stosunków społeczno–
gospodarczych 390
akty papieży 389

akty polityczne 390
akty polityki wewnętrznej 390
akty polityki zagranicznej 390
akty prawa cerkiewnego 389, 390
akty prawne 174
akty prawnicze 390
akty prywatne 389, 398, 407, 410
akty publiczne 390
akty soborów ziemskich 392
akty społeczno–ekonomiczne 390
akty suwerennych monarchów — cesarzy i
królów 389
akty własności 393
alfabet
alfabet arabski 130, 131, 133
alfabet Banduriego 84
alfabet białoruski 94–96, 129, 130
alfabet cerkiewny 110, 112, 261
alfabet chorwacki 135
alfabet cyrylicki 84, 96, 116, 132, 133, 135–138,
177, 213, 260
alfabet grecki 80, 81, 83, 84, 105, 114, 213, 254,
299, 376
alfabet kazachski 126, 132, 133
alfabet kirgiski 126, 132, 133
alfabet łaciński 120, 124, 126, 127, 129–131, 135,
213, 216, 266, 299, 314, 316, 339
alfabet macedoński 94, 126, 134, 135
alfabet mołdawski 126, 133, 134
alfabet mongolski 126, 133
alfabet nowy — Jaŋalif 130, 132, 133
alfabet permski 299
alfabet polski 120
alfabet retorski 301
alfabet rosyjski 110, 111, 113, 114, 118, 123,
126–136, 283, 284, 383, 384
alfabet serbski — wukowica 134, 135
alfabet słowiański 129, 362
alfabet świecki 261, 263
alfabet tadżycki 126, 133
alfabet tatarski 131, 132
alfabet turecki 130
alfabet ukraiński 96, 128, 129
alfabet współczesny 376, 383
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INDEKS RZECZOWY POJĘĆ ROZSZERZONYCH

alfabet wszechsłowiański 127
analiza
analiza dokumentu 388, 412, 414
analiza formy 137, 391
analiza formularza 389, 413
analiza językowa 137, 141
analiza paleograficzna 17, 26–28, 30, 32, 43, 49,
57, 65, 197, 199, 224, 283
analiza samoistna 391
analiza techniczna 340
analiza ornamentu 340
archeografia
archeografia edytorska 24
archeografia laboratoryjna 24
archeografia polowa 24
archeograficzna komisja 36, 37, 38, 46, 51, 142, 388
badania archeograficzne 38
architektura
architektura moskiewska 362
architektura nowogrodzko–pskowska 362
architektura włodzimiersko–suzdalska 363
archiwa
archiwa książęce 25
archiwa miejskie 37
archiwa monasterskie 37
archiwa podworskie 37
archiwa polskie 72
archiwa prywatne 332
archiwa wileńskie 36
arkusz
arkusz A0 arkusz aleksandryjski — format
papieru 194, 310
arkusz cały — arkusz in plano, oznaczany 1° 194,
307, 310, 312, 313
arkusz diestnyj list — format papieru 194
arkusz dla miedziorytów (68,5 × 125 cm) 310
arkusz drukarski 318, 319
arkusz druku in folio — 4 strony na arkuszu 307,
310
arkusz druku in folio — rozmiar książki drukowanej
wys. 38 cm 308, 318
arkusz druku in octavo — 16 stron na arkuszu.
Schemat zadrukowywania takiego
arkusza 307, 318
arkusz druku in quarto 8 stron na arkuszu 307, 318
arkusz in plano — развернутый лист (arkusz
rozwinięty) 194, 307, 310, 312
arkusz in plano, w diestnyj list — format
papieru 194, 312, 313
arkusz papieru 188, 190, 194, 198, 209, 307–309,
314, 316, 318

arkusz papieski 310
arkusz pergaminu 308
arkusz podwójny 309, 310
arkusz rozłożony (podwójny) дестный листъ 310
arkusz wielki aleksandryjski — format
papieru 311
arkusz wydawniczy (autorski) 319
arkusz wykorzystany do druku 318
arkusz złożony в малую десть (w małuju diestʹ —
w małą wiązkę) 310
arkusz złożony малой руки (małoj ruki — małej
ręki) 310
arkusz zwykły 309
atrament
atrament — чернила (pluralia tantum) tylko
ciemnego koloru 204
atrament alizarynowy 204
atrament antracenowy 204
atrament czarny — czyli czarny łupek
gliniasty 185, 204
atrament czerwony 204
atrament fioletowy 204
atrament krew smocza 183
atrament niebieski 204
atrament purpurowy (sacrum incaustum) 183
atrament zielony 204
atramentu spływ 204, 206, 207
badania
badania praktyczne 391
badania teoretyczne 391
badanie 17, 20–22, 35, 37, 38, 47, 49, 60–62, 64,
65, 68, 72, 192, 181, 281, 340, 370, 388–
392, 394, 395
badanie dialektyczne historyczne 391
badanie historyczne 30, 41, 52, 63, 141
badanie krytyczne dokumentów 395
bilet
bilet 439, 440, 451
bilet skarbowy 451
bilet depozytowy 440
bilet kredytowy 440
bilet kredytowy państwowy 439
cechy
cechy formularza 399, 411, 413
cechy pisma 21, 44, 56, 102, 247, 255, 262, 385
cechy więzi 292
cechy fonetyczne 114
cechy graficzne 70, 245, 268, 385, 386
cechy morfologiczne 115
cechy ortograficzne 245
cechy paleograficzne 136, 173, 178, 222, 232, 337
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cechy południowosłowiańskie 245
cechy stylistyczne 272, 330
cechy zewnętrzne 173, 323
charakter pisma
charakter pisma (почерк) 21, 184, 186, 207, 262,
286
charakter pisma akademicki 287
charakter pisma indywidualny 21, 69, 184, 207,
222, 229, 286
charakter pisma kancelaryjny 287
charakter pisma krągły 287
charakter pisma łaciński 266
charakter pisma łaciński ukraińskiego 267
charakter pisma słowiańsko–cyrylicki 265
charakter pisma ukośny 287
charakter pisma zindywidualizowany 286
charakteru pisma cechy graficzne 385
chłopi
chłopi pańszczyźniani 199, 404
chłopi poddani 191, 393
chronologia
chronologia grafiki pisma 267
chronologia historyczna 13, 141, 143, 145
chronologia matematyczna 141, 145, 170
chronologia rosyjska 144, 145
chronologia ruska 138
chronologia staroruska 144, 145
chrześcijaństwo
chrześcijaństwo greckowschodnie 141
chrześcijaństwo zachodnie 141
cykl
cykl 15–letni 162, 163
cykl aleksandryjski 152, 153
cykl astronomiczny 151
cykl dwunastomiesięczny 150
cykl indykcji 162
cykl księżycowy 151–154, 170, 172, 173
cykl Metona 151, 152, 173
cykl rzymski 153
cykl słoneczny (круг солнца) 171, 172
cykl syryjski 152, 153
czarka
czarka (setka) 435
czarka (чарка) 435
czarka, część litery ‘ч’ 227, 230, 236, 248
czas
czas astronomiczny 141
czas gwiezdny 147
czasopisma 17, 43, 46, 50, 55, 115, 124, 129, 201,
285
czasy nowożytne 19, 22, 61
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czasy współczesne 51, 105
czcionka
czcionek grupa 215
czcionek odlewanie 36, 208, 209, 218
czcionka Cyril zwykła 14, 383
czcionka drukarska najstarsza cyrylicka 248
czcionka Flavius0 14, 383
czcionka III Statutu Litewskiego 282
czcionka komputerowa 213
czcionka Litopys New Roman 14, 383
czcionka maszynowa 216
czcionka metalowa 208
czcionka nieproporcjonalna 215
czcionka Times New Roman 14, 383
czcionki akcydensowe (plakatowe,
reklamowe) 213
czcionki drukarskie 106, 211–213, 222, 224, 237
czcionki nagłówkowe (tytułowe) 213, 214
czcionki ruchome 208
czcionki tekstowe 213, 214
ćwierć
ćwierć — kwarta 435
ćwierć — miara zbożowa 428, 433, 434, 435
ćwierć (четверть) — ¼ kadzi 428, 434
ćwierć woskowa 436
danina
danina książęca 443
danina miodowa 442
danina mirowa 443
danina ordyńszczyzna 443
danina swadziebna 443
danina wdowia 443
daniny w naturze 434
data
data biała znaku wodnego 195
data czarna znaku wodnego 195, 196
data dzienna 142, 157, 174
data mylna 385
data przypuszczalna 386
data rekwizyt dokumentu 400, 407, 411
data wydania 198, 329
dialekt
dialekt kajkawski 134
dialekt macedoński 75
dialekt białoruski 91, 92
dialekt rosyjski moskiewski 114
dialekt rosyjski północny 114
dialekt ukraiński 114
dialekt nowogrodzki 89
dialekt południowosłowiański 77
dialekt pskowski 91
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INDEKS RZECZOWY POJĘĆ ROZSZERZONYCH

dialekt sztokawski 135
dialekt wschodniosłowiański 105
dieńga
dieńga (деньга) 429, 437–439
dieńga — moneta 429, 437
dieńga srebrna 438
dieńgi — pieniądze 438
dokument
dokument — poświadczenie 387, 392, 394, 395,
398, 419
dokument administracyjny 205, 394, 395
dokument finansowy 205
dokument kancelaryjny 393, 422
dokument krótki 416, 420–422
dokument krzyżacki 412
dokument łaciński 158, 394, 412–414
dokument moskiewski 173
dokument nowożytny 399, 400
dokument oryginalny 332, 397, 398, 421
dokument pergaminowy 332, 398
dokument pisany 90, 146, 249, 399, 412, 413, 419,
420
dokument pisany po rusku 158, 175, 387
dokument prywatno–publiczny 393
dokument prywatny 55, 389, 398, 402
dokument publiczno–prawny 387
dokument radziecki 411
dokument rosyjski 174, 391, 395, 399, 402, 408
dokument ruski 36, 173, 175, 388, 398, 412, 413,
421
dokument sztabowy 205
dokument średniowieczny 355, 391, 395, 412
dokument litewski 412, 413
dokument uproszczony litewski 414
dokument uroczysty litewski 414, 420
dokument współczesny 394
dokument zawierający treść prawną 387
dokumentu badanie krytyczne 395
dokumentu fałszywość 394
dokumentu kradzież 333, 335
dokumentu losy archiwalne 387
dokumentu odbiorca 396, 397, 399, 407, 416, 417,
420, 423
dokumentu funkcjonowanie 387
dokumentu podmiana 333
dokumentu rejestracja 400, 406, 407
dokumentu rekonstrukcja 387
dokumentu strona formalna 383, 389, 391
dokumentu typ 392, 393, 395, 398–400, 402, 403,
406, 412–414
dokumentu typ podawczo–odwoławczy 393

dokumentu typ podawczy 393
dokumentu typ poświadczeniowy 392
dokumentu typ protokolarny 393
dokumentu typ rejestracyjno–ewidencyjny 392
dokumentu typ rekomendacyjny 392
dokumentu typ sądowo–procesowy 392
dokumentu typ sprawozdawczy 393
dokumentu typ stanowiąco–agitacyjny 393
dokumentu typ stanowiąco–rekomendacyjny 393
dokumentu typ stanowiąco–umowny 393
dokumentu typ stanowiący 392, 393
dokumentu typ umowno–poświadczeniowy 392
dokumentu typ umowno–prawodawczy 392, 393
dokumentu typ umowno–prawodawczy z
elementami prywatno–prawnych
rozporządzeń 392
dokumentu typ umowno–stanowiący 392, 393
dokumentu typ umowny 392, 393
dokumentu typ wykonawczo–rejestracyjny 392
dokumentu wydawanie 331
dokumentacja 91, 200, 331, 390, 402, 413
dokumentacja fachowa 331
dokumentacja poselstw 390, 413
drewno
drewno handlowe 436
drewno sandałowe 204
druk
druk barwny 221
druk blokowy (całych stron) 298
druk cyrylicki 110, 112, 209, 210, 223, 282, 317
druk dwustronny 208, 318, 450
druk offsetowy 212, 221
druk płaski 212
druk przebitkowy 217
druk rosyjski 296
druk słowiański 346
druk trafarentny 217
druk wklęsły (wklęsłodruk) 208, 211
druk współczesny 224, 241, 375
druk wypukły 211
druk zachodnioruski 282
drukarka
drukarka komputerowa 216, 219, 221
drukarka laserowa 221
drukarka offsetowa (rotaprint) 217
drukarnia
drukarnia carska 28, 190, 318
drukarnia uniwersalna 318
duchowieństwo
duchowieństwo chorwackie 79
duchowieństwo greckie 83, 165
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duchowieństwo łacińskie 77
duchowieństwo niemieckie 76
dukt
dukt (prowadzenie ręki) 184
dukt półustawu 237
dukt swobodny prosty 252
dwór
dwór carski 32, 352, 433
dwór cesarski 285
dwór francuski 366
dwór patriarszy 352
dwór rosyjski 366
dyplom
dyplom ruski 413, 414
dyplom średniowieczny 391
dyplomatyka
dyplomatyka akt prywatnych 389
dyplomatyka europejska 390, 398, 412, 414
dyplomatyka południoworuska 398
dyplomatyka rosyjska 387, 389, 391
dyplomatyka ruska 387, 395, 413
dyscyplina naukowa
dyscypliny archeologiczne 41
dyscypliny historyczne specjalne 17, 18
dzielenie
dzielenie arkusza 310
dzielenie słów (wyrazów) 116, 123, 222
dzielenie tekstu na wyrazy 377
dzień
dzień — doba 141, 152, 164, 170
dzień drogi 426, 427
dzień pracy 148, 161
dzień roboczy 145, 161, 162
dzień tygodnia 142, 143, 145, 153, 154, 164, 165,
170–172
epoka
epoka (formacja) 25, 58
epoka feudalna 389
epoka komunistyczna 451
epoka kozacka 69
epoka nowożytna 70, 176
epoka radziecka 410
era
era aleksandryjska 150, 153
era antiocheńska 150
era bizantyjska 142, 150, 151, 153, 155, 158, 162,
174, 175
era bizantyjska (ruska) 154
era chrześcijańska 151, 152, 162
era Dioklecjana 148, 152, 153
era dionizyjska 151, 163, 175
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era judejska 150
Era Łaski w Kościele koptyjskim 153
Era Męczenników 153
era nowożytna 94, 95, 317
era od narodzenia Chrystusa 151, 154, 158
era ruska 154, 157, 175
farba
farba drukarska 120, 200, 208, 209, 211, 212, 217,
221
farba olejna 182
farba szybkoschnąca 207
farba wodoodporna 207
farby chromowe 221
farby kadmowe 221
farby ołowiowe 221
filigran
filigran holenderski 191
filigran rosyjski 191, 193
filigrany bliskie 196, 197
filigrany bliźniacze 189, 196, 199
filigrany europejskie 193
filigrany podobne 196, 197
filigrany zgodne 197
filigranów analogi 197
filigranów atrybucja 195
filigranów data biała 195
filigranów data czarna 195–197
filigranów imitacje 66
filigranów kopiowanie 195
filigranów podobieństwa 196
filigranów tożsamość 196, 197
filigranów zbieżność 196, 197
filigranów zgodność 196
forma
forma czerpalna 307
forma dokumentu 334, 402, 403
forma drukarska 212, 216, 218, 221
forma kancelaryjna 331, 333–335
forma litery 236, 249, 269, 271
forma prawna 391
forma wewnętrzna aktu 392
forma wysmakowana 354
forma zewnętrzna aktu 392
forma–czerpak 188
format
format druku 195, 307
format — określona wielkość kartki 307
format arkusza rozłożony aleksandryjski
(александрийский) 194, 310, 311
format arkusza rozłożony большой руки (bolszoj
ruki — dużej ręki) 310
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format arkusza rozłożony в большую десть
(w bolszuju diestʹ — w dużą wiązkę) 310
format biblioteczny 308
format gazetowy A3 i B4 315
format karty rękopisu 195, 311
format kopert C4, C5 i C6 202
format książek A5, A6, B5 i B6 315
format książki drukowanej 318, 319
format książki in duodecimo, oznaczany 12° 311
format książki in folio, oznaczany 2° 313, 318
format książki in octavo, oznaczany 8° 307, 310, 318
format książki in quarto, oznaczany 4° 307, 310, 318
format książki in octavo, oznaczany 6° 311
format książki in sextodecimo, oznaczany 16° (1/16
arkusza) 310
format księgi pergaminowej 308, 309
format książki określa — wielkość arkusza użytego
do druku 319
format księgi в восьмушку (w ósemkę) 310
format księgi в десть 310
format księgi в полдесть 310
format księgi в четверть (w ćwiartkę) 310
format papieru angielski antiquarian
(79 × 135 cm) 310
format papieru boloński imperialle, imperial
(cesarski) (74 × 50 cm) 309
format papieru boloński realle, royal (królewski)
(61,5 × 44,5 cm) 309
format papieru boloński recte, méjan, regal,
chancery (45 × 31,5 cm) 309
format papieru boloński średni mecane, moyen,
median (51,5 × 34,5 cm) 309
format papieru cesarski (50 × 74 cm) 309
format papieru królewski w Polsce
(672 × 480 mm) 310
format papieru przemysłowy 314
format papieru standardowy 314, 315
format papieru średni w Polsce
(576 × 408 mm) 310
format papieru światowy 314
format papieru USA Legal (8,5 × 14 cali) 315
format papieru USA Letter (8,5 × 11 cali) 315
format rękopisu 195, 307
format rękopisu pergaminowego 180, 308
formatu określenie 184, 310
formatu rękopisu oznaczanie 308
formularz
formularz aktów 389, 398, 399, 410, 411
formularz dokumentu 57, 260, 388, 394, 395, 397–
399, 402, 403, 406, 411, 413, 422
formularz generalny 400

formularz litewski 396, 413, 422
formularz rozwinięty 397
formularz ruskich gramot 388
formularza ustalanie 394
formuła
formuła actum i datum 398
formuła dewocyjna — preambuła 397, 422
formuła koroboracyjna 396, 397, 399, 400, 420,
423
formuła perpetuacyjna 415, 416
formuła pertynencyjna 419, 420
formuła promulgacyjna 379, 398, 412, 416, 422,
523
formuła relacyjna 422
formuła umowy 396
formuły protokołu końcowego (eschatokołu) 420
formuły uwierzytelniające 392, 399, 407
fronton
fronton dwuspadowy 362
fronton schodowy 362
funt
funt angielski 443
funt aptekarski 436
funt berliński 443
funt inflancki 428
funt litewski 443
funt pruski 443
funt rosyjski 424
garniec
garniec — miara zbożowa 442
garniec komisyjny (skarbowy) 442
garniec koronny 442
garniec szynkowy 442, 443
gatunek
gatunek drewna 323, 372
gatunek literacki 89, 370
gatunek malarstwa 356, 365
gatunek papieru 199–201
gatunek skóry okładziny 323
gleba
gleba dobra (добрая) 433
gleba średnia (средняя) 433
gleba uboga (худая) 433
gleby kategoria 433, 441
gospodarka
gospodarka planowa 449, 451
gospodarka rynkowa 452
góry
góry fałdowe 356
góry tarasowe 356
góry uskokowe geologicznie 356
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góry zrębowe 356
grafika
grafika ksiąg rękopiśmiennych 65
grafika ludowa 371
grafika liter 222, 237, 249, 254–256, 258–263,
270, 283, 375, 376, 386
grafika wyrazista 261
grafika pisma 19, 21, 40, 60, 69, 70, 83, 111, 130,
193, 214, 215, 222, 267, 268, 283, 386
grafika skoropisu 255, 260, 268
grafika użytkowa 354, 370
grafiki typ włoski 351
gramota
gramota — list 181, 187, 232–235, 388
gramota namiestnicza 390
gramoty brzozowe 64, 180, 181, 184
gramoty prawne 390
grosz
grosz czeski 444, 445
grosz litewski 445–448
grosz płaski 445
grzbiet
grzbiet książki (księgi) 313, 320, 321, 323, 327,
329
grzbiet książki płaski 320
grzbiet książki płócienny 329
grzbiet książki wypukły 320, 327, 329
grzbietu książki mocowanie 320, 323
grzbiet zeszytu 321
grzywna
grzywna — jednostka masy 428, 429, 443
grzywna futer 443
grzywna krakowska 443
grzywna kun 429
grzywna litewska 443, 444
grzywna polska 443
grzywna pruska 444
grzywna ruska 443
grzywna srebra 429
handel
handel bałtycki 428, 440, 443
handel prywatny 438
handel tranzytowy 444
hierarchia
hierarchia dokumentów 399
hierarchia duchowna 173
hierarchia dygnitarstw 401
hierarchia feudalna 390
hierarchia urzędów 401, 403, 421
historia
historia języka 17, 43, 55
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historia papieru 194
historia prawa 46
historia sztuki 22, 46, 64, 194, 371
historia źródeł 389
historiografia 22, 32, 52, 55, 59, 63, 66, 130, 142,
173, 192, 245, 339, 424, 425, 438
historiografia postradziecka 175
historiografia radziecka 174
historiografia sowiecka 438
indykcja
indykcja bizantyjska 157
indykcja grecka (indykt) 162
indykcja konstantynopolitańska 162
innowacje
innowacje (hellenizmy)greckie 245, 246
innowacje graficzno–ortograficzne 246
innowacje południowosłowiańskie 246
jednostka
jednostka archiwalna 91, 333, 335
jednostka fiskalna 428, 430, 434
jednostka masy 428, 429, 442, 443
jednostka miary czasu 147
jednostka monetarna 429
jednostki rozmiaru arkusza 309
jednostki sześcienne miar 434
język
język arabski 75
język aramejski 75, 86
język azerbejdżański 126
język białoruski 89, 91, 92, 105, 129
język cerkiewnobiałoruski 101
język cerkiewnosłowiański 43, 77–79, 89, 91, 97,
100, 101, 103, 107, 108, 110, 164, 165,
181, 245, 285
języka cerkiewnosłowiańskiego redakcja
południowosłowiańska 245
język chazarski 75
język czeski 165, 331
język dawny 44, 91, 101, 223, 376
język domowy 78, 90
język estoński 126
język francuski 104, 202, 285, 335, 401
język grecki 23, 75, 77, 81, 97, 98, 103, 107, 108,
113, 119, 395
język gruziński 126
język kancelarii mołdawskiej 92
język kancelaryjny 89, 92
język Komi 299
język komputerowy 69
język książkowy 78
język literacki 55, 77–80, 86, 89, 91, 107, 110, 112,
115, 125, 129, 130, 134, 135, 137, 165, 285
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język literacki chorwacki 135
język literacki serbski 134
język literacki słowiański 77, 79, 80
język litewski 92, 126, 127, 128
język liturgiczny 77, 78, 79
język ludowy 63
język łaciński 331
język łotewski 126
język martwy 78
język mołdawski 133
język mongolski 130, 133
język mówiony 78
język niemiecki 113, 214, 401
język nowo–cerkiewno–słowiański typu
rosyjskiego 77, 79
języka nowo–cerkiewno–słowiańskiego typ
chorwacko–głagolicki 79
języka nowo–cerkiewno–słowiańskiego typ
czeski 79
język ormiański 126
język państwowy wielkoruski (moskiewski) 92
język perski (farsi) 133
język potoczny 91, 164
język prasłowiański 77
język rosyjski 13, 15, 17, 36–38, 50, 52, 55, 63,
69, 86, 89, 91, 100, 104, 106, 110, 112,
113, 115, 117, 119–125, 127, 132, 134,
135, 137, 182, 185, 201, 202, 206, 208,
213, 260, 285, 305, 306, 320, 337, 362,
376, 383–385, 387, 391
język rumuński 133
język ruski 14, 30, 86, 89, 91, 92, 96, 97, 102, 105,
108, 158, 164, 165, 175, 223, 303, 310,
320, 331, 376, 382, 413, 436
język samarytański (hebrajski?) 75
język słowiański 26, 75–78, 80, 81, 83, 105, 108
język słowiański al. słowieński 77
język starobiałoruski 92, 238
język starobułgarski 78, 83, 88
język staro–cerkiewno–słowiański 77, 100, 137
język staroruski 13, 32, 42, 89, 91, 337
język starosłowiański 26, 42, 77, 78, 89, 90, 91,
96, 100, 105, 137
języka starosłowiańskiego bułgarska — presławska
(starobułgarska) odmiana regionalna 100
języka starosłowiańskiego bułgarski zwód 77
języka starosłowiańskiego grupa cyrylska 77
języka starosłowiańskiego grupa głagolska 77
języka starosłowiańskiego odmiana czeska
regionalna 100
języka starosłowiańskiego odmiana macedońska —
ochrydzka regionalna 100

języka starosłowiańskiego odmiana panońsko–
morawska regionalna 100
języka starosłowiańskiego odmiana panońsko–
słoweńska regionalna 100
języka starosłowiańskiego wariant ruski 89
języka starosłowiańskiego zwód bułgarski 77
języka starosłowiańskiego zwód ruski 77
języka starosłowiańskiego zwód serbski 77
język staroukraiński 89, 238
język syryjski (surski) 75
język średniobułgarski 87, 89
język tatarski 130, 132
język ukraiński 14, 89, 92–94, 96, 105, 106, 128,
129, 164, 165
język urzędowy 63, 91, 110, 158, 285, 401
język wielkoruski 92, 120
język włoski 355
język zachodnioruski (białorusko–ukraiński) 91–
93
język żydowski (aramejski) 75
języki
języki indoeuropejskie 77
języki niesłowiańskie 101, 132
języki słowiańskie 38, 77, 94, 101, 164, 165
języki wschodniosłowiańskie 92, 425
kalendarz
kalendarz bizantyjski 151, 162, 421
kalendarz chrześcijański 145
kalendarz egipski 147, 153
kalendarz gregoriański 143–145, 157–161, 166,
174
kalendarz juliański 142, 143, 148, 151, 154, 157–
160, 162, 164, 166, 167, 170, 173
kalendarz kościelny 143, 151, 152, 170
kalendarz księżycowy 145, 151, 164
kalendarz liturgiczny 160, 357
kalendarz muzułmański 144, 145
kalendarz pięciodniowy 161
kalendarz przedchrześcijański Słowian 143, 164
kalendarz rewolucyjny francuski 161, 162
kalendarz rosyjski 159, 160
kalendarz ruski 146, 147, 166
kalendarz rzymski 151, 152
kalendarz słoneczno–księżycowy 148, 151, 152,
162
kalendarz słoneczny 145, 150, 151, 153
kalendarz świecki Cesarstwa 153
kalendarz Słowian wschodnich 143, 148
kalendarz turecko–mongolski 145
kalendarz zachodnioeuropejski 160
kalendarze średniowieczne 151
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kalka
kalka 205, 208, 216, 218
kalka kreślarska 218
kancelaria
Kancelaria Generalna Wojskowa 278, 280
kancelaria koronna 250, 422
kancelaria kościelna 422
kancelaria litewska 158, 175, 331, 381, 377, 412–
416, 420–423
Kancelaria Osobista Cesarza 304
Kancelaria Podróżna 304
kancelaria polska 412
Kancelaria Solna 49
kancelaria wielkoksiążęca 92, 162, 175, 416
kancelaria Wojska Zaporoskiego 251
kancelaria miejska 278
kancelaria pułkowa 278, 280
karta
karta in folio — rozmiar połowy arkusza 310, 311,
316
karta papieru 188, 199, 308, 311, 409
karta pergaminu 187, 316
karta tytułowa 44, 45, 54, 283, 341, 366, 367, 405
klasyfikacja
klasyfikacja aktów 392, 413
klasyfikacja ornamentu 338
klasyfikacja rękopisu 262
klawiatura
klawiatura komputerowa 216
klawiatura maszynistki 216
klawiatura rosyjska 216
kontrakt
kontrakt — rodzaj dokumentu 394
kontrakt podporządkowania 393
kontrakt wykupu 393
końcówka
końcówka — winietka 340
końcówka fleksyjna 377
końcówka długopisu 207
końcówka stalówki 207
końcówka sylaby 256
końcówka wyrazu 93, 123, 128, 138, 256, 378,
382
kopa
kopa litewska 444
kopa siana 428
kopiejka
kopiejka miedziana 438, 439
kopiejka srebrna 437, 438, 439
kora
kora brzozowa 19, 22, 64, 68, 87, 88, 91, 176, 177,
179, 180, 181, 232, 233
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kora dębu 204
kora jabłoni 204
kora jesionu 204
kora olchy 204
korzec
korzec owsiany 442
korzec żytni 442
korzec gdański 442
korzec krakowski 442
korzec toruński 442
korzec warszawski 442
korzec wrocławski 442
kościół
Kościół łaciński (katolicki) 182, 420
Kościół prawosławny 78, 151, 154, 160
kościół romański 339
Kościół rzymski 153
Kościół rzymskokatolicki 154
Kościół słowiański 77
Kościół wschodni 151, 186
Kościół zachodni 151, 328, 365, 401
krąg
krąg kultury grecki 74
krąg kultury łaciński 74
krąg monasterski 173
krąg kultury śródziemnomorskiej 74
książę
książę dzielnicowy 362
książę litewski 92, 174, 331
książę moskiewski 397
książę ruski 331
książę udzielny 173, 390
książę wielki 173, 390
książka
książka drukowana 27, 67, 111–313, 209, 210,
237, 249, 297, 317, 318, 320, 339, 351,
377, 385
książka cyrylicka 247, 318
książka rękopiśmienna 26, 70, 237, 247, 320, 354,
371
książka rosyjska 318
książki wysokość Crown octavo — 19 cm 319
książki wysokość Foolscap octavo —17 cm 319
księgi
księgi aktowe 265
księgi cerkiewne 115, 308
księgi cerkiewnosłowiańskie 209
księgi genealogiczne 88
księgi liturgiczne 61, 186, 209, 316, 326
księgi lustracji 39, 291, 293, 332
księgi Metryki Litewskiej 139, 175, 269, 331, 332,
375, 381, 413, 421, 422
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księgi miernicze 88
księgi papierowe 309
księgi poselskie 332, 333
księgi rejestrowe 27, 291
księgi religijne 75, 88, 291
księgi rękopiśmienne 20, 23, 27, 50, 65, 68, 87,
88, 200, 209, 210, 222, 237, 298, 308, 316,
317, 320
księgi sądowe 265
księgi spraw publicznych 332
księgi spraw sądowych 332
księgi strażnicze 88
księgi użytkowe 186
księgi wpisów 175, 251, 316, 332, 381, 416, 418
księstwo
księstwo 54, 133, 151, 395, 396, 398, 413, 414,
416, 429, 440, 442, 445
księstwo niemieckie 151
księstwo ruskie 396, 429
księstwo włoskie 151
księstwo dzielnicowe — udział 395
kształt
kształt kopert 202
kształt liter tajnopisu 299
kształt litery 26, 28, 35, 40, 43, 74, 82, 105, 222,
225, 230, 232, 237, 239, 249, 252, 255,
256, 265–268, 270, 279, 280, 285, 292,
293, 299, 375
kształt minuskulny litery 238
kształt niegeometryczny litery 230
kształt niesymetryczny litery 295
kształt znaku 62, 381
kult
kult przyrody 150
kult religijny 377
kultura
kultura bizantyjska 176
kultura czerniachowska 85, 148, 150
kultura grecka 245
kultura masowa 370
kultura miejska 371
kultura narodowa 88
kultura piśmiennicza 358
kultura polsko–niemiecka 265
kultura popularna 370
kultura prawosławna 317
kultura śródziemnomorska 74
kultura zachodnia 268
kupcy
kupcy hanzeatyccy 179
kupcy zagraniczni 438

kurs
kurs asygnat 439
kurs monety 437–439
kurs walut 437–440, 445–447, 450–452
kursywa
kursywa cyrylicka 250
kursywa do półustawu 282
kursywa humanistyczna 272
kursywa łacińska 250, 421
kursywa neogotycka 272
kursywa XIX w. 288
kursywa zachodnia 257
kwas
kwas azotowy 211, 212
kwas karbolowy 204
kwas solny 204
lampa
lampa łukowa 218
lampa naftowa 450
lampa rtęciowa 217
laska
laska — pionowa część litery 229, 230, 232, 236,
237, 239–242, 244, 247, 248, 252, 268,
271, 287, 191, 292–295, 380, 381
laska prosta 232
laska wysoka 239, 244, 247, 268
laska wydłużona 237
laska miernicza 441
latopis
latopis ilustrowany 54, 62, 68, 361, 362–364
latopis ogólnoruski 175
latopis ruski 37, 51, 56, 62, 142–144, 154, 170,
174
latopis południoworuski 38
latopisy W. Ks. Litewskiego 174
liczebnik
liczebnik konwencjonalny 138, 215
liczebnik literowy 112, 138, 316, 438
liczebnik porządkowy 139
ligatura
ligatura więzi 294
ligatura tytłopodobna 274
linia
linia pisma dolna 214, 223, 229, 236, 239, 242,
243, 269
linia pisma górna 93, 214, 223, 228
linia pisma gruba 286, 289
linia pisma wytłuszczona 254, 286, 289
linia prosta 70, 223, 226, 237, 242, 266, 273, 295,
299, 305, 321, 325
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list
list — dokument , pismo urzędowe 388, 391, 392,
402, 403, 413, 416, 422, 423
list frontowy 203
list prywatny 181, 393, 394
list uwierzytelniający 392
litera
liter rozróżnianie 104, 375
liter warianty graficzne 256, 259, 385
liter warianty kształtów 256, 259, 375, 385
liter warianty połączeń 375
litera duża 108, 112, 115, 116, 119, 137, 215, 216,
219, 249, 255, 261, 272, 283, 349, 383,
385, 403, 409
litera kluczowa 172
litera nadpisana 99, 239–242, 256–258, 269–271,
273–274, 376, 377, 379, 381, 383, 385
litera pierwsza 183, 256, 301–304, 378
litera porządkowa 172
litera zwykła 138, 256, 295, 299, 305, 349, 375
litery charakter geometryczny 223
litery element 70, 232, 236, 238, 252, 266, 268–
271, 292, 294, 295
litery identyfikacja 376
litery korpus 254, 341
litery kółko 227
litery krój 209
litery kształt zob. kształt litery
litery kształt archaiczny 239, 385
litery kształt ukraiński 280
litery nadcięcie 224
litery nadpisywanie 252, 256, 379, 382
litery pochylenie 232, 250, 287
litery przykrywka 232
literatura
literatura białoruska 210
literatura bułgarska 47
literatura masowa 171
literatura narodowa 210
literatura religijna 76
literatura rzymska 51
literatura serbska 47
literatura słowiańsko–rosyjska 37
literatura uliczna 370
litery
litery cerkiewne 261, 263
litery cyrylicy 84, 222, 260, 299, 301, 376
litery dni tygodnia 171
litery hellenizowane 238, 249
litery małe 214, 216, 219, 255, 258, 305
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litery nadpisane 108, 237, 246, 248, 251, 252,
255–259, 261, 269, 275, 279, 280, 375,
376, 379
litery niedzieli (wruceleta) 171, 172
litery nowoczesne wzorowane na zachodnich 285
litery podrzucone 257
litery dopisane 294
litery rozniesione 294
litery słowiańskie 81–83, 249
litery wąskie 231
litery zielone 183
litorieja
litorieja mądra 301
litorieja prosta 301
ludność
ludność miejska 390
ludność poddana 416, 420
ludność posadzka 390
łan
łan chełmiński 442
łan ryski 442
łaszt
łaszt litewsko–ryski 443
łaszt ryski 443
łokieć
łokieć krakowski 441
łokieć kupiecki 441
łokieć kwadratowy 441
łokieć litewski 440
malarstwo
malarstwo ludowe 353
malarstwo ruskie 339
maniera
maniera barbarzyńska 343
maniera freskowa 359
maniera nowogrodzka 364
maniera pisania 184
mennica
mennica książęca 437
mennica wileńska 445–448
metoda
metoda (sposób naukowego badania) 13, 18, 23,
40, 49, 55, 57, 60, 62, 65–68, 72, 104, 181,
199, 389, 391, 392, 394, 412, 413
metoda dialektyczna 391
metoda dyplomatyki 389, 392
metoda paleograficzna 18, 21, 55, 65, 181, 199
metoda prezentacji tekstu 209
metoda fotograficzna 180, 217, 221
metrologia
metrologia historyczna 13, 425
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metrologia naukowa 424
metrologia rosyjska 424, 425
metrologia ruska 424
miara
miara białynicka 442
miara celna 434
miara miodu 442, 443
miara poborowa 434
miara podatkowa 431, 434
miara pojemności 435, 442
miara powierzchni 428, 431–433, 441
miara rozdawcza 434
miara skarbowa 434
miara targowa 434
miara zbożowa 442
miara ziarna 428, 434
miary
miary angielskie 431, 432, 436, 449
miary aptekarskie 436
miary długości 385
miary dziesiętne 448
miary handlowe 431
miary lokalne 424, 434
miary masy 385, 425, 428, 436, 443, 449
miary najdawniejsze 425–427
miary naturalne 426, 427
miary objętości 425, 428, 430, 434, 435, 442
miary obowiązujące 424, 431, 432
miary polskie 435, 440, 441
miary powierzchni 385, 425, 428, 431–434, 441
miary rodzime 424, 425
miary rosyjskie 431, 432, 434, 448
miary skarbowe 434
miary tradycyjne 424, 432, 434, 435, 440–443,
448, 449
miary wagi 424, 425, 434, 436
miejsce
miejsce wydania 329
miejsce powstania rękopisu 17, 23, 40, 71, 72, 337
miejsce sporządzenia aktu 389, 411
miejsce wyprodukowania papieru 191, 309
miejsce wystawienia dokumentu 403
miesiąc
miesiąc gwiezdny 148
miesiąc księżycowy (synodyczny) 147, 151, 152
miesiąc Nissan 151–153
miesiąc syderyczny — gwiezdny 148
miesiąc tropiczny 148
mila
mila geograficzna 441
mila litewska 441

mila pruska 441
mila rosyjska 441
miód
miód skwaśniały 204
miód świeży (patoka) 204
mnisi
mnisi greccy 186
mnisi prawosławni 186
mnisi ruscy 298
mnisi słowiańscy 186
mnisi z góry Athos 398
monarchia
monarchia absolutna 387, 400, 431, 437
monarchia scentralizowana 387
monaster
monaster bułgarski 246, 360
monaster grecki 250
monaster południowosłowiański 250
monaster ruski 223, 245
monaster serbski 246, 360
moneta
moneta brązowa 451
moneta cała 439
moneta kuficka dirhem 429
moneta litewska 444–448
moneta miedziana 438, 439, 451
moneta niklowa 451
moneta platynowa 439
moneta polska 445, 446
moneta rosyjska 429, 437, 438
moneta srebrna 181, 429, 437–440, 443, 444, 451
moneta złota 439, 440, 450, 451
motyw
motyw (element kompozycyjny) 196, 199, 320,
323, 326, 334, 337, 339–342, 344, 346,
350–352, 357, 362, 365, 366, 370
motyw architektoniczny 341, 357, 362
motyw fantastyczny 339, 342
motyw folklorystyczny 344, 370
motyw geometrii wyższej 352
motyw geometryczny 341, 342
motyw ludowy 339, 342
motyw ornamentu 337, 339, 340
motyw plastyczny 340
motyw roślinny 326, 340, 341, 342, 351, 352
motyw zwierzęcy 342, 344
napis
napis archaizowany 248
napis mozaikowy 182
napis nakładany 181
napis ozdobny 297, 320, 331
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napis uroczysty 248
napis wcięty 181
napis wklęsłe 181
napis wycinany 182
napis wydrapany 181, 182
napis wypukły 181, 182
naród
naród bałtycki 145
naród bułgarski 134
naród macedoński 134
naród serbski 134
naród słowiański 134
nauka
nauka kaligrafii 286
nauka o dokumencie 388, 390, 414
nauka o piśmie 16, 22, 222
nauka odczytywania 70, 73, 375
nauka rosyjska 13, 20, 21, 25, 22, 23, 29, 56, 77,
125, 141, 154, 192, 194, 222, 245, 250,
298, 371, 375, 385, 388, 389, 390, 391,
394, 429
nauki pomocnicze 13–23, 25, 27, 33, 40, 41, 49,
52, 54–56, 58–60, 62, 68, 71–73, 141, 144,
180, 181, 188, 192, 278, 387–391, 393,
395, 414
nauki specjalne 18, 21
nowo–cerkiewno–słowiański język
nowo–cerkiewno–słowiańskiego języka typ
czeski 79
nowo–cerkiewno–słowiańskiego języka typ
chorwacko–głagolicki 79
nowo–cerkiewno–słowiańskiego języka typ
rosyjski 77, 79
obrazek
obrazek kolorowy 355
obrazek ludowy 51, 370
obrazek niemiecki 372
obrazek pocieszny 372
obrazek rzeźbiony 182
obrazek święty 208, 373
obrazek w rękopisie 355
obrazki ludowe — łubok 51, 370
obróbka
obróbka chemiczna 188, 198
obróbka mechaniczna 188
obróbka okładzin 320, 321, 323
obrządek
obrządek grecki 79
obrządek łaciński 78
obszar
obszar językowy ruski 412
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obszar językowy wielkoruski 89, 90
obszar językowy zachodnioruski 89, 90, 236
obszar rosyjski 141
obszar ruski 84, 141
obszar rusko–bizantyjski 174
obszar staroruski 89
obszar słowiański 79
obszar wschodniosłowiański 14
obszar zachodnioruski 89, 93, 97, 105, 238, 292,
425, 429
obszary występowania ruskiego (rosyjskiego) stylu
ornamentu 339
odmiana
odmiana (fleksja) 36, 39, 138
odmiana (rodzaj) 21, 101, 102, 133, 152, 161, 196,
200, 205, 207, 211, 221, 230, 232, 239,
247, 250, 251, 265, 266, 299, 304, 333,
338, 344, 347, 350–353, 371, 392, 442,
444, 450
odmiana filigranu (znaku wodnego) 193, 196
odmiana indywidualna znaku wodnego 195
odmiana ornamentu 340, 346
odmiana papieru 200, 201, 202
odmiana pisma 223, 232, 236, 247, 249
odmiana półustawu 237, 247, 249
odmiana skoropisu 96, 250, 265, 266, 267, 287,
379, 380
odmiana ustawu 224, 229, 230, 232
odrodzenie
Odrodzenie europejskie 185, 351, 366
odrodzenie prawosławne 244
okładka
okładka drewniana 48, 205, 316
okładka drukowana 318, 329
okładka kartonowa 329
okładka naklejona na cienki karton 329
okładka ołówka drewniana 205
okładka papierowa 329
okres
okres (zdanie złożone) 137
okres staroruski 339
okres gotycki pisma ukraińskiego 266
okres szkolny pisma ukraińskiego 266
okres zalegania papieru 197
ołówek
ołówek automatyczny 205
ołówek chemiczny 205
ołówek czarny 205
ołówek Fabera 205
ołówek grafitowy 205
ołówek Hartmana 205

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

590

INDEKS RZECZOWY POJĘĆ ROZSZERZONYCH

ołówek kopiowy 205
ołówek mechaniczny 205
oprawa
oprawa drewniana 185
oprawa elegancka 329
oprawa fabryczna 329
oprawa jednolita 324
oprawa kartonowa 324
oprawa katolicka 328
oprawa kijowska 327
oprawa klasztorna 328
oprawa książki 328, 329, 330
oprawa luksusowa 330
oprawa lwowska 327
oprawa monasterska 316, 329
oprawa niemiecka 328
oprawa okładka sakwa (сумкa) 324
oprawa okryta 320
oprawa płócienna 329, 324, 329
oprawa podwójna oklejka 324
oprawa półskórzana 324, 329
oprawa prosta 326, 329
oprawa renesansowa 330
oprawa rękopisu 50
oprawa rzemieślnicza 320, 329
oprawa składana 329
oprawa skórzana 208, 320, 324, 330
oprawa tania 329
oprawa złocona 329
oprawy ceremonialne 329
oprawy dokumentów urzędowych 331, 332
opraw okres rozwoju 325–327
opraw okres rozwoju czudowski 325
opraw okres rozwoju litewski 325, 327
opraw okres rozwoju moskiewski 325, 326
opraw okres rozwoju nowogrodzki późny 325
opraw okres rozwoju nowogrodzki wczesny 325
opraw okres rozwoju troicko–sergijewski 325
opraw okres rozwoju ukraiński 325, 327
ornament
ornament bałkański (mołdawski) 339, 346
ornament bizantyjski uproszczony 339, 341
ornament dokumentów 355
ornament geometryczny 54, 340, 350
ornament klasycystyczny 368
ornament literowy — więź 291, 292, 298
ornament ludowy 337
ornament metalowy gotycki 330
ornament mołdawski 339, 347
ornament neobizantyjski 339, 349, 350
ornament neobiznatyjski odmiana bałkańska 346, 347

ornament niepodzielny 340
ornament podzielny 340
ornament rękopiśmienny 51, 54, 338, 339, 349
ornament roślinny 177, 292, 293, 297, 325, 326
ornament typu włoskiego 350, 351
ornament zachodni 348, 350
ornament zachodnioeuropejski 350
ornament maniera malarska 352
ornamentu styl bałkański 339
ornamentu styl barokowy 339
ornamentu styl bizantyjski 338, 339, 342
ornamentu styl bizantyjski właściwy 338
ornamentu styl bizantyjsko–słowiański 338
ornamentu styl bułgarsko–serbski 338
ornamentu styl drukarski 348
ornamentu styl empire 339
ornamentu styl geometryczny 340
ornamentu styl klasycystyczny 339
ornamentu styl neobizantyjski 339, 346, 349, 350
ornamentu styl pleciony 346
ornamentu styl południowosłowiański
(neobizantyjski) 347
ornamentu styl pomorski 353–354
ornamentu styl przyrodniczy 340
ornamentu styl rokokowy 339
ornamentu styl romański 338
ornamentu styl romański — pierwszy oryginalny
styl stworzonym przez „barbarzyńców”
(Franków) 342
ornamentu styl ruski (rosyjski) 339
ornamentu styl starodrukowy 339, 351
ornamentu styl staroruski 339, 343
ornamentu styl sznurowy (жгутовый, жгут —
powróz) 346
ornamentu styl teratologiczny (gr. τέρας τέρατος —
potwór) 338, 339, 342, 344, 345, 348,
360
ornamentu styl ugrowołoski (mołdawski) 347
ornamentu styl wschodni 50
ornamentu styl wschodniosłowiański 339
ornamentu stylu bizantyjskiego barbarzyńska
odmiana 338
ornamentu stylu teratologicznego odmiana
techniczna 344
ortografia
ortografia bułgarska 102
ortografia grecka 103, 246
ortografia kancelaryjna 403
ortografia południowosłowiańska 248
ortografia rosyjska 73, 106, 113–117, 119–125,
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ortografia ruska 73, 102, 103
ortografia starosłowiańska 101
ozdoby
ozdoby architektoniczne 352
ozdoby rzeźbiarskie 352
paleografia
paleografia bizantyjska 61
paleografia cyrylicka 43, 44, 53, 72, 73, 105, 137,
267, 278
paleografia cyrylicka białoruska 21
paleografia cyrylicka dokumentów
mołdawskich 278
paleografia doby nowożytnej — neografia 18, 222
paleografia dyplomatyczna (dokumentowa) 49, 57
paleografia głagolska 73, 80
paleografia gramot brzozowych 64
paleografia grecka 61
paleografia łacińska 19, 236
paleografia praktyczna 25, 26
paleografia rzeczy (rzeczowa) 23, 46, 181
paleografia słowiano–rosyjska 15, 17, 25
paleografia słowiano–ruska 15, 41, 42
paleografia słowiańska 41, 53
paleografia średniowieczna 19
paleografia ukraińska 265, 278
państwo
państwo absolutne 399
państwo kozackie 278
państwo moskiewskie 26, 192, 399, 412, 431
państwo rosyjskie (Moskwa) 29, 56, 60, 68, 175,
337, 339, 364, 424, 447
państwo scentralizowane 60, 339, 387
państwo wielkomorawskie 75, 77, 79
papier
papier angielski 199
papier barwny 318, 329
papier biblijny 201
papier ciepłoczuły 217
papier cukrowy 191, 201
papier czerpany 187, 188, 190, 194, 201, 203, 307
papier do pisania 198
papier drukowy zwykły 201
papier francuski 190, 199
papier gazetowy 198, 200, 201
papier gładzony (satynowany) 189
papier gruby 48, 201, 202
papier gumowany 201
papier herbowy 49, 197, 198, 400
papier importowany 191, 199
papier kolorowy 329
papier kredowy (kredowany) 68, 198, 201

papier kserograficzny 201
papier mapowy 201
papier maszynowy 200, 201
papier offsetowy 201
papier okładkowy 201
papier ozdobny 201
papier pakowy 198, 200, 201
papier powlekany 200, 201
papier przebitkowy 216
papier samokopiujący 201
papier sprasowany 323
papier stemplowy 197, 198, 334
papier światłoczuły 218
papier transferowy 201
papier użytkowy 198
papier wartościowy 201
papier welinowy 198
papier wklęsłodrukowy 201
papier woskowany 217
papier ze stemplami 199
papier zwykły do pisania 198, 201, 309, 315
papier żelatynowany 191, 217
papieru białość 200
papieru bielenie 200
papieru gęstość 200
papieru gramatura 200
papieru grubość 200
papieru kolor 200
papieru nabłyszczanie 200
papieru nieprzezroczystość 200
papieru odmiana bezdrzewna 200, 201
papieru odmiana drzewna 200
papieru odmiana półdrzewna 200, 201
papieru odwrotna strona 200
papieru parametry techniczne 200
papieru połysk 200, 201
papieru produkcja maszynowa 198, 199
papieru przejrzystość 200
papieru przeklejanie 189
papieru przemakalność 200
papieru przezroczystość 200
papieru przycinanie 309
papieru pylenie 200
papieru satynowanie 200
papieru stabilność wymiarowa 200
papieru sztywność 200
papieru ściśliwość 200
papieru upowszechnienie 48, 269
papieru wiek 309
papieru właściwości chemiczne 201
papieru właściwości fizyczne 201
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papieru właściwości technologiczne 201
papieru wytrzymałość 200, 201
papieru wzór żeberkowy 188
papieru zaklejenie 200
pergamin
pergamin biały 180, 183
pergamin purpurowy 183
pergamin z oślej skóry 180
pergaminu płachta 308
pergaminu ścinki 308
pętla litery
pętla litery dolna 232, 238
pętla litery górna 230
pętla litery łamana 230, 232
pętla litery okrągła 230, 232, 255, 266
pętla litery otwarta 232, 257
pętla litery trójkątna 236, 255, 269
pieczęć
pieczęć lakowa 202
pieczęć opłatkowa 202
pieczęć pozłacana 397
pieczęć przykładana 400
pieczęć wisząca 400
pieczęć złota 183
pieniądz
pieniądz fałszywy 437
pieniądz futerkowy 429
pieniądz papierowy 439, 440
pieniądz rosyjski 437
pieniądz srebrny 429
pieniądz wymienialny 440
pióro
pióro gęsie 124, 184, 189, 206, 207, 289
pióro gotyckie 266
pióro metalowe 206, 207
pióro pawie 184
pióro ptasie 184
pióro stalowe 203, 207
pióro trzcinowe 184
pióro wieczne 124, 207, 208
pióro żelowe 289
pióra nacięcie 184, 206
pióra nacisk 124, 280, 289
pióra pociągnięcie 225, 237, 241, 251, 252, 254,
255, 256, 269, 271, 286
pióra prowadzenie 251, 290
pióra zaostrzenie 184, 185, 266
pisanie
pisanie farbkami 185
pisanie ikon 186, 223, 337, 356, 360, 361, 365
pisanie lewą ręką 289

pisanie łączne 123, 257, 258, 279
pisania styl humanistyczny 272
pisarz
pisarz (autor) 30, 39, 50, 112, 115, 116, 120, 152,
170, 204, 256, 305, 403, 405
pisarz (urzędnik) 90, 187, 278, 331, 417
pisarz bizantyjski, grecki 182, 183
pisarz ewangelista 184
pisarz generalny Wojska Zaporoskiego 278
pisarz kancelarii 90, 187, 331
pisarz litewski 187, 333, 419
pisarz moskiewski 261
pisarz nadworny 186
pisarz piszący „gramoty” 187
pisarz ruski 250, 252, 342, 357, 415
pisarz rzemieślnik 186
pisarz średniowieczny 185, 187
pisarz zakonny 186
pisarz zawodowy (profesjonalny) 25, 27, 177, 186,
232, 256
pisarz ziemski 187
pisma
pisma cerkiewne 295
pisma do oficjalistów 393
pisma do zagranicznych monarchów 183
pisma na korze brzozowej 64, 177, 233
pisma prawnicze 392
pisma procesowe 389
pisma religijne 106, 224
pisma urzędowe 26, 237, 250, 252, 262, 278, 285,
334, 393, 400, 403, 406, 409, 410
pismo
pismo angielskie 287, 288
pismo arabskie 130, 132, 429
pismo artystyczne 249, 280
pismo białoruskie 57, 70, 267, 282
pismo bułgarskie 10
pismo ciągłe 274
pismo cyrylickie 14, 35, 38, 45, 48, 56, 58, 59, 69,
70, 73, 86, 93, 100, 222, 223, 236, 375, 386
pismo cyrylickie W. Ks. Litewskiego 267
pismo czteroliniowe 203, 251
pismo dekoracyjne 58, 245, 249, 291
pismo dokumentowe 19, 49, 60, 255
pismo drobne 238, 249, 288
pismo drukarskie 19, 46, 215
pismo dwuliniowe 251
pismo dwunaciskowe 287, 289, 290
pismo (zapis) etymologiczne 118, 120
pismo (pisownia, zapis) fonetyczne 74, 113, 118,
120, 123, 133, 134
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pismo francuskie 288, 289
pismo głagolickie 79
pismo gotyckie niemieckie 287
pismo gramot brzozowych 232, 234, 235
pismo grube 213, 214
pismo humanistyczne łacińskie 214, 215, 272
pismo jusowe 247
pismo kaligraficzne 103, 249, 253, 280, 285, 286,
289
pismo kaligraficzne nowoczesne 283
pismo kaligraficzne rosyjskie 283
pismo kancelaryjne 21
pismo kancelaryjne rosyjskie 283, 287
pismo kanciaste manieryczne (półustaw XVII
w.) 249
pismo kijowskie 265, 280
pismo kozackie 279
pismo książkowe 49, 110, 236, 237
pismo książkowe — półustaw 214, 223, 248, 249,
283
pismo kufickie — rodzaj pisma arabskiego 429
pismo kursywne (angielskie) 287
pismo litewsko–ruskie 251
pismo liturgiczne — półustaw 248
pismo lwowskie 265
pismo łacińskie 213, 214, 265, 266, 272
pismo łączone 250, 251, 283
pismo manieryczne (stylowe) 230, 249
pismo moskiewskie 36, 42, 265
pismo na korze brzozowej — bieriesta 22, 64, 65,
68, 87, 88, 91, 177, 180, 181, 232, 233
pismo nachylone 288
pismo nagłówkowe dekoracyjne 45, 46, 112, 213,
291
pismo niedbałe 280
pismo nowoczesne 130, 137, 222, 250, 260, 283,
286, 287
pismo odręczne 19, 51, 110–112, 137, 184, 214,
222 (litery odręczne 240, 242, 244)
pismo odwrócone (обратное письмо) 304
pismo okrągłe 238, 287, 288
pismo paradne (uroczyste) 262, 280
pismo pionowe 237, 287, 289
pismo pochyłe 237, 249, 287, 288
pismo podmienione 57
pismo południoworosyjskie (южно–русское
письмо) 265
pismo południoworuskie 103, 265, 266, 282
pismo południowosłowiańskie 101, 250
pismo pośrednie między ustawem a
półustawem 237, 238
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pismo powolne 223, 237
pismo półgrube 213, 214
pismo proste staranne (półustaw XVII w.) 249
pismo przejściowe ksiąg moskiewskich 237, 238,
250
pismo religijne 106, 224
pismo rosyjskie 57, 70, 111, 244, 286
pismo ruskie 20, 21, 36, 61, 72, 73, 84–86, 104,
222, 250, 266, 376
pismo rytmiczne z hellenizowanymi literami
(półustaw XVII w.) 249
pismo składne 261
pismo skoropisne 261
pismo słowiańskie 39, 42, 53, 59, 63, 73, 74, 79,
80, 98, 100, 110
pismo starodrukowe (старопечатныe) (półustaw
XVII w.) 237, 249
pismo stylowe (стильный почерк) 230
pismo surskie (cоурськoe), czyli syryjskie 86
Pismo Święte 26, 77, 99, 100, 101, 107, 151, 186,
209, 296
pismo ukośne 288
pismo ukraińskie 57, 70, 267, 278, 282
pismo uroczyste 182, 223, 280
pismo ustawne 223, 250
pismo wiązane 288, 291
pismo własne 79, 248
pismo wpływające 331
pismo współczesne 20, 22, 375
pismo współczesne zwyczajne 289
pismo zachodnioruskie 44
pismo zindywidualizowane 262
pismo złote 183
pismo zwyczajne 253, 280, 289
pisma cieniowanie 124
pisma czytelność 204, 213, 215, 287, 297
pisma dwunaciskowość 289, 290
pisma gęstość 214, 280
pisma kontrastowość 215
pisma krój 14, 110, 213–215, 383
pisma linie włosowate 266, 286
pisma nasycenie 213, 214
pisma odmiana ukraińska 237, 249
pisma ukraińskiego okres łaciński 266
pisma wariant 21, 287, 288
pisma wielkość 252
pisownia
pisownia chorwacka 135
pisownia cyrylicka 100
pisownia fonetyczna 14, 121
pisownia grecka 119
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pisownia historyczna 138
pisownia języka ukraińskiego 128, 129
pisownia kręgu bułgarsko–macedońskiego 137
pisownia Łopatińska 125
pisownia południowosłowiańska 247
pisownia rasawska 102
pisownia rosyjska 106, 116, 119, 121, 124, 129,
133, 258
pisownia ruska 128
pisownia tradycyjna 80
pisownia Winogradowska 124
pisowni modernizacja 384
piśmiennictwo
piśmiennictwo bułgarskie 55, 101, 102
piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie 101, 105
piśmiennictwo cyrylickie 19, 43, 94, 100, 104,
137, 188, 245, 282, 291, 377
piśmiennictwo dokumentowe 57
piśmiennictwo greckie 55
piśmiennictwo łacińskie 174, 377
piśmiennictwo moskiewskie 236
piśmiennictwo odręczne 19
piśmiennictwo prawosławne 77
piśmiennictwo rosyjskie 60, 98, 115, 222, 339
piśmiennictwo ruskie 32, 58, 62, 86, 88, 103, 104,
163, 222, 245, 291, 298, 299, 424
piśmiennictwo serbskie 101
piśmiennictwo słowiańskie 58, 63, 77, 79, 100
piśmiennictwo staroruskie 91, 179, 184, 383
piśmiennictwo starosłowiańskie 42, 85
piśmiennictwo ukraińskie 278
piśmiennictwo wschodniosłowiańskie 48
piśmiennictwo zachodnioruskie 103
podatek
podatek pogłówny (poduszny) 434
podatki wojskowe 443
podział tekstu
podział tekstu na akapity 383
podział tekstu na wyrazy 248, 249, 376, 383
podział tekstu na zdania 376, 383
polityka
polityka historyczna 88, 141, 429
polityka wewnętrzna 331, 390
polityka zagraniczna 331, 390
połączenie
połączenie ligaturowe 273, 280
połączenie liter 94, 96, 114, 247, 256–258, 270,
273, 279, 280, 286, 292, 294, 305, 375,
376, 380, 381
połączenie międzyliterowe 237
połączenie więzi 293, 294

położenie
położenie kres 311–313
położenie znaku wodnego (filigranu) 194, 195,
307, 311–313
położenie żeberek 311–313
półgrosz
półgrosz litewski 445
półgrosz polski 445
półgrosz świdnicki 446
półustaw
półustaw hellenizowany 237
półustaw kaligraficzny 248, 249
półustaw krągły 237, 249
półustaw kursywny 237
półustaw minuskulny 237
półustaw młodszy 248
półustaw moskiewski 248, 283
półustaw płynny (беглый полуустав) 237, 248,
252
półustaw południowosłowiański 237, 244
półustaw południowosłowiański młodszy 245
półustaw rosyjski 65, 237
półustaw rosyjski o charakterze
południowosłowiańskim 247
półustaw starodrukowy 237, 249
półustaw starszy — półustaw rosyjski
właściwy 237, 244
półustaw XVII w. 249
półustaw XVII w. pismo artystyczne 249
półustaw XVII w. pismo drobne kwadratowo–
okrągłe 249
półustaw XVII w. pismo kaligraficzne 249
półustaw XVII w. pismo kanciaste
manieryczne 249
półustaw XVII w. pismo pospieszne 249
półustaw ukraiński 236, 237
półustaw wczesny (starszy) 228, 239
półustaw zachodnioruski 236
praktyka
praktyka administracyjna 394, 411
praktyka biurokratyczna 394
praktyka urzędowa 251, 287, 382, 413
prasa (urządzenie)
prasa drukarska 208–211
prasa litograficzna 212
prawo
prawo cerkiewne 389, 290
prawo książęce 416
prawo litewskie 91, 412, 413, 414
prawo magdeburskie 278
prawo rosyjskie cywilne 402
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prawo własności 419
rama
rama (stojak) do szycia książki 321
rama sita czerpalnego 307
redakcja (zwód)
redakcja białoruska 79, 89, 101
redakcja bułgarska 101
redakcja bułgarsko–macedońska 101
redakcja języka cerkiewnosłowiańskiego 100–103
redakcja moskiewska 101
redakcja rumuńska (mołdawsko–wołoska) 101
redakcja ruska 79, 102
redakcja serbska 79, 101, 102
redakcja staroruska 101
redakcja ukraińska 101
redakcja zachodnioruska 91
reforma
reforma druku 112, 214, 237, 260, 295, 318, 384
reforma kalendarza 142, 143, 152, 153, 158–160
reforma monetarna 437–440, 451
reforma ortografii 120, 122, 123, 283, 406
reforma włościańska 198, 402
reguły
reguły gramatyczne 223, 263, 384
reguły ortografii 53, 94, 109, 116, 124, 383, 384
reguły pisowni 100, 108, 109, 124, 137, 181, 284,
383
reguły transkrypcji tekstów 382, 386
rekwizyt
rekwizyty dokumentu (aktu) — adresat 407
rekwizyty dokumentu (aktu) — cechy
formularza 400, 406, 407, 411
rekwizyty dokumentu (aktu) — dane wystawcy
(nazwa organizacji, urzędu) 400, 407,
411
rekwizyty dokumentu (aktu) — data 400, 407, 411
rekwizyty dokumentu (aktu) — herb 400
rekwizyty dokumentu (aktu) — miejsce
wydania 411
rekwizyty dokumentu (aktu) — nagłówek 411
rekwizyty dokumentu (aktu) — nazwa
dokumentu 400
rekwizyty dokumentu (aktu) — numer
rejestracyjny 411
rekwizyty dokumentu (aktu) — pieczęć 411
rekwizyty dokumentu (aktu) — podpisy 400, 407
rekwizyty dokumentu (aktu) — rodzaj
dokumentu 411
rekwizyty dokumentu (aktu) — sygnatura
sprawy 400, 407
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rękopis
rękopis bizantyjski 341, 357, 359
rękopis bośniacki 87
rękopis bułgarski 47, 48, 70, 338, 341, 343
rękopis cerkiewny 101, 248, 366, 368
rękopis chorwacki 87
rękopis cyrylicki 13, 71–73, 88, 97, 98, 337, 339
rękopis głagolicki 82
rękopis grecki 47, 50, 61, 70, 179, 237, 346
rękopis grecko–bizantyjski 183
rękopis hellenizowany 239, 240
rękopis iluminowany 184, 337, 353, 357
rękopis ilustrowany 54, 68, 186, 187, 337, 339,
357, 362, 364
rękopis litewski 71, 377
rękopis liturgiczny 99, 309
rękopis łaciński 47, 337, 339
rękopis macedoński 101
rękopis mołdawski 348, 350
rękopis narracyjny 262
rękopis nowogrodzki 338, 344–345
rękopis osobliwy (kuriozny) 27
rękopis pergaminowy 61, 185, 308
rękopis południowosłowiański 47, 53, 102, 224,
245, 298, 338, 346, 348, 357
rękopis rosyjski 192, 193, 296, 350, 351, 377
rękopis rumuński 102, 134
rękopis ruski 58, 61, 70, 102, 170, 179, 183, 184,
244, 245, 298, 323, 337, 339–341, 346,
357
rękopis serbski 47, 48, 70, 87, 102, 134, 183, 338,
341
rękopis słowiański 36, 47, 339
rękopis starosłowiański 87, 98
rękopis staroruski 31, 42, 50, 87
rękopis supraski 38
rękopis średniobułgarski 87
rękopis z ziem ukraińskich 350
rękopisu strona formalna 383
rękopisów inwentaryzacja 38, 61, 72
rękopisów kopiowanie 27, 236
rok
rok aleksandryjski 153
rok astronomiczny 148, 151, 153, 159
Rok Boży 108, 175
rok dwunastomiesięczny 148
rok kalendarzowy 170
rok księżycowy 148, 151
rok liturgiczny 357
rok marcowy 142, 154
Rok Pański — Anno Domini 151
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INDEKS RZECZOWY POJĘĆ ROZSZERZONYCH

rok przedchrześcijański 164
rok przestępny 159, 161, 170, 172
rok słoneczny 148, 152
rok styczniowy 151, 154, 155
rok ultramarcowy 155
rok wrześniowy 142, 154, 162
rok zwrotnikowy (astronomiczny) 151
rozmiar
rozmiar arkusza 196, 307, 309, 310, 314, 319
rozmiar czcionek 213
rozmiar (format) druku 213, 307, 320
rozmiar grażdanki 215
rozmiar książek 318
rozmiar (format) rękopisu 195, 229, 307, 308
rozmiar skóry 308
rubel
rubel — grzywna 429, 444
rubel — moneta 439, 450–452
rubel — sztuka srebra 429, 443
rubel kijowski 444
rubel litewski 444
rubel miedzią 438, 439
rubel moskiewski 444
rubel papierowy 439, 452
rubel ruski 444
rubel srebrem 438–440
rubel złotem 440, 451
rylec
rylec drewniany 176, 177
rylec kościany 181
rylec metalowy 181
rysunek
rysunek harmonijny 344
rysunek pisma 260
rysunek techniczny 50, 207, 218
sążeń
sążeń kosy 427
sążeń kwadratowy 432, 433
sążeń mały 440
sążeń mierniczy 426, 427
sążeń machowy al. ryski 440
sążeń mierniczy 427
sążeń prosty 426
sążeń rosyjski 431, 432
sążeń ryski 440
sążeń skarbowy 427
sążeń sześcienny 436
sążnia wzorzec platynowy 432
sążnia wzorzec żelazny 432
sito
sito czerpalne 307

sito metalowe 188
sito zanurzeniowe 309, 311
skoropis
skoropis amerykański 288
skoropis białoruski 58, 250, 265, 267
skoropis bizantyjski (na Ukrainie) 280
skoropis codzienny 262
skoropis kancelarii pułkowych 278
skoropis kancelarii sotni 278
skoropis kancelarii wojskowych 278
skoropis kijowski 280
skoropis ksiąg miejskich 278, 279
skoropis książkowy 70, 250, 259
skoropis litewski 250, 275, 283
skoropis litewsko–ruski 251
skoropis monasterów ukraińskich 278
skoropis moskiewski 58, 61, 70, 73, 257, 265, 268,
282
skoropis nowoczesny 222, 250
skoropis pism urzędowych 237, 250
skoropis południoworuski 69, 265, 266
skoropis rosyjski 58, 65, 73, 223, 250, 253, 255–
260, 264, 280
skoropis rosyjski świecki XIX w. 283, 284–288
skoropis ruski 48, 70, 96
skoropis słobodzki 265
skoropis ukraiński 48, 58, 69, 265, 266
skoropis ukraiński doby kozackiej 267, 278, 281
skoropis urzędów miejskich (ratuszy) 278
skoropis ustawny — pismo przejściowe 250, 265
skoropis W. Ks. Litewskiego 265, 267–277, 282
skoropis wiązany 250
skoropis zachodnioruski 265, 267, 268, 282
skoropis zwykły 262
skoropisu nowoczesnego typ kwadratowy 287
skoropisu odmiana litewsko–ruska (białoruska
ukraińska) 250
skoropisu odmiana moskiewska (północno–
wschodnia) 250
skoropisu odmiana ukraińska 265, 266
skoropisu styl kaligraficzny 280
skrót (abrewiacja)
skrót przez opuszczenie końcówki 269, 378, 379,
421
skrót przez opuszczenie liter 378, 379
skrót przez ściągnięcie (opuszczenie liter
środkowych) 380
skrótów rozwiązanie 376, 382
służba
służba (słudzy) 184, 434
służba archiwalna 38, 46, 57
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służba kryptograficzna 298, 304
służba państwowa 75, 406, 433
służba stenograficzna 305
służba wojskowa 75, 420
służba zagraniczna 304
socha
socha czarna 433, 434
socha duchowna 433, 434
socha służebna 433, 434
sposób
sposób mocowania desek okładzin 316, 323
sposób pisania 20, 30, 74, 106, 114, 117, 187, 207,
213, 244, 249, 257, 266, 286, 305, 406
sposób liczenia lat 141, 142, 144, 145, 148, 150,
153, 157, 164
sposób sporządzenia rękopisu 317
stopa
stopa — miara 213, 431, 432, 434, 441
stopa francuska 441
stopa krakowska 441
stopa kwadratowa 434
stopa mennicza 436–439, 446, 447
stopa papieru 189, 190, 191
stopa ryska — miara długości 441
stopień
stopień bliskości filigranów 196
stopień czcionki 213, 214
stopień pisma 214
stopień podobieństwa filigranów 196
stopień zaklejenia papieru 200
strona
strona (procesu, umowy) 397, 418
strona dokumentu 333
strona druku 70, 307, 318, 320
strona estetyczna pisma 20
strona formalna aktu (rękopisu) 383, 391, 389
strona formalna dokumentu 383
strona graficzna języka 20
strona internetowa 28, 32, 133, 166, 194, 365
strona maszynopisu 216
strona papieru gładka 198
strona papieru odwrotna 199, 200
strona papieru szorstka 198
strona prawnicza dokumentu 388
strona rękopisu 289, 384
strona świata 116
strona techniczna pisma 21
strona tytułowa 110, 259, 283, 297, 353, 354
styl
styl artystyczny 330
styl athoski (neobizantyjski) 347
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styl barokowy miniatury 363, 366
styl bizantyjski 330, 357, 359, 364, 373
styl cudzoziemski 338, 349, 353, 364
styl czcionki 213, 215
styl datowania 159, 160, 170, 174
styl hercegowiński 347
styl kancelaryjny 403
styl kijowski nowy 280
styl klasycyzmu bizantyjskiego dynamiczny 358
styl klasycyzmu bizantyjskiego
manierystyczny 358
styl krakowski 347
styl neobizantyjski 346, 347, 349, 350
styl ornamentu 337–354
styl pałacowy miniatury 362, 363
styl paryski 366
styl pisania barokowy 272
styl pisania humanistyczny 272
styl polski pisma kozackiego 280
styl rysowania 356
styl serbski 347
styl starodrukowy 351, 352
styl ugrowołoski (mołdawski) 347
styl — kalendarz
styl marcowy 142, 154, 156, 157, 385
styl nowy (kalendarz gregoriański) 159, 160, 167,
174, 407
styl stary (kalendarz juliański) 159, 160, 167, 174,
407
styl styczniowy (kalendarz gregoriański) 156
styl ultramarcowy 154–157, 170, 385
styl wrześniowy 154, 156–158, 163, 170, 385
system
system dokumentowania 395, 406
system fiskalny 437
system kartkowy 451
system liczebników cyrylicki 73, 138, 316
system metryczny 314, 431, 434, 448–450
system miar 431, 436, 448–450
system monetarny 429, 437–440, 451
system pieniężny 437
system pomiaru czasu 141, 145
system tajnopisu 299, 302
systemy stenograficzne 305
systemy stenograficzne fonetyczne 305
systemy stenograficzne geometryczne 305
systemy stenograficzne kursywne 305, 306
systemy stenograficzne morfologiczne 305
szkoła
szkoła bracka 107, 108, 266, 278
szkoła cesarska 75
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INDEKS RZECZOWY POJĘĆ ROZSZERZONYCH

szkoła ludowa 115, 127, 261
szkoła malarstwa włoska 364
szkoła miniatury 362
szkoła miniatury carska 362
szkoła miniatury halicko–wołyńska 359
szkoła miniatury moskiewska 362
szkoła miniatury nowogrodzka 362
szkoła ostrogska 266
szkoła pisania ikon moskiewska 361
szkoła pisania ikon ruska 360
szkoła początkowa (первоначальная) 283
szkoła prawnicza analizy dokumentu 388
szkoła stenografii 305
sznur
sznur — miara długości 440–442
sznur kwadratowy 441
sznur litewski 441
sznur pleciony 346
sznur polski 441
sznur splotu bloku książki 321
sztuka
sztuka gotycka 330
sztuka introligatorska 320, 324
sztuka jubilerska 68
sztuka ludowa 51, 338, 344, 371
sztuka odczytywania 222
sztuka ormiańska 68
sztuka prymitywna 370, 371
sztuka rosyjska 51, 337, 338, 362, 365
sztuka staroruska 68
sztuka użytkowa 20, 338
świadectwo
świadectwo historyczne 49, 385
świadectwo kultury 389
świadectwo pisane 394
świat
świat chrześcijański 148, 150
świat judaistyczny 150
świat łaciński 163, 396
świat muzułmański 150
świat prawosławny 77
świat słowiański 77
świat śródziemnomorski 148
święta
święta cerkiewne 142, 166
święta ruchome 167–169, 172
święta stałe 166–168, 385
święta świeckie 162
tabliczka
tabliczka mnożenia 284
tabliczka rysikowa 203

tabliczka szyfrowa 203
tabliczka uczniowska 203
tabliczka woskowa — cera 176–178, 315
tajnopis
tajnopis cyfrowy 302
tajnopis cyfrowy prosty 302
tajnopis cyfrowy złożony 302
tajnopis prywatny 304
tajnopis w kwadratach 301
tajnopisu system 299
tajnopisu system akrostych 299, 303
tajnopisu system liter użytych w odwrotnym
porządku 299
tajnopisu system obcych liter 299
tajnopisu system rachunkowy (cyfrowy) 299, 301,
302
tajnopisu system zamiany liter 299, 301
tajnopisu system zmienionych znaków 299
tajnopisu system znaków umownych 299–301
talar
talar belgijski 447
talar hiszpański 447
talar litewski — półkopka 447
talar neapolitański 447
technika
technika drukarska 201, 208, 209, 211, 212
technika fotograficzna 212
technika graficzna 211, 284
technika grawerunku 370, 371
technika kalkowania 212
technika kopiowania 196
technika malarska 68, 363
technika ornamentu 189, 342
technika pisarska 176, 259
tekst
tekst aktu 411
tekst biblijny 60
tekst cyrylicki 299, 382, 376
tekst dokumentu 60, 89, 90, 173, 375, 400, 407,
416, 417, 419, 420, 422
tekst jednolity 399
tekst liturgiczny 60, 223, 245
tekst maszynowy 216
tekst opublikowany 43, 291, 375
tekst pierwotny 63, 142, 180
tekst pisany 73, 220, 262, 284, 304, 337
tekst południowosłowiański 245
tekst rękopiśmienny 17, 20, 56, 370
tekst starosłowiański 97, 102, 140
tekstu kopiowanie 216, 223
tekstu krytyka 63, 71
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tekstu łamanie 319
tekstu rozłożenie 222, 319
tłoczenia
tłoczenia bogate 329
tłoczenia bordiurowe 325
tłoczenia ślepe 330
tłoczenia złote 326
tłoczeń harmonia 330
tradycja
tradycja grecka 82, 95, 97, 108, 138
tradycja hebrajska 82
tradycja historyczna 215
tradycja judeochrześcijańska 165
tydzień
tydzień pięciodniowy 145, 161
tydzień siedmiodniowy 147, 148, 152, 162, 164
tydzień sześciodniowy 161
typ
typ czcionki 213, 215
typ dokumentu 333, 395, 398–400, 402, 403,
412–414
typ filigranu 197
typ formularza 376, 422
typ ornamentu 291, 292, 338, 350
typ oprawy 316, 323, 324, 325, 329, 344
typ pisma 19, 21, 30, 38, 40, 58, 65, 69, 72, 173,
215, 222, 223, 229, 236, 237, 248–250, 252,
255, 256, 261, 262, 267, 268, 286–288, 343,
375, 376
typ skoropisu 250, 287
typ skrótów 378
typ więzi 292, 293
typ włoski grafiki 351
typ zabytku 327, 352, 361
typ zdobień 337
ustaw
ustaw drobny 229, 230, 252
ustaw duży 229, 230
ustaw gramot brzozowych 232, 234, 235
ustaw kaligraficzny 236
ustaw późny 224, 230, 231
ustawu późna odmiana 230
ustaw przejściowy 224, 237, 238
ustaw średni 229, 230
ustaw wczesny 224, 230, 236
ustawu wczesna odmiana 224
ustawu litery wąskie 236
ustawa
ustawa litewska 441
ustawa cerkiewna 396
ustawy dla cerkwi 392
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ustawy poszczególnych dzielnic 396
ustawy wiejskie 393
warsztat
warsztat drukarski 210, 318, 372
warsztat pisarski 176
więź
więź bizantyjska 291
więź geometryczna 292
więź nowogrodzka 292, 293
więź pomorska (staroobrzędowców) 295, 353
więź słowiańska 291
więzi ligatura 292, 294
więzi ligatura laskowa 294
więzi ligatura litery dopisane 294
więzi ligatura litery rozniesione 294
więzi ligatura naruszenie symetrii 294
więzi ligatura piętrowa 294
więzi ligatura podwieszona litera 294
więzi ligatura półzamknięta 294
więzi ligatura przecinająca 294
więzi ligatura punktowa 294
więzi ligatura skracanie laski 294
więzi ligatura tytłowa 294
więzi ligatura zamknięta 294
więzi połączenia 294
więzi styl 293, 296
więzi styl arabeski — bizantyjski typ roślinny 292
więzi styl geometryczny 292
więzi styl mauretański 292
więzi styl pienny 293
więzi styl przyrodniczy 291
wiorsta
wiorsta — popriszcze 426, 427
wiorsta drogowa 431
wiorsta kwadratowa 434
wiorsta litewska 441
wiorsta wielka (litewska) 441
wiorsta miernicza 431
włókna 188, 200
włókna papieru 200
włókna roślin 188
wydawnictwa
wydawnictwa artystyczne 68, 201
wydawnictwa biblijne 363
wydawnictwo litograficzne 30, 370, 371
wydawnictwa opozycyjne 216
wzory
wzory czcionek 111, 214, 222, 224
wzory druków 110
wzory geometryczne 353
wzory listów 403
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INDEKS RZECZOWY POJĘĆ ROZSZERZONYCH

wzory liter 47, 48, 93, 106, 222, 267, 283
wzory pism (formularze) 398, 400, 402, 409, 410,
413
wzory pisma 182, 214, 284, 286, 288, 290
wzory ramek ornamentu 341
wzorzec
wzorzec arszyna 432
wzorzec arszyna platynowo–irydowy 432
wzorzec korca 442
wzorzec linii 432
wzorzec mili 441
wzorzec półsążnia 449
wzorzec sążnia 432
wzorzec sążnia żelazny 432
wzorzec włóki 442
zapiski
zapiski gospodarcze 249
zapiski handlowe 249
zapiski memorialne 393
zapiski sądowe 402, 407, 413
zasada
zasada dwuliniowości pisma 70
zasada oszczędności w piśmie nowoczesnym 286
zasada oznaczania formatu 307
zasada wygody w piśmie nowoczesnym 286
ziemie
ziemie 13, 37, 48, 69, 73, 88, 91, 94, 158, 160,
174, 266, 339, 346, 388, 398, 444
ziemie duchowne 433
ziemie dworcowe 433
ziemie nadawane czasowo — pomiestie 433
ziemie państwowe 400
ziemie prywatne 398, 433
ziemie prywatne dziedziczne 433
ziemie służebne 433
zjawisko
zjawisko astronomiczne 143, 170
zjawisko kulturowe 20, 21, 62, 370
zjawisko naturalne 150
zjawisko przyrodnicze 164
złoto
złoto rozpuszczalne 183
złoto w listkach 183
złoty (pieniądz)
złoty czerwoniec 450
złoty litewski 445
złoty polski 445

znak
znak akcentu (akcentuacyjny) 98, 136, 246, 299,
376, 377
znak cesarski w papierze 199
znak diakrytyczny 14, 26, 94, 97, 140, 214, 215,
237, 246
znak Drukarni Moskiewskiej 326
znak drukarski 208
znak drukowany 318
znak graniczny 399
znak interpunkcyjny 97, 98, 103, 109, 116, 136,
137, 212, 214, 216, 261, 377, 383–385
znak krótkości 94, 95
znak miękki 116, 228, 384
znak nadpisany 98, 99, 114–116, 222, 237, 246,
256, 258, 262, 263, 280, 281, 283, 375,
379, 381, 383, 384
znak pieniężny — pieniądz sowiecki
(sowznak) 450, 451
znak pisarski 257
znak producenta w papierze 67, 189, 199
znak przeniesienia 247
znak przestankowy 97, 104, 114, 118, 119, 222
znak przydechu 98, 246, 376, 377
znak rozdzielający (twardy) 96, 97, 113, 115, 116,
123, 129, 130, 384
znak rozliczeniowy — pieniądz sowiecki 450
znak równości 247
znak skrótu 99, 223, 381
znak sowiecki w papierze 199
znak stenograficzny 305, 306
znak ściągnięcia 99
znak własnościowy 192, 193, 199, 297
znak wodny (markowy, filigran) 19, 22, 39, 40, 49,
62, 66, 67, 173, 189–199, 201, 307, 313, 450
znaki skarbowe sowieckie 450
znaki wróżebne 85
zwód
zwód języka (извод) — redakcja 77, 100, 101
zwód latopisarski 29, 62, 362–364
źródło
źródło aktowe 392
źródło historyczne 24, 28, 29, 37, 40, 55, 65, 141,
382, 384, 388, 390
źródło historyczne nowożytne 375, 382
źródło historyczne średniowieczne 382
źródło materialne 141
źródło narracyjne 174, 262, 387, 391
źródło pisane 15, 141, 392
źródło prawa 387, 399, 412, 413
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SPIS ILUSTRACJI

1. Rysunek A. Olenina i fotografia zabytku oraz współczesne odczytanie tekstu wykutego na
„Kamieniu Tmutarakańskim” (<http://www.novgorod.ru/images/1324.gif>) . . . . . . . . . . . . . . .
2. Typikon Jerozolimski (Księga nabożeństwa na każdy dzień roku) w redakcji z XV w.
ze sfałszowanym przez Sułakadziewa rzekomym zapisem metropolity Hilariona z 1051 r.
oraz drugi Typikon z XV w. z rzekomym wpisem ihumena Sylwestra („Богослужебный
устав Иерусалимский”, za: <http://maxbooks.ru/images/slavimg/88.jpg> i <http://maxbooks.
ru/images/slavimg/89.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Szesnasta deseczka z „Księgi Welesa” badana przez Lidię Żukowską
(<http://knigevelesa.ucoz.ru>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Znaczek pocztowy z 1956 r., „225 rocznica lotu Kriakutnego”
(<http://www.letsfly.com.ua/ kvo-servis/blog/230-ne-mongolfe-edinymi>) . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Okładki różnych wydań podręcznika E. Karskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Wydanie 4 z 1913 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Stylizowana karta tytułowa z 1928 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Wznowienie z 1979 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Karty tytułowe kolejnych wydań podręcznika W. Szczepkina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Wydanie pierwsze z 1918 [1920] r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Przedruk z 1967 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Wznowienie z 1979 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Okładka jedynego wydania podręcznika L. Czeriepnina z 1956 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Obszar misyjny Cyryla i Metodego (rysunek autora na podstawie: <https://ivovblog.files.
wordpress.com/2011/07/mapavm.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Płyta nagrobna Cara Samuela z 993 r. (П. А. Лавров, Палеографическое обозрение
кирилловского письма, „Энциклопедия славянской филологии”, вып. 4.1., Петроград
1915, s. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Słynny napis na dzbanie znalezionym w Gniezdowie (Т. В. Рождественская, Древнерусские
надписи на стенах храмов: новые источники XI–XV вв., С. Петербург 1992, s. 27–30;
А. А. Медынцева, Новгородские находки и дохристианская письменность на Руси,
„Советская археология”, 1984, № 4, s. 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Podział Słowiańszczyzny wschodniej na zachodnioruski i wielkoruski obszar językowy
(rysunek autora na podstawie: Ю. Б. Коряков, Карты славянских языков, [w:] Языки мира:
Славянские языки, Москва 2005, s. 640–641) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Zestaw 45 liter I. Fiodorowa w trzech kolejnych układach ośmiokolumnowych
(Н. Е. Кузякина, Уроки по культуре работы с книгой, podręcznik na prawosławnym
portalu oświatowym „СЛОВО” <http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/38145.php>) . . . . . . . .
13. Strona tytułowa podręcznika do geometrii, wydanego w Moskwie w 1708 r.
(<http://www.speakrus.ru/articles/peter/peter_12.gif>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Strona tytułowa pierwszego w Rosji drukowanego poradnika pisania listów
(<http://bibliofil.ucoz.ru/publ/knigi/raritety/priklady_kako_pishutsja_komplimenty_raznye_
instrukcii_dlja_romantikov_vremen_petra_pervogo/3-1-0-2>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Wydruk pierwszej wersji nowego druku „cywilnego”, zatwierdzony przez cara 29 stycznia
1710 r., z własnoręczną uwagą Piotra I dopisaną na wewnętrznej stronie
(za: Я. Б. Шницер, Иллюстрированная всеобщая история письмён, Москва 1995
(1 wyd. 1903) — <http://slovnik.narod.ru/rus/shnizer/index.html>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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16. Alfabet z „Gramatyki” Akademii Rosyjskiej
(wyd. 1819, s. 2–3, <http://ijitsa.imwerden.net/Rossijskaja_grammatika_1819.djvu>) . . . . . . .
17. „Słowniki XXI wiekuˮ (<http://slovari21.ru/club/program>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Wróżebny krąg z czaszy nr 2 z Lepiesowki, wg interpretacji B. Rybakowa
(Б. А. Рыбаков, Язычество древней Руси, Москва 1987, s. 167) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Rytualny dzban z sioła Romaszki i jego interpretacja przez B. Rybakowa
(tamże, s. 179–180) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Naczynie z sioła Wojskowo i rozwinięcie jego ornamentu (tamże, s. 172) . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. Publikowany w „Prawdzie” z 27 I 1918 r. fragment dekretu Sownarkomu o zmianie
kalendarza (<http://grigam.narod.ru/kalend/izo39.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Kartki z kalendarza sześciodniowego z lat trzydziestych XX w.
(<http://altfast.ru/uploads/ posts/2010-06/1277467765_11.jpg >) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Fazy księżyca (rysunek autora na podstawie: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Mond_Phasen.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. Rozłożenie wruceletnych liter na palcu wskazującym, służące ustaleniu dnia tygodnia podanej
daty kalendarzowej (И. А. Климишин, Календарь и хронология, Москва 1990, rys. na
s. 264) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. Rozłożenie liter i liczb na palcach lewej ręki służące wyznaczeniu cyklu słonecznego
i wruceleta (litery niedzieli) (tamże, rys. na s. 265) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. Rozłożenie liter i liczb na prawej ręce, służące wyznaczeniu cyklu księżycowego i użytecznej
litery (tamże, rys. na s. 267) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. Rozłożenie liter na lewej dłoni, służące wyznaczeniu kluczowej litery
(tamże, rys. na s. 269) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. Rozłożenie liczb na palcach prawej ręki, służące wyznaczeniu indyktu
(tamże, rys. na s. 271) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. Cery z wykopalisk w Nowogrodzie (<http://www.bibliotekar.ru/rusNovgorod/17.htm>) . . . . . . .
• 1 i 2 — XI w. (wykop Nerewski); 3, 4, 5, 6 — XII w. (wykop Troicki) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 1 — XII w. (wykop Troicki); 2 — XIII w. (wykop Iljiński); 3 — XIII/XIV w. (transza
na ul. Nikityńskiej); 4 — XIV w. (wykop Nerewski); 5 — XIV w. (wykop Troicki) . . . . . . .
30. Tabliczka woskowa odkryta w 2008 r.
(< http://www.mypskov.info/content/v-pskove-obnaruzhili-zapisnuju-knizhku-xv-veka>) . . . .
31. Psałterz Nowogrodzki z XI w., pierwsza karta (<http://pravcultura.narod.ru/3.html>) . . . . . . . .
32. Psalm 75 z Psałterza Nowogrodzkiego (fragmenty)
(<http://pravcultura.narod.ru/3.html>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33. Znaki wodne z Ewangeliarza monasteru Sijskiego (ok. 1680–1690), k. 5–6
(<http://virtmuseum.aonb.ru/sea/images/sea_big5.jpg> i </sea_big6.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . .
34. Filigran najstarszego papieru z XVI w. (rysunek autora na podst.: А. В. Сиренов, Датировка
рукописей по маркировочным знакам бумаги. Учебное пособие ккурсу „Русская
палеография”, [w:] Н. Г. Рогулин, К. Б. Назаренко, А. В. Сиренов, Специальные курсы
по источниковедению истории России, отв. ред. С. Г. Кащенко, Москва–С.–Петербург
2006, rys. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35. Położenie znaku wodnego na arkuszu (rysunek autora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. Położenie znaku wodnego na kolejnych fragmentach arkusza (rysunek autora) . . . . . . . . . . . . .
37. Koperty i ich formaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Klasyczne kształty kopert (rysunek autora za: <http://dobiura.eu/index.php?cPath=74>) . . . . . . .
• Najczęściej stosowane wymiary kopert
(rysunek autora za: <http://sklep.gamat.eu/go/_info/print.php?id=3894>) . . . . . . . . . . . . . . . . .
38. Listy żołnierskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Sposób składania listu żołnierskiego (<http://edu.vmdaily.ru/photo/vecherka/2012/06/
file65e6813shwhn20dshrd_800_480.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Zachowane rosyjskie listy frontowe (<http://victory.sokolniki.com/EditorFiles/image/
Material/ba7eb8f48230bd570ef3b8593c09c03b.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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39. Tabliczka z końca XIX w. z żeńskiej szkoły parafialnej w Symbirsku (Muzeum Edukacji
w Symbirsku: <http://www.nationalcard.ru/museum_info2187.html>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40. Typowa tablica uczniowska do nauki pisma czteroliniowego (<http://dic.academic.ru/pictures/
wiki/files/83/Slate_hg.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41. Typowy kałamarz szkolny (średnica otworu w ławce ok. 45 mm) (<http://etnomuzeum.eu/
Obiekty,70_kalamarz_lipiec1.html>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42. Temperówka z żyletką (<http://wiadomosci.wp.pl/gid,11730987,gpage,8,img,11731066,
kat,355,title,Niezawodne-choc-z-PRL-u,galeria.html>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43. Żyletka w klasycznym kształcie
(<http://www.psdgraphics.com/file/razor-blade-on-white.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44. Współczesne temperówki ręczne (fotografia autora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45. Temperówka na korbkę (<http://www.biuroszkola.com.pl/product.php?id_product=200>) . . . . . .
46. Temperówka z napędem elektrycznym
(<http://sklep.franet.pl/galerie/t/temperowka-elektryczna_295.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47. Różne rodzaje stalówek (<http://www.nn.ru/data/forum/images/2010-06/
23428384-_004.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48. Grafion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49. Grafos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50. Rapidopgraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51. „Św. Dorota”, ksylografia z ok. 1430 r. (<http://dic.academic.ru/pictures/
enc_pictures/i_565.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52. Biblia pauperorum, druk niemiecki z ok. 1470 r., 280 × 213 mm, National Gallery of Art,
Washington (<http://www.wga.hu/html/m/master/zunk_ge/zunk_ge5/2bibliap.html>) . . . . . . . .
53. Najstarsze druki cyrylickie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• „Mała książeczka podróżna” Franciszka Skoryny, Wilno 1522
(<http://polymia.narod.ru/skaryna/ x25_1_malpodorkn.gif>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Anonimowe tzw. „Wąskoczcionkowe Cztery Ewangelie”, Moskwa 1553/1554
(Узкошрифтное Четвероевангелие: <http://virtmuseum.aonb.ru/z5/
images/z5_aebig1.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Szerokoczcionkowy druk: „Apostoł” I. Fiodorowa, Moskwa 1564 r.
(<http://virtmuseum.aonb.ru/z5/images/z5_ap64_big1.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54. Schemat druku wklęsłego (<http://www.wiw.pl/sztuka/plastyka/techniki/grafika/pict/
wklesly-z.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55. Uproszczony schemat druku offsetowego (<http://www.cmykreative.com/useful/
offset_lithography.htm>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56. Czcionka drukarska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57. Powielacz białkowy z wałkiem używany w okresie stanu wojennego po 1981 r.
(<http://www.bj.uj.edu.pl/~plok/portal/php/obieg_show_contact3.php?ID=143>) . . . . . . . . . . .
58. Ramki do sitodruku (<http://www.bj.uj.edu.pl/~plok/portal/php/obieg_show_contact3.
php?ID=143>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59. Powielacz mimeograf z ok. 1910 r.
(<http://www.instappraisal.com/appraisal/ab-dick-no-77-mimeograph>) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60. Powielacz z ok. 1982 r.
(<http://static.polskieradio.pl/images/cd290c14-43e5-4d34-9c6f-4d4d7654315c.jpg>) . . . . . . .
61. Współczesny powielacz ręczny (fot. ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności <http://
zbiory.ecs.gda.pl/images/gallery/8/ca7e9c3053f8f3a/big.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62. Monotyp — część zapisująca tekst na taśmie papierowej i odlewnia czcionek
(<http://www.johnjarroldprintingmuseum.org.uk/history.html>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63. Linotyp używany w Rosji
(<http://www.johnjarroldprintingmuseum.org.uk/history.html>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64. Korekta poszczególnych wierszy w szpalcie (<http://www.johnjarroldprintingmuseum.org.uk/
history.html>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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65. Maszyna konstrukcji C. Scholesa z 1873 r.
(<https://dullmen.files.wordpress.com/2010/02/250px-sholes_typewriter1.jpg>) . . . . . . . . . . . . 219
66. Bogato zdobiony prototyp Remingtona
(<http://typewriter.piwko.pl/maszyny/historia.html>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
67. Typowa maszyna do pisania z półkolistym urządzeniem czcionek uruchamianych systemem
dźwigni przez poszczególne klawisze i przewijaną taśmą barwiącą (<http://imgs.inkfrog.com/
pix/UncleDearest/Antique_Olympia_Filia_Typewriter_1934.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
68. Mechanizm głowicowej maszyny do pisania koncernu (IBM Golfball typewriter)
(<http://www.gallagher.com/photos/2008/ibm_selectric_II_correcting_tape.jpg>) . . . . . . . . . . . 219
69. Schemat działania telegrafu (rysunek autora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
70. Telegraf systemu Hughesa produkcji firmy Siemens und Halske w Muzeum Techniki
w Warszawie (<http://i.pinger.pl/pgr478/bdbc1564000d875e4fef07f8/_DSC6772.jpg>) . . . . . . . 220
71. Telegram przesłany dalekopisem (w zbiorach autora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
72. Ustaw duży: Ewangeliarz Ostromira, k. 24 (fragment)
(<http://ruspismo.net/manuscript/ostr245b.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
73. Ustaw średni: Izbornik Światosława 1073 r., k. 28 (fragment)
(<https://fotki.yandex.ru/next/users/ksana-k/album/171568/view/394665>) . . . . . . . . . . . . . . . . 230
74. Ustaw drobny: Minieja 1095 r., k. 56 (fragment)
(<http://ruspismo.net/manuscript/okp395min1095.gif>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
75. Znaki późnego ustawu z XIV w. (<http://ruspismo.net/manuscript/okp395min1095.gif>) . . . . . . . 231
76. Przykłady późnego ustawu z charakterystycznym zwężeniem liter
(<http://www.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=1&manuscript=015>: Мерило праведное;
Палеографические снимки съ русскихъ рукописей XII–XVII вв., С. Петербург 1901,
tabl. VIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
77. Gramota nr 413 (ok. 1400–1410; w rejestrze [1400]) (А. А. Зализняк, Палеография
берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование, [w:] В. Л. Янин,
А. А. Зализняк, Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990–1996 гг.).
Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование, т. 10,
Москва 2000, s. 272) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
78. Ustaw brzozowych gramot (opracowanie własne na podstawie 40 tablic: А. А. Зализняк,
Палеография берестяных грамот…, s. 152–217) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234, 235
79. Zasady stosowania tytła (<http://www.philol.msu.ru/~tezaurus/docs/1/articles/4/2/1>) . . . . . . . 246
80. Pismo dwuliniowe i czteroliniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
• Umowne dwie linie pisma, ustaw: Ewangeliarz Ostromira 1056 r.
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147. Format papieru wg normy ISO (rysunek autora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148. Rekonstrukcja antycznego zeszytu — wiązki czterech deseczek z woskowymi tabliczkami
do pisania, z gr. τετρά — cztery, oraz dyptyku, złożonego z 2 deseczek (<http://www.nkj.ru/
upload/iblock/c08/c0875a0fa549a835660f1cd1b7b30603.jpg>: portal internetowy czasopisma
„Наука и жизньˮ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149. Paginacja w Metryce Litewskiej (mikrofilm: RGADA, fond 389, nr 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150. Paginacja w książce z 1717 r.
(От азбуки Ивана Федорова до совремнного букваря, s. 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151. Układ stron w składce — arkusz in octavo (rysunek autora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152. Przykład szycia książki w ramie. Obecnie stosowane są ramki z regulowaną wysokością
listwy górnej (<http://www.rifmovnik.ru/lib/2/014.png>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153. Grzbiet księgi bez zewnętrznego skórzanego okrycia (С. А. Клепиков, Описание древних
русских обиходных переплетов, [w:] Методические рекомендации по описанию
славянорусских рукописных книг, Москва 1976, вып. 2, ч. 1, s. 68, rys. 5) . . . . . . . . . . . . . . . .
154. Schemat mocowania rzemieni splotu do desek okładzin i zapinek (przekrój poprzeczny)
(rysunek autora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155. Basmy prostokątne bordiurowe (С. А. Клепиков, Описание…, s. 68, rys. 2 A) . . . . . . . . . . . . .
156. Basmy wypełniające (tamże, s. 68, rys. 2 Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157. Radełka i przykład wzoru wytłoczenia, jakie można dzięki nim uzyskać
(tamże, s. 65, rys. 1 Б i s. 66, rys. 2 B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158. Zapinki typu pierwszego w rozłożonej oprawie (<http://www.facsimile-editions.com/shared/
images/mb/openbinding.l.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159. Zapinka typu drugiego (<http://uonb.ru/old/kniga_pam/collection/img/
evangelie_uchit/05.JPG>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160. Górna okładzina z narożnikami symbolizującymi czterech ewangelistów i średnikiem
przedstawiającym ukrzyżowanie Chrystusa. Rosja XVII w. (<http://sschool8.narod.ru/
Rukopis/07_5as.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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161. Schematyczny obraz okładziny z narożnikami, średnikiem i symetrycznie rozłożonymi
żukami. Oprawa typu nowogrodzkiego XIV–XV w. (C. A. Клепиков, Описание…, s. 67,
rys. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162. Oprawa Ewangeliarza Mścisława Wielkiego pisanego przez Aleksa, syna prezbitera,
i zdobionego złotem przez Żdana, wykonanego w Konstantynopolu
(<http://sschool8.narod.ru/Rukopis/07_4a.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
163. Oprawa Ewangelii Tygodniowej Fiodora Koszki z 1392 r. (<http://s001.radikal.ru/
i196/1002/5a/17731c9a562f.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164. Schemat tłoczeń na obu okładzinach typu nowogrodzkiego z XV w.
(С. А. Клепиков, Описание…, s. 69, rys. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165. Schemat systemu zdobień przedniej i tylnej okładziny z późnego okresu nowogrodzkiego
(tamże, s. 72, rys. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166. Schemat rozłożenia zdobień na przedniej okładzinie opraw Ławry Troicko–Sergijewskiej
(tamże, s. 75, rys. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167. Typowy średnik z introligatorni Ławry Troicko–Sergijewskiej z XVI–XVII w.
(tamże, s. 74, rys. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168. Średnik z motywem walki lwa z jednorożcem z introligatorni Drukarni Moskiewskiej
(tamże, s. 76, rys. 15) i ten sam motyw na frontonie budynku tej drukarni na ulicy Nikolskiej
w Moskwie (fotografia autora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169. Minieja służebna, wydanie Moskiewskiej Drukarni z 1645 r., typowa skórzana tłoczona oprawa
(<http://www.gallery-visconti.ru/upload/iblock/d39/tesue%20cla.PNG> i <http://adelanta.biz/
upload/iblock/056/05652b40cfdeed72915dbf11cf56c3c5-resized-x150.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . .
170. Oprawa Biblii Ostrogskiej Iwana Fiodorowa z 1582 r., Lwów, koniec XVI w.
(<http://polygraphicbook.narod.ru/text/Images/2/2/Image-83.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171. Schemat litewskiej prawosławnej oprawy monasterskiej z Supraśla z 1651 r.
(С. А. Клепиков, Описание…, s. 76–77, rys. 16 i 16A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172. Średniowieczne oprawy ze zbiorów Rosyjskiej Biblioteki Państwowej w Moskwie (<http://
vivovoco.rsl.ru/VV/BOOKS/DANGER/BOOK_2.JPG>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173. Średniowieczne oprawy ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Petersburgu
(<http://www.nlr.ru/fonds/manuscripts/images/rus/63_b.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174. Pateryk Jerozolimski, oprawa S. Szełonina z XVII w. (<http://virtmuseum.aonb.ru/sol/images/
sol_big50.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175. Typowa siedemnastowieczna oprawa skórzana (<http://img0.liveinternet.ru/images/
attach/c/0//52/35/52035492_sol_big142.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176. Oprawa Troicko–Sergijewska (<http://www.stsl.ru/manuscripts/medium.
php?col=5&manuscript=160&pagefile=160-0001>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177. Słownik języka czeskiego z 1845 r. (<http://rarebook.mgimo.ru/book/081139/
081139_1.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178. Luksusowe boki ksiąg:
• Apostoł XVI w. (<http://img-fotki.yandex.ru/get/3601/v3834400.a3/0_28627_f55ced37_L>) . . . . .
• Ewangelia, Lwów 1722 r. (<http://www.antiquebooks.ru/pic/8/7579/85606_3.jpg>) . . . . . . . .
179. Akt Ułożenia soborowego 1649 r. Stołbiec o długości 309 metrów, składający się
z 959 sklejek (sstawów), przechowywany w pozłacanym srebrnym pojemniku, ufundowanym
przez Katarzynę II w 1767 r. (<http://www.rusarchives.ru/pik/events/ekaterina/687.jpg>) . . . . .
180. Typowy stołbiec opracowany w archiwum, z nadrukowaną banderolą informującą
ogólnikowo o zawartości (<http://www.ruscenter.ru/i/istor/pism/del/stolb.gif>) . . . . . . . . . . . . .
181. Wyjęty ze stołbca i rozłożony na kartki list posłów cara Michała Romanowa w sprawie
delimitacji granicy litewsko–rosyjskiej po pokoju w Polanowie z 7 XI 1634 r.
(Biblioteka Kórnicka, rkp. BK 1542, k. 52 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182. Okładka słynnej sprawy kremlowskich lekarzy oskarżonych przez Stalina o spisek
(<http://a.imageshack.us/img25/96/deloeak.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183. Typowe tomy spraw karnych (<http://www.gorodnews.ru/mk/img/thumb.php?id=489.
jpg&w=350>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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184. Typowy skoroszyt do założenia sprawy (<http://www.gorodnews.ru/mk/img/thumb.
php?id=489.jpg&w=350>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
185. Pakiet zapieczętowany z syntetycznym opisem zawartości w pieczęci (<http://www.krsk.aif.ru/
application/public/news/big/868/80d68c37e1666fec0b037484551a4e96.kras.jpg>) . . . . . . . . . . . . 335
186. Szycie akt sądowych (<http://www.tok.fm/TOKFM/51,97907,9065886.html?i=2>) . . . . . . . . . 336
187. Wzory ramek wg W. Szczepkina (В. Н. Щепкин, Учебник русской палеографии, s. 49,
rys. IX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
188. Zastawki z Ewangeliarza Ostromira (<http://www.ruspismo.net/zastav_ostromir.htm>) . . . . . . . 341
189. Inicjały z Księgi Światosława 1076 r. (Ф. И. Буслаев, Русское искусство в оценке
французского ученого, [w:] Исторические очерки Ф. И. Буслаева по русскому орнаменту
в рукописях, Петроград 1917, s. 11, rys. 10 i 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
190. Inicjały z Ewangeliarza Ostromira
(<http://cyrillitsa.ru/uploads/posts/2012-05/1337080629_08_1h.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
191. Inicjały i zastawki z Księgi Sawy (В. H. Щепкин, Саввина книга, [w:] Памятники
старславянского языка, т. 1, вып. 2, С.–Петербург 1903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342, 343
192. Księga Sawy, k. 133v–134 (<http://www.ruspismo.net/manuscript/savva/
133-134_gb41.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
193. Inicjały z motywami zwierzęcymi z Ewangeliarza Juriewskiego, Nowogród Wielki
1119–1128 r. (Русские орнаменты, сост. В. И. Ивановская, Москва 2006, s. 16–23) . . . . . . . 344
194. Inicjały stylu teratologicznego (<http://www.ruspismo.net/dropped_an.htm>;
Русские орнаменты, s. 24–28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
195. Typowe zastawki teratologiczne z XIV w. (<http://www.ruspismo.net/zastav_after.
htm#oh44>; Русские орнаменты, s. 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
196. Wybrane przykłady ornamentu bałkańskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
• Chronograf Georgiosa Hamartolosa z 1386 r. (Палеографические снимки съ греческихъ и
славянскихъ рукописей Московской Синодальной Библиотеки
VI–XVII века, Москва 1863, tabl. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
• Przykłady z druków wydanych w Krakowie w XV w. (Палеографические снимки
шрифтовъсъ XV–го вѣка по XVIII–й принадлежащие къ Обстоятельнму описанию
старопечатныхъ книгъ славянскихъ и российских, хранящихся въ библиотеке графа
Федора Андреевича Толстова, Москва 1841, tabl. II, nr 2 i 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
• Zastawka drukowana z połowy XVI w. (tamże, tabl. VI, nr 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
• Grecki chronograf z 1622 r. (Ф. И. Буслаев, Русское искусство…, s. 61, rys. 48) . . . . . . . . . 346
197. Inicjały w stylu neobiznatyjskim (Русские орнаменты, s. 32–34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
198. „Plecione” zastawki w stylu bułgarsko–serbskim (<http://ruspismo.net/ornament/oh50.gif>;
<http://ruspismo.net/ornament/oh88.gif>; Русские орнаменты, s. 45, 46, 48, 49, 74) . . . . . . . . . 347
199. Zastawka z Biblii Giennadijewskiej z 1499 r. (Палеографические снимки съ греческихъ и
славянскихъ рукописей…, tabl. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
200. Iluminacje Biblii Gutenberga (<http://biblia.wiara.pl/files_upload/old/biblia.wiara.pl/
elementy/BG1.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
201. Zastawka z „Apostoła”, Moskwa 1564 r. (<http://www.spsl.nsc.ru/rbook/Издания Ивана
Федорова/Апостол-московское издание/Jpeg-8x/009.jpg> fragment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
202. Zastawki w stylu bizantyjskim (Русские орнаменты, s. 53 i 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
203. Zastawka, inicjał i numeracja wersetu z tzw. Ewangelii Filareta 1537 r. (ГИМ, Син. № 62.
Палеографические снимки съ греческихъ и славянскихъ рукописей..., tabl. 40) . . . . . . . . . . . . 349
204. Kwieciste inicjały i zastawki w stylu neobiznatyjskim (<http://www.biblia.okis.ru/foto/
biblia/1224.jpg>; <http://www.biblia.okis.ru/foto/biblia/1222.jpg>; Русские орнаменты,
s. 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
205. Połączone motywy roślinne i plecionki w iluminacji oraz dwa rodzaje inicjału Ewangelii
Peresopnickiej z 1561 r. (<http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/zobrazennya/1556.peresop.
evangelie%284%29.jpg>; <http://www.adef.com.ua/ru/img_inc/book-ev-page-03.php>;
<http://www.bibliotekar.ru/rus/102-2.files/image001.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
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206. Barokowa ornamentyka Ewangeliarza monasteru Sijskiego z końca XVII w.
(kilka kart jest dostępnych na stronie <http://virtmuseum.aonb.ru/sea/sea_big.html>) . . . . . . . .
207. Frontispis i strona tytułowa „Pomorskich odpowiedzi” z końca XVIII w.
(<http://www.raruss.ru/images/stories/slavonic/pomorskie%20otvety/02.jpg>) . . . . . . . . . . . . .
208. Frontispis i strona tytułowa „Świąt śpiewaczych”, początek XIX w. (<http://str.crestinortodox.ro/foto/1248/124740_coborarea_la_iad_cantarile_bisericesti.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . .
209. Zastawki w stylu pomorskim z pierwszej połowy XVIII w. (z prawej — zastawka z rękopisu
„Pomorskich odpowiedzi” z ok. 1720 r. <http://fotki.yandex.ru/users/
riazanov-mli/view/392987/>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210. Inicjały dokumentów z XVI i XVII w. (opracowanie autora na podstawie: S. Pamerneckis,
wydanie 1991, ryc. nr 7, 8, 13, 14 i wydanie 2012, ryc. 9. И. С. Беляев, Практический
курс…, s. 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211. Przykłady bizantyjskich miniatur z X w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Menologium, Commemoratio S. Theoduli (<http://books.google.pl/books?id=vqFzw9R-vCQ
C&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=true> s. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Certamen S. Martyris Abibi (tamże, s. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212. Ewangeliarz Ostromira — św. Marek Ewangelista (<http://www.pravoslavie.ru/sas/
image/100224/22401.b.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213. Księga Światosława — frontispis (<http://izbornyk.org.ua/zapas/1073_128zv.jpg>) . . . . . . . . .
214. Modlitewnik Gertrudy — Bogurodzica na tronie (<http://sbiblio.com/biblio/archive/
sarabanov_ist/images/01_clip_image004_0000.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215. Ewangeliarz Mścisława — św. Łukasz Ewangelista (<http://ancient.rossistoria.ru/img/Luke_
the_Evangelist_Mstislavovo_Evangelie.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216. Ewangeliarz Pouczenia Konstantyna — św. Borys (<http://xreferat.ru/47/1648-1-illyustraciiv-srednevekovyh-russkih-knigah.html>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217. Ewangeliarz Pantelejmona — św. męczennicy Pantelejmon i Katarzyna
(<http://www.logoslovo.ru/media/pic_middle/2/6332.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
218. Służebnik Warłaama Chutyńskiego — Liturgia św. Jana Chryzostoma
(<http://www.pravoslavie.by/images/_conten/2012/03/6-79326/gl_b.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . .
219. Ewangeliarz Halicki (<http://i142.photobucket.com/albums/r105/gioconda_ua/UA_info/
XII-XIIIcHalychGospel-Mark.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220. Ewangeliarz Spasski — przykład nieudanego naśladownictwa (<http://yaroslavlen.ru/pic/16b.
jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221. Simonowski Ewangeliarz Aprakos — św. Mateusz Ewangelista
(<http://sbiblio.com/biblio/archive/sarabanov_ist/images/02_clip_image020_0000.jpg>) . . . . . . .
222. Kroniki Georgiosa Hamartolosa (<http://www.bogoslov.ru/data/2012/07/13/1237242374/
2Georgii_Amartol.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
223. Ewangeliarz Sijski, ok. 1340 r. (<http://virtmuseum.aonb.ru/se14/images/se_super1.jpg>) . . . . . . .
224. Psałterz Iwana Groźnego, druga połowa XIV w. (<http://sbiblio.com/biblio/archive/
sarabanov_ist/images/03_clip_image008_0010.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225. Psałterz kijowski z 1397 r. (<http://www.cirota.ru/forum/images/71/71586.jpeg>) . . . . . . . . . .
226. Ewangeliarz Chitrowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• św. Mateusz (<http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/07/evangelie-hitrovo.fragment1-4.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• św. Jan (<http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/07/evangelie-hitrovo.fragment1-3.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
227. Latopis Radziwiłłowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Cyryl i Metody tworzą alfabet słowiański (<http://asp.mmc.nsu.ru/default.aspx?
db=ART&int=VIEW&el=835&templ=VIEW>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Walki książąt dzielnicowych <http://asp.mmc.nsu.ru/default.aspx?
db=ART&int=VIEW&el=705&templ=VIEW>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228. Ilustrowany zwód latopisarski (1568–1576) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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• Schodowy fronton wg W. Szczepkina (В. Н. Щепкин, Учебник русской палеографии,
s. 78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Budowa cerkwii w Moskwie (<http://oldpspb.ru/faksimilnye-izdaniya/> Лицевой
летописный свод царя Ивана IV Грозного, Русь, часть 22 (1562–1566), s. 177) . . . . . . . . .
• Dwie miniatury przedstawiające działalność Iwana Groźnego (<http://oldpspb.ru/
faksimilnye-izdaniya/> Лицевой летописный свод царя Ивана IV Грозного, Русь, часть
23 (1566–1575), s. 468 i 489) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilustracje z książki Kozmy Indikopłowa o zwierzętach w Azji — onager i nosoróg
(<http://www.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=5&manuscript=075&pagefile=
075-0269>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powiększone marginalne ilustracje z Psałterza Godunowa (skan w formacie PDF na portalu:
<http://www.goldbiblioteca.ru/religiya/religiya1kn2/146.php>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pochód koronacyjny i uczta carska z „Księgi o wyborze i koronacji cara Michała
Fiodorowicza” (<http://www.booksite.ru/enciklopedia/towns/45.jpg>
oraz <http://www.runivers.ru/upload/iblock/4e2/pir.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portret cara Aleksego i herb Rosji z „Carskiego Tytularnika” (<http://www.varvar.ru/arhiv/
gallery/manuscripts_russian/tituljarnik/alexey1.html> oraz <http://www.gerbroda.ru/history/
image/df5354693177e83e8ba089e94b7b6b55.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilustrowana suplika Wspołochowa (<http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000171/pic/
000110.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dyplom Piotra I (<http://www.empire-rus.ru/images/gramota.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dyplom Anny Ioannowny (<http://www.typeart.ru/details.php?image_id=320>) . . . . . . . . . . . .
Przywilej Elżbiety I z 1741 r. (<http://russia.internetdsl.pl/gerb.files/image006.jpg>) . . . . . . . .
Rokokowy dyplom Elżbiety I (<http://www.nasledie-rus.ru/img/980000/980304.jpg>) . . . . . . .
Przywilej dla gen. P. Zawadowskiego z 1779 r. (<http://www.nasledie-rus.ru/
img/860000/860108.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przywilej dla I. Orłowa (<http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/pics/9502-pictures.php?
picture=950208>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klasycystyczny przywilej Katarzyny II (<http://www.greeks.in.ua/uploads/images/
00/00/01/2010/09/22/a6eec1.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przywilej Katarzyny II z 1794 r. (<http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/pics/7402-pictures.
php?picture=740210>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przywilej Pawła I (<http://chron.eduhmao.ru/img_11_29_0_4.jpeg>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dwie miniatury i zastawka z pierwszej karty z „Żywota św. Sergiusza Radoneskiego”
z 1853 r. (<http://www.stsl.ru/manuscripts/book.php?col=3&manuscript=001>) . . . . . . . . . . . .
Miniatury z Apokalipsy, ok. 1788 r. (<http://biblia.okis.ru/fotogalery.1483.2.html>) . . . . . . . . .
Typowy osiemnastowieczny komiksowy łubok „Ѡ күпцовой жене и привощике”
(<http://gravura.ts6.ru/book_history_engraving/russian_copper_splint.html>) . . . . . . . . . . . . . .
„Znak na niebie w 1736 r.”, 1830–1840 r. (<http://http://gravura.ts6.ru/book_history_
engraving/russian_copper_splint.html>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Ach! Czarne oczy pocałuj choć raz”, XVIII w. (<http://gravura.ts6.ru/book_history_
engraving/russian_folk_picture_splint_on_the_tree.html>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Historia o Bowie”, 1830 r. (<http://gravura.ts6.ru/book_history_engraving/russian_copper_
splint.html>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Okolicznościowy druk „Zdobycie twierdzy Bendery, 1789 r.” (<http://gravura.ts6.ru/book_
history_engraving/russian_folk_picture_splint_on_the_tree.html>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasyl Koreń, Biblia, 1696 r. (Василий Корень, Библия, 1696 г., [w:] Е. А. Мишина,
Русская гравюра на дереве, XVII–XVIII вв., b.d., s. 66, 69, 71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Księga Rodzaju, k. 5 (<http://www.booksite.ru/enciklopedia/faith/10.jpg>) . . . . . . . . . . . . . . .
• Księga Rodzaju, k. 16 (<http://www.booksite.ru/enciklopedia/faith/12.jpg>) . . . . . . . . . . . . . .
• Jeźdźcy Apokalipsy, k. 13 (<http://cyrillitsa.ru/uploads/posts/2012-05/1336067945_1i400.jpg>) . . .
Nagłówek dokumentu Aleksandra Jagiellończyka z 18 sierpnia 1495 r.
(AGAD, Archiwum Radziwiłłowskie, dz. XI, nr 10, k. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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252. Nagłówek dokumentu Zygmunta Augusta z 30 kwietnia 1562 r.
(Biblioteka Kórnicka, sygn. BK 1536, k. 93r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
253. Nagłówek dokumentu cara Michała Romanowa z 22 sierpnia 1635 r.
(Biblioteka Kórnicka, sygn. BK 1542, k. 48r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254. Przykład skrótów stosowanych w kancelarii W. Ks. Litewskiego — lista świadków, 1511 r.
(AGAD, Archiwum Radziwiłłowskie, Dz. II, ks. 6010, k. 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255. Pismowniki z pierwszej połowy XIX w. (<http://www.auction-imperia.ru/i/booklot/_DSC3553-25.
jpg> oraz <http://img11.nnm.me/0/b/5/9/a/2ab69deb1e0a59fc82c3a297441.jpg>) . . . . . . . . . . . . . .
256. Dokument rosyjski z Królestwa Polskiego, 1853 r.
(AP Kalisz, zesp. 610: Naczelnik Wojskowy Kaliski, sygn. 99, s. 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257. Wzory pism w resorcie wojennym Rosji
(<http://www.twirpx.com/file/275269>, s. 45, 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258. Pismownik Sazonowa i Bielskiego (różne wydania: <http://www.antikbook.ru/admin/editor/
image/ajonihxb.jpg> <http://www.bukinist.su/books_imgs/2494_3541_04.jpg>) . . . . . . . . . . . .
259. Piędź (Б. А. Рыбаков, Русские системы мер длины XI–XV вв., „Советская этнография”,
1949, № 1, s. 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260. Łokieć (tamże, s. 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261. Sążeń (tamże, s. 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262. Półsążeń (tamże, s. 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263. Podział powierzchni dziesięciny (rysunek autora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264. Monety litewskie Aleksandra Jagiellończyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Denar litewski (пенязь) Aleksandra Jagiellończyka, Wilno
(http://www.munze.ru/mid/pol/images/denaljag.jpg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Półgrosz litewski Aleksandra Jagiellończyka, Wilno
(http://www.munze.ru/mid/pol/images/halfgraljag.jpg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265. Monety litewskie Zygmunta Starego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Półgrosz litewski Zygmunta Starego, Wilno 1527 r.
(http://www.munze.ru/mid/pol/images/halfgrsigoldlit.jpg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Grosz litewski Zygmunta Starego, Wilno 1536 r.
(http://www.munze.ru/mid/pol/images/gr1535wil.jpg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
266. Monety litewskie Zygmunta Augusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Obol Zygmunta Augusta 1547 r.
(http://www.munze.ru/mid/pol/images/obol1547.jpg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Półgrosz litewski Zygmunta z 1547 r.
(http://www.munze.ru/mid/pol/images/halfgra1547wil.jpg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Grosz litewski wybity wg stopy polskiej, Wilno 1546 r.
(http://www.munze.ru/mid/pol/images/gr1546pol.jpg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Grosz litewski wybity wg stopy litewskiej, Wilno 1546 r.
(http://www.munze.ru/mid/pol/images/gr1546lit.jpg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Trojak litewski z 1547 r. (http://www.munze.ru/mid/pol/images/tr1547wil.jpg) . . . . . . . . . . . . . .
• Trojak litewski z 1565 r. (http://www.munze.ru/mid/pol/images/tr1565wil.jpg) . . . . . . . . . . . .
• Portugał z 1562 r. (http://www.munze.ru/mid/pol/images/port1562wil.jpg) . . . . . . . . . . . . . . .
• Dwudenar z Tykocina 1570 r. (http://www.munze.ru/mid/pol/images/dwudn1567.jpg) . . . . . . . .
267. Monety litewskie Stefana Batorego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Szóstak z 1585 r. (http://www.munze.ru/mid/pol/images/st1585wil.jpg) . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Grosz z 1580 r. (http://www.munze.ru/mid/pol/images/gr1580wil.jpg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Szeląg z 1581 r. (http://www.munze.ru/mid/pol/images/sh1581wil.jpg) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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