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Abstract: The article is devoted to the Cyrillic early printed tetragospels from Lvov. Its main goal was to establish the number of 
editions containing the Gospel text only (without other books of the Holy Scripture). Information included in catalogues and scientific 
publications suggested that before the year 1800 Cyrillic tetragospels were printed about 120 times and eleven times in Lvov. Verifi-
cation of information allowed to reduce the number of liturgical Gospels from Lvov to eight: seven editions from the Printing House 
of the Dormition Stauropegion Brotherhood and one from the Printing House of Michael Slozka.

Streszczenie: Artykuł został poświęcony cyrylickim starym drukom tetraewangelii drukowanym we Lwowie. Głównym jego celem 
było uściślenie liczby wydań zawierających wyłącznie tekst Ewangelii (bez pozostałych ksiąg Pisma Świętego). Informacje zawarte 
w katalogach i publikacjach naukowych wskazały, że do 1800 roku cyrylickie tetraewangelie drukowano około 120 razy, w tym 
jedenaście razy we Lwowie. Weryfikacja tych informacji umożliwiła uściślić dokładną liczbę liturgicznych Ewangelii wydanych we 
Lwowie: siedem w oficynie Bractwa Stauropigialnego pw. Zaśnięcia Bogurodzicy i jedna w zakładzie Michała Ślozki.
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Publikacja informacji o wszystkich zachowanych cy-
rylickich rękopisach i wydaniach starych druków, ograni-
czonych nawet do wybranych jednorodnych typologicznie 
ksiąg, wymaga co jakiś czas ich aktualizacji. Związane 
jest to z wprowadzaniem do obrotu naukowego nowych 
danych – nieznanych wcześniej autorom lub z różnych 
powodów niedostępnych – dotyczących np. nieskatalo-
gowanych dotąd rękopisów, wyników przeprowadzonych 
kwerend archiwalnych, weryfikacji informacji o znanych 
zachowanych w całości lub fragmentarycznie księgach na-
pisanych lub tłoczonych do 1800 roku. W przypadku rę-
kopisów przykładem mogą być opublikowane1 w ostatnich 
latach informacje o cyrylickich manuskryptach Ewangelii 
(i ich fragmentach) przechowywanych w Polsce: w Bi-
bliotece Bazylianów w Warszawie2 i Bibliotece Wyższego 
Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hos-
sianum w Olsztynie3. Publikacja analogicznych informacji 
aktualizuje statystyki powiększając liczbę znanych zabyt-

1  Na publikację oczekują informacje o fragmentach cyrylickich rękopi-
sów i starych druków (oraz dokumentów z archiwum szkoły Prawosław-
nego Bractwa Przenajświętszej Bogurodzicy w Chełmie) przechowywa-
nych obecnie w Muzeum Parafii pw. Rozesłania św. Apostołów (dawniej 
klasztor o.o. Pijarów) w Chełmie. Fragmenty rękopisów, starych druków 
i druków oraz dokumenty archiwalne zostały wydobyte z zasypek stro-
pów łukowych. Budynek obecnej plebanii parafii – zbudowany w 1904 
roku – był siedzibą Prawosławnego Bractwa Przenajświętszej Bogurodzi-
cy w Chełmie, które prowadziło również szkołę. 
2  Por. Lepak, 2013. 
3  Zob. Ostapczuk, 2016.

ków rękopiśmiennych nie tylko w Polsce4, lecz również 
poza jej granicami i wpływa pozytywnie na kolejne bada-
nia naukowe. 

Nieco inaczej sytuacja może przedstawiać się w przy-
padku – cieszących się dużym zainteresowaniem wśród 
badaczy – różnych ośrodków drukarstwa cyrylickiego, 
których wynikiem pracy były setki5 identycznych ksiąg. 
Wiodące oficyny wydawnicze doczekały się wielu szcze-
gółowych opracowań poświęconych zarówno ich pracow-
nikom, sytuacji ekonomicznej, polityce wydawniczej, za-
pleczu technicznemu, jak i poszczególnym owocom ich 
działalności, tzn. drukom. W pracach tych starano się rów-
nież wyjaśnić istniejące w obiegu naukowym wątpliwości 
dotyczące wielu kwestii spornych związanych z drukowa-
nymi do 1800 roku księgami i zakładami, w których były 
one tłoczone. Nie wszystkie zagadnienia, z różnych powo-
dów, doczekały się wyjaśnień i sprostowań.

4  W opublikowanej w 2001 roku przez M. Garzanitiego pracy wymie-
niono 26 rękopisów Ewangelii (Garzaniti, 2001, s. 538-539), zaś w Ka-
talogu rękopisów cerkiewnosłowiańskich w Polsce z 2004 roku podano 
informacje już o 144 manuskryptach z tekstem Ewangelii (Naumow, 
Kaszlej, 2004). Wykaz rękopisów (również uwzględniający nawet nie-
wielkie fragmenty {np. wyklejki rękopiśmienne}) z tekstem Dobrej No-
winy z 2013 roku podaje 150 (Ostapczuk, 2013a, s. 216).

Inne publikacje, np. J. Szczapowa, J. Bałyka, A. Fenczaka, E. Kałuż-
niackiego, A. Kaszleja, poświęcane tylko wybranym zbiorom lub typom 
rękopisów (np. wg redakcji języka cerkiewnosłowiańskiego) nie dają 
pełnego obrazu o liczbie cerkiewnosłowiańskich rękopisów Ewangelii 
w Polsce.
5  Nakład ksiąg w XVII wieku sięgał niekiedy nawet 1600 egzemplarzy.
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Informacje zawarte w katalogach i publikacjach na-
ukowych6 poświęconych cyrylickim starym drukom wska-
zały na istnienie (od 15127) do 1800 roku około 120 wydań 
cyrylickich tetraewangelii8. Te wstępnie opracowane dane 
– opublikowane w 2013 roku – wymagają dziś weryfikacji 
i aktualizacji. Możliwe jest to dzięki pracy de visu ze stary-
mi drukami (niekiedy zdefektowanymi) oraz porównaniu 
otrzymanych wyników badań z informacjami zawartymi 
w różnych katalogach i publikacjach naukowych. Uściśle-
nie liczby wydań jednorodnych typologicznie ksiąg – w tym 
przypadku tetraewangelii – z poszczególnych ośrodków 
drukarskich wpływa korzystnie na prowadzone badania 
tekstologiczne cyrylickich starych druków zawierających 
tekst wyłącznie czterech ksiąg Dobrej Nowiny. Umożli-
wia bowiem podanie dokładnych informacji o odsetku (w 
procentach) i liczbie wykorzystanych w badaniach druko-
wanych do 1800 roku cyrylickich tetraewangelii. Dzięki 
temu możliwe jest dokładne określenie wykorzystanego 
(dostępnego) i niewykorzystanego (wciąż oczekującego na 
opracowanie) materiału źródłowego. Pozwala to również 
na bardziej wiarygodną ocenę otrzymanych wyników ana-
liz tekstologicznych.

Zdecydowana większość (około 2/3) cyrylickich sta-
rych druków tetraewangelii9 została wydana w Moskwie. 
Były one tam drukowane począwszy od połowy XVI wie-
ku aż do końca wieku XVIII, niekiedy nawet kilka razy 
w roku10. W XVI wieku 3 razy, w XVII wieku około 25 
razy i około 45 razy w XVIII wieku. W następnej kolej-
ności pod względem liczby wydanych do 1800 roku cy-
rylickich tetraewangelii znajduje się Kijów i Lwów, gdzie 
tego typu księgi – w każdym z ośrodków – tłoczono około 
10 razy11. W innych zakładach drukarskich tego typu księ-
gi drukowano tylko sporadycznie (np. pięciokrotnie w Po-
czajowie12, czterokrotnie w Wilnie13, dwukrotnie w Sibiu 
i Sebeş oraz jednokrotnie w Belgradzie, Braszowie, Czer-
nihowie, Klinicach, Rujnie czy Tîrgowişte) lub w ogóle 
(np. w Krakowie, Pradze, Supraślu, Wenecji itd.). Z jed-
nej strony – pod względem liczby cyrylickich starych dru-
ków tetraewangelii Lwów znajduje się na trzecim miejscu 
(po Moskwie i Kijowie), z drugiej jednak strony – to nie 
w Kijowie, lecz właśnie we Lwowie w 1636 roku po raz 

6  Wykaz 29 katalogów i publikacji naukowych, na podstawie których 
opracowano statystyki, zob. Ostapczuk, 2013b, s. 137 (przypis nr 42).
7  Wtedy – w 1512 roku w Tîrgovişte – po raz pierwszy została 
wytłoczona cyrylicka tetraewangelia.
8 W tym samym czasie Nowy Testament (niekiedy również z księgą 
Psalmów) drukowano 52 razy, zaś Biblię 18. Por. Ostapczuk, 2013b, 
s. 137-152.
9  Przedstawione w niniejszym akapicie informacje zostały podane na 
podstawie wstępnych danych opublikowanych w Ostapczuk, 2013b, 
s. 137-148.
10  Dwukrotnie tłoczono tetraewangelie w Moskwie w latach 1735, 1748, 
1771 i 1779, zaś trzykrotnie w 1763 roku.
11  W Kijowie, Lwowie i Poczajowie zostało wydrukowanych łącznie 
około 25 tetraewangelii (Гусева, 1997, s. 15).
12  Tzn. w latach 1759, 1768, 1771 i dwukrotnie w 1780.
13  Tzn. w latach 1575, 1600 (dwukrotnie) i 1644. Tzw. wileńska tetra-
ewangelia z sygnaturami – datowana zwykle na 1600 rok – została wy-
drukowana nieco później – w około 1620 r. Wskazują na to znajdujące się 
na papierze znaki wodne. Zob. Бондар, 2015, s. 109-110; Кириллические 
издания XVI века, 2017, s. 212 (nr 20).

pierwszy została wydrukowana tego typu księga. Kijow-
skie wydanie z 164414 roku uznano za nieistniejące15. Po-
świadcza to tekst znajdujący się na karcie tytułowej tetry 
wydanej w Kijowie w 1697 roku: Еѵⷢлїе или бл҃говѣствованіе 
<…> в ст҃ои, великоꙵ, чꙋдотворноꙵ, кіевопечерскоꙵ лаврѣ <…> 
первое тѵпомъ изда сѧ. W świetle tych informacji Lwów – 
w porównaniu z Kijowem – jest więc ośrodkiem, w któ-
rym o 60 lat wcześniej po raz pierwszy wydrukowano te-
traewangelię. 

Cyrylickie tetraewangelie ze Lwowa zajmują szczegól-
ne miejsce wśród wszystkich pozostałych tetrów, również 
tych tłoczonych w Moskwie. Poza typowymi dla tego typu 
ksiąg tekstami (do których można zaliczyć np. przedmo-
wy, wykazy rozdziałów) i elementami kompozycji starych 
druków (np. forty, dedykacje, epigramy) wydawcy wpro-
wadzili do drukowanych we Lwowie Ewangelii dużą licz-
bę rycin (ilustracji tematycznych). Upiększały one księgę 
i uzupełniały jej treść, ściśle się z nim wiążąc. Wpływały 
na podaż ksiąg mających taką właśnie szatę graficzną16. 

Ilustracje tematyczne do tekstu mogły znajdować się 
również w innych, poza tetraewangeliami, księgach, np. 
w Apostołach17, Ewangeliach pouczających18 czy Trio-
dionach19. Jednak liczba20 rycin ilustrujących tekst oraz 
proporcje między liczbą tego typu ilustracji i liczbą kart 
w poszczególnych księgach21 prezentują się zdecydowa-
nie lepiej w przypadku tetraewangelii lwowskich aniżeli 
innych cyrylickich ksiąg. W wytłoczonej we Lwowie22 
w 1636 roku Ewangelii liczba rycin sięgnęła 56. Zosta-
ły one wykonane z 49 klocków. W Ewangelii lwowskiej 
z 1644 roku liczba ilustracji wyniosła już 61. Zostały one 
wykonane z 51 klocków23. Drukowane w późniejszych 
latach we Lwowie Ewangelie również odznaczały się 
wysokim kunsztem wykonania oraz porównywalną licz-
bą (z wyjątkiem wydania Michała Ślozki z 1665 roku24) 

14  Каратаевъ, 1861, s. 71 (nr 518); 1883, s. 510 (nr 578); por. Гусева, 
1997, s. 120 (nr 27).
We wstępnym wykazie cyrylickich tetrów została błędnie podana Ewan-
gelia z Kijowa z 1659 roku, zob. Ostapczuk, 2013b, s. 143, 157.
15  Бондар, 2015, s. 109.
16  Бондар, 2002, s. 47.
17  Np. wydania lwowskie M. Ślozki z lat 1639 i 1654, kijowskie 
z 1695 roku.
18  Np. wydanie kijowskie z 1637 roku. 
19  Np. wydanie kijowskie z 1631 roku.
20  W apostołach lwowskich z roku 1639 i 1654 znajduje się około 20 
rycin; w apostole kijowskim z 1695 roku są 23 ryciny; w Ewangelii po-
uczającej z 1637 roku jest 48 rycin. 
21  W kijowskiej Ewangelii pouczającej z 1637 roku na 1031 kartach jest 
48 rycin.
22  Tylko tetry w formacie 2o lub większym z Kijowa (z lat 1697, 1712, 
1733, 1746, 1771 i 1773) oraz Poczajowa (z lat 1759 i 1780 {wielkiego 
formatu}) mają ilustracje tematyczne. Ich liczba jest jednak niewielka, 
w kijowskich sięga prawie 30 (27 rycin z 24 klocków w tetrach z 1697 
i 1712 roku, zaś 30 rycin z 25 klocków w pozostałych), zaś w poczajow-
skich zaledwie ośmiu (z sześciu klocków). 
23  W pierwszej Ewangelii lwowskiej 5 ilustracji zajmuje całą szerokość 
tekstu, zaś w drugiej z tych rycin – wielkich – jest już 7.
24  Jest to wydanie z zakładu Michała Ślozki, który w 1651 roku defini-
tywnie zakończył współpracę z Drukarnią Bractwa Lwowskiego. Odbiło 
się to zapewne – w jakimś stopniu – na dalszej jego działalności, w tym 
na wyposażeniu zakładu drukarskiego. Świadczyć o tym może zaledwie 
18 rycin w Ewangelii z 1665 roku. 
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ilustracji tematycznych. Naśladowały one lwowską tetra-
ewangelię z 1636 roku, uważaną za wzór dla późniejszych 
wydań25 tłoczonych w tym mieście26.

Cyrylickie tetraewangelie były drukowane we Lwo-
wie w dwóch oficynach: Bractwa Stauropigialnego pw. 
Zaśnięcia Bogurodzicy27 i związanego z nim Michała 
Ślozki. 

Pierwszy zakład – erygowany w 1586 roku – roz-
począł działalność w roku 1591. Cieszył się on licznymi 
uprawnieniami drukarskimi nadanymi mu przez patriar-
chów, metropolitów i króla oraz (przez pewien czas) wy-
łącznością28 na druk ksiąg cyrylicą. Od 1591 do 1788 roku 
wydano w nim łącznie 194 pozycje, wśród nich 143 księgi 
liturgiczne29. Od II poł. XVII wieku do lat 40. XVIII wie-
ku w drukarni brackiej w większości przedrukowywano 
wcześniejsze wydania30, głównie liturgiczne – do których 
zaliczyć należy również i tetraewangelie. 

Od końca lat 20. XVII wieku do 1638 roku z oficyną 
Bractwa pw. Zaśnięcia Bogurodzicy we Lwowie bardzo 
blisko był związany Michał Ślozka31. W tym właśnie cza-
sie – w 1636 roku – po raz pierwszy32 wydano we Lwo-
wie tetraewangelię. W 1638 roku Michał Ślozka zakupił 
drukarnię (Jana Szeligi) i rozpoczął własną działalność33. 
Postrzegany przez drukarzy brackich jako konkurencja – 
m.in. z powodu tłoczenia ksiąg cyrylicą34 – popadł z nimi 
w konflikt. Na mocy ugody35, w 1643 roku ponownie zaczął 
zarządzać ich oficyną. Niedotrzymywanie przez Michała 
Ślozkę warunków umowy36 doprowadziło w 1651 roku do 
zwolnienia go z funkcji kierownika oficyny brackiej37. Od 
1652 do 1667 roku kontynuował on prowadzenie własnej 

25  Lwowskie tetry służyły również jako wzór w zakładach drukarskich 
innych miast (Iсаевич, 1966, s. 181). 
26  Запаско, Мацюк, 1983, s. 38-39.
27  Bractwo lwowskie miało duże znaczenie w życiu Cerkwi do poł. XVII 
wieku. Bardzo długo sprzeciwiało się przyjęciu unii, dopiero w 1709 roku 
uległo i przystąpiło do unii (Isajewycz, 2005, s. 138; Зубрицький, 2011, 
s. 226).
28  Prawo to nadał w 1639 roku król Władysław IV (Шустова, 2009, 
s. 197).
29  Шустова, 2009, s. 215. 
30  Iсаевич, 1966, s. 184. 
31  Michał Ślozka był kierownikiem Drukarni Brackiej w okresie od 1634 
do 1638 roku (Kawecka-Gryczowa, Korotajowa, Wojciech, 1960, s. 138, 
209; Iсаевич, 1966, s. 178; 1976, s. 43).
32  Pozycja ta jest pierwszą Ewangelią wydaną na ziemiach współczesnej 
Ukrainy (Александрович, 2007, s. 172).
33  Zubrzycki, 1836, s. 13; Kawecka-Gryczowa, Korotajowa, Wojciech, 
1960, s. 138; Исаевич, 1976, ss. 42-43; Александрович, 2007, s. 172.
34  Juda, 2013, s. 15.
Bractwo wychodziło z założenia, że działalność M. Ślozki – tzn. druk ksiąg 
cyrylickich – podważa jego przywilej na monopol do druku i dystrybucji 
ksiąg cyrylickich (Kawecka-Gryczowa, Korotajowa, Wojciech, 1960, 
s. 204). W 1639 roku król potwierdził przywilej bractwa, lecz nie cofnął 
pozwolenia M. Ślozce, zaś w 1640 r. patriarcha potwierdził przywilej 
bractwa i cofnął wcześniejsze pozwolenie wydane M. Ślozce. 
35  Michał Ślozka księgi cyrylickie w formacie 2oi 4o miał tłoczyć na koszt 
bractwa w nakładzie 1200 egzemplarzy, zaś w 8o na koszt własny i pod 
własnym nazwiskiem, przekazując bractwu 200 egzemplarzy (Zubrzycki, 
1836, s. 14; Kawecka-Gryczowa, Korotajowa, Wojciech 1960, s. 204).
36  M.in. druk większej liczby egzemplarzy ksiąg (np. do 1500) i przedruk 
dzieł innych oficyn (Zubrzycki, 1836, s. 15).
37  Zubrzycki, 1836, s. 15; Шустова, 2009, s. 198, 207. 

oficyny wydawniczej. Uważany jest on za najwybitniej-
szego drukarza i wydawcę lwowskiego XVII wieku38.

Cyrylickie stare druki tetraewangelii lwowskich mo-
gły być tłoczone tylko w dwóch39 wymienionych zakła-
dach drukarskich miasta Lwów.

W różnych katalogach i publikacjach naukowych40 
oraz we wstępnym wykazie tłoczonych do 1800 roku 
cyrylickich terów można znaleźć informacje o jedenastu 
tetraewangeliach wydanych we Lwowie w następujących 
latach: 1636, 1639, 1644, 1665, 1670, 1683, 1690, 1704, 
1722, 1736 i 1743. W przypadku kilku z nich – dokładnie 
trzech – należy wskazać na wątpliwości co do ich istnienia. 

Po raz pierwszy Ewangelia została wydrukowana we 
Lwowie w 1636 roku w oficynie brackiej. Na karcie ty-
tułowej w tym wydaniu znajduje się następujący tekst: 
Євангєлꙇон сирѣчъ: Бл҃говѣстїе Бг҃одх҃новенныⷯ євангєлистъ. 
Блгⷭвенїєⷨ ст҃ѣйшиⷯ Патрїарⷯи Преѡсщ҃еннаго Кѵръ Пєтра 
Mогилы, Mетрополиты Правⷭо: Тщанїем῞ Браⷮства стаѵроⷫ: Храма 
Оуспенїа Прⷭтыѧ Бц҃а. Въ Лвовѣ. В лѣто ѿ соⷥданїа мїра, ҂зр҃мд. 
а ѿ ржⷭтва Хв҃а, ҂ах҃лѕ. Aвг: к҃. Kierownikiem drukarni był 
wtedy Michał Ślozka, co znalazło odzwierciedlenie na 
stronie verso karty tytułowej, gdzie (pod przedstawieniem 
Jezusa Chrystusa Pantokratora z wierszem)41 umieszczo-
no tekst następującej treści: малѣйшиый въ тѵпографїи, 
Mꙇхаилъ Сліоⷥка.

Na podstawie danych zawartych w katalogach i publi-
kacjach naukowych można przypuszczać, że po raz dru-
gi cyrylicka tetraewangelia mogła być wydrukowana we 
Lwowie w 1639 roku. Wskazują na to informacje opubli-
kowane przez I. Karatajewa42, J.D. Isajewicza43i A. Guse-
wą44. Nikt z nich jednak nie pracował de visu z tym wyda-
niem. Powołują się oni na Gołowackiego45, który widział 
jakoby lwowską Ewangelię z 1639 roku w jednej ze świą-
tyń w Galicji46. Miałaby się ona ukazać w oficynie Bractwa 
Stauropigialnego pw. Zaśnięcia Bogurodzicy47.

Kolejny raz cyrylicką tetraewangelię wydano we 
Lwowie w 1644 roku. Na karcie tytułowej znajduje się na-
stępujący tekst: Євангєлꙇон сирѣчъ: Бл҃говѣстїе Бг҃одх҃новенныⷯ 
євангєлистъ. Бл҃гословенїем῞ ст҃ѣйших Четверопрестолныхъ 
Патрїархъ. Тщанїем῞ же и иждивенїем῞ Братства Стаѵропігіѡнъ. 
Храма Ꙋспенїа Прⷭтыѧ Бг҃ородица. ѡпасно вторицею иꙁдаде 
сѧ. Въ Лвовѣ. В лѣто ѿ съꙁданїѧ Мїра, ҂зр҃нв. a ѿ Ржⷭтва 
Хв҃а, ҂ах҃мд. Маѧ, и͠і. Kierownikiem ponownie był Michał 
Ślozka. Znalazło to odbicie w Przedmowie do czytelni-
ków (къ свѧщенночитателемъ), na której końcu – z lewej 
strony – znajduje się następujący tekst: Mихаиль Сліоⷥска 
38  Александрович, 2007, s. 172; Dubec, 2010, s. 9.
39  We Lwowie istniały również inne oficyny drukarskie, nie zajmowały 
się one jednak tłoczeniem ksiąg cyrylicą. Szerzej o nich zob. m.in. Ka-
wecka-Gryczowa, Korotajowa, Wojciech, 1960.
40  Ich wykaz (w liczbie 29) zob. Ostapczuk, 2013b, s. 137 (przypis 
nr 42). 
41  Znajdująca się w wydaniu Przedmowa do czytelnika nie została pod-
pisana. 
42  Каратаевъ, 1883, s. 470 (nr 486). 
43  Iсаевич, 1970, s. 18 (nr 31). 
44  Гусева, 1997, s. 120 (nr 26).
45  Архив Юго-западной России, 1904, przypis nr 2 na s. 106 (nr 31).
46  Каратаевъ, 1883, s. 470 (nr 486); Гусева, 1997, s. 120. 
47  Каратаевъ, 1883, s. 470 (nr 486).
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Тѵпографь Aвⷮоⷬ. Tam też – z prawej strony – znajduje się 
aprobata bractwa: Братство Храма ꙋспенїа Прест҃ыѧ Бц҃а 
в Стаѵропігїи Фрѡнꙋ Патрїаршего Леѡндополитане.

Kolejny raz cyrylicką tetraewangelię wydano we 
Lwowie w 1665 roku. Na karcie tytułowej znajduje się na-
stępujący tekst: Євангєлꙇон сирѣчъ: Бл҃говѣстїе Бг҃одх҃новенныⷯ 
евангєлистъ. За привиліеⷨ еⷢ: Королев: Mлⷭти, A ꙁа Бл҃гословеніеⷨ 
Ст҃ѣйшиⷯ Патрїаⷯ. и Бг҃олюбиваго еⷢ: Mлⷭти Гдⷭна ѿца, AѲанасіа 
Желиборскаго Епⷭа, Лвовскаⷢ: Галиⷰ: и Каⷨ: Подоⷧ: въ Лвовѣ. 
В Тѵпографїи Mіхаила Сліоꙁки. Рокꙋ ҂ах҃ѯє. Mцⷭа Марта, л҃. 
Tym razem wydawca podpisał nie Przedmowę do czytel-
nika (къ свѧщенночитателецемъ)48, lecz modlitwę dzięk-
czynną, w następujący sposób: Mꙇхаилъ Слꙇозка Тѵпографъ 
Лвовскїй.

Kolejny raz cyrylicką tetraewangelię wydano we 
Lwowie w 1670 roku. Na karcie tytułowej znajdu-
je się następujący tekst: Євангєлꙇон сирѣчъ. Бл҃говѣстїе 
Бг҃одх҃новеⷩныⷯ євангєлистъ. Бл҃гословенїем῞ Ст҃ѣйших῞ 
Четверопреⷭтолныⷯ Патрїархъ. Тщанїем῞ же и иждивенїем῞ 
Браⷮства Лвоⷡ: Ставропїгїѡⷩ. Храма Ꙋспенїа Прес҃тыа Бц҃а. ѡпасно 
третицею иꙁдадесѧ. въ Лвовѣ. В лѣто ѿ съꙁданїѧ Міра, ҂зр҃он. 
а ѿ Ржⷭтва Хв҃а, ахо҃. Іюнїа, аі҃49. Egzemplarze wydanej w tym 
roku Ewangelii mają karty tytułowe w dwóch wariantach. 
Wariant A jest powtórzeniem kart poprzednich50 wydań 
Ewangelii z oficyny Bractwa Stauropigialnego (z lat 1636 
i 1644) z przedstawieniem święta Zaśnięcia Bogurodzicy 
(w środkowej dolnej części), natomiast w wariancie B wo-
kół danych wydawniczych zostały przedstawione święta 
tygodnia Męki Pańskiej i okresu paschalnego (ze świętem 
Pięćdziesiątnicy w środkowej dolnej części)51. Drugi wa-
riant karty tytułowej (oczywiście, z innymi danymi wy-
dawniczymi) jest również w innych księgach lwowskich, 
np. Triodionach kwietnych (Pentekostarionach) wyda-
nych w oficynie Michała Ślozki w 1664 roku i brackiej 
w 1688 roku.

Informacje zawarte w niektórych katalogach sugerują, 
że następny raz Ewangelia została jakoby wydrukowana 
we Lwowie przed, około lub w 1683 roku. O tym wydaniu 
wspominali52 m.in. P.M. Strojew53, I. Karatajew54; W.M. 

48  W wydaniu Ewangelii w 1665 roku Przedmowa ta została w ogóle 
niepodpisana. 
49  Są to dane wydawnicze z karty tytułowej Ewangelii z 1670 roku 
wariantu А. W wariancie B są tylko nieznaczne zmiany dotyczące: innego 
podziału wyrazów w wierszu (Бг҃одх҃новеⷩ | ныⷯ : Бг҃одх҃новеⷩных ; иждивенїем῞ 
Братства | Лвоⷡ: иждивенїем῞ | Браⷮства Лвовскоⷢ); użycia liter nadpisanych 
(Четверопреⷭтолны ⷯ: Четверопреⷭтолныхъ; Ставропїгїѡⷩ : Стаѵропїгіѡнъ); użycia 
innych skrótów (Лвоⷡ : Лвовскоⷢ); opuszczenia wyrazów (Мцⷭа przed Іюнїа) 
lub zapisu z użyciem innych liter (ѿ съꙁданїѧ: ѿ соꙁданїа; Ставро-: Стаѵр-). 
50  Było ono wykorzystywane również i w późniejszych wydaniach 
tetraewangelii we Lwowie.
51  Ta sama karta tytułowa (oczywiście, z innymi danymi wydawniczymi) 
znajduje się również w innych księgach, np. Triodionach kwietnych 
(Pentekostarionach) wydanych w oficynie Michała Ślozki w 1664 roku 
i Brackiej w 1688 roku.
52  Zob. Бондар, 2002, s. 53. 
Wydanie to nie zawsze było jednak wymieniane w publikacjach, zob. np. 
Zubrzycki 1836, s. 16; 
53  Строев, 1836, s. 332 (№ 217). 
54  Каратаевъ, 1861, s. 119 (nr 918).

Undolskij55; F.P. Maksimenko56; J.D. Isajewicz57; S.O. Pie-
trow, J.D. Birjuk i T.P. Zołotar58 oraz A.A. Gusewa59. Nie-
którzy, jak np. A.A. Gusewa, omawiając niniejsze wydanie 
– na przykładzie kilku60 zachowanych fragmentarycznie 
egzemplarzy przechowywanych w Kijowie – umieszczali 
przy dacie informację o niepewnej datacji lub znak zapy-
tania61. Wątpliwości związane z datowaniem egzemplarzy 
lwowskiej Ewangelii 1683 roku pojawiły się już w 1906 
roku62. Tetr ten – uznany za nieistniejące wydanie – w Ka-
talogu J.P. Zapaski i J.D. Isajewicza został nawet całkowi-
cie pominięty63. 

Identyfikacja fragmentarycznie64 zachowanych sta-
rych druków zawsze wiąże się z różnymi szczegółowymi 
analizami, porównaniem m.in. czcionek, rycin, elementów 
kompozycji czy treści. Wykonane przez N. Bondar bada-
nia de visu 52 lwowskich wydań Ewangelii (datowanych 
na 1683, 1690 i 1703-04 rok) pozwoliły stwierdzić, iż 26 
z nich to druki z 1690 i 26 to druki z 1703 roku65. Prze-
prowadzona przez ukraińską uczoną analiza porównawcza 
pozwala z całą stanowczością stwierdzić, iż we Lwowie 
w roku 1683 nie wydrukowano Ewangelii66. 

Kolejny raz cyrylicką tetraewangelię wydano we 
Lwowie w 1690 roku. Na karcie tytułowej znajduje się na-
stępujący tekst: Євангєлꙇон сирѣчъ: Бл҃говѣстїе бг҃одх҃новеⷩных῞ 
євангєлистъ. Бл҃гословенїем῞ ст҃ѣйшиⷯ Четверопрестолныⷯ 
Патрїархъ. Тщанїем῞ же и иждивенїем῞ Братства Лвовскоⷢ: 
Ставропїгїѡн. Храма Ꙋспенїа Прⷭ: Бц҃а, иꙁдасѧ. въ Лвовѣ. В Лѣто 
ѿ соꙁданїѧ Міра зр҃чи. а ѿ Ржⷭ: Хв҃а, ахч҃. Ноемврїа ки. Ewan-
gelia ta jest już kolejnym – czwartym – wydaniem z ofi-
cyny Bractwa Stauropigialnego (i piątym we Lwowie), 
jednak pierwszym, w którym została pominięta informacja 
o numerze edycji (tzn. ѡпасно <…> иꙁдаде сѧ). Na stronie 
verso karty tytułowej zostało umieszczone przedstawienie 
Golgoty z ukrzyżowanym Jezusem Chrystusem oraz stoją-
cymi pod krzyżem Bogurodzicą i Janem Teologiem, autor-
stwa Eustachego Zawdowskiego, z podpisem drukarza na 
dole strony сѵмеѡ ⷩдрꙋкаръ67, tzn. Symeon Stawnicki. Infor-
macja ta ma szczególne znaczenie w świetle identyfikacji 
egzemplarzy kolejnej cyrylickiej lwowskiej tetry.  

Po raz pierwszy w XVIII wieku cyrylicka Ewan-
gelia ukazała się we Lwowie w 1704 lub (listopadzie68) 

55  Ундольский, 1871, s. 109, (nr 1002). 
56  Максименкo, 1975, s. 18 (nr 40). 
57  Ісаєвіч, 1970, s. 23 (nr 74).
58  Петров, Бирюк, Золотарь, 1958, s. 80 (nr 289).
59  Гусева, 1997, s. 115 (nr 5). 
60  W publikacji A.A. Gusevej i Katalogu starych druków Biblioteki 
wymieniono 3 egzemplarze (Гусева, 1997, s. 115 (nr 5); Петров, Бирюк, 
Золотарь, 1958, s. 80 (nr 289)). W katalogu kartkowym Biblioteki było 
wymienionych pięć egzemplarzy druku 1683 roku (Бондар, 2002, s. 43). 
W pracy N. Bondar wskazano jednak na sześć zachowanych (z ubytkami) 
druków Ewangelii z 1683 roku (Бондар, 2002, s. 45).
61  Гусева, 1997, s. 115 (nr 5). 
62  Голубевъ 1906, s. 27-29.
63  Запаско, Ісаевич, 1984.
64  Nawet w przypadku tylko braku karty tytułowej. 
65  Бондар, 2002, s. 45. 
66  Бондар, 2002, s. 50. 
67  Гусева, 1997, s. 37-38; Бондар, 2002, s. 47. 
68  Бондар, 2002, s. 44.



ELPIS · 19 · 2017 185

1703 roku69. Na karcie tytułowej znajduje się następu-
jący tekst (z wcześniejszą datą70): Євангєлꙇон сирѣчъ: 
бл҃говѣстїе бг҃одх҃новеⷩных῞ євангєлистъ. Бл҃гословенїем῞ ст҃ѣйшиⷯ 
четверопрестолныⷯ патрїархъ. Тщанїем῞ же и иждивенїем῞ 
Браⷮства Лвовскоⷢ: Стаѵропгїїѡн῞. Храмꙋ Ꙋспенїѧ Прⷭ: Бц҃а, иꙁда сѧ. 
Въ Лвовѣ. В лѣто ѿ соꙁданїѧ міра, зр҃чи. а ѿ Ржс ҃Хв҃а, ахч҃. Ноеврїа 
к҃и. Tekst ten jest prawie identyczny z tekstem w Ewange-
lii wydanej w 1690 roku, nawet rok druku – nie 1703 czy 
1704 rok, lecz 1690 – został ten sam71. Jednak zauważalne 
są drobne72 różnice na stronie tytułowej obu wydań (z lat 
1690 i 1703-1704): w wyrazie Ставропїгїѡн zamiast в jest 
ѵ i znak diakrytyczny nad н (Стаѵропгїїѡн῞), zamiast Храма 
jest Храмꙋ, w wyrazie Ꙋспенїа zamiast а jest ѧ (Ꙋспенїѧ), 
brak dwukropka po Ржⷭ i przed Хв҃а oraz brak w wyrazie 
Ноемврїа litery м (Ноеврїа). Różnic73 między tymi dwoma 
wydaniami mającymi tę samą datę druku – 1690 rok – jest 
nieco więcej74. W Ewangelii z 1703-1704 roku: na stronie 
verso karty tytułowej zostało umieszczone przedstawienie 
święta Zaśnięcia Bogurodzicy (autorstwa Nikodema Zu-
bryckiego wykonane w 1697 roku) i podpis drukarza na 
dole strony василіꙵ дрꙋка7ⷬ5, tzn. Bazyli Stawnicki; poprawki 
do tekstu były wprowadzane za pomocą naklejanego pa-
pieru lub zdrapywania tekstu76; jako odnośnik dla oznaczeń 
liturgicznych w tekście Ewangelii (zamiast sześcioramien-
nej gwiazdki) został użyty znak krzyża greckiego – co jest 
cechą charakterystyczną niniejszego wydania77. Nie był to 
więc wierny – kropka w kropkę – przedruk ostatniej XVII
-wiecznej lwowskiej Ewangelii78. 

Kolejny raz cyrylicką tetraewangelię wydano we 
Lwowie w 1722 roku. Na karcie tytułowej znajduje się na-
stępujący tekst: Євангєлꙇон сирѣчъ: Бл҃говѣстїе Бг҃одх҃овенныⷯ 
євангєлистъ. Тщанїемъ и иждивенїем῞ Братства Лвовскаго: 
Ставропігіон. Храма Ꙋспенїѧ Прⷭе: Бц҃а, иꙁдасѧ. въ Лвовѣ. В Лѣто 
ѿ соⷥданїѧ Міра, зск҃ѳ. А ѿ Ржⷭ: Хв҃а, аѱк҃в. W Ewangelii tej na 
stronie verso karty tytułowej zostało umieszczone przed-
stawienie święta Zaśnięcia Bogurodzicy (autorstwa Niko-
dema Zubryckiego wykonane w 1697 roku) – identyczne 
z tym w Ewangelii z 1704 roku – i podpis tego samego 
drukarza na dole strony (василїи с: дрꙋкаⷬ). 

Na podstawie danych zawartych w niektórych kata-
logach i publikacjach naukowych można przypuszczać, 
że kolejny raz cyrylicką tetraewangelię wydrukowano we 
Lwowie w 1736 roku. Informacja o takim tetrze znajduje 

69  N. Bondar podaje rok 1703 (Бондар, 2002, s. 45nn).
70  Запаско, Ісаевич, 1984, s. 17 (nr 795).
71  Гусева, 1997, s. 15.
72  Niekiedy są one pomijane, zob. Бондар, 2002, s. 47. 
73  Niektóre egzemplarze Ewangelii lwowskiej 1703/04 roku mają 
15-kartkowy dodatek – Ewangelie czytane w Wielki Czwartek i Piątek 
w Tygodniu Męki Pańskiej. Do Tetrów lwowskich zostały one dodane po 
raz pierwszy właśnie w tym wydaniu. Zob. Бондар, 2002, s. 48. 
74  Zob. także Бондар, 2002, s. 45-47. 
75  Гусева, 1997, s. 37-38; Бондар, 2002, s. 47. 
76  Гусева, 1997, s. 17. 
77  Гусева, 1997, s. 15, 74; Бондар, 2002, s. 45. 
78  Бондар, 2002, s. 45-46. Przykładem wiernego przedruku – kropka 
w kropkę – są wileńskie tetry 1600 roku z zakładu Mammoniczów 
(Бондар, 2002, s. 46).
Dokładny wykaz wszystkich tekstów i dodatkowych elementów zob. 
Бондар, 2002, s. 47-48. 

się w katalogu J.D. Isajewicza79 i M.A. Maksymowicza80 
oraz w pracach D. Zubrzyckiego81 i J. Dobrowskiego82. 
Należy jednak przypuszczać – jak podał J.D. Isajewicz83 
– że w tym przypadku chodzi o Ewangelię lwowską 
z 1636 roku. Błędnie została podana data druku, w któ-
rej pierwsza cyfra sześć została zastąpiona cyfrą siedem, 
a tym samym Ewangelia lwowska 1636 roku trafiła do li-
teratury jako zaginiona Ewangelia ze Lwowa z 1736 roku. 
Niestety, w wydaniach tetrów lwowskich po raz ostatni na 
numer edycji – w przypadku Ewangelii – został podany 
w 1670 roku. Gdyby zwyczaj ten był kontynuowany rów-
nież po 1690 roku (jest to pierwsza Ewangelia lwowska, 
która nie ma numeru edycji), to możliwe, że na podstawie 
poprzednich i następnych wydań można byłoby ustalić, 
czy Ewangelia z 1736 roku w ogóle istniała.

Kolejny raz cyrylicką tetraewangelię wydano we 
Lwowie w 1743 roku. Na karcie tytułowej znajduje się 
następujący tekst: Євангєлꙇон Во славꙋ ст҃ыѧ єдиносꙋщныѧ, 
животворѧщїѧ, и нераꙁдѣлимыѧ Трⷪцы, Оц҃а и Сн҃а и ст҃аго 
Дх҃а. Напечата сѧ книга сїѧ. Сщ҃єнноє єѵⷢлїє. Тщаніеⷨ же 
и иждивенїемъ Братства, при цр҃кви Храма оуспенїѧ прест҃ыѧ 
Бц҃ы. Въ Лвовѣ. В лѣто ѿ сотворенїѧ міра, зсн҃а. ѿ ржтⷭва же 
Хрⷭтова, аѱм҃г.

Była to ostatnia tetraewangelia wydrukowana we 
Lwowie przed 1800 rokiem. Po 1743 roku, a więc już w II 
poł. XVIII wieku, tekst Dobrej Nowiny w jednym wolumi-
nie bez pozostałych ksiąg Pisma Świętego był drukowany 
tylko84 w Poczajowie (pięciokrotnie, w latach: 1759, 1768, 
1771 i dwukrotnie 1780), Kijowie (sześciokrotnie, w la-
tach 1746, 1752, 1759, 1771, 1773 i 1784) i Moskwie. 

Na podstawie informacji znajdujących się na kartach 
tytułowych cyrylickich starych druków tetraewangelii – 
głównie dotyczy to numeru ich kolejnego wydania – na-
leży stwierdzić, że w 1639 roku we Lwowie Ewangelii 
nie wydrukowano. Nie mogła się ona ukazać w oficynie 
bractwa, ponieważ byłoby to drugie wydanie z tego zakła-
du. W tym przypadku do Ewangelii brackiej z 1644 roku 
wprowadzono by tekst ѡпасно третицею издаде сѧ. Tym-
czasem na karcie tytułowej tetra brackiego z 1644 roku 
zapisano: ѡпасно вторицею издаде сѧ, a w następnej Ewan-
gelii brackiej z 1670 roku tekst: ѡпасно третицею издаде сѧ. 
Tetraewangelia lwowska 1639 roku nie mogła się również 
ukazać w zakładzie prowadzonym przez Michała Ślozkę. 
Gdyby było inaczej, to w jego Ewangelii z 1665 roku nale-
żałoby się spodziewać wyrażenia: второе тѵпомъ издаде сѧ. 
Brak na karcie tytułowej Ewangelii z 1665 roku informacji, 
która to jest edycja, wskazuje pośrednio na pierwsze wy-
danie tetry w oficynie prowadzonej przez Michała Ślozkę.

Analogiczna sytuacja ma miejsce również w niektó-
rych innych księgach, np. w Anfologionach i Apostołach. 
W pierwszym wydaniu Anfologionu przez drukarnię 

79  Ісаєвіч, 1970, s. 35 (nr 156).
80  Максимович, 1880, s. 682 (nr 83).
81  Zubrzycki, 1836, s. 19.
82  Zob. Zubrzycki, 1836, s. 19.
83  Ісаєвіч, 1970, s. 35 (nr 156).
84  W II poł. XVIII wieku tetraewangelię wydrukowano również raz 
w Klinicach (Ostapczuk, 2013b, s. 149).
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Bractwa Stauropigialnego z 1632 roku na karcie tytuło-
wej zapisano tylko: Aнѳологион <…> Тщаніеⷨ же и ижⷣивенїєⷨ 
братства <…> в Тѵпографїи иⷯ иꙁѡбраꙁи сѧ85, zaś w wydaniu 
z 1651 roku na karcie tytułowej wyraźnie wskazano na nu-
mer edycji: Aнѳологион <…> Тщанїѣмъ же и иждивенїемъ 
Браⷮства <…> в Тѵпографїи ихъ всесовершеннѣ Четвертое86 
оуже иꙁдаде сѧ87. W pierwszym wydaniu Apostoła Micha-
ła Ślozki z 1639 roku na karcie tytułowej zapisano tylko: 
Во Лвовѣ в Тѵпографїи Mіхаила Сліоски88, zaś w kolejnym 
Apostole z 1654 roku – wydanym również w jego zakła-
dzie – na karcie tytułowej wyraźnie wskazano już na nu-
mer edycji: второе тѵпомъ иꙁдаде сѧ. во Лвовѣ. В Тѵпографїи, 
Mіхаила Сліоски89.

85 Aнѳологион сирѣчъ цвѣтословъ, или трѵфолог῞. творенїа раꙁличныⷯ ѿц҃ъ. 
Блгⷣтїю съвышше бжⷭтвенною. и Блгⷭвенїем Всєленскаго Патріархи кѵръ Кѵрілла. 
Тщаніеⷨ же и ижⷣивенїєⷨ братства Цр҃коваⷢ, при Храмѣ всечⷭтнаⷢ ꙋспенїа прчⷭтыа 
прⷭнѡ Дв҃ы Mр҃їа в Тѵпографїи иⷯ иꙁѡбраꙁи сѧ. Во Лвовѣ. Лѣто ѿ соꙁданїа Mїра, 
зр҃м. ѿ Ржⷭтва Хв҃а, ах҃лв.
86 We Lwowie drugie wydanie Anfologionu ukazało się w 1638 roku 
(Ісаєвіч, 1970, s. 17 {nr 30}), zaś trzecie w 1641 roku (Ісаєвіч, 1970, 
s. 19 {nr 40}).
87  Aнѳологион сирѣчъ: цвѣтословъ, или трѵфологъ, составленныи ѿ  
ст҃ыⷯ ѿц҃ъ иꙁображенныхъ здѣ. Всесилнаго б҃а во трⷪци блгⷣтїю, Блгⷭвенїєⷨ 
Четверопрестолныхъ Восточныⷯ ст҃ѣишыⷯ Патрїархъ. Тщанїѣмъ же и ижди
венїемъ Браⷮства, при храмѣ ꙋспенїа прⷭтыа Бг҃оматере, в Тѵпографїи ихъ 
всесовершеннѣ Четвертое оуже иꙁдаде сѧ. Въ Лвовѣ. Въ Лѣто бытїа Mїра, зр҃нѳ. 
ѿ Воплощенїа же Гн҃ѧ, ҂ахн҃а.
88  Pełny tekst na karcie tytułowej wygląda następująco: Aпостолъ 
сіестъ Книга Новагѡ Завѣта Содержащаѧ в себѣ Дѣѧнїѧ и Посланїѧ ст҃ых 
Aпостолѡвъ Пѡ дрєвнємꙋ сто҃ѣ Православноѣ Восточноѣ Цр҃квє оуставꙋ, въ 
оупотрєблєнїє Чтєнїи на Правилєⷯ Цр҃ковныⷯ Сочинєнаѧ и Расположєнаѧ За 
Привилєєⷨ єгѡ Королєв: Mлⷭти, A за Бл҃вєнїєⷨ Ст҃ѣишиⷯ Патрїархѡв, и Прєⷡ: 
єⷢ: мⷧ: Гдⷭ: ѿца Пєтра Mогилы, Mитрополита Кієⷡ: Галиц: и проч: Во Лвовѣ 
в Тѵпографїи Mіхаила Сліоски. Рокꙋ ҂ах҃лѳ. Mцⷭа Іꙋнѧ и҃ Днѧ.
89  Pełny tekst na karcie tytułowej Apostoła z 1654 roku wygląda nastę-

Wytłoczone jakoby w 1683 roku tetraewangelie lwow-
skie są w rzeczywistości drukami z 1690 lub 1703/04 roku, 
natomiast Ewangelię z roku 1736 należy uznać za nieist-
niejącą.

Na podstawie przedstawionych informacji należy więc 
stwierdzić, że we Lwowie tetraewangelie były drukowane 
siedmiokrotnie w zakładzie bractwa, w latach 1636, 1644, 
1670, 1690, 1703, 1722 i 1743 oraz jednokrotnie w oficy-
nie Michała Ślozki w roku 1665. Do 1800 roku we Lwowie 
zostało wydanych łącznie osiem tetraewangelii. 

Tym samym ze wstępnego wykazu 120 edycji czte-
rech ksiąg Dobrej Nowiny w jednym woluminie (bez in-
nych ksiąg Pisma Świętego) należy usunąć trzy lwowskie 
wydania z lat 1639, 1683 i 1736 – uznane za nieistniejące. 
Analogiczną weryfikację liczby wszystkich wydań tetra-
ewangelii należy przeprowadzić w odniesieniu do pozo-
stałych ośrodków drukarskich, np. Kijowa. Należy przy 
tym wykorzystać nie tylko informacje znajdujące się na 
kartach tytułowych (głownie numer edycji), lecz również 
dokumenty archiwalne dotyczące poszczególnych oficyn 
drukarskich. Pozwoli to na ustalenie dokładnej liczby sta-
rych druków cyrylickich tetraewangelii.

pująco: Aпостолъ сіестъ Книга Новагo Завѣта Содержащаѧ в себѣ Дѣѧнїѧ 
и Посланїа ст҃ых῞ Aпостолѡвъ. По древнемꙋ, сто҃и Православнои Восточнои Цр҃кве 
ꙋставꙋ, въ оупотребленїе Чтенїи на Правилеⷯ цр҃ковныⷯ Сочиненаѧ и Расположе
наѧ. За Привилееⷨ єгѡ Королеⷡ: Mлⷭти, A за Блⷢвенїемъ Ст҃ѣишихъ Патрїархѡв῞, 
и Преѡсщеⷩнаго Mитрополита Кіевскаго и Бг҃олюбиваго Єпⷭкопа Лвовскаго. 
И проⷱ: второе тѵпомъ иꙁдаде сѧ. во Лвовѣ. в Тѵпографїи, Mіхаила Сліоски. 
Рокꙋ Боⷤ: ах҃ид. Mцⷭа Ноемрїа є҃ї Днѧ. 
Błędnie została podana data ах҃ид (SIC!), a nie ах҃нд. 

1636 1644 1665 1670 1690 1704 1722 1743

Євангєлꙇон

сирѣчъ Бл҃говѣстїе Бг҃одх҃новенныхъ євангєлистъ Во славꙋ ст҃ыѧ 
єдиносꙋщныѧ, 
животворѧщїѧ 

инераꙁдѣлимыѧ Трⷪцы, 
Оц҃а и Сн҃а и ст҃аго Дх҃а

Блгⷭвенїєⷨ 
ст҃ѣйшиⷯ 
Патрїарⷯ 
и 
Преѡсщ҃еннаго 
Кѵръ Пєтра 
Mогилы, 
Mетропо-литы 
Правⷭо

Бл҃гословенїем῞ 
ст҃ѣйших 
Четверопрес-
толныхъ 
Патрїархъ.

За привиліеⷨ еⷢ: 
Королев: Mлⷭти, A 
ꙁа Бл҃гословеніеⷨ 
Ст҃ѣйшиⷯ Патрїаⷯ. и 
Бг҃олюбиваго еⷢ: Mлⷭти 
Гдⷭна ѿца, AѲанасіа 
Желиборскаго Епⷭа, 
Лвовскаⷢ Галиⷰ и Каⷨ 
Подол҃

= jak w tetrze z 1644 r. brak brak

Тщанїем῞ же и иждивенїемъ
Братства Стаѵропігіѡнъ. 

Храма Оуспенїа Прⷭтыѧ Бг҃ородица

om же и иждивенїем 1636

в Тѵпографїи 
Mіхаила Сліоꙁки 

(po  въ Лвовѣ)

= jak w tetrach 1636 i 1644 

om же 1722;
add Лвовскаго post Братства 1670, 1690, 1704;
Храма: Храмꙋ1704
Стаѵропігіѡнъ: при цр҃кви 1743
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brak ѡпасно вторицею 
иꙁдаде сѧ.

brak ѡпасно 
третицею 
иꙁдаде сѧ

иꙁдасѧ Напечата сѧ книга сїѧ 
Сщ҃єнноє єѵⷢлїє.
(przed Тщанїем῞ же…)

въ Лвовѣ
въ лѣто отъ съꙁданїѧ Мїра brak  = jak w tetrach 1636 i 1644

҂зр҃мд ҂зр҃нв brak ҂зр҃он зр҃чи зр҃чи зск҃ѳ зсн҃а
а отъ ржс҃тва Христова brak = jak w tetrach 1636 i 1644;

om а 1743

҂ах҃лѕ ҂ах҃мд рокꙋ ҂ах҃ѯє ахо҃ ахч҃ ахч҃ аѱк҃в аѱм҃г
Aвг. Маѧ Mцⷭа Марта Іюнїа (A) lub

Мцⷭа Іюнїа B)
Ноемврїа brak brak

к҃ и͠і л҃ аі҃ Ки к҃и brak brak

Karta tetraewangelii lwowskiej  
z 1636 roku

Karta tetraewangelii lwowskiej  
z 1644 roku

Karta tetraewangelii lwowskiej z 1665 
roku (z drukarni Michała Ślozki)

Karta tetraewangelii lwowskiej  
z 1670 roku – wariant A

Karta tetraewangelii lwowskiej  
z 1670 roku – wariant B

Karta tetraewangelii lwowskiej  
z 1690 roku
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