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Polskojêzyczne druki typografii poczajowskiej

(XVIII wiek)

Drukarnia w Poczajowie

Typografia bazylianów w Poczajowie by³a przedsiêwziêciem unikatowym,
mimo i¿ nie nale¿a³a ani do drukarni najstarszych, ani najwiêkszych. Pod wzglê-
dem tradycji nie mog³a konkurowaæ z innymi o�rodkami bazyliañskimi: kijowskim,
lwowskim, wileñskim, uniowskim czy supraskim. Wyró¿nia³a siê za to liczb¹
wydawanych druków, ró¿norodno�ci¹ podejmowanej tematyki, jako�ci¹ ksi¹¿ek,
szerokim krêgiem odbiorców, czy wreszcie � wielojêzyczno�ci¹ wydawnictw. Po-
pularne wydania poczajowskie by³y znane daleko poza ziemi¹ wo³yñsk¹. Dociera-
³y na ziemie dzisiejszej Bu³garii, Rumunii, Bo�ni, Serbii i Czarnogóry, a tak¿e
Grecji i Rosji1.

Ksi¹¿ki bazylianów by³y drukowane masowo i cieszy³y siê uznaniem nie tylko
unitów, gdy¿ kierowano je do szerokiego krêgu odbiorców, w tym prawos³aw-
nych, katolików, staroobrzêdowców. Dziêki temu stanowi³y swoisty pomost miê-
dzy religiami. Drukarstwo bazyliañskie stanowi³o te¿ ³¹cznik miêdzy kultur¹ ³aciñ-
sk¹ (polsk¹) i s³owiañsk¹ oraz szerzej � miêdzy kultur¹ Wschodu i Zachodu.
Bazylianie, jako ludzie gruntownie wykszta³ceni w uczelniach zachodnioeuropej-
skich (najczê�ciej w³oskich), byli �wietnie zorientowani w ówczesnych tenden-
cjach wydawniczych i starannie dobierali wydawane utwory.

Druki bazyliañskie czytali przedstawiciele ró¿nych narodów Rzeczpospolitej
� tak Polacy, jak i Rusini (wspó³cze�ni Ukraiñcy, Bia³orusini) � i niemal wszyst-
kich stanów: duchowni, szlachta, mieszczanie, prosty lud (modlitewniki darowane
przez misjonarzy by³y dlañ podstawowymi podrêcznikami do nauki czytania).
Najszerszy zasiêg mia³y katechizmy i zbiory pie�ni zrozumia³e dla niewykszta³co-
nych odbiorców. Pisma hagiograficzne, kalendarze i poradniki by³y skierowane do
stanu szlacheckiego i mieszczan.

1 M. Pid³ypczak-Majerowicz, Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szko³y i Ksi¹¿ki w dzia³alno�ci
zakonu, �Acta Universitatis Wratislaviensis� nr 779, Warszawa � Wroc³aw 1986, s. 115.
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Trudno przeceniæ znaczenie drukarni w rozwoju jêzyków i pi�miennictwa
s³owiañskiego. Wed³ug sporz¹dzonego przez A. Pietruszewicza spisu wydañ po-
czajowskich, w okresie 1618�1831 wydano ogó³em 187 pozycji, z czego 32 ksi¹¿-
ki po polsku, 148 w jêzyku cerkiewnos³owiañskim i �ruskim�, a 7 po ³acinie2. Inne
dane zamieszcza Maria Pid³ypczak-Majerowicz, wed³ug której �efektem ponad-
sze�ædziesiêcioletniej (1734�1800) dzia³alno�ci drukarni poczajowskiej by³y
383 druki, w tym 215 wyt³oczono cyrylic¹�3. Obraz sytuacji komplikuj¹ dodatko-
wo wyniki badañ zamieszczone w ksi¹¿ce Drukarze dawnej Polski4. Wed³ug jej
autorów, w okresie unickim stosunek ksi¹¿ek ³aciñsko-polskich do cyrylickich
wynosi³ niemal 2:1 (138 wydañ �³acink¹� vs. 78 wydañ cyrylickich)5. Wed³ug
innych badañ, w drukarni poczajowskiej ukaza³o siê wiêcej ksi¹¿ek ni¿ w jakiej-
kolwiek innej drukarni na Wo³yniu. Katalog Jakima Zapasko i Jaros³awa Isajewi-
cza6 zawiera 404 pozycje. Trzeba przy tym uwzglêdniæ fakt, ¿e nak³ad niektórych
ksi¹¿ek przekracza³ nawet 1000 egzemplarzy!7

Te rozbie¿ne dane (dotycz¹ce wszak¿e ró¿nych okresów dzia³alno�ci omawia-
nej drukarni i ró¿nych jêzyków wydañ) unaoczniaj¹ unikalny charakter typografii
w Poczajowie. Odzwierciedlaj¹ równie¿ preferencje jêzykowe odbiorców, poziom
ich wykszta³cenia, wyznawane warto�ci, zainteresowania i wiele innych aspektów
wielokulturowego ¿ycia na ziemiach Rzeczpospolitej i imperium rosyjskiego.

Polskojêzyczna oferta wydawnicza drukarni w Poczajowie wychodzi³a naprze-
ciw ówczesnemu zapotrzebowaniu spo³ecznemu, a o jej popularno�ci �wiadcz¹ liczne
przedruki. Polskojêzyczne wydania poczajowskie potwierdzaj¹ ponadto rolê polszczy-
zny i warto�ci kultury zachodniej w ¿yciu ówczesnego spo³eczeñstwa tego regionu.

Historia drukarni

Niepowtarzalno�æ drukarni oraz dobór oferty wydawniczej uwarunkowa³a
jej historia. Od momentu za³o¿enia do zamkniêcia typografii kilkakrotnie zmieniali
siê zarz¹dcy: kierowali ni¹ i unici, i prawos³awni. Niew¹tpliwie to okres unicki

2 Wed³ug I³ariona �wincickiego tylko w latach 1733�1800 w Poczajowie wydrukowano
100 ró¿nych ksi¹¿ek, w tym przynajmniej 11 wydañ ³acink¹. Por. ². Ñâåíö³öêèé, Ïî÷àòêè

êíèãîïå÷àòàíÿ íà çåìëÿõ Óêðà³íè â ïàìÿòü 350 ë³òÿ ïåðøî¿ äðóêîâàíî¿ êíèæêè íà Óêðà¿í³

ó Ëüâîâ³ 1573-4 ð., ¯ó³kiew 1924.
3 M. Pid³ypczak-Majerowicz, op. cit., s. 76.
4 A. Kawecka-Gryczowa, Drukarze dawnej Polski od XVI do XVII wieku, Wroc³aw 1959,

t. 6, s. 59.
5 Ibidem, s. 63.
6 Por.: ß. Çàïàñêî, ß. ²ñàåâ³÷, Ïàì�ÿòêè êíèæíîãî ìèñòåðñòâà, êàòàëîã ñòàðîäðóê¿â

âûäàíûõ íà Óêðà¿í³, Lwów 1984.
7 A. Kawecka-Gryczowa, op. cit., s. 64.
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przyniós³ jej najwiêkszy rozkwit, niemniej okres prawos³awny przyczyni³ siê do
rozpowszechnienia wydawnictw z Poczajowa na ziemiach rosyjskich. Poczajów
i Wo³yñ w okresie dzia³alno�ci drukarni znajdowa³y siê w obrêbie ró¿nych pañstw:
Rzeczypospolitej oraz imperium rosyjskiego.

Pocz¹tek dzia³alno�ci drukarni w Poczajowie jest przedmiotem dyskusji. Nie-
którzy spo�ród badaczy jej za³o¿enie datuj¹ na rok 1597 (data za³o¿enia klasztoru
przez Annê Gojsk¹)8, inni � 1618 (wydanie ksi¹¿ki Çåðöàëî áîãîñëîâèÿ przez
Kiry³a Trankwiliona)9, jeszcze inni jako datê jej powstania podaj¹ rok 1730 lub
1733, kiedy to nast¹pi³o otwarcie stacjonarnej drukarni dziêki staraniom archiman-
dryty Teodozjusza Lubienieckiego-Rudnickiego (1728�1730). Bezpo�rednio orga-
nizacj¹ nowej drukarni zaj¹³ siê igumen Gedeon Kozubski10.

Wspomniane Çåðöàëî áîãîñëîâèÿ zosta³o faktycznie wydane przez Kiry³a
Trankwiliona jego nak³adem w wêdrownej drukarni. Choæ zgadza siê tu miejsce
wydania � Poczajów, to utwór nale¿y traktowaæ jako pionierskie wydanie w Po-
czajowie, ale nie w samej £awrze11. W tym kontek�cie prawdopodobna wydaje
siê teza I. Tichowskiego, ¿e stacjonarna drukarnia w Poczajowie zaczê³a dzia³aæ
w latach 30. XVIII wieku, gdy klasztor sta³ siê unicki12. Bazylianie sprowadzili
wtedy majstrów � gisera Iwana Dolikiewicza z Zas³awia, który wcze�niej praco-
wa³ w Kijowie i Andrieja Go³otê, grawera, który praktykowa³ w Kijowie i Lwo-
wie13. W 1730 r. zawarto umowê z Ludkiem Szmej³owiczem i jego synem Zeli-
kiem Ludkowiczem, giserami z Sokala, na odlew �ca³ego alfabetu scholastycznego
dialektu ruskiego�14. Mnisi mieli pocz¹tkowo ogromne problemy organizacyjne
(brakowa³o m.in. metalu na t³oczenie czcionek), gdy¿ � jak podaj¹ �ród³a � w 1731 r.
zdjêto dach z cerkwi, przeznaczaj¹c go na odlanie czcionek15. Umowê z Ludkiem
Szmej³owiczem odnowiono w 1737 r. W za³o¿eniu typografia by³a od pocz¹tku
przede wszystkim drukarni¹ cyrylick¹, nastawion¹ na obs³ugê �ruskiego� obrz¹dku

8 Àìâðîñèé archimandryta, Ñêàçàíiå î Ïî÷àåâñêîé Óñïåíñêîé ëàâðå, Poczajów 1878,
s. 33.

9 Â. Cîïèêîâ, Îïûò ðîññ³éñêîé á³áëèîãðàô³è, cz. 1, St. Petersburg 1813; cz. 5, St. Peters-
burg 1821.

10 ß. ²ñàºâè÷, Óêðà¿íñüêå êíèãîâèäàííÿ, âèòîêè, ðîçâèòîê, ïðîáëåìè, Lwów 2002; [onli-
ne] <http://litopys.org.ua/isaevych/is.htm>, dostêp: sierpieñ 2009.

11 I.I. Îãiºíêî, ²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêîãî äðóêàðñòâà, Kijów 1994, s. 218; A. Kawecka-Gryczo-
wa, op. cit., s. 59.

12 Þ. Òèõîâñêèé, Ìíèìàÿ òèïîãðàô³ÿ ïî÷àåâñêàãî ìîíàñòûðÿ (ñú ê. ÕVI äî 1-é ÷åòâ.

XVIII â.), �Êèåâñêàÿ ñòàðèíà� 1845, t. 50, nr 7�8, s. 1�35; nr 9, s. 248�281.
13 M. Wiszniewski, Historyja literatury polskiej, t. VIII, Kraków 1851, s. 429�431.
14 J. Nieæ, Drukarnia klasztoru oo. Bazylianów w Poczajewie, �Przegl¹d Biblioteczny� 1935,

t. IX, s. 232�233.
15 A. Kawecka-Gryczowa, op. cit., s. 59.
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Ko�cio³a unickiego. Pierwsz¹ ksi¹¿k¹ wydrukowan¹ w £awrze Poczajowskiej by³
Ñëóæåáíèêú, który mia³ dwa wydania � z 1734 i 1735 r.16

Rozmach inwestycji i niezale¿no�æ finansowa by³y mo¿liwe dziêki hojnym
datkom wiernych pielgrzymuj¹cych do ikony Matki Bo¿ej. Poczajowscy bazylia-
nie nie mieli problemu ze zbytem swoich wydañ � druki klasztoru supraskiego nie
zaspokaja³y ówczesnego zapotrzebowania. Od 1743 r. Poczajów by³ jedn¹
z dwóch rezydencji protoigumena bazylianów, a drukarnia szybko sta³a siê konku-
rencyjna wzglêdem pozosta³ych oficyn bazyliañskich17.

W latach nastêpnych typografia poczajowska by³a ju¿ dobrze wyposa¿ona.
�wiadczy o tym inwentarz sporz¹dzony 17 wrze�nia 1736 r.18 Wed³ug tego doku-
mentu, dysponowano wówczas dwiema nowymi maszynami drukarskimi i jedn¹
u¿ywan¹ wraz z pe³nym oprzyrz¹dowaniem, czcionkami ró¿nego typu, matrycami
itp. Wiadomo�ci s¹ jednak fragmentaryczne, pe³ne nie�cis³o�ci i sprzecznych da-
nych. Archimandryta Ambro¿y stwierdza na przyk³ad, ¿e w 1742 r. dekret Trybuna-
³u Nuncjatury Papieskiej zakaza³ druku ksi¹¿ek w jêzyku s³owiañskim, co zahamo-
wa³o dzia³alno�æ wydawnicz¹ £awry19. Wed³ug innych �róde³20 nie chodzi³o o zakaz
na³o¿ony na ju¿ dzia³aj¹c¹ drukarniê, ale o wydany 28 wrze�nia 1732 r. brak zgody
Trybuna³u Nuncjatury Papieskiej na otwarcie nowej i druk ksi¹g ruskich.

W ksiêgach miejskich £ucka A. Szczurowski odnalaz³ jednak informacjê
o sygnowanym przez Augusta II dokumencie z 18 pa�dziernika 1732 r. Król
zezwoli³ archimandrycie Gedeonowi Kozubskiemu na za³o¿enie drukarni. Przywi-
lej zosta³ nastêpnie potwierdzony przez króla Augusta III 24 lipca 1736 r.21 Data ta
koñczy pierwszy spór miêdzy braæmi z Poczajowa i Bractwem Lwowskim22. Od
momentu za³o¿enia drukarnia poczajowska rywalizowa³a bowiem z lwowsk¹
o prawo drukowania cyrylickich ksi¹g religijnych. W 1737 r. nuncjatura papieska w
Warszawie cofnê³a lwowskiej stauropigii monopol na wydawanie ksi¹¿ek w jêzyku
ruskim. Decyzja ta, daj¹ca szanse rozwoju drukarni poczajowskiej, nie zadowala³a

16 I.I. Îãiºíêî, op. cit., s. 222.
17 ß. ²ñàºâè÷, op. cit.
18 I.I. Îãiºíêî, op. cit., s. 222.
19 Wed³ug niego ju¿ w po³owie XVIII wieku zaprzestano wydawania ksi¹¿ek o tematyce reli-

gijnej. Por. Àìâðîñèé, op. cit., s. 33. Zachowa³o siê jednak sporo wydañ cyrylickich z lat 1740�
1760 wydrukowanych w Poczajowie.

20 A. Kawecka-Gryczowa, op. cit., s. 60.
21 Por.: À. Ùóðîâñüêié, Äî ïèòàííÿ ïðî ïî÷àòîê Ïî÷àiâñüêîi äðóêàðíi, �Çàïèñêè

íàóêîâîãî òîâàðèñòâà èì. Øåâ÷åíêî�, 1895, t. VII, s. 2�3. Zezwala³ on �aby wszelkie xsiêgi
dialektem ruskim polskim y ³aciñskim [...] w tym¿e conwencie drukowane by³y y na �wiat wydane
i po wszystkich miastach miasteczkach i wsiach Pañstwa naszego przedawane by³y�. Cyt za:
A. Kawecka-Gryczowa, op. cit., s. 60.

22 I.I. Îãiºíêî, op. cit., s. 220.
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konkurenta. Spory rozstrzygane przez Trybuna³ Nuncjatury Papieskiej w Warszawie,
a nawet w Rzymie trwa³y ponad 40 lat. Wyrokiem s¹du królewskiego z 26 czerwca
1771 r. zakazano klasztorowi w Poczajowie wydawania tytu³ów ukazuj¹cych siê
w drukarni lwowskiej. W przypadku dublowania siê oferty wydawniczej druki
Poczajowa mia³y przej�æ na w³asno�æ drukarni lwowskiej. Bractwo Lwowskie
zosta³o zobowi¹zane do odkupienia za wskazan¹ cenê ju¿ wydanych ksi¹¿ek
poczajowskich. Nakaz ten � odbieraj¹c typografii poczajowskiej mo¿liwo�æ wyda-
wania najbardziej chodliwego produktu, jakim by³y ksi¹¿ki liturgiczne i religijne �
prowadzi³ de facto do jej upadku.

Odrodzenie drukarni umo¿liwi³ rok 1772, tj. I rozbiór Rzeczpospolitej (Pocza-
jów przypad³ Polsce, Lwów � Austrii). Rywalizacja Lwowa i Poczajowa wygas³a
wiêc w sposób naturalny: zwa�nione o�rodki wydawnicze zosta³y rozdzielone
granic¹. Bazylianie z Poczajowa nabyli wówczas sprzêt ze zlikwidowanej typo-
grafii uniowskiej, co dodatkowo przyczyni³o siê do rozwoju ich oficyny. W latach
1772�1795 w Poczajowie wydano wiêcej ksi¹¿ek ni¿ w ci¹gu ca³ej dotychczaso-
wej historii zak³adu. Pod koniec XVIII wieku drukarnia poczajowska by³a jedn¹
z najwiêkszych na terenie obecnej Ukrainy23.

W wyniku III rozbioru (1795) Poczajów wszed³ w sk³ad Rosji (Lwów przy-
pad³ Austrii), co spowodowa³o trudno�ci ze zbytem. Drukarnia wydawa³a bowiem
g³ównie ksi¹¿ki unickie. Ich dystrybucj¹ zaj¹³ siê ówczesny prefekt, ojciec Spiri-
don Kobierski. Odnowi³ on kontakty z Bractwem Lwowskim, które ¿yczliwie
odnios³o siê do propozycji kupna druków poczajowskich. Zanim jednak do tego
dosz³o, Kobierski zorientowa³ siê w nowych mo¿liwo�ciach zbytu w Galicji (gdy
rz¹d carski otworzy³ granice dla wydañ poczajowskich) i nie dotrzyma³ umowy, co
wi¹za³o siê z kolejnym zaostrzeniem stosunków ze stauropigi¹ lwowsk¹. Zabiegi te
jednak na niewiele siê zda³y � drukarnia poczajowska, nastawiona wówczas g³ów-
nie na wydawanie ksi¹¿ek polskojêzycznych, prze¿ywa³a kryzys.

Aby podtrzymaæ dzia³alno�æ typografii, uciekano siê do ró¿nych sposobów.
Jak ju¿ wspomniano, od pocz¹tku lat 80. XVIII wieku i przez ca³e lata 90.
w Poczajowie wydawano ksi¹¿ki staroobrzêdowe na zamówienie raskolników ro-
syjskich. Wydawanie druków staroobrzêdowych w Poczajowie zakoñczy³o siê
kolejnym skandalem i zakazem dzia³alno�ci. W charakterze mediatorów wyst¹pili
wówczas katolicki metropolita Siestrencewicz i biskup unicki Stefan Lewicki.
Ostatecznie 24 maja 1800 r. klasztor ponownie uzyska³ od cara Paw³a I zgodê na
druk ksi¹¿ek religijnych24.

23 Ï.À. Ðè÷êîâ, Â.Ä. Ëóö, Ïî÷à¿âñüêà Ñâÿòî-óñïåíñüêà Ëàâðà, Kijów 2000, s. 101.
24 Ibidem, s. 60.
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Historia typografii poczajowskiej II po³owy XIX wieku jest udokumentowana
bardziej szczegó³owo. Okres po 1795 r. nie nale¿a³ do pomy�lnych. Sytuacja
skomplikowa³a siê jeszcze bardziej po powstaniu listopadowym. Od 9 pa�dzierni-
ka 1831 r., za drukowanie ulotek i proklamacji powstañczych, klasztor znalaz³ siê
pod jurysdykcj¹ Cerkwi prawos³awnej. 10 pa�dziernika tego roku bazylianie mu-
sieli przekazaæ nowemu kuratorowi £awry swoj¹ drukarniê � cztery maszyny
drukarskie, jedn¹ do druku rycin, poka�ne zasoby czcionek ³aciñskich i cyrylic-
kich, matryce drukarskie, drzeworyty, a tak¿e miedziane stemple do odlewu me-
dalionów25. Wkrótce potem klasztor otrzyma³ status £awry. Po krótkiej przerwie
w 1833 r. £awra uzyska³a zgodê na publikacjê ksi¹¿ek religijnych i niektórych
podrêczników. Pracê oficyny wznowiono, a co wiêcej � od po³owy XIX wieku
stanowi³a ona g³ówne �ród³o utrzymania klasztoru. Drukarnia obs³ugiwa³a ju¿
jednak g³ównie Rosyjsk¹ Cerkiew Prawos³awn¹. Wydawano ksi¹¿ki liturgiczne,
ewangelie, ¿ywoty �wiêtych, periodyki, które niew¹tpliwie wzbogaca³y religijne
pi�miennictwo rosyjskie.

Drukarniê rozwi¹zano dopiero w 1918 r. Czê�æ wyposa¿enia i maszyn wy-
wieziono do Kijowa, resztê do Moskwy.

Oferta drukarni poczajowskiej

Maj¹c ustalon¹ markê na ówczesnym rynku wydawniczym, drukarze pocza-
jowscy starali siê sprostaæ oczekiwaniom nabywców. Ma³o jest publikacji, których
niewyra�ny druk wskazywa³by na zu¿ycie czcionki, niestaranne roz³o¿enie farby,
tzw. literówki czy gubienie wyrazów26 bêd¹ce efektem nieuwagi redaktorów.

Dzia³alno�æ wydawnicza oficyny by³a bardzo elastyczna, o czym �wiadczy
zró¿nicowanie jej oferty. Wydawano zarówno druki o tematyce religijnej, jak
i �wieckiej. Do pierwszej grupy zaliczyæ mo¿na ksiêgi cerkiewne27: z tekstami
biblijnymi staro- i nowotestamentowymi (ewangeliarze, psa³terze, aposto³y), teksty
liturgiczne (oktiochy, triodiony, s³u¿ebniki, mineje), pie�ni cerkiewne (akatystarze,
kannoniki, kondakary) oraz ksiêgi o tre�ci mieszanej: biblijno-liturgicznej (triebni-

25 I.I. Îãiºíêî, op. cit., s. 226.
26 Ibidem, s. 127.
27 Podstawowy opis najczê�ciej wydawanych ksi¹g cerkiewnych zawieraj¹ m.in. prace: Z. Ja-

roszewicz-Pieres³awcew, Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego w XVI�XVIII wie-
ku, Osztyn 2003, s. 147�177; A. Znosko, S³ownik cerkiewnos³owiañsko-polski, Bia³ystok 1996;
O. Narbutt, Wybrane zagadnienia terminologiczne zwi¹zane z charakterystyk¹ najstarszych druków
cerkiewnos³owiañskich, [w:] J. Rusek, W. Witkowski, A. Naumow (red.), Najstarsze druki cer-
kiewnos³owiañskie i ich stosunek do tradycji rêkopi�miennej, Kraków 1993, s. 327�331.
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ki, pisma Ojców Ko�cio³a, modlitewniki). W�ród druków o tematyce religijnej
by³y te¿ dzie³a teologiczne, rozprawy polemiczne i ksi¹¿ki o charakterze religijno-
-moralizatorskim. Ksiêgi cerkiewne i liturgiczne adresowane do cerkwi i duchow-
nych unickich (trebniki, modlitewniki, s³u¿ebniki) szczególnie po synodzie zamoj-
skim z 1720 r. osi¹ga³y nak³ady nawet do kilku tysiêcy egzemplarzy28. Wydawane
przez drukarniê w Poczajowie ksi¹¿ki �wieckie to ró¿nego rodzaju podrêczniki,
g³ównie �bukwary� i leksykony, dzie³a naukowe i popularnonaukowe, literatura
piêkna, zbiory ustaw i praw, kalendarze. Jest to zrozumia³e � drukarnia obs³ugiwa-
³a liczne szko³y, i to nie tylko bazyliañskie.

W Poczajowie wydawano utwory oryginalne, jak równie¿ t³umaczenia pism
³aciñskich na jêzyk polski i ruski, dokonywane najczê�ciej przez samych bazylia-
nów. T³umaczono utwory z ³aciny, jêzyka cerkiewnos³owiañskiego, greckiego,
w³oskiego, angielskiego, francuskiego i rosyjskiego na jêzyk polski29. Równolegle
przek³adano dzie³a z jêzyka polskiego i ³aciñskiego na cerkiewnos³owiañski i tzw.
ruski, którym pos³ugiwali siê wierni na co dzieñ. W�ród zas³u¿onych t³umaczy
wymienia siê bazylianów Makarego Neronowicza oraz Juliana Dobry³owskiego.

Poka�n¹ kolekcjê ksi¹¿ek �wieckich wydanych w £awrze Poczajowskiej za-
wdziêczamy ówczesnej rywalizacji miêdzy drukarniami i konieczno�ci¹ rozszerzenia
oferty typografii w momencie, gdy przywilej druku ksi¹¿ek religijnych otrzyma³o
Bractwo Lwowskie. �Z³otym okresem� wydawniczym drukarni by³ wiêc czas do
1772 r. Potem, po wyga�niêciu rywalizacji z drukarni¹ lwowsk¹, oficyna poczajow-
ska zawêzi³a swoj¹ ofertê do druków cerkiewnych, podrêczników i zbiorów ustaw.

Miejsce druków polskojêzycznych

w ofercie wydawniczej drukarni w Poczajowie

Tematyka polskojêzycznych druków poczajowskich by³a zró¿nicowana.
Mo¿na w niej wydzieliæ dwa nurty � religijny i �wiecki. Nak³ad druków polskich
i ³aciñskich by³ mniejszy od cyrylickich, choæ ca³kiem poka�ny � kszta³towa³ siê
w granicach 600�1200 egzemplarzy. W�ród wydañ polskojêzycznych dominowa³a
oczywi�cie literatura religijna, a najpopularniejsze by³y kazania, choæ nie brakowa-
³o katechizmów, modlitewników, hymnów i pie�ni czy tekstów z pogranicza litera-
tury religijnej: moralno-filozoficznych i religijno-moralizatorskich. Literaturê

28 M. Pid³ypczak-Majerowicz, op. cit., s. 79.
29 A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. III, Warszawa 1956, s. 152.
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�wieck¹ reprezentowa³y ró¿nego rodzaju podrêczniki i poradniki, a w okresie
o�wiecenia równie¿ literatura piêkna30.

Niektóre druki poczajowskie wydawano równolegle w kilku wersjach jêzyko-
wych, w tym i w polskiej. Najbardziej znan¹ tego typu publikacj¹ by³ trójjêzyczny
Áîãîãëàñíèêú (1790) � zbiór pie�ni ko�cielnych wydany w jêzyku polskim, ³aciñ-
skim i ruskim. W jêzykach polskim i cerkiewnos³owiañskim napisane by³y np.
Ro¿ne nabozenstwo od �wiêtych Oyców z³o¿one... (1791) czy Góry Poczajow-
skie... opisuj¹ce dzieje cudownego obrazu Matki Boskiej.

Wiele utworów zawiera³o d³u¿sze b¹d� krótsze fragmenty w jêzyku polskim.
Methodus Peragendi Missiones apostoliæas in Provincia Rutena Cornelius Sro-
czyñskiego (1772) na kartach 104�114 zawiera dodatek Pie�ni nabo¿ne na missy-
ach zwyczayne w jêzykach polskim, cerkiewnos³owiañskim i ruskim.

Literatura religijna

Centralne miejsce w�ród polskojêzycznych druków nurtu religijnego zajmuj¹
kazania, publikowane pojedynczo lub w formie zbiorków na niedziele zwyk³e lub
�wi¹teczne roku liturgicznego, np. Kazania i homilie... Hipacego Pocieja (1788),
Nabo¿eñstwo roczne... (1791), Kazania na �wiêta Ca³ego Roku, które �wiêta
Wschodnia Cerkiew, Uroczystym �wiêci obchodem... Waleriana Sienickiego
(1793), jak równie¿ na wybrane okresy roku liturgicznego, w�ród których najpo-
pularniejsze by³y kazania postne, np. Siedm kazañ pokutnych... Wac³awa Rzewu-
skiego (1750), Siedm kazañ pokutnych, które te¿ zamiast rozmy�lania na siedm
dni tygodniowych przydatne byæ mog¹... ks. Antoniego (1759). Z oficyny pocza-
jowskiej wychodzi³y te¿ okazjonalne zbiory kazañ. W roku 1775 i 1776 wydano
dwa ró¿ni¹ce siê jedynie tytu³em i dedykacj¹ Kazania Na Uroczyste Watykañskie-
mi Koronami cudownego Poczaiowskiego obrazu... Maryi, uwieñczone w 1773 r...31.
Pierwszy z nich dedykowano biskupowi Rudnickiemu, drugi � Janowi Amor Tar-
nowskiemu. Zbiory te zawiera³y kazania Teodora Brodowicza, Jana Bo¿ydara
Podhorodeñskiego, Jana Hieronima Nerezjusza, Aleksandra Koziorowicza, Bart³o-
mieja Kêdzierskiego, Wojciecha Hynka, Józefa Micha³owskiego, Stanis³awa Fili-
peckiego, Bonifacego Krownickiego, Grzegorza Lewiñskiego, Onufrego Krzy¿a-
nowskiego, Waleriana Sienickiego, Adriana Szubowicza, czyli autorów znanych
z innych poczajowskch wydañ.

30 M. Pid³ypczak-Majerowicz, op. cit., s. 80.
31 K. Estreicher, Bibliografia polska XV�XVIII w., t. 15, Kraków 1897�1951, s. 454.
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W�ród pojedynczych kazañ okoliczno�ciowych dominowa³y te pogrzebowe,
np. kazanie Ginmazego Lewickiego na pogrzebie Heleny ze Studziñskich (1773),
E. Broszniowskiego na pogrzebie Karoliny z Bogatkow (1782), Porfirego Wa¿yñ-
skiego Skarbka na pogrzebie Miko³aja Potockiego (1782), ale nie brakowa³o kazañ
z okazji innych wydarzeñ parafialnych: Kazanie na Nawiedzenie N. Maryi Panny
w Marachwie G. Lewickiego (1772) czy Kazanie na Konsekracyê cerkwi Boro-
melskiey J. B. Podhorodyñskiego (1785), Zakonnicy nie potrzebuj¹ �wiata: �wiat
potrzebuje zakonników. Kazanie podczas... og³oszenia beatyfikacji B³ogos³awio-
nego Micha³a de Sanctus... Micha³a Idzellewicza (1780).

Kazania, o czym ju¿ wspomniano, nie stanowi³y jedynego gatunku polskojê-
zycznej literatury religijnej wydawanej w Poczajowie. Wydrukowano tu szereg
katechizmów (np. w latach 1772, 1782, 1787, 1792 i n.), modlitewników i konda-
karów, np. Nabo¿eñstwo do Pana Jezusa Boremelskiego... (1782), Officium co-
dzienne... (1788), Nabo¿eñstwo do S. Onufrego Officium i Litania z przy³o¿e-
niem Summariusza ¿ycia... (1785) i in., akatystarzy i pojedynczych hymnów:
Hymn akatistowy N.M.P... (1793), Akathist do Przeczystey Bogarodzicy... (1762)
i in. Drukowane by³y teksty hagiograficzne, jak Menologium Bazyliañskie...
(1789), Zbiór dwojaki ¿ywotów..., C. Massiniego (1792) i in., które oprócz pre-
zentacji wybranych �wiêtych, nosi³y walor dydaktyczny.

Charakter religijno-moralizatorski mia³ Wzór doskona³o�ci panienskiey... pan-
nom Z.S.B.W. w Klasztorze W³odzimierskim... Tymoteusza Szczurowskiego
(1772), zawieraj¹cy nauki moralne i tematy medytacji. Do czytelnika �wieckiego
kierowane by³y: Droga do Boga naypewnieysza y naypro�cieysza, ¿ycie bez
krzywdy �lubów zakonnych... Jerzego od S. Hieronima (1756) czy Gospodarz
chrzescianski Dom swoy wed³ug Przykazañ Boskich szczê�liwie rz¹dz¹cy...
(1772) z podobn¹ zawarto�ci¹ tre�ciow¹. W tym duchu utrzymane by³y równie¿
utwory z 1790 r.: Drzewo ¿ywota, albo szacunek Mszy..., Piek³o otwarte chrze-
�cijaninowi a¿eby nie wchodzi³ do niego..., Krzy¿ ul¿ony..., Zwierciad³o niezdra-
dzai¹ce albo Nauka rozum o�wiecai¹ca... i Synagoga z B³êdu wyprowadzona
czyli Droga u³atwiona do przekonania... przez Porfiriusza Skarbka Wazynskie-
go... prze³o¿ona (1792), których autorem by³ jezuita Giovanni Pietro Pinamonti.

Za traktat moralizatorsko-teologiczny mo¿na uznaæ Tre�æ Teologiczney nauki
obyczainey Z Autorow Klassycznych Antoine i innych ³aciñskich... Pantaleona
Kulczyckiego (1787) czy Axiomata albo sentimenta z rozwa¿ania czworakiey
wieczn�ci... J. B. Manniego (1744).

Obecno�æ licznych tekstów o tematyce religijno-moralizatorskiej nie dziwi,
zwa¿ywszy na charakter drukarni poczajowskiej. Du¿ym zainteresowaniem czy-
telników �wieckich cieszy³y siê ponadto utwory, które s³u¿yæ mog³y w³asnej lekturze.
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O ich popularno�ci �wiadcz¹ przedruki �wiat³o my�li pobo¿nych... do wiecznej
jasno�ci d¹¿¹cym... Hipacego Bieliñskiego, które wyt³oczono w roku 1771 i ju¿
sze�æ lat pó�niej � w 1777 r.

Do osób duchownych kierowano ksiêgi pomocne w odprawianiu mszy i po-
s³ug kap³añskich czy misji chrystianizacyjnej (Pasterz w powinno�ciach urzêdu
swego... z roku 1781). Swego rodzaju religijnym przewodnikiem by³y ksi¹¿ki
opisuj¹ce dzieje obrazu Matki Boskiej Poczajowskiej oraz zwi¹zane z nim cuda:
Gora Poczajowska... i obraz cudowny Maryi Panny... (1767), Przes³awna daw-
no�ci¹ cudów Przenayczystszey ja�niej¹ca góra poczajowska... (1778), Pocza-
jowska Góra Przes³awna... (1788).

Dochodowym przedsiêwziêciem by³ druk kalendarzy. Wydany w 1775 r.
Kalendarz polski y ruski co do swi¹t nieruchomych... G. Lewickiego by³ obliczo-
ny na 231 lat a¿ do 2006 r. We wstêpie autor twierdzi, ¿e korzysta³ z obliczeñ
Kopernika, co mia³o podnie�æ wiarygodno�æ jego pracy.

Listê druków zwi¹zanych z tematyk¹ religijn¹ zamykaj¹ materia³y dotycz¹ce
¿ycia zakonnego i ko�cielnego: regu³y i regulaminy, np. Bractwo mi³osierdzia...
(1745), Relacya Introdukciey Bractwa �w. Onufryusza... (1744), Summariusz
regu³ swiêtego oyca... Bazylego Wielkiego... (1751); spisy metrykalne jak Infor-
macya o zapisywaniu metryki chrzczonych... (1772) i ciesz¹ce siê wielkim zainte-
resowaniem informacje dla wiernych o odpustach, np. Wiadomo�æ o odpustach
y o jubileuszu z przydanemi aktami... (1776).

Literatura �wiecka

Dzia³alno�æ dydaktyczna zakonu bazylianów implikowa³a druk szeregu doku-
mentów dotycz¹cych ¿ycia szkolnego: Do�wiadczenie roczne z nauk: chrzesciañ-
skiey, moralney, prawa, polityki, historyi, geografii, logiki, metafizyki, fizyki,
geometryi, algebry, arytmetyki, retoryki, poezyi, historyi poetyczney, jêzyków:
³aciñskiego, francuskiego, niemieckiego... w Szko³ach J. K... W³odzimirskich...
(1779), Do�wiadczenie roczney korzy�ci z Nauk... w Szko³ach... W³odzimir-
skich... (1780), Popis roczny Szkó³ W³odzimierskich pod zaszczytem... Porfirego
Skarbka Wazynskiego... (1784), Popis Szlachetney M³odzi edukui¹cey siê w szko-
³ach publicznych Szarogrodzkich zgromadzenia XX Bazylianów pod zaszczytem...

Tekli Sosnowskiey... (1787), jak równie¿ uroczyste przemowy (np. Aleksandra
¯urawskiego z okazji otwarcia szko³y w 1782 r.).

Prowadz¹cy dzia³alno�æ o�wiatow¹ bazylianie chêtnie przyjmowali do druku
pomoce naukowe i podrêczniki z ró¿nych dziedzin, np. Mowy Cycerona przeciw-
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ko Katylinie (1771) uczy³y krasomówstwa. Podrêcznikiem retoryki i poetyki by³y
te¿ poniek¹d Zabawki wierszopiskie y Krasomowskie (1762) W. Rzewuskiego
(retoryki dotycz¹ rozdzia³y: Mowa o pochwa³ach cnoty, Przy oddawaniu y odbie-
raniu lasek, Przy odbieraniu pos³ów, a poetyki O nauce wierszopiskiey). Zajmu-
j¹cy siê literatur¹ dorywczo hetman wielki koronny W. Rzewuski, wzoruj¹c siê na
dzie³ach Wergiliusza i Horacego, zaleca³ poetom zasady klasycystycznej zgodno�ci
i harmonii z natur¹. Jako pierwszy sformu³owa³ wiêc zasady klasycyzmu polskie-
go32. W ofercie Poczajowa by³o te¿ kilka pism historycznych, np. Historya o woj-
nie z Katylin¹... C.C. Sallustiusza (1776). Prawdy geometryczne z przystosowa-
niem do... praktyki... Tadeusza �wie¿awskiego (1779) by³y z kolei podrêcznikiem
geometrii (geodezji). Ciekaw¹ pomoc¹ naukow¹ z zasad etyki by³a wierszowana
Ethologia, czyli nauka prawdziwej szczê�liwo�ci Tymoteusza Szczurkowskiego
(1772) sk³adaj¹ca siê z dwóch czê�ci � pierwsza zawiera 78 wierszy, ód i wierszo-
wanych rad, druga � rozwa¿ania o szczê�liwo�ci w formie pytañ i odpowiedzi33.

Wraz ze zmian¹ sytuacji politycznej Polski po 1772 r. i wzrostem znaczenia
jêzyka rosyjskiego pojawi³a siê potrzeba wydawania ksi¹¿ek do nauki jêzyka
rosyjskiego34. W 1774 r. wysz³a w Poczajowie Gramatyka rosyjska M. Lubowi-
cza, która � jak stwierdza Wies³aw Witkowski � stanowi³a �bardzo skrócony
i bardzo nieporadny przek³ad znamienitego dzie³a Micha³a £omonosowa. Jeszcze
nie podrêcznik szkolny, lecz wyra�na zapowied� nowej epoki historycznej�35.
Bazylianie poczajowscy drukowali równie¿ s³owniki. W 1772 r. wyszed³ tu prze-
druk pierwszego polsko-cerkiewnos³owiañskiego s³ownika: Leksikon sirecz s³o-
wiesnik slawienskij imiejuszcz w siebie pierwieje slawienskija, azbucznyja, po-
siem¿e polskija36.

Drukarnia wydawa³a równie¿ teksty po�wiêcone szeroko rozumianej proble-
matyce spo³eczno-politycznej i patriotycznej. Przyk³adem jest wydane w 1739 r.
Woysko Serdecznych Noworekrutowanych... Affektow... karmelity Hilariona Falêc-
kiego. Wytworne, wydrukowane na twardym papierze wydanie zawiera³o wiersze
w jêzyku polskim i ³aciñskim oraz opis czynów Wielkiego Ksiêcia Litewskiego
Serwacego Korybuta Wi�niowieckiego. Dwa lata pó�niej (1741) ukaza³o siê

32 M. Stêpieñ, A. Wilkoñ (red.), Historia literatury polskiej w zarysie, Warszawa 1987, s. 157.
33 Por. te¿: M. Pid³ypczak-Majerowicz, op. cit., s. 101.
34 A. Karbowiak, O ksi¹¿kach elementarnych na szko³y wojewódzkie z czasów Komisji Eduka-

cji Narodowej, �Muzeum� 1893, t. IX, s. 920�921; por. te¿. M. Pid³ypczak-Majerowicz, op. cit.,
s. 100.

35 W. Witkowski, Drukarnia Bazyliañska w Poczajowie � osiemnastowieczny o�rodek kultury
na Wo³yniu, [w:] J. Rusek, W. Witkowski, A. Naumow (red.), op. cit., s. 236.

36 Pierwsze wydanie s³ownika � Supra�l 1722. Por. M. Pid³ypczak-Majerowicz, op. cit.,
s. 101.
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Opisanie nêdzy ludzkiego ¿ywota we wszystkich stanach Urlyka Karola Radziwi-
³a, stanowi¹ce �dyskurs o szczê�liwo�ci ¿ycia i mizeryi ludzkiej�37.

Z 1761 r. pochodz¹ Mowy i listy W. Rzewuskiego � zbiór osiemnastu mów
sejmowych i osiemnastu listów, m.in. do prymasa Potockiego, marsza³ka Sangusz-
ki, kanclerza Szembeka. Przyk³adem literatury nurtu patriotycznego by³y tak¿e
My�li o tera�niejszych okoliczno�ciach Rzeczypospolitej (1756) zawieraj¹ce sze-
reg pomys³ów na naprawê Rzeczpospolitej, autorstwo których równie¿ przypisuje
siê W. Rzewuskiemu.

W 1759 r. wysz³y dwie sztuki teatralne W. Rzewuskiego: dramat polsko-
³aciñski Ozdoba i s³awa prawowiernych cesarzów i komedia Natrêt. W nastêp-
nych latach ukaza³y siê i inne dramaty tego pisarza. Wspomniany ju¿ zbiór:
Zabawki wierszopiskie y Krasomowskie zawiera dwie klasycystyczne trage-
die Rzewuskiego: ¯ó³kiewski oraz W³adys³aw pod Warn¹. Same ich tytu³y wska-
zuj¹ na ho³dowanie zasadom stylu: tragedie klasycystyczne na pierwszy plan wy-
suwa³y wybitne jednostki, których czyny mia³y przypominaæ o bohaterstwie daw-
nych Polaków38. Zbiór zawiera³ komedie Dziwak oraz Natrêt (wydanie
wznowione).

Dramaty szkolne wychodzi³y tak¿e w pó�niejszym okresie dzia³alno�ci dru-
karni. Mo¿na tu wymieniæ anonimowy utwór Jan Z³otousty pokoy z wygnania
niesie do Konstantynopolskiey stolice... (1770) czy wydan¹ rok pó�niej tragediê
T. Szczurowskiego Widok M¹dro�ci w Obraziech dedykowan¹ metropolicie Rusi
Wo³³odkowiczowi.

Z pras oficyny poczajowskiej wychodzi³y równie¿ panegiryki, pisane na
wszystkie mo¿liwe okazje. Nie wyró¿nia³y siê one literacko, ich jêzyk by³ pe³en
makaronizmów, tre�æ czêsto niewyszukana. Nic za to nie mo¿na zarzuciæ ich
szacie graficznej. Oprócz zamieszczonych w zbiorze Zabawki wierszopiskie wier-
szy W. Rzewuskiego (¯ycie cz³owieka, O równo�ci szczê�cia, Gay, �ród³o, £¹ka,
Noc, Do potwarcy), a tak¿e wymienionych ju¿ wierszy patriotycznych i religijnych
H. Falêckiego warto przypomnieæ G³os pochwalny Nieba i ziemi... od Poetów
W³odzimierskich... (1770) T. Szczurowskiego, stanowi¹cy swoisty dialog wierszo-
wany czy wiersze okazjonalne: ¿a³obne (Wiersz... na Pogrzeb... Franciszka...
Potockiego... 1773), powitalne (Mowa y wiersze Na Powitanie Jasnie Wielmo¿-
nego Jmci Pana Miko³aia Na Ledochowie... 1775; Wiersz z okoliczno�ci wspa-
nia³ego wiazdu na starostwo Krzemienieckie... Janusza Sanguszka... 1780), imie-
ninowe (Apollo z orszakiem muz... Józefowi Morgulcowi... 1784; Wiersz

37 A. Brückner, Dzieje literatury polskiej w zarysie, t. 1, Warszawa 1908, s. 414.
38 M. Stêpieñ, A. Wilkoñ (red.), op. cit., s. 158.
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Wielmo¿nemu... Jeroteuszowi Korczyñskiemu... 1787) i inne (Wiersz na �lub Sa-
piehy z Honorat¹ M³odeck¹ Leona Piero¿yñskiego z roku 1780).

Poza podrêcznikami i literatur¹ piêkn¹ drukarnia w Poczajowie wydawa³a po-
radniki. Apteka domowa dla poratowania zdrowia potrzebna z autorów ró¿nych
zebrana, tak te¿ lekarstwa dla koni, byd³a i innego drobiu... (1788) zawiera³a
wykaz leków tak dla ludzi, jak i dla zwierz¹t; Ksi¹¿ka lekarstw koñskich (1788) by³a
swoistym poradnikiem weterynaryjnym; Zabawa ogrodowa (1793) to spisane regu³y
zachowania siê w towarzystwie, analogicznie do wydanego w 1770 r. poradnika
savoir-vivre�u Ïîëèòèêà ñâåöüêàÿ. Poradnikiem w formie opracowania naukowo-
geodezyjnego by³y Wiadomo�ci o rósciekach w powszechno�ci, w szczególno�ci
za� o wodzie mineralney kozinskiey... (1872) Andrzeja Krupiñskiego.

Tradycyjny element �wieckiej oferty typografii poczajowskiej stanowi³y rów-
nie¿ kalendarze �wieckie, np. Tabula wschodu y zachodu s³oñca ka¿dego dnia na
ca³y rok, do nakrêcania zegarów y zegarków s³u¿¹ca... (1757).

Wnioski

Wielojêzyczno�æ druków typografii poczajowskiej przyczyni³a siê do zbli¿enia
i wzajemnego przenikania kultury narodów ruskich (Bia³orusinów, Ukraiñców)
z kulturami polsk¹ i zachodnioeuropejsk¹. Bazylianie, zachowuj¹c pierwiastek kul-
tury ruskiej, upowszechniali wzorce ³aciñskie i polskie. Poprzez przek³ady popula-
ryzowali na Kresach zachodnie teksty literackie, poezjê antyczn¹, literaturê
O�wiecenia. Dzia³alno�æ wydawnicza bazylianów nie podsyca³a antagonizmów
i podzia³ów w ówczesnym spo³eczeñstwie ani nie niwelowa³a istniej¹cych ró¿nic
etniczno-kulturowych. Przeciwnie � w duchu tolerancji wobec ró¿norodno�ci stale
rozszerza³a swoj¹ ofertê, kieruj¹c j¹ do przedstawicieli wszystkich stanów i naro-
dów, uwzglêdniaj¹c ich preferencje jêzykowe i kulturowe.

Ðåçþìå

Ïîëüñêîÿçû÷íûå èçäàíèÿ Ïî÷àåâñêîé òèïîãðàôèè (XVIII âåê)

Ïî÷àåâñêàÿ âàñèëèÿíñêàÿ òèïîãðàôèÿ âñåãäà îòëè÷àëñü êàê êîëè÷åñòâîì è êà÷åñòâîì

èçäàòåëüñòâ òàê è ðàçíîâèäíîñòüþ òåì, øèðîêèì êðóãîì ÷èòàòåëåé è íàêîíåö � ìíî-

ãîÿçû÷íîñòüþ èçäàâàåìûõ êíèã. Èçäàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü âàñèëèÿí íå ðàçæèãàëà

àíòàãîíèçìîâ â òîãäàøíåì îáùåñòâå. Íàîáîðîò � â äóõå òîëåðàíòíîñòè âñå âðåìÿ ðàñøèðÿëà

ñâîå ïðåäëîæåíèå. Ïîëüñêîÿçû÷íûå èçäàíèÿ Ïî÷àåâñêîé òèïîãðàôèè âûõîäèëè íà âñòðå÷ó

òîãäàøíåìó ñïðîñó è ïîëüçîâàëèñü èíòåðåñîì ÷èòàòåëåé, î ÷åì ñâèäèòåëüñòâóþò ìíîãèå
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ïåðåèçäàíèÿ. Ñðåäè êíèã íà ïîëüñêîì ÿçûêå ìîæíî âûäåëèòü äâà íàïðàâëåíèÿ � ðåëèãèîçíîå

è ñâåòñêîå. Ê ïåðâîìó èç íèõ îòíîñÿòñÿ ïðîïîâåäè, êàòåõèçèñû, ìîëèòâåííèêè, õâàëåáíûå

ïåñíè, à òàêæå ìîðàëüíî-ôèëîñîôñêèå è ðåëèãèîçíî-íðàâîó÷èòåëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ).

Ñâåòñêóþ ëèòåðàòóðó ïðåäñòàâëÿþò íàó÷íûå ïîñîáèÿ è ó÷åáíèêè, à â ýïîõå ïðîñâåùåíèÿ

òàêæå õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà.

Summary

Polish prints of the Pochayov�s typography (18th Century)

The Bazilians� typography in Pochayov was famous for quantity and quality of it�s prints, variety
of the subject matters, broad reading public, and last but not least� multilingual editions.

Polish language publishing offer was aimed at satisfying contemporary social demand and was
very popular in those days, which can be proved by the quantity of reprints. Publishing activity of the
Bazilians did not provoke hostility and antagonisms among the society. To the contrary, being tolerant
towards the social variety it was constantly broadening its offer by targeting publicity from all social
classes and nations and by taking into consideration their linguistic and cultural preferences.

In the Polish offer of the Pochayov publishing house two main literature streams can be
distingushed: sacred writings and laic. The first one is represented by numerous sermons, catechisms,
prayer-books, hymns and songs. The sacred writing covered also moral-philosophic and religious-
moralizing texts. Laic literature comprised various hand-books, aids and later on during the Enlighten-
ment period also belles-lettres.


