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AgnieszkA gronek

Uniwersytet Jagielloński, kraków

Finalik w najstarszych drukach cyrylickich. 
Manifestacja nowożytnej estetyki

Słowa kluczowe: ornament, finalik, druk cyrylicki, grafika książkowa

Analiza szaty graficznej najstarszych ksiąg cyrylickich wydanych w dawnej Rze-
czypospolitej pozwala zauważyć, że od wieku XVI niemal wszystkie elemen-

ty zdobnicze, i te znane z rękopisów, tj. ramki, inicjały, winiety nagłówkowe, i te 
nowe: frontyspisy, herby fundatorów, sygnety drukarzy oraz finaliki, przynależą do 
renesansowej sztuki drukarskiej Zachodu. Większość tych motywów, obok natural-
nej dla ornamentów funkcji zdobniczej, przenosi również treści. Bywają one zwy-
kle zawarte w przedstawieniach figuralnych, na przykład wplecionych w spiralnie 
wijącą się gałązkę lub wpiętych w geometryczny wzór, ale może przywoływać je 
również kształt ornamentalnej kompozycji bądź jej umiejscowienie w tekście. Wy-
daje się, że funkcji tej pozbawiony jest jedynie finalik, którego obecność tłumaczyć 
można głównie dbałością o estetyczny wygląd księgi. Motyw ten bowiem, złożony 
zwykle z samych elementów dekoracyjnych, służył do wypełnienia pustego miejsca 
na karcie po zakończeniu tekstu. Nie był on więc potrzebny do zrozumienia treści 
przeczytanych słów, do jej pogłębienia, czy uwypuklenia najistotniejszych frag-
mentów, służył tylko dla ozdoby, dla upiększenia karty i księgi. Tu, na przykładzie 
wybranych motywów z końca wieku XVI i 1. poł. XVII, zostanie przeprowadzona 
wstępna próba uporządkowania typologicznego tego rodzaju winiety, ze wskaza-
niem proweniencji kompozycji. Główne kryterium dokonanego podziału stanowi 
wykorzystany do jej zbudowania ornament.

W drukach cyrylickich po raz pierwszy finaliki 
wprowadził Iwan Fedorow. Były to albo prostokąt-
ne winiety, albo drobne znaki geometryczne lub ro-
ślinne. Większość finalików lwowskiego Apostoła 
(1574) można nazwać kaligraficznymi lub plecionko-
wymi1. Tworzy je zgeometryzowana plecionka wpi-
sana w leżący prostokąt lub wielokąt, która wywodzi 
się zapewne z dekoracji rękopiśmiennej. Nie jest to 

1 Я. П. Запаско, Мистецька спадщина Івана Федорова, Львів 1974, s. 200, il. 147–152; Т. Н. Каменева,  
А. А. Гусева, Украинские книги кирилловской печати XVI–XVIII в. Каталог изданий хранящихся в Государ-
ственной библeтеке СССР им. В. И. Ленина, вып. 1, Москва 1978, nr 251, 252, 254–257, 260, 261. 

Finalik, Apostoł, Lwów (oficyna 
I. Fedorowa) 1574
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jednak ornament charakterystyczny dla stylu bałkańskiego, którym wypełniano winiety 
w księgach prawosławnych w wiekach XIV–XVI na Bałkanach i Rusi, ale nowy, za-
chodniej proweniencji. Przeplatające się ciasno pod kątem prostym linie, zakończone 
miękko zawiniętą gałązką, tworzą także inicjały znanych włoskich kaligrafów, Lodo-
vica Vicentino degli Arrighi2 i Giovaniego Battisty Palatino3. Ornament ten ewoluował 
w ciągu wieku XVI, by pod koniec przybrać formy skomplikowane i wyszukane, jak te, 
wydane po raz pierwszy w Norymberdze przez niderlandzkiego grafika Paula Francka4. 
W drugiej połowie wieku XVI podobne inicjały, odbite z drzeworytniczych klocków, 
zdobiły liczne zachodnie księgi drukowane. Również prostokątne winiety wypełnione or-
namentem plecionkowym, niekiedy łudząco podobne do Fedorowowych można znaleźć 

2 [L. d. Arrighi], La operina di Ludovico Vicentino, da imparare di scriuere littera cancellarescha, Roma 1524.
3 [G. B. Palatino], Libro di M. Giovanbattista Palatino cittadino romano : nel qual s’insegna à scriuere ogni sorte 
lettera, antica, et moderna, di qualunque natione, con le sue regole, et misure, et essempi : et con vn breve, et vtil 
discorso de le cifre, Roma 1540 (liczne wydania, np. rzymskie 1548, 1550, 1566; weneckie pod tytułem: Compendio 
del gran volvme de l’arte del bene et leggiadramente scrivere tvtte le sorti di lettere et caratteri : con le lor regole, 
misure, & essempi, Venetia 1578.
4 [Paul Franck], Kunstrichtige Schreibart : allerhand Versalie[n] oder AnfangsBuchstabe[n] der…, Nuremberg 1655 
(pierwsze wydanie: 1601). 

L. V. degli Arrighi, inicjały, [w:] La operina di Ludovico Vicentino, 
da imparare di scriuere littera cancellarescha, Roma 1524
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w wielu drukach zachodnioeuropejskich, także krakowskich5, później wielkopolskich, 
królewieckich, śląskich.

Kolejny typ finalików występujących we wczesnych drukach cyrylickich można 
nazwać maureskowym. Maureska to ornament wywodzący się z antycznej wici ro-
ślinnej, silnie przekształcony przez sztukę islamu. Stanowi ją ulistniona i ukwiecona 
gałązka, stylizowana, zgeometryzowana, płaska, wijąca się i przeplatająca, tworząca 
gęste, regularne i symetryczne układy, często ciasno wypełniające tło6. Dotarła do Eu-
ropy jeszcze w średniowieczu różnymi drogami wraz z luksusowymi wyrobami sztuki 
orientalnej7. W czasie renesansu rozpowszechniły ją głównie ozdoby drzeworytnicze 
ksiąg drukowanych oraz specjalne wzorniki graficzne, wydawane we Włoszech, Fran-
cji, Niemczech, Niderlandach8. Zdobyła popularność głównie w rzemiośle artystycz-

5 Я. П. Запаско, op. cit., s. 47.
6 Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach, A. Manteuffel-Szarota, 
wyd. 2, Warszawa 1997, s. 252.
7 O wpływie sztuki orientalnej na polską powstała bogata literatura; ostatnio: A. Perzanowska, Orientalne inspiracje 
w introligatorstwie krakowskim XVI wieku, [w:] O miejsce książki w historii sztuki, red. A. Gronek, Kraków 2015, 
s. 75–82. 
8 Przegląd najważniejszych XVI-wiecznych druków z wzorami maureskowymi: M. Adamska, Maureska – pierwszy 
tryumf grafiki ornamentalnej, [w:] Ornament i dekoracja dzieła sztuki. Studia z historii sztuki, red. J. Daranowska-
Łukaszewska, A. Dworzak, A. Betlej, Kraków 2015, s. 163–174. 

G. B. Palatino, inicjały, [w:] G. B. Palatino, Libro nuovo d’imparare a scrivere, Romae 

Finalik w naJstarszych drUkach cyrylickich. ManiFestacJa nowożytneJ estetyki
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nym, zwłaszcza w jubilerstwie, hafciarstwie i me-
blarstwie, ale równie chętnie zdobiono nią karty 
i okładki ksiąg.

W drukach ruskich finaliki zbudowane z maure-
ski najwcześniej także pojawiły się u Fedorowa. Są 
to elementy niewielkie (max.15x39mm), skromne, 
o trzech różnych wzorach. W Elementarzu (Lwów 
1574) i Biblii (Ostróg 1581) łączą zgeometryzowa-
ną plecionkę w centrum i wijące się na boki gałąz-
ki, nadające motywowi formę zbliżoną do leżącego 
prostokąta9. W Nowym Testamencie z Psałterzem 
(Ostróg 1580) winieta przybiera formę cul-de-lam-
pe10, a drobna witka zakreśla niczym kontur pole ser-
cowate i je wypełnia11. Motywy te wywodzą się za-
pewne z winiet stworzonych przez plecionkę kaligra-
ficzną, jednak występujące tu liście i kwiaty, zamie-
niające linie w gałązki, pozwalają stworzony w ten 
sposób ornament nazwać maureską. Ruscy drukarze, 
rzecz jasna, nie komponowali sami wzorów winiet, 
ale kopiowali występujące w księgach zachodnich. 
Na dowód tego można przytoczyć szereg przykła-
dów. I tak, w Trebniku wydanym w Stratyniu w roku 
1606 (k. 7 nn v, 451), a następnie w kilku drukach 
typografii Pieczerskiej12 umieszczono stosunkowo 
duży koronkowy finalik (61x58 mm) w kształcie 
zbliżonym do rombu, stworzony z delikatnych ulist-
nionych gałązek, zakreślających regularne owalne 
pola, w których znajdują się drobne rozetki. Ten 
wdzięczny motyw bodaj po raz pierwszy został opu-
blikowany we wzorniku Francesca Pellegrino, De 
fleur de la science de Pourtraicture…, Paris 153013 
(k. 39) i powtórzony przez Petera Flötnera najpierw 
w Zurichu w 1549 w niezatytułowanym wzorniku14, 
a następnie w 1559 w niezmiernie popularnym po-
czcie cesarzy rzymskich Jacopo Strady Imperato-

9 Я. П. Запаско, op. cit., nr 154 i 159; Т. Н. Каменева, А. А. Гусева, op. cit., nr 164, 272.
10 Jest to winieta o trójkątnym kształcie nawiązująca do architektonicznego wspornika, por. Encyklopedia wiedzy 
o książce, red. zbiorowa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, kol. 2481.
11 Я. П. Запаско, op. cit., nr 164; Т. Н. Каменева, А. А. Гусева, op. cit., nr 265. 
12 Por. Т. Н. Каменева, А. А. Гусева, op. cit., nr 295, s. 140 i opis s. 53. 
13 F. Pellegrino, De fleur de la science de Pourtraicture et patrons de broderie, Paris 1530, wydanie elektroniczne: 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k857536m/f19.image>.
14 M. Adamska, op. cit., s. 167, przyp. 29. 

P. Franck, inicjał [w:]  
P. Franck, Kunstrichtige 

Schreibart: allerhand Versalie[n] 
oder AnfangsBuchstabe[n] der…, 
Nuremberg 1655 (1. wyd 1601)

Finalik, Marcin Bielski, 
Sprawa rycerska, Kraków 

(Mateusz Siebeneicher) 1569 
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rum Romanorum imagines… (k. 42 v)15. Właśnie ten 
ornament był chętnie wykorzystywany jako winieta 
nie tylko w książkach niemieckich, ale również typo-
grafów na terenie Rzeczypospolitej. Tu szczególnie 
warto zwrócić uwagę na jego obecność w drukach 
krakowskich, głównie Macieja Wirzbięty, Aleksego 
Rodeckiego oraz Mateusza i Jakuba Siebeneicherów. 
Kontakty drukarza Szymona Budziny pracującego 
dla Gedeona Bałabana z rzemieślnikami krakowski-
mi są udokumentowane źródłowo. W skardze druka-
rza przeciwko nieuczciwemu biskupowi znalazł się 
między innymi zarzut:

Władyka ani pieniędzy trzech set złotych, ani straw-
nego szacunkiem oddał i owszem, pożyczywszy mu 
kilkaset złotych na insze jego potrzeby, drukarnię 
jego własną w Stratinie, także i drugie litery, na stem-
plach stalowych rzezane, pięciora pisma, w Krakowie 
u rzemieś[l]nika pobrał, które on dał sobie zrobić, 
mieniąc jakoby to wszy[s]tko jego własne było i za 
jego pieniądze dane robić16.

Nie można zatem wykluczyć, że wśród wyko-
nanych w Krakowie czcionek, znalazły się również 
stemple z ornamentami. Mogą za tym świadczyć 
także inne maureskowe finaliki zdobiące druki stra-
tyńskie, a wcześniej krakowskie, zwłaszcza Łazarza 
Andrysowicza17. Są to drobne ornamenty w kształcie 
spłaszczonego sześciokąta (ok. 20–25x30–35 mm), 
które tworzy cienka, czarna, ulistniona gałązka, 
szczelnie wypełniająca jasne tło. Jak można wywnio-
skować z treści tej samej skargi, biskup lwowski prze-
jął wyposażenie warsztatu Budziny, traktując je jak swoją własność. Wykorzystał urzą-
dzenia drukarskie po śmierci typografa przy pracy nad Służebnikiem. Obecność omawia-
nego finalika w wydaniach kijowskiej Ławry nie budzi zdziwienia, gdyż całe wyposaże-
nie stratyńskiej drukarni kupił Elizeusz Pletenicki od spadkobierców Teodora Bałabana 

15 J. Strada, Imperatorum romanorum omnium orientalium et occidentalium verissimae imagines ex antiquis  
numismatis…, Zurich 1559; wydanie elektroniczne: <http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c= 
viewer&lv=1&bandnummer=bsb00083998&pimage=00001&suchbegriff=&l=e>. 
16 M. Gębarowicz, Iwan Fedorow i jego działalność w latach 1569–1583 na tle epoki, cz. 2, Opiekunowie 
i współpracownicy, „Roczniki Biblioteczne” 1969, z. 3–4, s. 471–472; Першодрукар Іван Федоров та його 
послідовники на Україні (XVI–перша половина XVII ст.): Збірник документів, opr. Я. Д. Ісаєвич, Київ 1975, 
s. 128–129; Я. Ісаєвич, Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми, Львів 2002, s. 148.
17 Por. A. Gronek, Szata graficzna wczesnych ruskich druków cyrylickich. Źródła i inspiracje, [w:] Starodruki cyry-
lickie w zasobach parafialnych pogranicza polsko-słowackiego, Gorlice 2014, s. 50–71, zwłaszcza il. 9–14.

Finalik, Trebnik, Stratyn 
(oficyna Bałabanów) 1606

Finalik, Jan Chryzostom, 
Homilie na Dzieje Apostolskie, 

Kijów (oficyna Ławry 
Peczerskiej) 1624

Finalik w naJstarszych drUkach cyrylickich. ManiFestacJa nowożytneJ estetyki
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Karta z wzorami ornamentów, [w:] F. Pellegrini, 
De fleur de la science de Pourtraicture…, Paris 1530
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Karta, [w:] J. Strada, Imperatorum Romanorum Imagines, Zurich 1559

Finalik w naJstarszych drUkach cyrylickich. ManiFestacJa nowożytneJ estetyki
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i przewiózł do Kijowa18. Ale do drukarni Ławry mo-
tywy maureskowe docierały także innymi drogami. 
W Homiliach na Dzieje Apostolskie Jana Złotouste-
go, wydanych w roku 1624, po raz pierwszy umiesz-
czony został imponujących rozmiarów finalik (93x94 
mm)19, o kształcie zbliżonym do ośmioramiennej 
gwiazdy, złożony z filigranowych elementów: ga-
łązek, listków i pączków kwiatów, tworzących re-
gularny, symetryczny gęsty wzór. Motyw ten został 
opublikowany we wspomnianej już książce Jacopo 
Strady, a jego autorstwo przypisuje się Peterowi Flöt-
nerowi. Skopiowanie go wymagało od drzeworytni-
ków dużej sprawności, stąd zapewne jego mniejsza 
popularność w porównaniu z innymi ornamentami 
Flötnera. Także rozmiary sprawiały, że stawał się 
mniej przydatny. Inny maureskowy drobny motyw 
z pocztu cesarzy umieścił kilkakrotnie Michał Ślo-
ska w Apostole (Lwów 1639, k. 16 nn, 172 v, 191)20. 
Ten typ finalików jest bardzo popularny w książce 
cyrylickiej pierwszej połowy wieku XVII i choć nie 
udało się jeszcze wskazać twórców projektów do 
wszystkich, to ich obecność we wcześniejszych wy-
daniach zachodnich, ewidentnie wskazuje na prowe-
niencję inspiracji.

Kolejną grupę finalików budują motywy maniery-
styczne charakterystyczne dla późnego renesansu. Są 
to zazwyczaj maszkarony otoczone ornamentem oku-
ciowym, rolwerkowym, z elementami arabeski i gro-
teski. W ruskich drukach religijnych pojawiły się one 
po raz pierwszy w stratyńskiej typografii Gedeona Ba-
łabana. W wydanych tu Służebniku i Trebniku znalazły 

się winiety końcowe odbite z 17 różnych wzorów, wśród nich są również manierystycz-
ne kompozycje z maszkaronami umieszczonymi w kartuszu21 ze zwisającymi festonami22 
lub ułożonymi antytetycznie ukwieconymi rogami obfitości23. Wszystkie mają zachodnią 

18 Fakt znany od dawna w literaturze przedmiotu: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, zesz. 6, Małopol-
ska – Ziemie Ruskie, opr. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski [=Książka w dawnej kulturze pol-
skiej, red. K. Budzyk, A. Gryczowa, t. X, z. 6], Wrocław–Kraków 1959, s. 215; Я. П. Запаско, Мистецтво книги 
на Україні в XVI–XVIII ст., Львів 1971; Д. В. Степовик, Українськa графіка XVI–XVIII століть, Київ 1982, 
s. 41; Я. Ісаєвич,Українське книговидання: витоки, pозвиток, проблеми, Львів 2002, s. 167. 
19 Т. Н. Каменева, А. А. Гусева, op. cit., s. 54, nr 312.
20 Ibidem, s. 54, nr 330. 
21 Т. Н. Каменева, А. А. Гусева, op. cit., nr 279–280.
22 Ibidem, nr 288.
23 Ibidem, nr 290; por. też Я. Ісаєвич,Українське книговидання…, s. 152.

Finalik, Apostoł, Lwów 
(oficyna Michała Ślozki) 1639

Finalik, Służebnik, Stratyn 
(oficyna Bałabanów) 1604
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proweniencję, a większość z nich zdobi karty Biblii 
wydanej w krakowskiej Oficynie Łazarzowej w roku 
159924. Jednak nie ma pewności, czy w tym wypad-
ku właśnie ten druk był źródłem nowych wzorów dla 
finalików wydań stratyńskich. Ozdoby takie bowiem 
były dosyć popularne w całej Europie, a w Krakowie 
znajdowały się chociażby na wyposażeniu typogra-
fii Aleksandra Rodeckiego, o czym świadczą wyda-
ne przez niego w 1587 roku w niezwykle starannej 
szacie graficznej Annales Stanisława Sarnickiego25. 
Wyróżnienie tu właśnie tego protestanckiego wy-
dawcy nie jest przypadkowe, znane są bowiem jego 
kontakty z działaczami prawosławnymi, aktywnymi 
zwłaszcza po podpisaniu unii brzeskiej26. To w jego 
oficynie została wydana polska wersja polemicznego 
tekstu ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ, abo odpowiedź na książki o Sy-
nodzie Brzeskim… Christophora Philaletha, właściwie 
Marcina Broniewskiego, brata czeskiego, znanego 
działacza religijnego, związanego również ze środo-
wiskiem Konstantego ks. Ostrogskiego27. Nie można 
zatem wykluczyć, że kontakty krakowskiego druka-
rza były szerokie i obejmowały również lwowskiego 
metropolitę.

W wymienionych Annales Stanisława Sarnickie-
go oprócz finalików drobnych, z centralnie usytuowa-
nym maszkaronem, znalazł się także dużo większy 
(75x108mm), o znacznie bardziej wysublimowanej 
formie. W ukształtowany za pomocą białego ornamentu okuciowego i czarnej maureski 
trójkąt wkomponowane zostały festony, rogi obfitości, kaboszon, figura uwięziona i ma-
ska. Autorem tego motywu jest Jost Amman znakomity szwajcarski rytownik i malarz 
działający głownie w Norymberdze28. Jego ryciny dobrze znane były w krakowskim 

24 Por. J. Muczkowski, Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich XVI i XVII w. odbitych, a teraz 
w Bibliotece Jagiellońskiej zachowanych, Kraków 1849, il. 2264.
25 W dostępie on-line ze zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego Ossolineum: <www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccon-
tent?id=10759>.
26 Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XV–XVI, red. A. Kawecka-Gryczowa 
[=Książka w dawnej kulturze polskiej, t. X, t. 1, cz.1], Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1983, s. 179.
27 Першодрукар Іван Федоров…, s. 265; H. Wojtyska, Broniewski Marcin, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 2, 
Lublin 1989, szp. 1089; J. D. Wagilewicz, Pisarze polscy Rusini wraz z dodatkiem Pisarze łacińscy Rusini, opr.  
R. Radyszewśkyj, Przemyśl 1996, s. 44–45; T. Kempa, Drukarnia Ostrogska, [w:] Prawosławne oficyny wydawni-
cze w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, P. Chomik, Białystok 2004, s. 119; o Broniewskim też:  
J. Byliński, Marcin Broniewski – trybun szlachty wielkopolskiej w czasach Zygmunta III, Wrocław 1994.
28 Rycina dostępna online: <http://sammlung.mak.at/search?q=Amman%5C&start=68&rows=1>; por. też np.  
J. Kłysz-Hackbartch, Wzory ornamentalne Erazma Kamyna – złotnika poznańskiego z XVI wieku, Warszawa 2014, 
s. 430, il. 94.
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środowisku drukarskim, cała bowiem seria drzewo-
rytnicza ze scenami z Nowego Testamentu znalazła 
się w Postylli Jakuba Wujka edycji Siebeneichero-
wej z roku 158429. Opisana winieta zdobiła także 
książki z drukarni Piotrkowczyków, np. O siedmiu 
sakramentach Piotra Skargi (1600), nie mówiąc już 
o licznych niemieckich i francuskich wydawcach. 
Trudno stwierdzić, czy właśnie za pośrednictwem 
książek typografii krakowskich, Rodeckiego lub 
Piotrkowczyka, ale wzór ten przedostał się do ksiąg 
cyrylickich i zdobi Menologion (1628) oraz Apostoł 
(1630) kijowskiej drukarni Spirydona Sobola30.

Ten typ manierystycznych finalików, często 
w formie cul-de-lampe, a więc zbliżonej do trój-
kąta z wierzchołkiem skierowanym w dół, stał się 
popularny w drukach ruskich, zwłaszcza w pierw-
szej połowie wieku XVII. Rodzimi drzeworytnicy 
nie byli autorami projektów, ale kopiując zachodnie 
pierwowzory niejednokrotnie dokonywali w kom-
pozycjach mniejszych bądź większych zmian. Dla 
przykładu, w kilku drukach lwowskiego bractwa 
(Anfołogion 1638, 1643, Oktoich 1644) znajduje się 
duża winieta o kształcie zbliżonym do trójkąta, śro-
dek którego stanowi kartusz z brodatą maską w pió-
ropuszu, a pole wypełniają wijące się pnącza z ele-
mentami groteski31. Bardzo podobny finalik znajduje 
się w Biblii Marcina Lutra wydanej we Frankfurcie 
w 1607 (s. 16). Tu jednak zniknęły motywy grote-
ski wkomponowane w wić roślinną, zamienione 
na liście i kwiaty. Dopiero dalsze badania pozwolą 
ustalić, do kogo należała inicjatywa wprowadzania 
tych zmian, nie można bowiem wykluczyć, że ru-
ski grafik znał jeszcze inną rycinę, którą skopiował 
wiernie, a to ilustrator Biblii kompozycję uprościł. 
Mniej wątpliwości natomiast budzi analiza winiety 

umieszczonej trzykrotnie w Trebniku Piotra Mohyły z 1646 roku32. Na tle rowerkowej 
ramy umieszczona została głowa Chrystusa w koronie cierniowej, którą podtrzymują 
uskrzydlone anioły. Całość dopełniają festony z upiętej tkaniny, klejnoty i liście. Więk-

29 Por. J. Muczkowski, op. cit., nr 184–248.
30 Т. Н. Каменева, А. А. Гусева, op. cit., nr 315.
31 Ibidem, nr 328.
32 Ibidem, op. cit., nr 348.
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szość ilustracji i ornamentów w tej księdze wykonał 
rytownik Ilia33, opisywaną winietę zapewne też. In-
formacji o tym, jak mógł wyglądać jej zachodni pier-
wowzór dostarcza Tractatus de gratia in sexdecim 
opuscula distinctus Luisa de Torres wydany w Lyonie 
w roku 1623 (s. 8), gdzie znajduje się winieta for-
mą bliska kijowskiej34. Dzięki niej wiadomo, że ru-
ski twórca zastąpił dosyć szpetny maszkaron głową 
Chrystusa, a dynamiczne postacie nagich uskrzydlo-
nych chłopców spokojnie stojącymi i odzianymi po 
kostki aniołami. Stworzył więc finalik bardziej odpo-
wiedni do podręcznika dla kapłanów. Ale, choć jako 
jeden z nielicznych zawiera przedstawienie o okre-
ślonej treści religijnej, to nie ilustruje on tekstu, który 
kończy.

Sztuka drukarska przyszła z Zachodu przynosząc 
nie tylko techniczne tajniki młodego rzemiosła, ale 
także bogaty zasób nowych motywów figuralnych 
i dekoracyjnych. Tylko pierwsi wydawcy, jak Fiol 
w Krakowie, czy też drukarze bałkańscy, m.in. mnich 
Makary w Târgoviște, czy Bożydar i Wincenty Vu-
koviciowie w Wenecji, próbowali zachować związek 
z tradycją średniowieczną, wzorując ornamenty na 
motywach przejętych z rękopisów. W drukach Fe-
dorowa ślady tej więzi widać już tylko w nielicznej 
grupie inicjałów zwanych lombardami, powtarzają-
cych kształt liter znanych ze średniowiecznej kali-
grafii. Pozostałe motywy są zachodnie, i choć tylko 
do niektórych winiet udało się do tej pory znaleźć pierwowzory, ich zachodnia, głównie 
niemiecka, proweniencja jest bezdyskusyjna.

Finalik to motyw nowy w księdze cyrylickiej. W zachodnioruskich rękopisach poja-
wił się w wieku XVI35, co stanowi ciekawą próbę stworzenia nowego typu książkowej 
dekoracji, choć wykorzystującej motywy nowe, to nie kopiującej wprost żadnych ob-
cych rozwiązań. Najwcześniejsze finaliki drukarskie stanowią przeniesienie, zazwyczaj 
mniej precyzyjne, winiet powstałych i popularnych w zachodnich typografiach. Klocki 
drzeworytnicze mogły być zamawiane u obcych rzemieślników, kupowane w zachod-
nich drukarniach bądź wykonywane przez rodzimych grawerów na podstawie wzorów 

33 Ilia bardzo chętnie przy własnych realizacjach wspomagał się rycinami zachodnich grafików; por. chociażby  
Д. В. Степовик, Українська графіка…, s. 60; idem, Київська біблія XVII століття. Дослідження 
нездійсненого біблійного проєкту митрополита Петра Могили, Київ 2001; Г. Н. Логвин, Гравюри 
українських стародруків…, s. 57–61; Д. В. Степовик, Українська гравюра бароко, Київ 2013, s. 42–140.
34 Wydanie elektroniczne: <www.europeana.eu/portal/record/9200110/BibliographicResource_1000126577078.html>.
35 Я. П. Запаско, Орнаментальне оформлення української рукописної книги, Київ 1960, il. 40–49. 
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umieszczonych w znanych księgach. Tym sposobem do sztuki cerkiewnej przechodziły 
najpopularniejsze motywy renesansowe, stopniowo zmieniając jej oblicze i przybliżając 
coraz bardziej do zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego.

Резюме

Агнешка Гронек

Концовка в старопечатных кириллических книгах. 
Проявление эстетики возрождения

Ключевые слова: старопечатная книга, кириллическая книга, графика, орна-
мент, концовка

В статье на основе иллюстративного материала конца XVI – первой половины 
XVII веков показана типологическая классификация такого элемента украшения 
старопечатной кириллической книги, как концовка.

 Нами выделены три основных типа концовок: каллиграфический, или плетен-
чатый, арабесковый и маньеристический. Концовка представляет собой заимство-
ванный орнамент, ориентированный на западноевропейские шаблоны различного 
происхождения. У типографов была возможность заказать доски с украшениями 
у зарубежных мастеров или приобрести их в западных типографиях. Концовки 
также могли быть выполнены русскими граверами по образцу польских, немецких 
и нидерландских книг. Таким образом русское православное искусство усваивало 
самые популярные орнаментальные композиции эпохи Возрождения, постепенно 
изменяя свой облик и приближаясь к западной культуре.
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