
вялікі, то к часу з’яўлення слоўнікаў фактычна застаюцца толькі u і 
у, і толькі зрэдку (традыцыйна ў пачатку некаторых слоў) сустракаецца 
дыграф оу: режu, потuжность, великому дрствuю, сuжu, скuра; нужда, 
оружие, примушенье, ратушъ; оустава, оумысломъ, оухо, оупрiйме. 

Адбываецца дыферэнцыяцыя ў перадачы на пісьме гука [і]. Літара і 
(дзесяцічнае) часта пішацца з наступным и (васьмірычным), на першае 
месца выходзіць графема и: сiи, лютiй, велiй юношескiй, виталница, 
причина запалчивый, подхватити, трuтизна, шкодливый. 

Можна адзначыць і іншыя ўніфікаваныя адметнасці, што 
датычацца выпрацоўкі кадыфікацыйных нормаў графіка-арфаграфічнага 
афармлення старабеларускіх тэкстаў. Працэс уніфікацыі (кадыфікацыі) 
графіка-арфаграфічных сродкаў павінен быў прывесці ў канчатковым 
выніку да агульнапрынятых рукапісна-выдавецкіх нормаў, аднак 
гістарычны лёс беларускай мовы старажытнай пары перапыніўся ў 
1696 г., калі беларуская мова была забаронена для выкарыстання на 
дзяржаўным узроўні. 

У выніку перарыву пісьмовых традыцый працэс складвання 
графіка-арфаграфічных нормаў ужо новай (сучаснай) беларускай 
літаратурнай мовы (на народна-гутарковай аснове) вымушаны быў 
паўтарыцца, хоць і ў храналагічна меншы адрэзак часу. 
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ПЕРАДАЧА ЎЛАСНЫХ ІМЁНАЎ 
У ПАЛЕМІЧНЫХ ТЭКСТАХ КАНЦА ХVІ СТ. 

 
Творы рэлігійнай палемікі ХVI – ХVІІ стст., якія ўзніклі ў сувязі з 

падрыхтоўкай, правядзеннем і ўвядзеннем Берасцейскай царкоўнай уніі 
(1596 г.), з’яўляюцца крыніцамі надзвычай багатага моўнага матэрыялу, 
даследаваць які можна ў самых розных аспектах. 
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Не меншую цікавасць чым змест, выклікае і форма гэтых твораў, 
пад якой можна разумець сукупнасць не толькі ўласна моўных 
асаблівасцей, але і сукупнасць графіка-арфаграфічных адметнасцей. 
Натуральна, што даследаванне апошніх мае сэнс толькі ў тым выпадку, 
калі для яго выкарыстоўваюцца арыгінальныя тэксты (а не больш познія 
перадрукі, калі такія існуюць). У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі 
сабрана самая вялікая ў нашай краіне (наколькі нам вядома) калекцыя 
рукапісаў і старадрукаў. Аднак нават яна змяшчае няшмат рэлігійна-
палемічных твораў. У якасці аб’ектаў дадзенага даследавання былі 
выкарыстаны два створаныя ў адзін час тэксты, аўтарства якіх належыць 
прадстаўнікам супрацьлеглых лагераў: праўніяцкае «Справядлівае 
апісанне» (паводле мікраформы з арыгінала 1597 г., што захоўваецца ў 
Санкт-Пецярбургу) і антыўніяцкі «Апокрысіс» Хрыстафора Філалета 
(паводле выдання 1598 г., якое было зроблена з польскамоўнага 
варыянта 1597 г.). Старадрук і мікраформа знаходзяцца ў фондах НББ. 
Прадметам вывучэння стала графічная перадача ў названых 
арыгінальных тэкстах уласных імёнаў. 

Да ўласных імёнаў – слоў, якія служаць для выдзялення названага 
імі аб’екта з шэрага падобных – традыцыйна адносяць антрапонімы, 
тапонімы, тэонімы, заонімы, астронімы, касмонімы, фітонімы, 
хранонімы і інш. У аналізуемых тэкстах шырока прадстаўлены ўласныя 
імёны дзвюх першых груп: антрапонімы і тапонімы. Адметнасці іх 
графічнай перадачы мэтазгодна разгледзець праз параўнанне абодвух 
тэкстаў, таму што агульныя графіка-арфаграфічныя тэндэнцыі і 
адрозненні, уласцівыя кожнаму з тэкстаў, пры такім супастаўленні 
будуць больш відавочнымі. 

Справядлівае апісанне 
На першы погляд здаецца, што перадача ўласных імёнаў у 

дадзеным тэксце носіць цалкам адвольны характар – адное і тое ж 
уласнае імя можа перадавацца то з вялікай, то з малой літары. Аднак пры 
ўважлівым прачытанні тэксту вынікае, што напісанне з вялікай або 
малой літары знаходзіцца ў тэксце ў рэчышчы двух падыходаў. 

Першы з іх можна назваць традыцыйным, і прадстаўлены ён 
трыма варыянтамі. 1) з вялікай літары перадаюцца любыя словы (як 
уласныя, так і няўласныя назвы), што пачынаюць якую-небудзь 
структурную частку тэксту: загаловак, раздзел, абзац; 2) традыцыйнай 
можна лічыць і перадачу з вялікай літары любога слова, якое змешчана 
пасля графічнага знака, што выконвае ў тэксце функцыю паказчыка 
канца выказвання (гэта можа быць кропка або знак, падобны на 
павернутую коску; друкуюцца пасярэдзіне наборнага радка); 
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3) традыцыйнымі ў дадзеным тэксце можна лічыць і напісанні некаторых 
найменняў, пасад, тытулаў, напрыклад, кіраўніка дзяржавы: в панствg 
его Королgвъскоg милости Пана нашgго милостивого (Ав); его Кор 
милость (Аг адв.); ^ его Королев ̃скои милости (Дв) і інш. Аднак 
падобныя ж напісанні, праўда, радзей, сустракаюцца і ў другім 
графічным афармленні: пословъ его королgвъскоg милости Пана своего 
… zа низашто поличили (Зв). Традыцыйны падыход назіраецца і ў 
іншых друкаваных тэкстах канца ХVІ – пачатку ХVІІ стст. 

Другі падыход мы акрэсліваем як дыферэнсаваны, і падставай для 
размежавання (дыферэнцыяцыі) у выпадку дадзенага тэксту выступае 
наяўнасць / адсутнасць логіка-інтанацыйнага выдзялення слова ў 
выказванні. Сутнасць падыходу заключаецца ў тым, што тыя словы, на 
якіх аўтар робіць лагічны націск, інтанацыйнае выдзяленне, вылучаюцца 
і графічна – падаюцца з вялікай літары. Сказанае тычыцца не толькі і 
нават не столькі ўласных імёнаў. Фактычна любое слова, якое падлягае 
аўтарскаму логіка-інтанацыйнаму выдзяленню, перадаецца з вялікай 
літары. Пры гэтым адносіны самога аўтара да прадмета гаворкі могуць 
быць рознымі – нейтральнымі, станоўчымі, адмоўнымі. Слова 
выдзяляецца ў тэксце, нягледзячы на якасць гэтых адносін. Прывядзём 
паказальны, на наш погляд, прыклад, у якім спалучаюцца традыцыйныя і 
дыферансаваныя напісанні: Прыgхала теж и сторона противъна# з 
нgмалым людомь, его Кн#жатска# милость, Панъ воgвода киgвъский, 
з вgлю зацъныхъ пановъ и шл#хты маючы пры собg двохъ 
владыковъ Апостатовъ wныхъ, Прgмыс ̃ского и Львовъского, которыg 
сg были пgрвgи до тоg единости и згоды списали. … А мgжы паны 
шл#хтою мало нg болша# часть розных Гgрgтиков ̃, Ары#новъ, 
Новокръmgнцовъ Такъже и колька чужоzgмцовь, Грgковъ 
посторонъныхь … иньшоg коло uчынили (Еа). Калі да асобы кіеўскага 
ваяводы князя Канстанціна Астрожскага па этыкету належала выказваць 
павагу, што адлюстравана і ў графічнай перадачы яго тытула, то да 
епіскапаў-адступнікаў, якія спачатку пагадзіліся на ўнію, але потым 
асудзілі яе і ўчынілі асобны сабор, а таксама да пратэстантаў розных 
адгалінаванняў, аўтар, безумоўна, ставіцца адмоўна, асуджальна і нават з 
пагардай. Тым не менш адпаведныя найменні асоб пададзены з вялікай 
літары. Часткова гэта можа тлумачыцца традыцыйным падыходам 
(некаторыя словы стаяць пасля адпаведных знакаў прыпынку), але, на 
наш погляд, не менш важнай падставай для іх графічнага выдзялення 
з’яўляецца логіка-інтанацыйнае вылучэнне ў выказванні. 
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З улікам (пры)сутнасці двух акрэсленых падыходаў графічнае 
выдзяленне ўласных імёнаў у дадзеным тэксце набывае абгрунтаваны, а 
не адвольны, як гэта можа падацца на першы погляд, характар. 
Разгледзім больш падрабязна перадачу дзвюх груп уласных імёнаў: 
антрапонімаў і тапонімаў. 

І. Антрапонімы 
Уласныя назвы людзей – самая прадстаўнічая група ўласных 

імёнаў. Яны сустракаюцца як ў аўтарскім тэксце, так і ў цытаваных 
дакументах (прыватных лістах, каралеўскіх загадах, афіцыйных 
пастановах і да т.п.). Афармленне цытаванага тэксту падпарадкоўваецца 
тым самым падыходам, што і афармленне аўтарскага, таму асобна 
засяроджвацца на ім не будзем. 

У тэксце досыць часта адзначаюцца імёны і прозвішчы розных 
асоб: знакамітых магнатаў-палітыкаў, прадстаўнікоў шляхты, якія 
ўдзельнічалі ў разнастайных падзеях, апісаных у тэксце; натуральна, 
адзначаюцца імёны і прадстаўнікоў духавенства; досыць значную групу 
складаюць біблейныя імёны; сустракаюцца імёны тагачасных вучоных. 

У асноўным незалежна ад нейтральнага, станоўчага ці адмоўнага 
стаўлення аўтара да асобы, пра якую ідзе гаворка, а таксама незалежна ад 
стану гэтай асобы ў грамадстве, яе імя (і прозвішча) падаецца з малой 
літары: u Корол# владыслава (Ад адв.); были тgжъ, на тоть сынодъ 
zослани ^ его королg ͂вскои милости послами, …·Ихъ мл ͂сть "снg 
вgльможныg пановg, Панъ миколаи радиви ͂л кн#жа на wлыцg и 
нgсвижu воgвода троцкии. Пан лgвъ сапgга ка ͂нцлgръ вgликого 
кн#зъства литовъского. а его милость Панъ дgмgтрgи халgцкии 
подскарьбии вgликого кн#зъства лито ͂вского староста бgрgстgискии 
(Дд адв.); свgтого пgтра (Га адв.); чого маgшъ жывыи wбраз в 
zълатоuстомъ и въ иньшихъ патри#ръхахъ довgдаешъс# (Иг адв.); 
на которомъ сынодg былъ тgжъ и митрополитъ Киgвскии ни#кии 
сидоръ маючи порuченьg ^ патриаръхи Антиwхgиского дороfg# 
(Ад адв.); мелъ роzмовu с посломъ папес ̃кимъ писовиномъ w згоде и 
едности (Вв); ^ збигнgва Кардынала и Бискuпа краковъского в 
костgлg рымъскомъ по кгрgцъкu мgлъ Литuргию свgтую, о чомъ 
читаи собg мgховици новuю кроиникu (Ад адв.). Аўтар акцэнтуе ўвагу не 
на ўласным імені, а на пасадзе, тытуле, чыне (Корол#, Панъ), на сане 
(Кардынала и Бискuпа), на іх удакладненні митрополитъ Киgвскии, ^ 
патриаръхи Антиwхgиского). Лічым, што напісанне адпаведных слоў з 
вялікай літары звязана як з традыцыяй, так і з інтанацыйным 
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выдзяленнем іх у маўленні, якое ў сваю чаргу абумоўлена значнасцю, 
якую яны мелі для стваральніка выказвання. 

З вялікай літары ўласная імёны перадаюцца ў тэксце досыць рэдка. 
Так, аўтар твора аднойчы спасылаецца на кнігу Пятра Скаргі «O rządże у 
jedności koscioła Bożego pod iednym pasterzem. Y o Greckim i Ruskiem od 
tej jedności odstąpieniu» (1590): А кто хочgтъ w томъ вgдати ^сыламь 
его до wвыхъ книжокь ^ кн#з# Пgтра скарги w порадкu и единости 
цgръкви божоg выданых попольскu, в рокu , #а ̃фч ̃. (Ад адв.). Скарга 
называецца і ў другім месцы твора: При которои литоръгии, 
проповgдалъ слово божыg Кн#зъ Пgтръ скарга казнодg# его 
королевскоg милости (Жа адв.). Як бачна, калі імя і падаецца з вялікай 
літары, то прозвішча (а фактычна імя роду) перадаецца з малой, што 
звязана з абмежаваным выкарыстаннем апошніх: в домu ихъ милости 
панов ̃ сапgговь (Бд адв.), миколаи радиви ͂л (Дд адв.) і інш. 

З малой літары падаецца звычайна і імя кіраўніка дзяржавы, але 
зрэдку адзначаюцца і іншыя напісанні: Wтожь маgшъ прывилgи 
владиславовъ на волности церъковъныg, которого потомъ 
Алgксанъдgръ Король польскии и великии Кн#зь литовскии на соимg 
вальномъ пgтриковъскомъ потвgрдилъ (Бг адв.– Бд). Тут, на нашу 
думку, мы ізноў маем справу з логіка-інтанацыйным выдзяленнем: кароль 
Уладыслаў даў прывілей, а пазней другі кароль – Аляксандр – пацвердзіў 
яго, і менавіта таму дадзены прывілей актуальны і на момант гаворкі. 

Роля знакаў прыпынку пры афармленні антрапоніма выразна 
бачная ў наступным прыкладзе: пытаю хто таковыи . Никиfоръ 
чgрнgцъ , которыис# быти повgдаgтъ посломъ Патры#ръшимъ (Зд адв.). 
Словазлучэнне Никиfоръ чgрнgцъ выдзелена з абодвух бакоў знакамі 
прыпынку, таму першае слова перададзена з вялікай літары. Прыметнік 
Патры#ръшимъ напісаны з вялікай літары на знак ушанавання сана 
патрыярха і каб падкрэсліць важнасць асобы, якая выступае паслом ад яго. 

Як вядома, аўтар «Справядлівага апісання» выступіў ананімна і не 
падаў уласнага імя. Праўда, у тэксце ёсць шматлікія ўскосныя сведчанні 
таго, што гэта была асоба духоўнага стану, належная да праваслаўя і 
прысутная на сінодзе ў Бярэсці. Сёння вядома, што гэта быў епіскап 
Уладзімірскі і Берасцейскі Іпацій Пацей. 

ІІ. Тапонімы 
Назвы краін, мясцовасцей, а таксама гарадоў перадаюцца ў тэксце 

выключна з малой літары: а нg толко былъ митрополамъ всg# рос ͂сии 
(Ад адв.); едучы зg влохъ до рuси (Ад адв.); до влоскихъ краинь сам 
ехати (Вв); и въ володымgрu и в бgрgстью (Вв адв.); З волgю и 
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вgдомостью его королgвъскои милости выправили двухъ с посродькu 
сgбg до рымu (Га); прыехали до варшавы (Дв адв.) і інш. 

Апокрысіс 
Твор ананімнага аўтара (сёння лічыцца, што ім быў пратэстант з 

Валыні Марцін Бранеўскі) стаў своеасаблівым «навуковым» 
абгрунтаваннем таго, чаму берасцейскае абвяшчэнне ўніі не павінна 
лічыцца правадзейным. Гэта надзвычай насычаны цытатамі і нават 
цэлымі дакументамі твор. Як і ва многіх друкаваных творах канца 
ХVІ ст., у дадзеным тэксце пры графічнай перадачы ўласных імёнаў 
выяўляецца традыцыйны падыход. У «Апокрысісе» ён прадстаўлены 
наступнымі варыянтамі: 1) з вялікай літары пішуцца словы (як уласныя, 
так і няўласныя назвы), што пачынаюць якую-небудзь структурную 
частку тэксту: загаловак, раздзел, абзац; 2) любое слова, змешчанае 
пасля графічнага знака, што паказвае на канец выказвання (кропка з 
коскай або кропка, якая друкуецца пасярэдзіне наборнага радка), 
перадаецца з вялікай літары. 

І. Антрапонімы 
Склад уласных назваў людзей, адзначаных у «Апокрысісе», такі 

самы, як і ў папярэднім тэксце: імёны (і прозвішчы) тагачасных 
палітыкаў, прадстаўнікоў шляхты, духавенства, удзельнікаў розных 
падзей, пра якія ідзе гаворка ў тэксце, біблейныя імёны, імёны 
старажытных філосафаў, багасловаў і інш. Антрапонімы складаюць у 
тэксце, безумоўна, самы прадстаўнічы пласт уласных імёнаў. Пры гэтым 
выразна прасочваецца сталы падыход іх графічнай перадачы. Калі 
ўласнае імя пачынае загаловак, назву раздзела, якога-небудзь цытаванага 
дакумента, то яно пішацца з вялікай літары, напрыклад, выраз Еремh# 
млс ̃т¿ю б̃ж¿ею арх¿епс ̃пъ костантинополск¿й, нового римu и вселенск¿й 
патр¿архъ (83 адв.) з’яўляецца загаловачнай формулай. Дарэчы, усе 
антрапонімы ў самім лісце патрыярха Ерамеі пададзены выключна з 
малой літары. Заключная формула змяшчае ўказанне імёнаў 25 асоб і іх 
санаў. Пры гэтым выкарыстаны дзве мадэлі подпісу: 1) спачатку 
называецца імя + сан + падуладная епархія, напрыклад: Еремh# млс ̃т¿ю 
б ̃ж¿ею арх¿епс ̃пъ константинополск¿й, новаг рима, и вселенск¿й 
патр¿архъ (84 адв.); Мелет¿й папа и патр¿архъ алеkандр¿йск³й 
(84 адв.); такая мадэль выкарыстана ўсяго 4 разы; 2) спачатку называецца 
падуладная епархія + сан + імя, напрыклад: Халкидонск¿й митрополитъ 
иосафъ. (84 адв.); Иверск¿й митрополит арсен¿й. (84 адв.); Иракл¿йск¿й 
митрополит д¿онис¿й намhстникъ ант¿ох¿йского патр¿ар ̃хи. (84 адв.) і 
інш.; такая мадэль прадстаўлена 21 раз. З вялікай літары падаюцца 
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подпісы пад цытаванымі дакументамі, калі яны знаходзяцца пасля знаку 
прыпынку і (або) пачынаюць выказванне. Калі ж імя называецца ў 
сярэдзіне выказвання, то пішацца з малой літары. 

Звычайна антрапонімы падаюцца з малой літары: Припоминаю 
емu fеодорита… с ̃тго авгuстина… леона першего папhжа… григор¿а 
папежа… никола# папhжа овые выроки (70 адв. – 71); Припоминаю 
накнецъ слова пав ̃ла с ̃того (72) і інш.  

З вялікай літары антарапонімы пішуцца, калі знаходзяцца адразу 
пасля знака прыпынку – кропкі, кропкі з коскай (па функцыі падобна да 
коскі ў сучасным разуменні) і пачынаюць адносна закончанае 
інтанацыйна аформленае выказванне, напрыклад: . А григор¿й, 
наzываемый велик¿й, такъ мовит . Петръ апс ̃лъ першимъ члонкомъ 
сталс# ц ̃ркви собwрное, павелъ, андрей, иоанъ, што иного были; одно 
осwбныхъ церквей головы. (91 адв.). Можна было б падумаць, што 
аўтар такім чынам хацеў выдзеліць святога Пятра з ліку іншых 
апосталаў, аднак, па-першае, гэта супярэчыць пазіцыі аўтара, выразна 
выкладзенай ў тэксце, а па-другое, у іншых месцах гэтае ж імя 
перадаецца ужо з малой літары: . Кирилъ ст ̃ый на тые слова пишuчи, 
не розuмhет абы тыми словы х ̃с г ̃ь петра с ̃того старшимъ над инш¿е 
апс ̃лы вселенскимъ пастыремъ, або единоначалником ц ̃ркwвным 
qчинити мhл ̃ (97); петръ с ̃тый не вн аннтиох¿и, але в римh 
qмqчонъ и qмеръ (106) і інш.  

Вельмі паказальным, на нашу думку, з’яўляецца афармленне 
зачына ў прысвячэнні, якое традыцыйна змяшчалася на пачатку 
рэлігійна-палемічнага твора і падпадала пад асабліва пільную ўвагу. 
«Апокрысіс» прысвечаны канцлеру і вялікаму гетману Рэчы Паспалітай 
Яну Замойскаму: IAсне велнможномq, панq его млс ̃ти, панq "нови 
замойскомq, зн zамост# . канцлhрови и гетманови великомq 
коронномu . бельzскомu дерпнтскомu мальбор ̃скомu кнышин ̃скомu, и 
проч ̃а . старостh, панq своемq милостивомq . Христофоръ 
фил#летъ, авторъ26  слqжбы свое qнижоные вн милостивuю ласкu 
zалецаетъ. Падобна, што ў межах прадстаўленай ў «Апокрысісе» 
правапіснай традыцыі, напісанне з вялікай літары ўласных імёнаў 
залежыць найперш ад папярэдняга знаку прыпынку, ад 
месцазнаходжання імя ў закончаным выказванні, а ўжо потым – ад 
традыцыі выказваць такім чынам пашану асобе, чыё імя называецца. 

                                                
26 На поле пададзены пераклад – творца. 
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Інакш цяжка растлумачыць, чаму імя патрона з такой колькасцю тытулаў 
аўтар падаў з малой літары, а сваё ўласнае – з вялікай. Справа ў тым, што 
імя князя знаходзіцца ў сярэдзіне выказвання, а імя аўтара – пасля 
кропкі, якая абазначае паўзу ў выказванні. Адным словам, напісанне 
антрапоніма з вялікай літары далёка не заўсёды было звязана ў той час з 
выказваннем пашаны да асобы, названага гэтым імем. 

ІІ. Тапонімы 
І ў дадзеным тэксце прадстаўлена тагачасная пісьмовая традыцыя 

перадаваць назвы населеных пунктаў – паселішчаў, гарадоў, краёў, краін 
і інш. – з малой літары. Так, напрыклад, у цытаваных дакументах 
указваецца месца, дзе яны былі дадзены: з листu писаного вн краковh 
(19 адв.); в кгроднh (25); с под пскова (27 адв.) і інш. Яшчэ прыклады з 
тэксту: зн zамост# (прысв.); прqдент¿й о виfлеемh на одном мhсцu 
мовит . С̃тый виfлеем, головою есть свhта. (100); петръ с ̃тый не вн 
аннтиох¿и, але в римh qмqчонъ и qмеръ (106); Бо пафнqт¿й в 
листhхъ до кревныхъ бhлыхъ голwвъ и до двох попwвъ до грецыи 
писаныхъ, вспом#нqлъ его. (85 адв.) і інш. 

У «Апокрысісе» намі не выяўлена нічога падобнага на 
дыферансаваны падыход, прадстаўлены ў «Справядлівым апісанні». 
Тэкст «Апокрысіса» намнога большы па аб’ёме, пераклад яго з польскай 
мовы патрабаваў часу, а сітуацыя вымагала як мага больш хуткага 
з’яўлення старабеларускага варыянта твора. Усё гэта магло паўплываць і 
на графіку выдання – пошукі і выдзяленне па сэнсу ці інтанацыйна 
вылучаных уласных імёнаў, як гэта мы бачым у «Справядлівым 
апісанні», заняло б шмат часу. Аднак больш верагоднае, на нашу думку, 
іншае тлумачэнне – такі дыферансаваны падыход пры перадачы ўласных 
назваў – «вынаходніцтва» самога Пацея (або чалавека. які займаўся 
друкарскім наборам тэксту). 

Нельга не ўлічваць і той факт, што «Справядлівае апісанне» 
друкавалася ў Вільні, а старабеларускі тэкст «Апокрысіса» – у Астрогу. 
Натуральна, абедзве друкарні выкарыстоўвалі агульнапрынятыя ў той 
час правілы пісьма, прынамсі, пры перадачы ўласных імёнаў. Менавіта 
таму ў абодвух тэкстах тапонімы пішуцца толькі з малой літары, 
антрапонімы пасля знакаў прыпынку і на пачатку выказвання – з вялікай, 
а ў астатніх выпадках – з малой. Аднак кожная друкарня рэалізоўвала тое 
разуменне правілаў пісьма, якое было пашырана ў культурна-асветніцкім 
цэнтры, да якога яны належалі тэрытарыяльна. А гэта, адпаведна, Вільня 
(друкарня Мамонічаў) і Астрог (друкарня Астрожскага праваслаўнага 
брацтва). Такім чынам, можна гаварыць пра існаванне розных друкарскіх 
традыцый і школ. 
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