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«Сія оубо нас от земля и отчества и от рода нашого изгна, 
и в ин� стран� незнаем� �ресели� Егда�е оттудусімо �ре�� стран� незнаем� �ресели� Егда�е оттудусімо �ре�� Егда�е оттудусімо �ре�
идохом, і  �о благодати богоначалнаго Ісуса Христа гос�ода 
нашого, хотящаго судити вселеннії в�равду� Вс�ріяша нас 
любезно благочестив�и государь Жикгимонт Август кроль 
�олскіи, и великїи князь литовскїи, рускїи, �рускїи, �емотискїи, 
мазовецкїи, і инн�х, с всіми �ан� рад� своєя»�

(З післямови Івана Федоровича  
до львівського Апостола 1574 р.)

Mи не випадково вибрали епіграфом до нашої розвід-
ки цей уривок добре відомої усім дослідникам післямови до 
Апостола 1574 р. – «Повісті…» про організацію у Москві дру-
карні з наказу Івана ��. Про те, як через заздро�і багатьох «на���. Про те, як через заздро�і багатьох «на�. Про те, як через заздро�і багатьох «на-
чальників і свя�енноначальників» на неї вигадували багато 
єресей, прагнучи «добро в зло обернути» і �о саме через це, 
нібито, Іван Федорович змушений був покинути Москву: «Сія 
оубо нас от земля и отчества и от рода нашого изгна, и в 
ины страны незнаемы пресели» (тут і далі виділено нами 
– Р. Дз.). Але початок наступної фрази: «Егдаже оттудусімо 
преидохом» можна трактувати так: «коли ж ми звідти по-
вернулись». Тим самим, очевидно, підтверджується здогад, 
�о саме Московія була для друкарів Івана Федоровича і Петра 
Мстиславця «страна незнаема», а отже, повернулись вони у 
Литовську державу – до рідної руської країни1. 

На нашу думку, оскільки книга була призначена для по-
ширення не тільки на литовсько�польському, а й на мос-
ковському ринку, автор цілком свідомо «затемнив» зміст 
післямови. Як�о ж друкарів вигнали не з Москви, а до 
Москви, то постає питання: звідки?

1 Ще за життя короля Сигізмунда Августа з його дозволу до Москви виїхав ки-
ївський єромонах Йоаким (Ісайя Кам’янчанин), щоб роздобути від московського 
великого князя Біблію «по нашому языку рускому, словенскому», щоб видати її «в 
нашомъ государствh христіанскомъ, рускомъ, великомъ князствh Литовскомъ». [78, 
с. 68]. Сам же Віктор Романовський відкликається до Михайла Грушевського: [35,  
c. 440]. М.Грушевськтй, однак, писав:  «русскому», «русскомъ», за вид.[49], де 
текст, очевидно, відредаговано. 
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Останнім часом у дослідників життя і мистецької спад�ини 
Івана Федоровича зібралося достатньо «побічних» аргументів, 
�о заперечують московське походження друкаря і функціону-
вання у Москві т. зв. Анонімної друкарні. І навпаки, є достатньо 
фактів, �о підтверджують зв’язок як Івана Федоровича, так і 
Петра Мстиславця з анонімними виданнями. Яке ж має від-
ношення Полоцьк, тепер районний центр Вітебської області в 
Білорусі, до Анонімної друкарні й першодрукарів? Спробуємо 
відповісти на ці запитання. Але спершу трохи історії. 

Відомо, �о першу книгу кирилецею надрукував німець 
Швайпольт Фіоль (?–бл. 1525) родом з Нойштадту в Франконії. 
Надрукував у Кракові, де в той час жило багато русинів (так 
тоді себе називали українці й білоруси). Місцевий німець Ру-
дольф Борсдорф з Брунсвіку виготовив потрібний кирилич-
ний шрифт. Першими книжками, які надрукував Ш. Фіоль у 
1491 р., були Октоїх та Часословець. Видав він �е Тріодь пісну 
(не датована), Тріодь цвітну (1491) і Псалтир (не зберігся, або 
його досі не знайдено). Того ж 1491 р. друкаря заарештувала 
краківська духовна інквізиція. Визволившись від неї у наступ-
ному році, Ш. Фіоль припинив будь�яку видавничу діяльність 
і перебрався до Угор�ини. Ще відомий український мовозна-
вець Іван Огієнко (митрополит Іларіон) (1882–1972) відзначав, 
�о мова видань Фіоля у тих місцях, де він не був обмежений 
традиційним церковно�слов’янським текстом, «має дуже ба-
гато відзнак живої української мови» [69, с. 41].  

Освічена частина населення теперішньої Білорусі у X��– 
X�� �т. безумовно пов’язувала початок своєї історичної тради� �т. безумовно пов’язувала початок своєї історичної тради��т. безумовно пов’язувала початок своєї історичної тради�т. безумовно пов’язувала початок своєї історичної тради-
ції зі старою Київською державою – Руссю. Не виникає сумні-
ву, �о переважна більшість православної шляхти й мі�анства 
білоруських земель у середині X�� �т. вважали Велике Князів�X�� �т. вважали Велике Князів� �т. вважали Велике Князів��т. вважали Велике Князів�т. вважали Велике Князів-
ство Литовське «своєю» державою [57]. Однак, як випливає з 
наративних джерел, воно сприймалося лише як «сучасна Бать-
ків�ина, яка в силу обставин зайняла місце «давньої Вітчиз-
ни» – Київської держави. Ця ситуація істотно не змінилася й у  
X��І �т. Численні рукописні збірники, створені на території  
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5

Білорусі у X��–X��І �т., як правило, починаються зі сказань про 
руських князів. В Четьїх�Мінеях та інших житійних збірниках, 
написаних у білоруських скрипторіях упродовж X��–X��ІІ �т., 
обов’язково знаходиться «Похвала» князеві Володимиру та 
його бабусі, княгині Ользі. Шанування святих Бориса і Гліба, 
майже відразу після виникнення культу святих, поширилося 
на терені сучасної Білорусі. Ця традиція була характерна як 
для православних, так згодом і для греко�католиків. Наприкін-
ці X�� – першій половині X��І �т. спостерігається роздвоєння 
єдиної руської свідомості на українську та білоруську [94, s. 843]. 
Цей процес, розпочавшись після Люблінської унії 1569 р., на-
брав сили після Берестейської церковної унії 1596 р. і значною 
мірою був зумовлений розвитком такої специфічної риси укра-
їнської історії, малотипової для Білорусі, як козацтво. 

Державною мовою Великого Князівства Литовського була 
т. зв. «руська мова». Як відзначав І. Огієнко: «Хоча в цій «русь-
кій» мові було більш елементів українських і по самій основі 
своїй була вона українською, проте разом з тим була вона й 
мовою, добре розумною білорусові. Отож витворювалась тоді 
спільна українсько�білоруська літературна мова, бо спільним 
було саме життя і його �оденні інтереси» [69, с. 45; 58]. Зв’язки 
Києва, Львова з Вільном – столицею Великого Князівства Ли-
товського – були у ті часи найжвавішими; «великі та енергійні 
церковно�культурні організації того часу – братства цих міст – 
були в найтісніших зносинах. Дуже багато українців працюва-
ли по школах білоруських, були проповідниками по церквах. 
Українці ж переповнювали білоруські монастирі». На ви�их 
церковних посадах, на єпископських та архімандричих пре-
столах, – як писав І. Огієнко, – дуже  часто у Білорусі перебува-
ли українці. «От тому на Москві часто нас, українців, називали 
білорусами або литвинами, а мову нашу звали білоруською» 
[69, с. 45]. Не погоджується з твердженнями І. Огієнка сучасний 
білоруський мовознавець Ігар Клімав, вважаючи літературно�
письмову «руську» мову Великого Князівства Литовського 
«спільним білорусько�українським феноменом» [51].
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Виникнувши на чужій землі у Кракові, Фіолеве друкарство 
швидко завмерло. Оновити його спробував Франциск Ско-
рина родом «из славного града Полоцка» (бл. 1490–бл. 1551), 
який 1517 р. у Празі заснував власну друкарню. Допомогли 
йому в цьому коштами віленські мі�ани Богдан Оньків, бур-
мистр Яків Бабич та ін. Кра�і німецькі майстри виготовили 
йому шрифт. Від 1517 до 1519 р. Ф. Скорина надрукував 23 бі-
блійні книги (цілої Біблії видрукувати не зміг). «Друкарською 
технікою книжки Скорини стояли дуже високо і його друкам 
наслідували навіть в Германії. Найкра�і видання тогочасні, ве-
неціанські та нюренберзькі, не стояли ви�е видань Скорини» 
[69, с. 49]. Достеменно невідомо, чому Ф. Скорина зупинив у 
Празі свою видавничу працю. Можливо, причини були поді-
бні до тих, �о й у Ш. Фіоля, а, можливо, недостача коштів. Як 
би там не було, Ф. Скорина покинув Прагу й перевіз друкарню 
до Вільна. У домі віленського бурмистра Я. Бабича він і засну-
вав нову друкарню. Звичайно, праця в чужому домі і, очевид-
но, значною мірою на чужий кошт, не могла бути дуже плід-
ною. У Вільні 1525 р. Ф. Скорина надрукував лише дві книжки: 
Апостол та «Малу подорожню книжку». У цьому році й було 
обірване руське друкарство на кілька десятиліть. Досі вважа-
лося, �о перерване скорининське кириличне друкарство від-
новилося у 1562 р. у містечку князя Миколая Радзивіла Несві-

Вільно. З гравюри XVI ст.
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Твердження про існування у Москві т. зв. анонімної 
друкарні, друкарем якої нібито був Маруша Нефедьев, 
 застарілими. М. Нефедьев, очевидно, був лише граве-
ром і майстром з виготовлення печаток при існуючо-
му вже на той час Печатному (не пов’язаному з книго-
друкуванням!) приказі.

У Москві друкарі, будучи чужинцями, перебували на 
певному привілейованому становищі, як наприклад, 
Іван Федорович був прикріплений не без протекції Івана 
IV (як духовна особа) до церкви Миколи Гостунського в 
Кремлі й одержував платню з її прибутків для свого про-
житку, а також, що дуже можливо, й інших друкарів.

У 1566 р. друкарів, за домовленістю між Литвою і 
Москвою, звільнено. Іван Федорович та Петро Мстис-
лавець (не виключено, що й деякі інші працівники колиш-
ньої полоцької друкарні) повернулись старим смолен-
ським трактом до Великого Князівства Литовського. 

Очевидно, неодноразовим і тотальним руйнуван-
ням Полоцька і Мстиславля можна пояснити цілко-
виту відсутність документальних джерел про ранній 
період життя й діяльності друкарів Івана Федоровича 
та Петра Мстиславця. 

Найімовірніша локалізація вже не «анонімної», а ціл-
ком реальної друкарні (чи однієї з друкарень) в Полоць-
ку – на території монастиря святого Іоана Предтечі 
на колишньому острові при розгалуженні Західної Дві-
ни, де зараз знаходиться парк культури і відпочинку.

7

жі над Німаном на Мін�ині, де відомий на той час кальвініст 
Симеон Будний  написав і видав дві книжки: Катехизис та «О 
оправданії грішного чоловіка перед Богом» (не збереглася). Се-
ред меценатів, які дали кошти на видання, окрім самого князя, 
був тодішній підскарбій Остафій Волович2. Власником друкар-
ні одні дослідники вважають Матвія Кавечинського, інші – з 
більшим правом – Василя Тяпинського. Шрифт несвізьких ви-
дань дуже подібний до шрифта Скорининих друків, як празь-
ких, так і віленських. Як припускав І. Огієнко, можливо, части-
на друкарні Ф. Скорини потрапила до Несвіжа. 1565 р. помер 
князь Микола Радзивіл, протестант, а син його, на прізвисько 
Сирітка повернувся до католицизму. 

З того часу Несвізька друкарня стала мандрівною, з нею 
пов’язують діяльність видатного просвітителя, шляхтича Ва-

2  Волович Остафій Богданович (бл. 1520–грудень 1587) – писар віленського воє-
води Яна Глібовича (1540-і роки), королівський найвищий писар (1552), двірний мар-
шалок (1552) і земський підскарбій (1561), підканцлер Великого Князівства Литов-
ського (11 березня 1566), троцький каштелян (20 червня 1569), віленський каштелян 
(1579) і воєвода (1584), канцлер Великого Князівства Литовського (1579–1584). Під 
час Люблінського сейму 1569 р. – один з лідерів великокняжої опозиції до державної 
унії. Як литовський сенатор він впливав на вирішення державних справ, а під час пер-
шого безкоролів’я виявляв інтерес до переговорів з Москвою щодо кандидатур Івана 
IV чи його молодшого сина Федора на трон Речі Посполитої. З цього приводу між 
О. Воловичем і Ф. Кмітою-Чорнобильським велось листування. Будучи протестан-
том, толерантно ставився до інших віросповідань. Докладніше про нього див.: [71].

Остафій ВоловичСимеон Будний
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силя Тяпинського, автора першого друкованого перекладу 
Євангелія «простою руською мовою». Видання це незаверше�верше-
не, надруковано лише два перші євангелія і початок третього, 
відсутні місце і час друку.  Як писав В. Тяпинський про себе, він 
«не влох, не немець, не доктор, и ниякий поставленый межи 
попы, а русин, своей Руси услугуючий». Значний інтерес ви� Значний інтерес ви-
кликає його зв’язок із Полоцьком. Як стверджує білоруський 
дослідник І. Клімав, Василь був сином Матвія Тяпинсько-
го, володів маєтком Латиголичі у Мінському повіті. Він брав 
участь у війні за Інфлянти, у 1567 р. служив товаришем кінної 
роти оршанського старости Філона Кміти�Чорнобильського3. 
В. Тяпинський деякий час перебував на службі в О. Воловича, 
який, як відомо, активно підтримував реформаційний рух і 
видавничу справу [46]. Не зовсім зрозумілою є історія видання 
цього Євангелія. І. Огієнко датував його 1565–1570 роками [70, 
с. 58]. Сучасний російський дослідник історії друкарства Євге-
ній Немировський вважає, �о книгу видано не пізніше 1580 р. 
У ній вісім разів згадано якесь «московське недавно друковане 
Євангеліє» [67, с. 105]. Оскільки перше Євангеліє надрукував у 
Москві в 1604–1606 рр. учень Івана Федоровича Онисим Михай-
лович Радишевський, стали вважати, �о В. Тяпинський мав на 
увазі одне з так званих анонімних видань. Очевидно, в цьому 
питанні �е не час ставити крапку. Цілком імовірно, �о після 
Івана Федоровича перед О. Радишевським надруковано якесь 
Євангеліє, яке не збереглося, або ж досі не ідентифіковане. 

Політично-економічна ситуація у 
 Великому Князівстві Литовському в середині XVI ст.

Йшов 1563 рік – п’ятий рік війни за Інфляндську землю. 
3 Кміта Філон Семенович (1530–1587) – видатний полководець ВКЛ. Наро-

дився в Орші. З молодих літ прославився як воїн. Був призначений комендантом 
фортеці Остер біля Києва. У 1562 р. очолюючи загін у 300 чоловік, розбив дво-
тисячний московський відділ. Згодом здобув Чернігів, побив втричі більші сили 
князя Мещерського. 1566 р. отримав у державу замок Чорнобиль у Київському 
воєводстві.  Староста Орші (з 1566 р.). Відзначився у війні з Москвою в 1579–
1582 рр., зокрема у битві під Великими Луками (1581). Фактично, виконуючи 
роль начальника розвідки, володів розгалуженою агентурною сіткою в сусідніх 
країнах, особливо в Московії. Від 1579 р. – смоленський воєвода.
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ВИСНОВКИ

 На завершення можна зробити декілька висновків. 
Існує велика ймовірність існування в Полоцьку дру-
карні на момент захоплення міста військами Івана 
IV, яка діяла там впродовж не менше десяти років (з 
початку 1550-х років), на що вказують т. зв. анонімні 
видання. Визнанням існуванням полоцької друкарні в 
середині ��� ст. скорочується розрив від останніх дру-��� ст. скорочується розрив від останніх дру- ст. скорочується розрив від останніх дру-
ків Ф. Скорини з 1525 р. Правдоподібно, друкарський ви-
шкіл Іван Федорович та Петро Мстиславець одержали 
в  полоцькій друкарні. 

Весь персонал друкарні (а це, напевно, не тільки Іван 
Федорович та Петро Мстиславець) з усім друкарським 
обладнанням та запасом паперу, були вивезені до Мо-
скви на початку 1563 р. (Можливо ще в Полоцьку Іван 
Федорович одержав сан диякона?!)29. 

Серед найімовірніших меценатів і видавців полоць-
кої друкарні могли бути полоцький архиєпископ Ар-
сеній (Анцута Гарабурда) та його попередники на по-
лоцькому престолі. 

Першу друкарню у Москві організував московський 
великий князь Іван Васильович (Іван ��) на базі тро-��) на базі тро-) на базі тро-
фейної полоцької друкарні тільки в 1563 р., використо-
вуючи, найвірогідніше, підготовлений у Полоцьку «ма-
кет» Апостола, який, з незначними мовними змінами й 
надрукувано в Москві у 1563–1564 рр. 

29 Очевидно, дияконський сан Федорович зберігав не лише під час перебування у 
Москві, але й у Великому Князівстві Литовському, про що йдеться у вже згаданому до-
кументі про проживання диякона Івана Москвитина (коли ототожнення його з друкарем 
Іваном Федоровичем вірне!) в Мізякові близько 1569 р., а також у документі 1625 р. 
говориться про «Иоана диякона строителя монастыря Дерманского» [51, с. 193].
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1 червня 1567 р., очевидно, після смерті князя А. Одинце-
вича. Не випадково герб Івана Федоровича уподібнюється 
гербові «Шренява»27. Саме цим гербом користувався кра-
ківський воєвода Петро Кміта, до гербу якого, як гадають 
деякі дослідники,  Іван Федорович був «приписаний» під 
час свого гаданого перебування у Кракові (�о не доведено 
документами) в юні роки [48, с. 59].  Земський маршалок, 
адміністратор й гетьман Інфлянт Ян Ходкевич28 через дру-
жину Софію Григорівну також доводився свояком Ф. Кміті. 

Кміти теж мали безпосередній стосунок до друкарської 
справи. Відомо, �о з 1612 р. в містечку Любча (Любеч) біля 
Новогрудка Радзивіли провадили друкарню, в якій працюва-
ли гравери�друкарі Петро Бластус Кміта, Ян Бластус Кміта і 
Ян Ланґе [91, с. 82 (прим. 43)]. Перший з них, колишній друкар 
з Вільни (його друкарня діяла там у 1611–1612 рр.), значно до-
повнив перед тим видані  «Апофегмати» Беняша Будного [6, 
с. 95]. Всього 1511 р. Петро Бластус надрукував у Вільні п’ять 
книг, а в 1612 р. – одну. Перед 1631 р. його друкарню перене-
сено до Любчі і тут випу�ено більше, ніж 50 книг [6, с. 129�131].

Варто зазначити, �о у Великому Князівстві Литовському 
відомі тексти так званої Геннадіївської Біблії, завершеної у 
Новгороді в 1499 р. при дворі архиєпископа Геннадія (для 
складання її також використано списки болгарської Симео-
нівської школи). Саме у Полоцьку зберігався перепис 1470–
1480�х років кількох біблійних книг (царств, Ісуса Навіна, Су� років кількох біблійних книг (царств, Ісуса Навіна, Су�років кількох біблійних книг (царств, Ісуса Навіна, Су-
дій, Руф, Есфір) в редакції, близькій до тієї, �о увійшла до 
Геннадіївської Біблії і яку (редакцію) збиралися використати 
при друкуванні знаменитої Острозької Біблії [48, с. 98�99].

27 До цього герба дуже подібні три водяні знаки паперу, який використовували 
Іван Федорович та Петро Мстиславець 1569 р. в Заблудові у своєму «Учительному 
Євангелії». Мечислав Ґембарович трактував їх як літери «N» і «S» і відносив до 
продукції в Новоставі (Горохівський р-н Волинської обл.). Ці твердження О. Мацюк 
вважав не доказаними [59, с. 29; 58, с. 135]. Вимальовується досить цікаве питання: 
чи не займався Іван Федорович виробництвом паперу? Цей знак використовувався 
не тільки у заблудівських, острозьких та львівських виданнях друкаря, а й у вілен-
ському Євангелії 1575 р. Петра Мстиславця [13].

28 Ходкевич Ян Єронімович (?–4.VІІІ. 1579) – староста жемайтський. Один з 
найактивніших діячів великокняжої опозиції на Люблінському сеймі 1569 р. 
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Невдачі супроводжували 
московського великого князя 
Івана Васильовича4. У 1561 р. 
Ревель (теперішній Таллінн) 
присягнув на вірність коро-
лю Швеції Еріку X��. Вслід 
за цим невдале сватання до 
Катерини Ягеллонки, сестри 
великого князя литовського й 
польського короля Сигізмун-
да ІІ Августа. Водночас, землі 
Інфляндії, які московський 
князь �е не встиг захопити, 
піддалися під протекторат Великого Князівства Литовсько-
го, Руського і Жмудського. Переговори Москви з Великим 
Князівством Литовським на початку 1562 р. до перемир’я 
не привели. До того ж, король розпочав нові переговори з 
перекопським (кримським) царем Девлетом І Гіреєм, спону-
каючи останнього увійти на землі свого непокірного васала 
– московського князя. Потрібна була рішуча перемога, її Іван 
�� вирішив здобути, захопивши Полоцьк. 

Усю першу половину X�� ст. Москва намагалася здобути 
Полоцьку землю.  У 1506 р. москвини спалили всі села на�У 1506 р. москвини спалили всі села на-
вколо міста. Через два роки на прохання Москви полоцький 
острог спалили кримські татари. Місто було відновлене, але у 
1512 р. знову горіло. Наступного року зруйновано передмістя 
і міські укріплення. Їх відновили, але перенесли ближче до 
замку, �о свідчить про поступовий занепад міста. 1514 р. 
Москва захопила Смоленськ, �о дало змогу контролюва-
ти частину старого торговельного шляху Дніпром «з Варяг 
у Греки», одне з найбільших відгалужень якого проходило 
Західною Двіною повз Полоцьк і далі системою сухопутних 
волоків поміж містами Вітебськом і Оршею до Дніпра. Але 
шлях з Полоцька до Риги був для Московії й далі недосяж-

4 У 1547 р. він «самопроголосив» себе царем. Титул цей ніхто з європей-
ських володарів не визнав. 

Іван IV. З гравюри XVI ст.
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ним. У 1518–1520 рр. – чергові облоги й штурми Полоцька. За 
Іван� �� восени 1545 р. московити теж плюндрували Полоць�� �� восени 1545 р. московити теж плюндрували Полоць� �� восени 1545 р. московити теж плюндрували Полоць��� восени 1545 р. московити теж плюндрували Полоць� восени 1545 р. московити теж плюндрували Полоць�восени 1545 р. московити теж плюндрували Полоць-
ку землю. Затишшя тривало до 1563 р., �о дозволило впо-
рядкувати міські укріплення. Зберігся інвентар Полоцького 
замку (т. зв. «Полоцька ревізія 1552 р.»), яку уклали марша-
лок Ян Кміта і конюший Мартин Подцевський [37].

Зручне розташування міста на такій важливій магістралі 
як Західна Двіна з її притоками перетворили Полоцьк у чи 
не найбільший торгово-ремісничий центр Великого 
Князівства Литовського. Основними товарами, які ввози-
ли до міста �е з X� ст. були фландрські й англійські сукна, 
нідерландські й вестфальські полотна та дешеві сукна, па-
пір, оселедці, вино, різноманітні пряно�і (перець, імбир, 
шафран і т.п.), а також метали (залізо, мідь, олово, свинець) 
та ремісничі вироби з металу. З Прибалтики в основному 
ввозилася сіль, яку вживали не тільки для приготування їжі, 
але також і для обробітку шкір. Відомо, �о сіль до Полоць-
ка надходила Західною Двіною (Даугавою) з Риги, куди її 
привозили здебільшого з Німеччини, Франції і Португалії. 
До Риги товари прибували морем практично з усіх євро-
пейських країн [38]. Особливе зацікавлення у нашому кон-
тексті викликає оптова торгівля папером, а також пря-
мі торговельні зв’язки з Францією. Саме з Риги великі 

Смоленськ.  
З гравюри XVI ст.
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панів Ради Великого Князівства Ли-
товського, а також воєводи віленсько-
го Миколая Радзивіла Рудого [27, 28].  
У листі до останнього від 18 вересня 
1574 р. згаданий невідомий нам Богдан 
Мамонич, очевидно, родич віленських 
Мамоничів: «А ним до Оршы выехал и 
напрод прыехал и дал ми справу мещанин 
виленьский Богдан Мамонич, иж покой [з 
Іваном �� – Р. Дз.] застановен на два годы, 
леч только кглейту на то не взяли послы 
великие, бо в борзде шли» [30].

У 1571 р. татари повністю спалили 
Москву. Згоріла й друкарня. Лише 
1577 р. в Олександровій Слободі, тодішній постійній рези-
денції великого князя, і за його наказом було організова-
но друкарню, яка випустила Псалтир. Дуже ймовірно, �о 
друкарський верстат, який виготовити в Московії у цей 
час було практично неможливо, привезли до Олексан-
дрової Слободи саме Мамоничі. Як відомо, віленський 
бурмистр Кузьма Мамонич та його брат Лукаш фінансу-
вали діяльність Петра Мстиславця, а потім були власника-
ми віленської друкарні, яка функціонувала довгі роки. Ця 
друкарня була найсерйознішим конкурентом видавничої 
діяльності  Івана Федоровича. 

Викликає зацікавлення спорідненість Ф. Кміти з най-
впливовішими литовськими магнатами. Як відомо, його 
дружина була донькою Г. Ходкевича від шлюбу з Катери-
ною Іванівною Вишневецькою, рідною сестрою князя Дми-
тра Байди. За іншими даними, вона була донькою князя 
Андрія Семеновича Одинцевича, у 1566 р. маршалка коро-
ля і старости оршанського, у період, коли, як припускаємо, 
друкарі поверталися через Оршу до Великого Князівства 
Литовського. За королівським привілеєм, ротмістр Ф. Кміта 
одержав пост прикордонного оршанського старости лише 

Знатна московка.  
З гравюри кінця XVI ст.
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«дворишко» у Москві і за часів Федора Івановича24. 
Виконавши свою місію, литовське посольство у 1566 р. 

мало б повертатись старим трактом через Смоленськ на 
Оршу, яким переважно й прямували дипломати. Дорога ж 
через Лівонію видається малоймовірною25. У цей час трива-
ло перемир’я між Москвою та Великим Князівством Литов-
ським і шлях на Оршу був вільний.

Те, скільки часу потребував переїзд від Москви до Орші, 
знаходимо у листі Ф. Кміти до панів Ради Великого Князівства 
Литовського від 13 березня 1574: «Даю ведати в(ашей) п(анскей) 
в(ельможности), паном своим милостивым, тых часов, марца 
третегонадцать дня, в суботу, приехал до Орши з Олександровы 
Слободы служебник мещанина виленского Лукаша Мамонича26 
на имя Алексей, которому дня вчерашняго, в пятницу, две недели 
минуло, як з Олександровы Слободы выехал; а як з Москвы выехал, 
вчерашнего дня, в пятницу, марца второго, единадцатый день ми-
нул». Отже, шлях із Москви тривав 11 днів [26].

Цей Олексій, як слуга віленського мі�анина Л. Мамони-
ча, згаданий і в листах Ф. Кміти від 17 березня 1574 р. до 

24 У 1925 р. саратовський дослідник Олександр Гераклітов у колишньому Москов-
ському архіві Міністерства закордонних справ натрапив на документ, який стосувався 
перших років перебування в Москві друкаря Онисима Радишевського. Ось що писав 
О. Радишевський у чолобитній: «Царю государю великому князю Федору Ивановичу 
всеа Русии бьет челом холоп твой выезжий из Литвы печатных книг переплетный 
мастер Анисимец Михайлов. Вышел я, холоп твой, из Литвы на твою царскую ми-
лость в 94-м году [тобто, у 1586 р. – Р. Дз.] и твое царское дело делаю у печатных дел. 
А дворишка, государь, у меня нет: маюся на печатном дворе и посяместа. Царь госу-
дарь, пожалуй меня дворишком в Ругодивской слободе Ондреевским Валмеровым; 
как по твоему государеву указу ругодивскіе и юрьевскіе немцы посланы с Москвы в 
Нижний на житье и в том дворишке жил безденежно подьячий Максим Марков, денег 
за то дворишко не платил. А ныне в том дворишке живет ругодивский немчин Индрик 
Торнор неведомо почему а держит корчму; а приехал тот немчин из Нижнего без тво-
его царского указу. А печатных, государь, книг ученикам дьяк Ондрей Щелкалов дал 
двор немецкий Кляусов безденежно. Царь государь, пожалуй [меня] иноземцевым 
тем Ондреевским дворишком, чтоб меж дворы не волочился. Плачуся и челом бью» 
[22, с. 63].

25  І. Мицько твердить, що шлях друкарів до Великого Князівства Литовсько-
го пролягав через Лівонію [60, с. 37]. 

26 Лукаш Мамонич – віленський купець і громадський діяч, який разом з бра-
том Кузьмою організував друкарню у Вільні, де з 1574 (спершу разом з Петром 
Мстиславцем) по 1623 р. було надруковано значну кількість книг. 
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партії паперу приходили до Полоцька, який, як відомо, 
був значним центром книжності �е з часів святої Євфро-
синії Полоцької. Саме звідти, як гадають дослідники, папір, 
який, очевидно, добре розпродувався і в самому Полоцьку, 
надходив до Московії. Московські купці часто відвідували 
Смоленськ (�е перед його захопленням Москвою у 1514 р.), 
Полоцьк, Київ та інші. Цікаво, �о з Вілен�ини та приле-
глих земель товари везли до Полоцька та інших портів на 
Західній Двіні, а вже звідти кораблями транспортували до 
Риги [15]. Розвинутими були й ремесла5. 

«Славний град Полоцьк», незважаючи на занепад, нада-
лі залишався найбільшим і найбагатшим містом Великого 
Князівства Литовського, містом, яке претендувало на роль 
духовного й інтелектуального центру всієї держави. Кон-
курувати з ним могло лише Вільно. 

Навесні 1557 р. на березі ріки Нарви на кордоні з Іфлян-
тами Іван Васильович збудував порт Івангород. Однак Ган-
зейський союз не пропускав європейських купців до нового 
порту Московії і ті, як і раніше, вимушені були задоволь-
нятися транзитною торгівлею, заходити в інфлянтські пор-
ти, основним і найбільшим серед яких була Рига6. У червні 
1558 р. король відрядив до Москви посольство, яке очолю-
вали конюший Ян Волчок та секретар канцелярії Лукаш 
Гарабурда. Цього ж року двірний маршалок Остафій Воло-
вич відправив конфіденційний лист московському думному 
дякові Іванові Михайловичу Вісковатому з повідомленням, 

5 На високому рівні знаходилось виробництво скляного посуду, яке, як відомо, 
було тісно пов’язане з гравірувальним мистецтвом (гравірування на склі), а гравер-
не мистецтво – з друкарською справою. У переліку скляного посуду, який належав 
цареві Олексію Михайловичу, згадуються «тры стаканы прыказныя полоцкія». Оче-
видно, якщо вони одержали власну назву – «полоцькі», то таке виробництво в По-
лоцьку мусило існувати вже в першій половині ХVII ст. [91, с. 11]. У Московській 
державі виробництво скляного посуду почало розвиватися лише у XVIII cт. 

6 Місто, відоме від ХІІІ ст. як центр ордену Мечоносців (пізніше Лівонський 
орден), у 1561 р. стало вільним. Політична й економічна незалежність сприяла 
розвитку культури. Перша публічна бібліотека в Ризі була організована у 1524 
р., але книгодрукування з’явилось тут досить пізно, лише у 1588 р., коли Мико-
лай Моллін привіз друкарський верстат з Амстердама.
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�о «лютеранство» (так у Москві називали усі протестантські 
конфесії)7 міцно закріпилось в уряді Сигізмунда Августа. 
О. Волович просив також пояснити великому московському 
князю ситуацію й завірити його в тому, �о він (Волович) не 
лютеранин [15]. У 1560 р. О. Волович через посланця Михайла 
Гарабурду звернувся до І. Вісковатого з проханням пересла-
ти йому «Бесіди Євангельські» святого Іоана Златоуста, неза-
довго перед тим перекладені з грецької московською мовою 
під керівництвом Максима Грека. У відповідь І. Вісковатий 
просив передати, �о книги ці в нього є, але треба почекати, 
оскільки переписування їх займе тривалий час [86, с. 157].

1562 р. Іван Васильович, як повідомляє Никонівський 
літопис, вирішив йти війною на відступників від віри «на 
безбожну Литву». Приводом була, нібито, занадто, на його 
думку, віротерпима політика Великого Князівства Литов-
ського і, звичайно ж, «турбота» Московії «о святых иконах 
и о святых храмех свяшеных, иже безбожная Литва покло-
нение святых икон отвергше, святые иконы по�епали и 
многая ругания святым иконам учинили, и церкви разо� учинили, и церкви разо-
рили и пожгли, и крестьянскую веру и закон оставльше и 
поправше и Люторство восприашя» [76, �. 302]. 

7 Протестантизм у Великому Князівстві Литовському був відповіддю магнат-
ства й шляхти на всезростаючий тиск як католицизму зі сторони Польщі, так і 
ортодоксального православ’я з боку Москви. 

Облога 
Полоцька 
у 1563 р.  

З Аугсбур- 
ського 

листка. 
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�о нікому, навіть найбільшому пану, і не питай проїзду» 
[18, с. 578]. Взагалі, спроба покинути країну і виїхати на За�. Взагалі, спроба покинути країну і виїхати на За-
хід вважалась у Московії жахливим злочином і в наступні 
віки: X���, X���� і навіть у XIX ст. Про це можна навести 
багато прикладів. 

Не могли покинути країну без дозволу великого кня-
зя й іноземці. Друкарі Іван Федорович та Петро Мстис-
лавець під особливою опікою Івана �� очевидно, про��� очевидно, про� очевидно, про-
живали в Москві в окремому дворі, як і всі чужинці. 
Напевно, вони користувались і певними привілеями. Як 
писав Г. Штаден, �об отримати вирок смертної кари, 
іноземцеві було не так�то легко провинитись. Лише коли 
дізнаються, �о він хотів тікати за кордон, тоді не допомо-
жуть ні його майстерність, ні гроші, ані майно. «Й рідко 
буває, щоб чужинець наважився тікати з країни, бо 
дорога в країну широка й простора (��� ���� ��� ���-��� ���� ��� ���- ���� ��� ���-���� ��� ���- ��� ���-��� ���- ���-���-
��), а з країни – вузька-превузька (ga�z ��g�)» [20]. Про 
те, �о окремі полоцькі полонені проживали в Москві в 
окремих дворах, тримали корчми,  тобто перебували на 
привілейованому становищі, свідчить той же Г. Шта-
ден. Особливо цікава згадка про одного полоненого 
полоцького священика, який був наділений двором у 
Москві [21].  Відомо, �о іноземці могли претендувати на 

Москва початку 
XVII ст.  
З Олеарія
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Як пригадуємо, за постановою Земського собору 1566 
р. вирішено звільнити полоцьких полонених. Як�о 
наша гіпотеза вірна, то під звільнення підпадали Іван 
Федорович та Петро Мстиславець. Звичайно, далеко не 
всі полонені змогли визволитися, як бачимо на прикладі 
полоцького владики Арсенія.  

З фактом, �о Іван Федорович та Петро Мстиславець 
покинули Москву за згодою Івана IV, погоджується біль-
шість дослідників, оскільки друкарі змогли забрати части-
ну друкарського обладнання. Очевидно, про визволення 
друкарів особисто клопоталися такі впливові магнати, як 
Ходкевичі чи Гарабурди, з якими Іван Федорович і Петро 
Мстиславець, очевидно, були знайомі �е під час праці у по-
лоцькій друкарні.

Втекти з Москви друкарі аж ніяк не могли, оскількі 
знаходились на «царській службі» (яка також 
«оберігала» їх від вигнання!). Втеча вважалась би нечува-
ною зрадою й злочином. До того ж це був час встановлення 
оприччини, епідемій чуми й плямистого тифу. Як писав 
колишній опричник Генріх Штаден, ніхто не мав права 
покидати територію країни без ризику бути посадже-
ним на палю чи повішеним. Прикметно, �о неподалік 
від друкарні знаходилась тюрма, де сиділи литовські 
полонені. Тюремний сторож на день випускав їх броди-
ти по місту, а на ніч заковував знову. Очевидно, їх погано 
годували й вони змушені були просити милостиню. Не-
далеко був побудований �е один двір з жіночою полови-
ною, де був ув’язнений полоцький комендант С. Довойна 
та інші полонені. Як повідомляв Г. Штаден, на всіх вулицях 
Москви були влаштовані решітки (G�tterpforten),  так �о 
ввечері чи вночі ніхто не міг ні пройти, ні проїхати – хіба 
�о особисто був  знайомий зі сторожем [20]. Це підтвер-
джує О. Гваньїні: «Однак деякі вулиці впоперек перекри�«Однак деякі вулиці впоперек перекри�Однак деякі вулиці впоперек перекри-
ваються [дерев’яними] загородками. До них приставляють 
сторожу до першої години ночі і так міцно їх закривають, 
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Захоплення Полоцька
Облога Полоцька розпочалася 31 січня 1563 р. 8 лютого місто 

було ообстріляне важкою артилерією. Офіційний московський 
Лєбедєвський літопис згадує, �о стрільці окопалися «у Двины 
реки и на острову». Писар Л. Гарабурда був серед делегації до 
Івана Васильовича й разом з іншими просив, �оби той «стре�Васильовича й разом з іншими просив, �оби той «стре� й разом з іншими просив, �оби той «стре�и той «стре� той «стре�«стре-
ляти не велhл и срока бы дал» [76, �. 308]. Великий московський 
князь, звичайно ж, не погодився, « ... А на Ивансскомъ острову  
у боярина у Ивана у Шерементева у Меншово велhл поставити 
двh пушки ушатые болшую да Степанову» [76, �. 313]. 

15 лютого за декілька годин до світанку почалися при�ися при� при�ри-
готування до генерального штурму. Архиєпископ Арсеній 
(Шишка) «из города вышел с воеводич со кресты и с� собо�вышел с воеводич со кресты и с� собо-
ром», через якого комендант міста Станіслав Довойна про�», через якого комендант міста Станіслав Довойна про-
сив Івана про переговори [76, с. 313]. Але останній вимагав 
прибуття самого коменданта. Переговори тривали цілий 
день і ввечері 15 лютого завершились капітуляцією міста 
на умовах збереження життя й майна його мешканців. 

Однак московський князь не дотримав умов капітуляції. 
Як повідомляє польський хроніст Мацєй  Стрийковський, 
жидівському населенню було наказано хреститись у право-
славіє, незгідних же потопили у Двіні. Після захоплення По-
лоцька Фому, свя�еника протестантської громади й сорат-

Полоцьк.  
З гравюри  
XVI ст.
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ника московського втікача Феодосія Косого, теж втоплено у 
ріці, а громаду розпу�ено. Потерпіли й полоцькі бернарди�бернарди�ернарди-
ни та домініканці. Проте близько 500–700 полонених поляків 
з гарнізону помилувано. Також по�аджено німецьких на-
йманців, дехто з яких перейшли на московську службу. Бо-
яри, купці, більшість мі�ан, а також мешканці околиць По-
лоцька, тобто майже все місцеве населення, були позбавлені 
майна й вигнані з рідних місць у Московію. Загинуло майже 
11 тисяч мирних жителів. Число полонених, за деякими під-
рахунками, сягало 60 тисяч. Полонених продавали в рабство, 
зокрема до Персії. Здобувши місто, московський князь «дво-
рян королевских и шляхт� и всяких служилых людеи, а бур�� и всяких служилых людеи, а бур�, а бур� а бур-
мистров и гостей и лавник� и земских людеи торговых велhл 
переписати по тому же опроче» [76, с. 313].

Агент англійської торгової компанії і дипломат Джером 
Горсей свідчив про продаж головному агенту  Московської 
компанії Томасу Гловеру невільниці зі знатного полоцько-
го роду Басманових за десять тисяч золотих угорських ду-
катів [31, с. 71]. Князь дозволив полоненим, захопленим у 
Полоцьку, бачитися з литовськими послами, але з умовою, 
�об вони при цій зустрічі говорили руською, а не польскою 
мовою [82]. Звичайно, йшлося про найзнатніших. Хоча ба-
гатьом не дуже по�астило. Полонених тримали по тюрмах 
у жахливих умовах, багато з них загинуло від голоду та хво-
роб, а також від рук опричників. Великий князь особисто 
брав участь у тортурах. Значну частину полонених розісла-
ли по далеких московських і татарських містах. Як писав 
хроніст Олександр Гваньїні (бл. 1534–1614), Іван Васильович 
наказав вирубати й вини�ити до п’ятисот чоловік «литви 
та русі», які були взяті в полон у Полоцькому замку й то-
мились у тверській в’язниці [18, с. 643]. Є відомості, �о в  
1568 р. віленського купця Гната Михайловича заслали до 
Казані, а в списку перших будівників Уфи були представни-
ки полоцької шляхти Бурцави і Курчеєви, переслані туди 
з Казані [33, с. 23]. І таких прикладів можна навести багато.
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реселили до новозаснованого валдайського Іверського мо� до новозаснованого валдайського Іверського мо�до новозаснованого валдайського Іверського мо�валдайського Іверського мо-
настиря на Новгород�ині. Перевезли й друкарню, �о її у 
1630 р. переніс із Києва до монастиря в Кутейно друкар Спи-
ридон Соболь. В Іверському виданні 1661 р. книги «Брашно 
духовноє» читаємо: «Псалтырь блаженнаго пророка и царя 
Давыда е�е на Белой Россіи, в монастыри Кутеенстим, на-
чахом тиснениєм печатным надавати; нашедше же брани, 
оставлену сію и недокончанну нами, убогими монахи... � нею 
(друкарнею) и со всим вкупе во область Велико�Новгородскую 
7163 лето (1655 р.) пресели ны» [69, с. 64]. Дуже ймовірно, �о 
монахів було переселено насильно (як насильно цар пересе-
лив решту монастирських майстрів до Москви)! Подія ця, як 
відомо, спричинила новий поштовх розвитку книгодруку-
вання у Московії. Настоятелем обителі й надалі залишався 
Діонісій з числа 70 прибульців. Серед монахів був майбутній 
патріарх Йоаким, а також Ісаакій Полоцький – брат Симео-
на Полоцького. До того в Московії існувала лише одна дру-
карня – Царський друкарський двір у Москві. 

У 1657 р. валдайська друкарня запрацювала. З переїздом в 
Іверський монастир кутеїнських іноків  оновлюються старі й 
виникають нові ремесла, насамперед це стосується друкар-
ської та інтролігаторської справи. Пожвавлюється перекла-
дацька діяльність. З’являються майстри різьблення по дереві, 
чудові іконописці. У монастирі вперше в Московії почали ви-
робляти кольорові полив’яні кахлі. До наших днів частково 
збереглися кахлі біля одного з вікон настоятельського корпусу.

У 1665 р. за велінням патріарха Нікона друкарня була 
переведена до Новоєрусалимського монастиря. 

Відомо, �о в Московії і в X��� ст. книгодрукування було 
монополізоване державою. Усі московські друкарі перебу-
вали на державній службі. До кінця XVII ст. книги в Мос-
ковії друкували лише в чотирьох місцевостях: у Москві, 
в Олександровій Слободі (X�� ст.), у Нижньому�Новгороді 
(під час т. зв. смути друкарський верстат перебував там 
тимчасово [72]), в Іверському монастирі. 
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а не спричиненим потребою в процесі культурного та еко-
номічного розвитку держави, як це доводить пізніша ді-
яльність Івана Федоровича та Петра Мстиславця. 

Лише у 1589 р., вже після смерті Івана ��, в зв’язку з за���, в зв’язку з за�, в зв’язку з за-
провадженням Патріархії, Друкарський двір, знову ж таки 
державний, запрацював у Москві. Тут А. Невіжа випустив 
Тріодь пісну вже новим шрифтом. На жаль, ми не знаємо 
нічого про майстра, який його виготовив. Найвірогідні-
ше, – з цим погоджується більшість дослідників, – новий 
шрифт виготовив Онисим Радишевський, який похо-
див з Волині, – учень Івана Федоровича. Як і його вчитель, 
О. Радишевський володів усіма друкарськими ремеслами 
та працював, очевидно, �е в острозькій друкарні. 

 Всього ж  у X�� �т. в Московії випу�ено 19 видань –  
18 назв книжок. Сам А. Невіжа керував Друкарським дво-
ром до 1602 р.  

У Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадсько-
го зберігається примірник «Книги о постничестві Василія 
Великого», надрукований в Острозі у 1594 р., на титулі яко-
го червоним чорнилом колишній власник підписався як 
«Тимофей Михайлович священник полоцкий». Не ви-
ключено, як припускає львівський дослідник Ігор Миць-
ко, книга належала Тимофію Михайловичу – автору 
алфавітно�предметного покажчика до острозького Нового 
Завіта (1580) [62, с. 99�100; 63], приятелю Івана Федоровича 
та служебнику М. Гарабурди. 

Подібний приклад перенесення друкарні до Московської 
держави маємо у X��� ст. У 1654 р. значна частина білорусь�X��� ст. У 1654 р. значна частина білорусь� ст. У 1654 р. значна частина білорусь�У 1654 р. значна частина білорусь-
кого краю була окупована московськими військами. Руй-
нування й терор «тишайшого» царя Олексія Михайловича 
були жахливими. Іван Григорович опублікував «охранную 
грамоту» від 1564 р., яку цар надав чоловічому й жіночому 
оршанським монастирям «о нечиненіи им� ратными людь-
ми обид�» [11, с. 101�103].  Але вже наступного року братію 
Оршанського Богоявленського Кутеїнського монастиря пе�пе-
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Того ж 1568 р. запорізькі козаки перехопили москов-
ського гінця Змєєва і якогось невідомого кримського по-
сланця з багатьма купцями. Тридцятьох купців убили, а 
трьом відрубали руки за те, �о вони купували в Москві 
литовських полонених [90, с. 24].

Після захоплення Полоцька в місті були заведені жорсто-
кі окупаційні порядки. Селян та мі�ан гнали в Московію, 
або примушували цілувати хрест на вірність великому кня-
зеві та воювати проти земляків. За неприхильність до нової 
влади воєводи посилали карні загони, які вини�ували цілі 
села, не шкодуючи ні жінок, ні дітей. Москвини на Полоч-
чину занесли епідемію чуми, яка, почавшись у 1563 р., ко-
сила людей чотири роки. У руки завойовників потрапила 
бібліотека полоцького Софійського собору. Щоб витравити 
пам’ять полочан про свою державу й колишні вольності, мо-
сквини палили й вивозили старі грамоти. Можливо, вже тоді 
було втрачено безцінний Полоцький літопис. Відразу ж піс-
ля взяття міста Іван Васильович наказав п’ятнадцяти тисячам 
татар пустошити країну в напрямку до Вільна. 

21 лютого в московському таборі було укладено 
перемир’я, а 27 лютого великий московський князь вже 
від’їхав до Москви, залишивши в Полоцьку гарнізон і віддав-
ши розпорядження відновити укріплення міста.

Типи  
московської  
і татарської  
знаті  
XVI ст.  
З Гербер-
штайна.
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Комендант Полоцька Станіслав Довойна, молодий шлях-
тич Ян Глібович, архиєпископ Арсеній потрапили в москов-
ський полон. У 1566 р. частину захоплених полоцьких бояр 
обміняно на московських полонених, або ж викуплено. Серед 
тих, кому по�астило звільнитися, були С. Довойна й Я. Глібо-
вич. Останнього допу�ено до великого князя і він справив на 
нього позитивне враження знанням Святого Письма, в якому 
московський князь вважав себе великим знавцем. Іван Васи�вважав себе великим знавцем. Іван Васи�Іван Васи-
льович відпустив Я. Глібовича, намагаючись використати його 
як посередника в переговорах з королем. Через це Я. Глібовича 
звинувачено у зраді, але незабаром виправдано. Цікаво, �о 1571 
р. у його маєтку Заславі, на той час вже мінського каштеляна, 
була друкарня, у якій працював друкар Даніель Ленчицький [6,  
с. 113, 114]. Тут у 1584 р. він надрукував твір Андрія Волана про-
ти Петра Скарги [6, с. 132].

Ціла Європа здригнулась від полоцької катастрофи. В Ауг-
сбурзі, Любеку, Нюрнберзі, Празі та інших містах були надру-
ковані повідомлення про цю подію. Згадує про неї і Феодосій 
Софонович у своїй «Хроніці» [83, с. 218�219]. Були припинені 
засідання сейму в Пьотркові. Сигізмунд Август негайно повідо-
мив великого литовського гетьмана Миколу Радзивілла (Рудо-
го) про своє повернення до Вільна для організації оборони. Як 
писав Ф. Софонович: «Был кроль Август Жигмунт   покои любя-
чии, а ухиляючися от воєн, бо при матцh змалу до сєм�натцати 
лhт в пє�отh і в роскоши мєшкал, нє цвичєныи до воєнных рє-
чеи. Был єднак мудрыи, умhл килка языков» [83, с. 220]. 

Після взяття й розорення Полоцька та його околиць, місто 
вже не піднялося. Це був кінець його багатовікової величі. 

Характерно, �о в облозі Полоцька діяльну участь брав 
майбутній діяч т. зв. «Острозького гуртка», на той час на-
ближена до московського великого князя особа – князь Ан-
дрій Михайлович Курбський. У поході на Полоцьк він ко-
мандував авангардом армії – сторожовим полком. Після 
завоювання Полоцька переможці повернулися до Москви. 
Воєначальники, втім і Курбський, могли розраховувати на 
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ва 1582–1583 років  між Іваном Федоровичем та його учнем 
Гринем Івановичем родом з підляського містечка Заблудо-
ва. Іван Федорович на свій кошт віддав Гриня до львівського 
майстра Лавріна Филиповича – Пухали (автора проекту гра-
вюри, помі�еної на фронтиспісі львівського першодрукова-
ного Апостола, а також, можливо, друкарської марки Івана 
Федоровича), �об той навчив його малярства [3, с. 38]. Ви-
різувати на сталі літери та освоїв технологію друкарства 
Гринь, очевидно, �е в Заблудові, як і пізніший друкар Василь 
Гарабурда. Гринь утік від Федоровича до віленського бурми-
стра Кузьми Мамонича і виготовив йому два руські шрифти. 
Мабуть, не повело-
ся йому у Мамони-
чів і він повернувся 
до Львова, просячи 
вибачення у Івана 
Федоровича. Дру-
кар пробачив йому, 
як молодій людині, 
але �об останньо-
му знову не закор-
тіло без дозволу 
виготовити комусь 
шрифт, обидва 
уклали судову угоду,  коли б Гринь її порушив, то мав би за-
платити 500 золотих урядові (до якого Федорович подав би 
скаргу), і друкареві – теж 500 золотих [73, с. 51]. Це була вели-
чезна на той час сума. 

Відомо, �о посварившись з Мамоничами, наслідком 
чого був процес у 1577 р., Петро Мстиславець забрав з собою 
частину обладнання спільної віленської друкарні. Лише у 
1583 р. віленська друкарня Мамоничів, для якої й  виготовив 
шрифти Гринь Іванович, запрацювала самостійно [73, с. 50]. 

Звідси можемо зробити висновок, �о книгодрукування 
у Московській державі було яви�ем привнесеним зовні, 

Псалтир А. Невіжі 1577 р.
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Москві у 1568 р. Псалтир шрифтом Федоровича. У 1577 р. 
в Олександровій Слободі вже тільки А. Невіжа надрукував 
Псалтир знову тим же, уже досить зношеним, шрифтом. 
Чому ж шрифт так швидко витерся? Російський бібліограф 
та церковний діяч Дамаскин (в миру Димитрій Семенов Руд-
нєв, 1737–1795) бачив декілька книг, виданих після Федоро-
вича, які не збереглися і тому не враховувалися радянськи-
ми бібліографами. Це книги «Бесід» (тлумачень) Євангелія 
та апостольських послань, «Книга Григорія Назіанзіна». Ці 
друки бібліограф вважав виданнями 60�х років X�� ст. Зга�X�� ст. Зга� ст. Зга-
дує він і незбережену книгу «у пів�десть» 1577 р., яка могла 
бути випу�ена 
лише в Олексан-
дровій Слободі, 
причому вона 
була б першим 
світським росій-
ським виданням: 
«Копия к� трак-
тату перемирного 
меж... царем�... 
Иоанном�... и 
королем� шве� 
дским�» (Руко� 
писні копії цього трактату збереглися). Є також згадка про 
олександрослобідський Апостол [1]. Видання ці, очевидно, 
були призначені лише для великого князя, малотиражні й 
тому не збереглися.

Мабуть, А. Невіжа і Н. Тарасієв не вміли виготовляти ма-
триці, для виливання літер, та пуансонів, якими вибивають 
матриці. Виходить, �о Іван Федорович і Петро Мстиславець 
не навчили своїх московських «колег» виготовляти шриф-
ти й весь реманент забрали з собою. Виготовлення шрифтів 
у той час потребувало значної майстерності, а навчання ви-
магало значних коштів. Про це яскраво свідчить судова спра-

Псалтир А. Невіжі 1577 р.
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нагороди й відпочинок. Од-
нак Курбському Іван Васильо-
вич наказав їхати до Юр’єва 
(тепер Тарту). На збори дав 
менше місяця. Це означало 
опалу. Пробувши воєводою 
в Юр’єві рік, 30 квітня 1564 р. 
Курбський утік у литовські во-
лодіння [81]. 

Навесні 1563 р. між Вели� 1563 р. між Вели-
ким Князівством Литовсь-
ким і Московським Великим 
Князівством укладено корот-
кострокове перемир’я. 5 груд-
ня 1563 р. королівське посоль-
ство, до якого входили Юрій 
Олександрович Ходкевич (наймолодший син новогрудсько�Ходкевич (наймолодший син новогрудсько-
го воєводи і рідний брат Єроніма та Григорія Ходкевичів), 
Григорій Волович8 та Михайло Гарабурда, прибуло до Мо-
скви. Переговори продовжувались до 9 січня наступного року, 
але завершились безрезультатно. 

У січні 1564 р. бойові дії відновлено. У битві під Чашниками 
(біля ріки Ула) литовські війська під командуванням Миколая 
Радзивілла, Юрія Ходкевича, Романа Сангушка9 розбили чи-
сельніше московське військо, яке очолював Петро Шуйський. 
Шуйського вбито. У жовтні 1564 р. литовське військо намага-
лось відбити Полоцьк, але ця спроба виявилася невдалою. Тієї 
ж осені Москва уклала семилітнє перемир’я зі Швецією. 

Зрада князя Курбського (хоча фактично ніякої зради й не 
8  Цікаво, що того ж 1562 р., коли полоцьким владикою став Арсеній (Шиш-

ко), на полоцьку архиєпископію було призначено іншого Воловича Григорія 
Марковича, який помер не прийнявши сану [39]. 

9  Роман Сангушко (1537–1571) –  представник одного з найвпливовіших магнат-
ських родів ВКЛ. З 1567 р. – гетьман польний литовський. Виховувався при дворі 
Сигізмунда Августа. Ставши брацлавським воєводою у 1566 р., висловив згоду на 
приєднання Брацлавського й Київського воєводств беспосередньо до Корони. При-
хильник Люблінської унії. 

Сигізмунд ІІ Август. З гравюри XVI ст.
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було, – князь лише використав старе феодальне право служи-
ти тому володарю, якому забажає) посилила недовіру Івана 
�� до бояр. У Московії наростали опозиційні настрої. Багато 
відомих бояр і глава московської православної церкви митро-
полит Афанасій закликали великого князя припинити війну з 
Литвою і сконцентрувати зусилля на боротьбі з Кримом. Але 
Іван �� не погодився відмовитись від боротьби за Інфляндію й 
розпочав терор проти інакомислячих, проголосивши 5 січня 
1565 р. в Олександровій Слободі  про утворення оприччини 
(особливого інституту особистої охорони й правління). 

У 1565 р. бойові дії в Інфляндії проходили з перемін-
ним успіхом, у другій половині цього року розпочались 

Кремль в  
Олександровій  

Слободі.  
З гравюри  

поч. XVIІ ст.

литовсько�московські переговори. Литовці погодились 
віддати москвинам Полоцьк і частину Інфлянт, яка на той 
час знаходилась під московським контролем, включаючи 
Дерпт, Нарву та деякі інші міста. Московські дипломати 
погоджувались уступити Литві невеликі лівонські міста, але 
наполягали на передачі Москві Риги та земель на захід від 
Двіни. Переговори зайшли у глухий кут.

У травні 1566 р. від Сигізмунда Августа до  Москви прибуло 
велике посольство – близько тисячі осіб, яке очолював Юрій 
Олександрович Ходкевич, – рідний брат Григорія Ходкеви-
ча, в заблудівському маєтку останнього незабаром оселилися 
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тверджує також його лист від 23 січня 1574 р. «до панов рад 
Великого Княжества Литовского»: «Однако з земли неприя-
тельское слышать, иж, де, воеводы великого князя московского, 
которые на Астрахани были и Астрахань, не могучи выдер(жа)
ти моцы татар нагайских и черемиское, от которых чрез два 
годы в облежению были и про недостатек живности, порохов и 
куль, и се юж бронити неприятелю своему чим не мели и помо-
чи и ратунку от господара своего мети не могли, з Астрахани 
утекли и бронною рукою аж до Казани увошли; то пак, де, та-
таре и черемиса Астрахань осели и в моц свою взяли. А Казань 
се, де, боронит моцно. Одно, де, того же – живности не доста-
вает и дров не мают, чим се греть. Будоване в замку внутр всю, 
де, попалили» [25]. Отож, як бачимо, московському велико�. Отож, як бачимо, московському велико� як бачимо, московському велико�як бачимо, московському велико� московському велико-
му князеві тоді було не до поширення книг на завойованих 
землях!.. Дійсність була де�о іншою... 

За статистикою у X�� �т. в Москві було надруковано всьо�X�� �т. в Москві було надруковано всьо� �т. в Москві було надруковано всьо��т. в Москві було надруковано всьо�т. в Москві було надруковано всьо-
го вісімнадцять назв книг, при цьому наклад у декілька 
сотень примірників вважався значним. Після від’їзду Івана 
Федоровича та Петра Мстиславця з Москви там друкували 
Никифор Тарасієв та Андроник Тимофієв Невіжа, цілком 
імовірно, – учні Івана Федоровича й Петра Мстиславця, а, 
можливо, – співрообітники �е полоцької друкарні.  

Характерно, �о Н. Тарасієв та А. Невіжа надрукували в 

Московський  
Апостол 1564 р.
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вої мови, ніж правопис сучасної йому й пізнішої рукописної 
книги. Ми маємо всі підстави вважати Івана Федорова зачи-
нателем російської правописної системи» [53, s. 57]. Такі ж 
мовні зміни було внесено до другого видання московського 
Часовника 1565 р., не кажучи вже про текстові [53, s. 64]. Чи не 
через ці зміни друкарів було звинувачено у єресі!?

Хочеться заперечити �е одне твердження, �о, мовляв, 
книгодрукування у Московії запроваджено через нагаль-
ну потребу в книгах після взяття Казані. Нібито, як про це 
написано в післямові Апостола 1564 р., багато будувалося 
церков як у московських, так і в новоприєднаних краях, а до 
церков, звичайно, потрібні були книги. Подібні аргументи 
знаходимо і в Андроника Тимофієва Невіжі, який вказував 
на потребу в «божественных писаниях: паче же в новопросве-
щенных землях… во граде Казани и Асторохани и в Сибири…» 
[80, с. 81]. М. Тихомиров, явно відштовхуючись від цих фраз, 
навіть твердив, �о гостра потреба в церковній літерату-
рі була і в новій, Полоцькій єпархії, заснованій у лютому  
1563 р. [80, с. 80]. І це в цілковито спустошеному краї, який 
заростав чагарями і де �е довго поперемінно тривали бої! 

У самій Казані після захоплення міста книги були вже ні-
кому не потрібні, оскільки великий московський князь, �об 
уникнути майбутніх повстань, наказав вирізати всіх осіб чо-
ловічої статі, ріст яких був ви�им, ніж вісь воза [87, с. 27]. Як 
свідчить лист оршанського старости Ф. Кміти до троцького 
каштеляна О. Воловича від 7 грудня 1573 р., �е навіть через 
двадцять років після взяття Казані тамтешня московська за-
лога поводилася як в облозі: «Дали ми справу шпеги мои, иж 
князь велики московски, собравши войска немалые, просто те-
нул до Казани, хотечи дати ратунук, бо, де, черемиса луговая 
(марійці лугові – Р. Дз.) от него ся откинувши, дороги землею 
и водены свои до тых царств его засегнула и до Казани не про-
пускают, шкоду великую чынят, и тых, де, часов войска его ось-
ми тысеч наголову поразили. Также, де, нагайцы и иншие орды 
от него се откинули и Казань, де, запевне облегли» [24]. Це під-
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друкарі Іван Федорович та Петро Мстиславець. На перегово-
рах вирішено «рати и войны не замышляти и не починати» 
[72, с. 429]. У липні 1566 р. в Москві скликано Земський собор, 
переважна більшість якого висловилась проти вимог Литви. 
Того ж місяця литовські посли покинули Москву. Дуже ці� Дуже ці�Дуже ці-
каво (звернімо на це особливу увагу), �о однією з постанов 
собору було рішення про те, �о великий московський князь 
полонених полочан відпускає задармо, а своїх викуповує 
[52]. Очевидно, �об затримати завойовані землі в Інфлянтах, 
московський князь мусив поступитися Литві. 

Велике Князівство Литовське й до цих подій перебувало у 
затяжній кризі. Однією з причин (чи не головною) укладен-
ня у 1569 р. між Поль�ею і Литвою  т. зв. Люблінської унії 
вважають падіння Полоцька10. Лише через 16 років Стефан 
Баторій відвоював місто, але вже для Корони Польської в 
об’єднаній Речі Посполитій. Як писав О. Гваньїні, за ці роки 
поля навколо Полоцька заросли густим лісом [18, с. 234]11.

Не по�астило також родинному місту Петра Мстислав-
ця Мстиславлю. У Х�� ст. Мстиславль, колись величне міс�Х�� ст. Мстиславль, колись величне міс��� ст. Мстиславль, колись величне міс� ст. Мстиславль, колись величне міс�. Мстиславль, колись величне міс-
то, резиденцію князів, Москва захоплювала й плюндрувала 
неодноразово. Остання грандіозна битва за місто відбулася 
18–22 червня 1654 р. Війська царя Олексія Михайловича під 
командуванням князя Олексія Трубецького зруйнували й 
зрівняли його з землею. Археологи зафіксували сліди вели-
чезної пожежі, залишки будинків з чудовими кахляними 
печами, шматки масивних чавунних ядер, величезні камені, 
які захисники міста не встигли скинути на голови ворогам… 
Тепер Мстиславль – провінційне містечко Могилівської об-
ласті в Білорусі, яке потопає в зелені численних садів, роз-
кинутих на горбах над заплавою річки Віхри  [4, с. 116�117].

10 Очевидно, наслідком цих подій був привілей Сигізмунда Августа від 7 червня 
1563 р. про підтвердження прав бояр православного й католицького віросповідання.

11 Як писав Рейнгольд Гейденшт�йн, у московитів такий звичай, що вони за-�йн, у московитів такий звичай, що вони за-йн, у московитів такий звичай, що вони за-
лишають сусідню з неприятелем землю на багато миль зовсім необробленою й 
безлюдною, оскільки густі ліси, що там виростають, створюють певний захист 
перед ворогами. Наприклад, на просторі майже 120 миль від Великих Лук у на-
прямку до Литви московити розвели найгустіші ліси [19]. 
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* *  *
Білоруський дослідник Григорій Голенченко стверджу-

вав, �о зустріч Івана Федоровича після прибуття з Москви з 
панами�радою і королем Сигізмундом Августом відбулася 
на Віленському сеймі (листопад 1565–березень 1566 р.) [60,  
с. 37]. Не виключено, �о Іван �� намагався якось використа��� намагався якось використа� намагався якось використа-
ти Федоровича у своїх політичних комбінаціях. Можливо, 
друкар мав передати королю певну пропозицію чи послан-
ня, як давніше Ян Глібович. Євгеній Немировський віднай-
шов у книзі королівських рахунків за 1566 р. запис без дати 
про виплату в Любліні по 2 злотих «москвитинам персо-
нально шести» чоловікам, серед яких були Іван та Іванко. 
Як припускає дослідник, йдеться про Івана Федоровича з 
сином. 6 червня 1567 р. Іван Федорович вже перебував у За-
блудові разом з родичем Остафієм Григоровичем [60, с. 37]. 

Львівський архівіст і дослідник паперу Орест Мацюк 
відзначав, �о запис у книзі рахунків, очевидно, з’явився у 
вересні 1566 р. Після цього тексту йдуть записи, зроблені в 
Любліні 10 вересня і Варшаві 8 листопада. Серед цих шес-
ти осіб були �е Солтан, Павло, Сенько, Григор (Ar�hiwum 
Główne Akt D�wny�h w W�rsz�wie. R��hunki Królewski,  
№ 210, k. 102 �.; № 214, k. 82) [65, с. 118]. Як вважає Є. Неми�k. 102 �.; № 214, k. 82) [65, с. 118]. Як вважає Є. Неми�. 102 �.; № 214, k. 82) [65, с. 118]. Як вважає Є. Неми��.; № 214, k. 82) [65, с. 118]. Як вважає Є. Неми�.; № 214, k. 82) [65, с. 118]. Як вважає Є. Неми�k. 82) [65, с. 118]. Як вважає Є. Неми�. 82) [65, с. 118]. Як вважає Є. Неми-
ровський, москвитини, які приїжджали до ВКЛ, як і литви-
ни, �о виїжджали до Москви, одержували певну грошову 
допомогу [65, с. 118]. Це твердження викликає певні сумні-
ви. Чи не йдеться тут про мешканців Великого Князівства 
Литовського, які повернулись з московського полону?

Першим у списку стоїть Солтан. Відомо, �о Солтани на 
початку і в середині X�� ст. займали високі державні посади 
як на великокнязівському дворі, так і серед ви�ого духовен-
ства й війська. Вони мали власний герб  «Солтан» (відміна 
герба «Сирокомля»). Відомо, �о на початку X�� �т. наступ�X�� �т. наступ� �т. наступ��т. наступ�т. наступ-
ник київського митрополита Йосифа Солтана (висвячений у  
1507 р. – помер взимку 1521/2 р.), також Йосиф Солтан, перед 
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друкарні в монастирі, І. Гри-
горович відкликався до пові-
домлення василіанина Ігнатія 
Стебельського [5].

Про Іоано�Предтеченський 
монастир збереглося дуже 
мало відомостей. Вперше він 
згадується на початку ХІ ст. у 
сагах вікінгів. В архіві колиш-
ніх уніатських митрополитів 
знаходиться копія підтверджу-
вальної грамоти короля Си-
гізмунда І від 8 лютого 1537 р. 
полоцькому архиєпископу 

Симеону на управління цим монастирем. За текстом грамо-
ти, монастир перебував у поданні короля і �е раніше він від-
давав обитель у державу  архимандритам, а згодом передав 
полоцькому владиці Мисаїлу. Після його смерті, на прохання 
Симеона король закріпив управління монастирем до кінця 
життя владики [61].

З післямови до московського Апостола 1564 р. відомо, 
�о праця над ним тривала майже рік: з 19 квітня 1563 р. – до 
1 березня 1564 р.; у ній вперше згадуються Іван Федорович 
(Федоров) та Петро Тимофійович Мстиславець. Часу було до-
сить, як і «царської казни», відпу�еної на це видання, тому 
й вийшло воно кра�им від анонімних, як припускаємо, по-
лоцьких видань. Та чи можна називати цей Апостол суто 
московським? Відомий українських мовознавець Григорій 
Коляда, визначаючи зміни, внесені до мови Апостола 1564 р., 
для порівняння взяв 44 книги Апостола російської редакції від 
кінця X� ст. до початку 1560�х років і дійшов висновку: «Іван 
Федоров категорично відкидає мертв’я�і правописні норми 
другого південнослов’янського впливу, звичайні в релігійних 
книгах того часу. У першодрукованому ж Апостолі і сліду їх 
немає. Його правопис далеко кра�е відображає звучання жи-

Іван Григорович
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свідчують, �о В. Гарабурда працював у заблудівській дру-
карні Івана Федоровича та Петра Мстиславця. Серед актів 
Володимирського гродського суду 1570 р. віднайдено спра-
ву про викрадення в будинку володимирського мі�анина 
Волоса Семеновича в ніч на 27 березня 25 кіп литовських 
грошів у «слуги друкарні гетьмана Григорія Ходкевича» 
Василя Гарабурди. Напевно саме у цій друкарні він освоїв 
фах друкаря [55, с. 135], а можливо, у полоцькій друкарні.

Свідчення про Анцуту Гарабурду дуже скупі; відома жалу-
вана грамота полоцькому боярину Глібу (Герасиму) Корсаку 
на прийняття полоцької ахиєпископії після смерті тамтеш-
нього владики Германа Хребтовича у 1558 р. [40]. Архиєпис-
коп Герман, відомий на полоцькому престолі вже у 1553 р., 
разом з архимандритом Арсенієм на Кубенське озеро заслали 
якогось Луку Корсака [89, с. 48]. Вочевидь,  владика Герман як 
і Корсаки мали певний стосунок до полоцького друкарства23.

Серед білоруських дослідників побутує гіпотеза про існу-
вання �е в другій половині X� ст. друкарень у Полоцьку та 
Могилеві [47, с. 102]. Відзначену в джерелах появу на початку 
X�� ст.  «битих» книг з Полоцька в Благові�енському монас� ст.  «битих» книг з Полоцька в Благові�енському монас-
тирі Супрасля [41], друкованих, можливо, ксилографічним 
способом, пов’язують з полоцьким монастирем святого Іо-
ана Предтечі та його ігуменом,  архимандритом Євстафієм 
Торопкою. Отож, з основами друкарства білоруський пер-
шодрукар Франциск Скорина міг познайомитись  �е в рід-
ному Полоцьку [68, с. 73]. 

Про існування друкарні в Іоано�Предтеченському монасти-
рі писав вчений і церковний діяч Іван Григорович (1790–1853), 
його монографія «Білоруська ієрархія» тільки не�одавно 
побачила світ [32, с. 93]. Правда, він відносив дату заснування 
друкарні �е до скорининських часів.  І. Григорович  встановив, 
�о цей монастир зни�ено у 1579 р. під час відвоювання По-
лоцька армією Стефана Баторія. Стверджуючи існування 

23 І. Огієнко, всупереч твердженню російських вчених, писав: «Шрифт пер-
ших московських друків зроблено зовсім на зразок українського київського 
уставу» [69, с. 387].
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тим був архиєпископом полоцьким. Ще один  – Ян Солтан, 
литовський маршалок у 1572 р., володів власним двором у 
Вільні навпроти костьолу святого Яна поблизу садиби князя 
Константина Острозького. Існує навіть версія, �о якийсь Сол-
тан, теж маршалок двору, та великокнязівський писар Івасько 
Сопіга сприяли друкарській справі Ш. Фіоля [48, с. 18].

Чи був Іван Федорович Москвитин москвитином
Терміни «москвитин», «друкар з Москви» та ін. Іван 

Федорович використовував як ідентифікаційний підпис 
лише у своїх книгах. Під листом до саксонського курфюр-
ста Августа від 23 липня 1583 р. він підписався: «�o�nnes 
Fedorowi�z Mos�hus Typogr�phus Gr�e�us et S�l�uoni�us». 
У жодному львівському прижиттєвому документі «мо-
сквитином» Федорович себе не називає і це чомусь залиши-
лось незауваженим. Як «москвитина» у тогочасних прижит-
тєвих документах його згадує лише реєстр (який складався 
без відома й участі друкаря)  «запису... шляхти Брацлав-
ського і Вінницького повіту, котра за наказом його коро-
лівської милості складала присягу перед комісаром його 
королівської милості паном Войтіхом Вольським у Брац-
лавському замку 1569 р.». Серед тих, хто володів маєтком у 
цих повітах і не з’явився до присяги, занотовано: «Москви-
тину Івану диякону власного грунту сели�а Мізяківського 
дано, де він поселився, а оскільки багато кривди вчинив мі-
зяківцям, переїхав в інше місце» [60]. Що більше, у львів-
ських документах він найчастіше фігурує як «руський дру-
кар» – impressor Ruthenus, а в судовій справі від 14 червня  
1577 р. з замшовиком Блазієм Іван Федорович разом з сід-
лярем Сеньком – як русин [73, с. 34]. Ярослав Ісаєвич при-
пускав, �о до Білорусії й України Федорович «прибув з 
Москви і міг називати себе іменем того міста, де він став 
відомим як фахівець, а не того міста, звідкіля походив» 
[48, с. 34]. На нашу думку, це була своєрідна, як би сказали 
тепер, «рекламна марка», яка сприяла продажеві книг дру-
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каря на території Московії, забезпечувала від можливого 
звинувачення в єресі. Адже в тодішніх московських умовах 
це було цілком реальним, на �о натякає Федорович у піс-
лямові до львівського Апостола [42, �. 98].Видрукуваний у 
Львові 1574 р., Апостол поширювався досить  швидко: вже у  
1575 р. книга продававалась у Москві, а початком наступно-
го року датується вкладний запис з поселення Вондокси, �о 
на півночі Московії. Швидко розходилась книга й у Велико-
му Князівстві Литовському. Так, рідна сестра князя Дмитра 
Вишневецького Катерина – вдова Григорія Олександровича 
Ходкевича, 11 грудня 1575 р. подарувала примірник львів-
ського Апостола Супрасльському монастиреві [65, с. 149].  

Скажемо також декілька слів про перебування Івана Федо-
ровича на Поділлі. Як відомо, другим зятем Г. Ходкевича був 
воєвода вінницький і брацлавський, згаданий князь Р. Сан-
гушко.  28 квітня 1566 р. він одержав від короля наказ їхати на 
Поділля для організації оборони від татар. Антитатарській 
обороні присвячене й листування Р. Сангушка з великим ли� Сангушка з великим ли�Сангушка з великим ли-
товським гетьманом  Г. Ходкевичем. Листом з Любліна від  
26 серпня 1566 р. король остаточно наказав Сангушкові, �оби 
«до тих замків наших Брацлавля і Вінници до воєводства своєго 
для послуг наших господарських і земскіх їхал і тот край в доброй 
опатрності от неприятеля мел» [60, с. 38]. Із королівського лис-

Львівський  
апостол 1574 р.
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каш. В полон потрапив і син Семена Олександр, звідки він 
визволився вже важко хворим. Зберігся цікавий документ, 
а саме духівниця, складена ним в слонімському маєтку Ми-
хайла Гарабурди – Вострові (Востраў) 5 вересня 1570 р. і по-
тім занесена  до актових книг Слонімського земського суду. 
За цим документом дядькам залишив увесь свій маєток: «… 
в земли Полоцкои лежачие, то есть, село Озерца, где и двор был 
до взятя замку Полоцкого черезъ неприятеля г(о)с(по)д(а)рского 
московског(о), и к тому двору иншие селца: Городея, Веприща, а 
Ушача, и теж село Бедрица, где также до взятя Полоцкого был 
двор, тыи вси селца мои материстыи з людми, земълями паш-
ными и непашными, з озеры, с пущами, з лесами, и з деревомъ 
бортнымъ, з сеножатми, и зов сим кгрунтомъ, и зов сими по-
житки, ничого не зоставуючи на вси кревныи и близкие мои по 
отцу и по матце, сим тастаментомъ моим отписую дядкам 
моим рожоным пану Лукашу а пану Михаилу Богдановичом Га-
рабурдамъ, их м(и)л(о)стямъ самимъ и их детямъ, потомкомъ 
и щадкам их вечне и навеки непорушно». Цікаво, �о під доку�ікаво, �о під доку�каво, �о під доку-
ментом підписались і приклали свої печатки брати Петро й 
Василь Анцутичі Гарабурди [12; 2, с. 310�312;]. 

Лукаш Гарабурда, як подає Адам Бонєцький, у 1537 р. був 
у складі посольства, а 1558 р. – писарем і послом до Москви. 
Мав маєтки на Полоччині. З полоцького полону визволився  
1566 р. 1585 р. склав заповіт [92, s. 240]. 

Василь Анцутич Гарабурда (а не Михайлович, як вва-
жає дехто з дослідників) – служебник литовського канцле-
ра О. Воловича, мав власну друкарню, з якої у 1582 р. вий� Воловича, мав власну друкарню, з якої у 1582 р. вий�Воловича, мав власну друкарню, з якої у 1582 р. вий-
шов Октоїх. Матеріали його оздоблення ті ж, �о й у книгах 
Петра Мстиславця: шрифт, ініціали на початку розділів і 
червоні довгі, із завитками в інших місцях. Книги В. Гара-
бурди за шрифтом і заставками нагадують видання Івана 
Федоровича. Припускають, �о В. Гарабурда близько 1580 
р.  видав Євангеліє Учительне та Часослов. Фактично, він  
надрукував стільки ж книг, �о й П. Мстиславець [6, с. 58, 
60, 61]. Не так давно В. Кравченко виявив документи, які за-
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Каменному монастирі на Кубенському озері на теперішній 
Вологод�ині. Разом з ним в ув’язненні перебували й деякі 
полоцькі шляхтичі. Додому йому вже не судилось поверну-
тись. Острів розмірами 120х70 метрів став його останнім при-
станови�ем, де під суворим наглядом він і помер у 1576 р.

Ким же був у миру архієпископ Арсеній? Надзвичайно 
цікавий факт зберіг нам Каспер Нєсєцький, поданий згодом 
в «Архиве Юго�Западной России», про те, �о полоцький ар-
хиєпископ (від 1562 р.) грецького обряду Ani�etus (Анцута, 
Аникій) Гарабурда  був захоплений на полоцькому замку  
1563 р. [95, s. 341; 7, �. XLIII]. Саме його й ототожнюємо з ар-
хиєпископом Арсенієм. Як подає геральдист Адам Бонєць-
кий, Анцута мав доньку Марину (в заміжжі за Остафієм Пузи-
ною) і трьох синів: Петра, Василя й Опанаса. Відомо, �о Петро 
1570 р. брав участь  в посольстві до Москви [92, s. 240].

 Перший відомий нам представник роду Гарабурд на-
зивався Богдан (Теодор, Федько). Він був писарем короле-
ви Бони й управителем її литовських маєтків. Мав п’ятьох 
синів: Семена, вже згаданих нами Лукаша,  Михайла, Ан-
цуту, та Яна [92, s. 240]. К. Нєсєцький згадує �е про Мико�s. 240]. К. Нєсєцький згадує �е про Мико�. 240]. К. Нєсєцький згадує �е про Мико-
лая Теодоровича Гарабурду [95, s. 341].  

Михайло Богданович Гарабурда (?–12 липня 1586) – ви-
датний дипломат, посол до Кримського хана у 1559 р., шість 
разів брав участь в посольствах до Москви – у 1560, 1562, 1563, 
1570, 1582 і 1584 роках. З 1566 до 1585 р. – писар (державний 
секретар) Великого Князівства Литовського, один з керівни-
ків православної опозиції. За А. Бонєцьким, був він свіслоць-
ким дяком і старостою, з 1585 р. – мінським каштеляном. Мав 
двох синів: Марка і Криштофа [92, s. 240]. Саме М. Гарабур�s. 240]. Саме М. Гарабур�. 240]. Саме М. Гарабур-
да 1560 р. намагався купити в Москві «Бесіди Євангельські», 
�об видати їх у ВКЛ «на очи�еніе и на просвh�еніе и на 
совершеніе здрава розума новому Израилю» [88, с. 9]. Ян Бог� Ян Бог-
данович теж мав двох синів: Якуба і Лева [92, s. 240]. 

Під час полоцької облоги Семен, Лукаш і Анцута Га-
рабурди потрапили до неволі, з якої повернувся лише Лу-
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та з Варшави від 3 листопада 1566 р. випливає, �о на той час 
Р. Сангушко вже був у Вінниці і проживав у будинку Ф. Кміти 
т. зв. Чорнобильського. Як ствердив О. Мацюк, Іван Федорович 
прибув  на Поділля десь на початку осені 1566 р.  саме з Сан-
гушком, який мав королівські повноваження [60, с. 38]. Отже, 
Іван Федорович міг зустрічатися з Ф. Кмітою, якому належали 
мізяківські маєтки як не в його дворі, то у Вінницькому замку. 
Вони могли бачитися також у Пикові, замкові й місті Г. Ход-
кевича, які Ф. Кміта обтяжив боргами [60, с. 37]. Недалеко зна-
ходилось і сели�е Мізяків, яке, не виключено, друкар одержав 
від Г. Ходкевича для прожитку, а це свідчить про належність 
друкаря до шляхетського стану. Біля Заблудова в селі Малин-
ка, як встановив Володимир Кравченко, Іван Федорович був 
власником фільварку на двадцять вісім волок. Правдоподібно, 
саме це село гетьман Г. Ходкевич подарував Федоровичу про 
�о і йдеться у Післямові до львівського Апостола 1574 р. «весь 
немалу дарова ми на упокоєніє моє»  [55, с. 136]12.

Чи друкував книги  Маруша Нефедьєв
21 вересня 1843 р. на засіданні Археографічної комісії в 

Санкт�Петербурзі виступив з доповіддю її працівник Яків Бе-
редніков (1793–1854). Як поінформував доповідач, �е у 1840 р. 
з Новгородського Губернського Правління до Археографічної 
Комісії передані дві «офіціальні книги» X�� �т., з переписа�X�� �т., з переписа� �т., з переписа��т., з переписа�т., з переписа-
ними текстами тогочасних грамот. У першій скопійовано 233 
грамоти, які стосувалися Новгородського управління  справа-
ми з 1554 по 1556 р. «Ця книга, – казав Бередніков, – зни�ена 
сирістю; аркуші до того зотліли, �о від необережності мо-
жуть розсипатися. Перші рядки дуже важко розібрати, але 
я прочитав їх по навику й порівнянню з подібними місця-
ми, які зустрічаються в інших грамотах» [16, с. 58]!?

Повідомлення в грамотах про Марушу Нефедьєва (або 
Морушу Нефедова), згаданого спершу як «мастер печатных 
книг» (або «мастер печатных дhл» – Р. Дз.), а вдруге як 

12 На цю публікацію звернув нашу увагу В. Александрович, за що висловлю-
ємо йому щиру подяку.
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«печатный мастер», дуже здивувало Я. Береднікова. На 
тому ж засіданні Археографічної комісії, доповідаючи про 
нововіднайдені документи, він відзначив: «Як�о в 1556 році 
були друкарі (російською в тексті: печатники) в Росії, то �о 
ж зупиняло книгодрукування до 1563 року?» [16, с. 64]. 

Тексти цих грамот вперше надруковано в 1846 р. у першо�в 1846 р. у першо� 1846 р. у першо�р. у першо� у першо-
му томі «Дополнений к Актам историческим�». «Грамоти 
зі згадкою майстра «печатных книг» Маруші Нефедьєва, 
– як писав Є. Немировський, – стали відомі широкій науко-
вій громадськості. Скоро це ім’я міцно ввійшло на сторінки 
праць з історії раннього вітчизняного книгодрукування» [64]. 

Більше інформації про Марушу Нефедьєва відшукати 
не вдалося. Ким же він був і звідкіля походив? Чи дійсно 
друкував книги? Яка його подальша доля? Спробуємо від-
повісти на ці запитання.

Новгородські грамоти стосуються різноманітних судо-
вих, помісних та інших справ. На наш погляд, дуже ціка-
ва грамота від 9 лютого 1556 р. Подаємо її за перекладом 
Є. Немировського сучасною російською мовою: 

«18 февраля. Грамота — велено Маруше Нефедьеву осмо-
треть камень, который приготовил Федор Сырков для помос-
та к [церкви] Пречистой [Богородицы] и Сретения [Господня].

От царя и великого князя всей России13 Ивана Васильевича в нашу 
вотчину в Великий Новгород нашим дьякам Федору Борисову сыну 
Еремеева и Казарину Дубровскому. Мы послали в Новгород мастера 
печатных книг (тут і далі виділено нами – Р. Дз.) Марушу Нефе-
дьева, повелев ему осмотреть камни, которые Федор Сырков при-
готовил для помоста церкви Пречистой и Сретенья. И после того, 
как Маруша эти камни осмотрит и скажет вам, что эти камни 
пригодны для церковного помоста и на них можно нанести изобра-
жение, как в церкви Премудрости Божией и в церкви Благовещения 
возле Аркажа монастыря, вы те камни сами осмотрите. И поищи-
те мастеров, которые смогли бы нанести на эти камни изобража-
ния, подобные тем, что в Софийском соборе Премудрости Божией. 

13  В оригіналах грамот, очевидно, «Русїи».
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року [48, с. 28].  Джілс Флетчер20 стверджував привезення 
друкарського верстату і літер безпосередньо з Поль�і: «...
there ��me � press �nd letters out of Poloni�, to the �itie of 
Mos�o, where � printing house w�s set up...»21. На можли-
вість існування т. зв. анонімної друкарні в Полоцьку, вка-
зує і сама анонімність цих друків. Як відомо, жоден з них 
не має ніяких вихідних даних, на �о могло вплинути бага-
то факторів, особливо, як�о б друкарня діяла без офіцій-
ного дозволу властей (привілею), а також певні політичні 
й комерційні мотиви.

 Видавцем міг бути згаданий полоцький архиєпископ Ар-
сеній. Він перебував у Полоцькому Іоано�Предтеченському 
на Острові монастирі, згодом став його настоятелем й 22 жов-
тня 1562 р. був висвячений на єпископа Полоцького з підви-
�енням до сану архиєпископа22 (мав також титули єпископа  
вітебського й мстиславського). Напевно він мав сан архиман-
дрита, тобто верховного настоятеля ряду підлеглих йому мо-
настирів і  відігравав немалу роль у суспільному житті. Саме 
цим можна пояснити особливу жорстокість покарання й 
макабричний гумор московського великого князя, який (за 
аналогією з острівним Іоано�Предтеченським монастирем 
у Полоцьку) ув’язнив архиєпископа в острівному Спасо�

20  Флетчер Джілс Старший (1546–1611) – англійський юрист, дипломат, пись-
менник. Народився у Ветфорді (�������) і навчався в Ітоні (����) і Кембриджі, за-�������) і навчався в Ітоні (����) і Кембриджі, за-) і навчався в Ітоні (����) і Кембриджі, за-����) і Кембриджі, за-) і Кембриджі, за-
хистив докторат з права у 1581 р. У 1587–1605 рр. він літописець (Rememb����e�) 
Лондонського Сіті. 1586 р. – посол з дипломатичною місією до Шотландії, через 
рік – до Німеччини, а 1588 р. – до Москви, де, попри вороже прийняття царя, 
забезпечив важливу концесію для англійських купців у Московії. Його щира й 
яскрава оцінка Московії у The Russe Commonwealth (1591) була спершу забороне-
на для публікації через побоювання англійських торговців, що це викличе ворож-
нечу москвинів.  Автор сонетів під заголовком Licia (1593) і латинських віршів. 

21 Ще на Берестейський сейм 1511 р. полоцький єпископ подав великому кня-
зеві скарги на митрополита й володимирського єпископа, що митрополит у своїх 
листах титулує його не архиєпископом, а тільки єпископом, а володимирський 
єпископ «хоче вище від нього сидіти». У 1541 р. полоцький єпископ знову скар-
жився великому князеві на митрополита, що той під час богослуження поставив 
його «стілець» нижче стільця володимирського єпископа [34, с. 421].

22 При захопленні Полоцька у 1563 р. до полону потрапила дружина полоць-
кого городничого Івана Глібовича Корсака (помер 1552 р.) і знаходилась там до 
1566 р.  [93, s. 172]. 
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видання понад століття знаходились у «розшуку)» [74, с. 48]. 
Не слід забувати, �о перші друкарі зовсім не випадково на-
магалися імітувати рукописні книги (згадаймо розмальо-
вані друки Йогана Ґутенберґа).  Ментальність середньовіч-
ного західного читача була дуже консервативною і перші 
друковані книги �е довгі роки вважали «несправжніми», 
та «підробками під справжню» рукописну, прикрашену мі-
ніатюрами та кольоровими заставками, книгу. Відомо, �о 
деякі тогочасні європейські колекціонери відмовлялися по-
повнювати свої збірки першодруками19. Очевидно, подібно 
мислили й тодішні поціновувачі книги Великого Князівства 
Литовського та Московії.

Зауважимо, �о О. Вікторов ніде категорично не ствер-
джує про «московськість» анонімних видань як це згодом 
робили, відкликаючись до нього, деякі радянські й сучасні ро-
сійські дослідники. Сам же О. Вікторов вважав свої висновки 
лише гіпотезою, хоча й дуже вірогідною. Він зауважив також 
цікаву деталь – використання французького паперу з філігра-
нями, �о повторюються, а для цього  були потрібні великі 
партії паперу. Існує чимала ймовірність накопичення саме на 
полоцьких складах паперу, який потрапляв туди з Риги. Той 
факт, �о французького паперу серед доступних нам полоць-
ких писемних пам’яток не виявлено (а чи хтось його шукав?!), 
не повинен дивувати. Адже місто до�енту було пограбоване 
й сплюндроване військом Івана ��, а через 16 років знову ж 
таки зазнало втрат під час взяття військом Стефана Баторія.    

Як�о ж вважати, �о т. зв. анонімна друкарня ( чи одна 
з них) працювала не в Москві, а в Полоцьку й потрапила 
звідти до Москви після захоплення Полоцька у 1563 р., то 
наші припу�ення повністю узгоджуються зі свідчення-
ми Р. Барберіні, який прибув до Москви влітку 1564 р. й 
писав, �о бачив там друкарню, запроваджену минулого 

19  Наприклад, відомий італійський бібліофіл �� �т., урбінський герцог Фе-�� �т., урбінський герцог Фе- �т., урбінський герцог Фе-�т., урбінський герцог Фе-т., урбінський герцог Фе-
деріго да Монтефельтро (1422–1482) серед 1120 розкішних книг на перґаменті 
до своєї колекції не взяв жодної друкованої книги, вважаючи їх варварськими 
германськими підробками під книгу [17, с. 93].
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Если же сам Маруша захочет попробовать нанести изображение 
на камень, и тем для образца положит начало этому делу, вы при-
шлите к нам в качестве образца два или три камня вместе с Мару-
шей. И велите попробовать наложить изображения на трех камнях 
[цвета] железницы, голубицы и красного. Да Маруша нам говорил, 
что в Новгороде есть мастер по имени Васюк Никифоров, умею-
щий делать всякую резьбу. И вы этого Васюка пришлите в Москву 
вместе с Марушей. Писано в Москве 9 февраля 1556 года. А Васюка 
пришлите к нам вместе с Марушей. А если не успеют они вместе 
поехать, пусть едет после самостоятельно, чтобы быть в Москве 
побыстрее. Подпись на грамоте дьяка Андрея Васильева» [64].

Маруша Нефедьєв згадується �е в одній грамоті від 
22 березня 1566 р. Текст цієї грамоти, за повідомленням  
Є. Немировського, зберігся неповністю, але в XIX �т. він був 
�е цілим. Тому опубліковано її не за оригіналом, а за ко-
пією архіву О. Вікторова. Є. Немировський передав її так: 

«От царя и великого князя всей России Ивана Васильевича в 
нашу вотчину в Великий Новгород нашим дьякам Федору Бори-
сову сыну Еремеева и Казарину Дубровскому. Ранее мы прислали 
вам с печатным мастером Марушей Нефедьевым грамоту, 
в которой велели ему осмотреть камни, приготовленные для 
церковного помоста Федором Сырковым. И Маруша те камни 
осмотрел и к нам привез. Эти камни для церковного помоста 
пригодны. И как к вам эта грамота дойдет, вы тотчас пришли-
те к нам эти камни разных цветов на подводе, чтобы успеть 
привезти их на санях. Писано в Москве 22 марта 1556 года».

Спершу проаналізуємо текст давнішого документа. Від 
імені великого князя Івана Васильовича розпорядження 
Маруші Нефедьєву дає дяк Андрєй Васільєв. У всьому Ма-
руші мають сприяти «наші», тобто «государеві», дяки Федір 
Борісов, син Єремєєв, та Казарін Дубровський. Про остан-
ніх відомо небагато. У Розрядній книзі за 1475–1596 р. згаду-
ються «Иван да Федор Борисовы дети Еремеева». Про Каза-
ріна Юрієвича Дубровського відомо, �о він був царським 
дяком у 1554–1569 рр., страчений в період оприччини. 
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У 1555 р. Федор Сирков і Казарін Дубровський вирішу-
ють питання про надання перепустки для торгівлі в Руго-
дів (Нарву) гостеві Юшці Патрікєєву, призначають лікаря 
для Григорія На�окіна, �об він вигоїв останньому вогне-
пальну рану і т. п. Про Федора Сиркова знаємо найбільше. 
У 1554–1556 рр. йому від імені великого князя адресовано 
близько 70 грамот судових і помісних справ. 1 лютого 1556 
р. за систематичне невідсилання до Москви «новгород-
ської казни» його відсторонено від дяківських справ [85]14. 

Однак для нас найцікавішою є постать дяка Андрєя Ва-
сільєва. Що ж про нього відомо?

У червні 1569 р., тобто більше як через десять років 
після  описаних подій, великий московський князь «при� «при�«при-
слал... в посолную избу к дияку к Ондрею Васильеву с каз-
начеем Никитою Фуниковым да с печатником с Иваном 
Михайловым» список московського посольства до Швеції 
[89, с. 157]. Тут печатником (канцлером) виступає Іван, 
син Михайла Вісковатого. Хранитель головної державної 
печатки (рос. печати) був особливо наближеною до Івана 
�� людиною. У 1550–1560 рр. такою довіреною особою був 
І. М. Вісковатий з дворянського роду Вісковатих, гілки кня�з дворянського роду Вісковатих, гілки кня-
зів Ме�ерських, тобто татарського походження.

Як бачимо, працівником у «Посольній ізбі» був дяк 
Андрєй Васільєв ( з 1549 р. дяк Розрядного приказу). Тут 
слово «Ізба» слід розуміти як відомчу установу – «При-
каз». На той час �е не завершилося формування системи 
управління, характерної для періоду приказного діловодства. 
Термінологія офіційної документації була нестійкою. 

14  Ще дід Федора під час завоювання Новгородської держави за Івана ІІІ був пере-
селений з Московії до Великого Новгорода. Три покоління Сиркових відомі як будів-
ничі, купці, представники вищої московської адміністрації у завойованих землях. На 
власні кошти вони побудували в Новгороді кілька церков. Ф. Сирков брав участь у 
складанні «Великих Міней Четьїх», був наближеною особою до новгородського ар-
хиєпископа, а потім московського митрополита Макарія. Ф. Сирков фактично став чи 
не найвпливовішою та найбагатшою людиною в Новгороді. Іван IV добре знав це. Під 
час кривавого розгрому Новгорода у 1570 р., як повідомляв О. Гваньїні, Іван �� під-�� під- під-
дав Сиркова нелюдським тортурам, від яких той загинув. Все майно Сиркових було 
конфісковане, а рід винищено.
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Характерно, �о у Псалтирі, який надрукували 1568 р. 
в Москві Никифор Тарасієв і Андроник Тимофієв Невіжа 
(Нєвєжа) читаємо: «первие начаша печатати сию книгу про-
роческую часть». Виходить, �о жоден з анонімних Псал-
тирів не був надрукований у Москві.

У деяких сучасних російських дослідників викликає зди-
вування значна кількість шрифтів в анонімних друках (п’ять 
у семи виданнях). «Початковий етап московського книго-
друкування показує приклад нечуваної марнотратності у 
вживанні шрифтів, по суті так до кінця й не поясненої, а, 
радше, сприйнятої уже як данність. За півтора десятиліт-
тя діяльності (1553–1568) 11 видань надруковано різними 
шрифтами, втім 7 анонімних – п’ятьма. На тлі цієї шрифто-
вої �едрості перших літ особливо впадає у вічі використан-
ня через чверть віку одного з цих шрифтів, нічим особливо 
не примітного (крім того, можливо, �о надруковані ним 

Заставки  
Середньошрифтного 
Четвероєвангелія
Літера Т  
Широкошрифтного 
Псалтиря
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ського та бєлградського Євангелій [66, с. 90]. Він теж припус-
кав, �о Тріодь надрукована перед 1564 р. в Москві, у друкарні, 
яку заснував Іван �� [66, с. 91]. Книзі властивий балканський 
стиль орнаментики, близький кириличним книгам західних 
(�одо Москви!) і південних друкарень: краківським видан-
ням Ш. Фіоля, Четвероєвангелію Макарія (Тирговіште, 1512), 
Псалтирю Божидара Ґорожданина (Ґоражде в Герцеговині, 
1521) [84, с. 106]. Останнім часом виявлено, як припускають 
сучасні російські дослідники, фрагменти видання, яке описав 
О. Вікторов. Застосований шрифт з великою імовірністю іден-
тичний виданню брошури «Служби Казанській іконі», яка 
нібито вийшла друком двома виданнями у Казані між 1579–
1604 роками [74]. Перше видання  друковане на французькому 
папері часів Івана Федорова, друге – польському й німецькому 
папері початку 1590�х років [75, с. 20�21]. Оскільки вихідні дані 
на друках не вказані, вважаємо, �о вони надруковані в Москві. 
Перше могло побачити світ і в Олександровій Слободі. Версію 
про друкування у Казані, вважаємо недоведеною.

Широкошрифтні Четвероєвангеліє і Псалтир. Візе-
рункові ініціальні літери видань Івана Федоровича діляться 
на чотири групи: стародрукові, ломбарди і дві групи ост-
розьких ініціалів Біблії і Нового Завіту з Псалтирем. Лише 
одна візерункова літера В, якою прикрашено одну сторінку 
заблудівського Євангелія Учительного, не підходить до жод-
ної з названих груп. Як відзначав Яким Запаско, вона побу-
дована за зразком плетінчастих ініціалів, якими рясніють 
східно- і південнослов’янські рукописи XIV–XV cтоліть. 
Важко уявити, �об Іван Федорович вирізав спеціально одну 
літеру для того, �об один раз зробити з неї відбиток не на 
початку книги, а в рубрикації другорядного розділу. Дві 
подібні літери бачимо в анонімних виданнях – широкош-
рифтних Четвероєвангелії і Псалтирі. Для літери В у цих 
виданнях не знайшлося місця, і вона разом з неплетінчас-
тою літерою Т широкошрифтного Псалтиря була вивезена 
за межі Московії. Літеру Т,  поклавши її “на бік”, вжито як 
кінцівку в дерманському Октоїху 1604 р. [43, с. 58]. 
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«Посаду» Андрєя Васільєва 
можна �е назвати як «ізбний 
дяк», так і «приказний дяк», 
чи  «посольський дяк». Чіткий 
розподіл функцій поміж при-
казами, як і обов’язків серед 
керівників приказів, у середині 
X�� �т. �е тільки встановлю� �т. �е тільки встановлю��т. �е тільки встановлю�т. �е тільки встановлю-
вався. «Государеві дяки», яки-
ми виступають у грамотах Фе-
дір Борісов, син Єремєєва, та 
Казарін Дубровський, не були 
тоді «закріплені» за тією чи ін-
шою центральною установою. 
Особистий «приказ» (наказ чи 
розпорядження) мав велику 
силу й часто вживався у діло-
вій практиці. І. Вісковатий у 1550�х роках водночас був і «корм-
леним» дяком, а Васільєв у 1560�і рр. – «четвертним кормле-
ним дяком» [89, с. 66].  

У «Тетради дворовой» 1550�х років до думних чинів поряд 
з боярами, окольничими, дворецькими, казначеями, постіль-
ничими, включений тільки «Печатник і дяк» Нікіта Фуніков�
Курцев. Відомі також «дяки більші» і «дворові». До початку 
1560�х років уже виокремлено «думних дяків» [89, с. 104].

Посольські, розрядні й помісні справи безпосередньо вела 
сама Дума, прикази, де зосереджувались ці справи, були 
свого роду відділами думської канцелярії, тому очолювали 
їх дяки, а не бояри чи окольничі. У 1558 р. Іван Михайлович 
Вісковатий вже був думним дяком (їх не було більше чоти-
рьох). Зі всіх думних дяків керівник Посольського приказу 
був найзначимішим15.

Як писав дослідник середньовічної Московії Сіґурд Шмідт, 
не встановлено докладного часу оформлення Печатного при-

15 Чин думного дяка був четвертим, найнижчим чином в структурі Боярської 
Думи по відношенню до інших думних чинів.

Посольський дяк. З гравюри XVI ст.
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казу, який у середині X��� �т. знаходився в підпорядкуван-
ні посольського думного дяка. Ми навіть не знаємо, чи всі 
державні печатки в середині X�� ст. були під адміністрацією 
печатника. Чи обмежувався він скріпленням документів, до 
яких підвішували «печать», чи й тих, до яких її прикладали 
[89, с. 154]. Нам тільки відомо, �о А. Васільєв та І. Вісковатий 
довгі роки співпрацювали. Печатником і головним храните-
лем архіву, в якому зосереджувались найважливіші докумен-
ти внутрішньої і зовнішньої політики Московії, втім й ті, які 
стосувалися династії й особисто великого князя, І. Вісковатий 
став, очевидно, як припускав С. Шмідт, після боярського за-
колоту в березні 1553 р., коли виявилось «шатаніє» казначея 
й печатника Н. Фунікова. Серед скринь, які надійшли до Цар-
ського архіву при І. Вісковатому, був особливий я�ик з «Пе-
чатью большой», якою тоді й раніше скріплювали велико-
князівські грамоти [89, с. 158]. До речі, термін «печатать» тоді 
означав прикладати печатку до документів16.

У 1552 р. завойовано Казанське ханство, а в 1556 р. – Астра-
ханське. Десь у той час, очевидно, Іван �� вирішив замінити 
державні печатки (як велику, так і малу), їхні зображення до 
нас не дійшли. Очевидно, заміна й виготовлення нових пе-
чаток було процесом тривалим. Відомо, �о 3 лютого 1561 р. 
великий московський князь «переменил» печатку «старую 
меншую», яка була у вжитку �е за його батька, «а учинил 
печать новую» [89, с. 155]. Напевно, ці печатки й виготовляв 
«печатный мастер» Маруша Нефедьєв.

Тепер �одо другого терміна «мастер печатных книг/ 
мастер печатных дhл». Найімовірніше, «печатные кни-
ги» (як�о документ правильно прочитано?!) – це описи 
документів Печатного приказу (чи назва цього приказу) за 
аналогією з «посольскими книгами» – описами документів 
Посольського приказу.

16 Так дворовий печатник у 1570-х роках Роман Алфер’єв-Нащокін, як згаду-
ється в одній з місничих справ, «те государевы грамоты печатал своими рука-
ми» [89, с. 163].
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сучасної України, більша частина якої тоді входила до Ве-
ликого Князівства Литовського, у першій половині X�� ст., 
окрім італійського паперу, використовували й фран-
цузький. Лише з другої половини X�� ст. стали вживати 
польський папір [45, с. 174]*.

Тріодь пісна. Ні один примірник не зберігся. О. Вікто-
ров зауважив деяку схожість читань в окремих текстах з 
краківською Тріоддю Швайпольта Фіоля [66, с. 84]. Вчений 
припускав, �о «можливо, вона була надрукована також 
в Москві, у друкарні, заведеній Іоанном Васильовичем у  
1553 р.». Книга нагадує теж і московську Тріодь Андроника 
Невіжі 1589 р. [66, с. 87]. Графіка ломбардів, тобто суцільно 
залитих фарбою ініціяльних літер, �о їх використовували 
переважно для виділення тексту другорядних розділів, як 
вважає Є. Немировський, характерна, має мало спільного 
з манерою, �о склалася в Московській державі до кінця 
X� ст. Вона притаманна як московським, так і новгород� ст. Вона притаманна як московським, так і новгород-
ським рукописам [84, с. 106]. Своєрідна, порівняно з інши-
ми анонімними виданнями, й друкарська техніка Тріоді 
пісної: шрифт, техніка набору, сиґнатура, фоліація [84, 
с. 107]. Технікою двофарбового друку  (однопрокатний) 
вона нагадує вузькошрифтне Четвероєвангеліє [65, с. 71]18.

Тріодь цвітна. Ні один примірник повністю не зберігся. 
О. Вікторов описував її за неповним примірником (половина 
книги), відзначив схожість літери В Тріоді цвітної й заблудів-
ського Учительного Євангелія 1569 р. [66, с. 89], а також вказав, 
�о деякі ініціали нагадують ініціали угроволоського, брашів-

* Щиро дякуємо п. Маріїї Кольбух за важливу інформацію.
18  Після завершення праці над «Євангелієм» Петро Мстиславець покинув За-

блудів і переселився до Вільна, де заснував окрему друкарню. Натомість Іван Федо-
рович  продовжував працю в Заблудові, де від 26 вересня 1569 р. до 23 березня 1570 
р. надрукував «Псалтир з Часословцем», тобто Псалтир, доповнений календарною 
частиною з таблицями для обрахування дати Великодних свят. Але, хоча в передмо-
ві до «Псалтиря» Григорій Ходкевич декларує, що «і вперед праці і накладу моєго 
жаловати не буду і другія книги... друковати дам», –  книга завершила короткий 
епізод заблудівського книгодрукування, – фундатор помер у листопаді 1572 р. На-
томість «Іван Федорович Москвитин», як назвав він себе на сторінках «Псалтиря», 
попрямував до Львова, де з допомогою міщан заснував нову друкарню.
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ця дійшла висновку, �о матеріалом для створення книги 
слугував давній український протограф другої половини 
X� – початку X�� ст.  За її спостереженнями, ті, хто готував 
пам’ятку до друку, були вихідцями із межової території 
наддністрянських і волинських говорів [10, с. 7, 13]. 

Той факт, �о надруковано це видання на німецькому, а не 
французькому папері, як решта анонімних видань, не може 
слугувати доказом, �о книга побачила світ в якійсь іншій 
анонімній друкарні. Відсутність джерельних переказів про на-
явність у Москві великих партій німецького паперу не зава-
дила деяким російським дослідникам твердити, �о анонімні 
видання надруковані саме в Москві. Натомість відома торгівля 
Полоцька, зокрема й папером, з західними державами, саме 
з Францією через Ригу. Заперечення деяких дослідників 
наявності французького паперу у Великому Князівстві 
Литовському суперечить фактам. Як писав відомий литов-
ський історик паперу Едмундас Лауцявічус, від 1409 р. в кан-
целярії великого князя з’являється папір кра�ого ґатунку з 
водяними знаками, які вказують на італійське та французьке 
походження. Папір німецького виробництва вживався рідко. 
Як припускав Е. Лауцявічус (відкликаючись до праці А. Васи-
ляускаса «Дипломатика Витаутаса Великого»), італійський і 
французький папір, мабуть, потрапляв до Литви наприкінці 
X�� ст. через Ригу, а на початку X� ст. через Данціґ (Ґданськ) 
та землі Ордена (хрестоносців), оскільки продукція тих самих 
папірень приблизно в той же час побутує в канцеляріях Риги й 
Ордена [56, с. 11]. Дослідження паперу, який використовувався 
у Литві в X�� ст., переконує, �о тільки незначна його частина – 
польського виробництва. У другій половині X�� �т. вільнюські 
купці привозили папір з Поль�і, �о вказує на слабкий розви-
ток власного папірництва. Везли його також через Люблін, де 
в лютому відбувався великий ярмарок, у якому брали участь й 
іноземці. Цікаво, �о зріст виробництва паперу в Італії припа-
дає на X� ст., а у Франції якраз на X�� ст. [56, с. 12�14]. 

Найновіші дослідження підтверджують, �о на території 
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Не виключено, �о після підтвердження васальної за-
лежності Московського князівства від кримського царя 
у 1571 р. нововиготовлені «царські» регалії, а серед них і 
печатки, великий московський князь, на вимогу кримсько-
го володаря, змушений був зни�ити. У 1575 р. «цар» Іван 
Васильович «зрікся» престолу, посадивши на нього маріо-
нетку («правив» у 1575–1576 рр.), хоча й зі справжнім цар-
ським титулом, – Симеона Бекбулатовича. 

Московська друкарня – 
власність великого князя Івана Васильовича
Те, �о друкарню у Москві Іван �� заснував саме як дер-

жавне підприємство, яке водночас було власністю самого 
великого князя, ні в кого з дослідників сумніву не викликає. 
На державній монополії, навіть стосовно легендарної, на 
нашу думку, московської анонімної друкарні Сильвестра 
чи його сина Анфима наголошував �е Я. Ісаєвич [48, с. 30]. 
Причетність Сильвестра до друкарської справи також запе-
речили �е радянські дослідники17. Про  те, �о цієї друкарні 
в Москві не було, свідчить і відсутність згадки про неї та її 
друкарів в московських джерелах, як тогочасних, так і пізні-
ших, хоча друкарня повинна була б працювати, а з цим по-
годжується більшість дослідників, не менше десяти років.  

Є. Немировський теж звернув увагу на належність в Мос-
ковії друкарні державі, отже Іванові ��: «Як�о ж перша 
московська друкарня була державною, тобто царською, і 
ініціатива створення книгодрукування виходила від Івана 
Грозного, – слушно зауважив вчений�прихильник теорії іс-
нування анонімної друкарні в Москві, – то сумнівно, �об на 
сторінках перших книг, які вийшли з друкарні за повелінням 
царя, не було б про це згадано» [65, с. 86]. Що ж стосується са-
мого заснування друкарні, то важко навіть припустити, �об 
в тодішніх московських відносинах, де панували недовіра, 

17  «Не более удачны были высказывавшиеся до сих пор догадки о роли попа 
С[ильвестра] в организации московского книгопечатания: Е. Л. Немировский 
считает его руководителем анонимной типографии» [14, с. 327]. 
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підозра й доноси, хтось поза спиною московського великого 
князя міг наважитись її організувати. Вказівками на всюдису-
�у регламентацію московського життя і повну безправність 
московитів, які вважалися «царськими холопами» без влас-
ного майна, рясніють сторінки спогадів іноземців, �о побу-
вали в Московії до і в часи правління Івана ��.

Важливе значення має також той факт, �о в середині  
X�� ст. книгодрукування в Московії було особливо невигідним. 
Як відзначав книгознавець Лев Владіміров, іноземні купці, які 
постачали папір з Європи через Ригу, а значить через По-
лоцьк, продавали його московитам за подвійну ціну, а 
останні, перепродуючи папір місцевим покупцям, дода-
вали ще одну п’яту, або чверть ціни [17, с. 208]. Рафаелло 
Барберіні, який перебував у Москві в 1565 р., повідомив про 
московські спроби виготовляти папір. Цей папір був такої 
низької якості, �о не годився ані для друку, ані для письма 
[50, с. 160]. Р. Барберіні відзначив необхідність привозити па�50, с. 160]. Р. Барберіні відзначив необхідність привозити па�, с. 160]. Р. Барберіні відзначив необхідність привозити па�160]. Р. Барберіні відзначив необхідність привозити па�]. Р. Барберіні відзначив необхідність привозити па-
пір у Москву, якого там дуже бракувало. Писав він і про брак 
вісмуту у московській друкарні, який також планував привез-
ти. Факт цей свідчить про особисте спілкування Барберіні з 
друкарями, або людьми, причетними до друкарської справи, 
адже він знав про складний сплав, з якого друкарі мали б 
виготовити новий шрифт. Через пів року друкарі покину�Через пів року друкарі покину-
ли Москву, та й Барберіні більше ніколи до неї не повертався. 
Не викликає сумніву, �о Федорович і Мстиславець не видали 
секрету виготовлення шрифтів. Дуже цікаве повідомлення 
Р. Барберіні про те, �о друкарню привезли з Константино-
поля. Очевидно, великий московський князь суворо заборо-
нив усім втаємниченим навіть згадувати про її походження, 
– як незабаром під страхом суворого покарання він заборонив 
згадувати про оприччину. Те, �о заборона згадувати поход-
ження московської друкарні безсумнівно мала місце, бачимо 
з умисного замовчування офіційним Лєбедєвським літо-
писом існування Іоано�Предтеченського монастиря на Іванів-
ському острові біля Полоцька, хоча про сам острів автор літо-
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Середньошрифтне Четвероєвангеліє. За О. Вікто-
ровим, текст цього видання з незначними відмінностями 
аналогічний попередньому. Шрифт того ж рисунка, �о й 
у московському Апостолі 1564 р.  і деяких московських ви-
даннях X�� ст. Заставка на початку Євангелія від Матфея по-
дібна до заставки Несвізького катехизису 1562 р. [66, с. 82]. 
О. Вікторов відзначив схожість  цього видання і віленського 
Євангелія Петра Мстиславця 1575 року [48, с. 29].

У правописі і графіці шрифту знаходимо дуже багато се-
редньоболгарських рис, які 
стійко трималися в Західній 
Україні. Як відзначив Я. Іса�
євич, одна з найпомітніших 
болгарських правописних 
рис – вживання редукованих 
голосних у слабій позиції. По-
рівняно з вузькошрифтним 
Четвероєвангелієм, у цьо-
му виданні в іноземних іме-
нах вживається «Т», замість 
«Ө», пов’язане з українсько-
білоруськими впливами. Як 
писав відомий мовознавець 
Василь Німчук, «елемент 
українсько-білоруської ре-
дакції певною мірою також 
виступає» у так званій господ-
ній молитві «и не в�веди нас� 
в напасть» в анонімному середньошрифтному Євангелії [86].

У низці статей та дисертаційному дослідженні [10] ре-
тельному лінгвістично�палеографічному аналізу піддала 
середньошрифтне Євангеліє Наталія Багнюк, віднайовши 
у ньому «особливості південно�західних говорів» та «по-
ліські живомовні елементи» української мови, і тим самим 
заперечила московське походження книги [8, 9]. Дослідни-

Середньошрифтне Четвероєвангеліє
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Часословця Фіоля, згадуються свята, популярні на Україні, 
а саме: Феодосія Печерського, кн. Володимира, свв. Бориса і 
Гліба і инші» [77, с. 17 (прим. 4.)]. 

Аргументи ж відомого російського книгознавця й істо-
рика книги  Антоніни Зьорнової (1883–1964), які підтвер-
джують московське походження анонімних видань, на 
теперішній час недостатні. Вона довела лише одне – без-
сумнівний зв’язок анонімних друків з виданнями Іва-
на Федоровича та Петра Мстиславця. 

Треба також відзначити, �о відомі московські дослідни-
ки Павло Строєв (1796–1876), Вукол Ундольський (1816–1864), 
Іван Каратаєв (1817–1886), які описали кілька анонімних ви-
дань, пов’язували їх з «південними друкарями», до яких за-
раховували і друкарів Великого Князівства Литовського. 

Варта уваги й т. зв. проблема вкладних чи покрайніх за-
писів. На нашу думку, мова цих записів аж ніяк не може слу-
жити доказом походження книги з території, мовою якої їх 
зроблено, а, радше, вказує на ареал, де поширювались най-
більші партії книг. Л. Коць�Григорчук заперечує висновки 
Є. Немировського про московське походження покрайніх за-
писів на сторінках вузькошрифтного Євангелія, вказуючи на 
численні українізми саме в тих записах, які Немировський 
вважає зробленими на московській землі [54, с. 81�82].

На характеристиці та аналізі анонімних видань (пере-
дусім вузькошрифтного та середньошрифтного Четверо-
євангелій) докладно зупинився сучасний дослідник Воло-
димир Стасенко. Як він відзначив, за зовнішним виглядом 
вузькошрифтне Євангеліє ближче до західноєвропейської 
книги і «разюче відрізняється від східнослов’янських книг». 
Сліпе тиснення не було винаходом московських друкарів і 
зустрічається як у південних, так і західних слов’ян. Також 
графіка літер вузькошрифтного Четвероєвангелія набли-
жена до українського півуставу й водночас нагадує літери 
острозької друкарні [84, с. 106].  
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пису згадує, докладно описуючи облогу міста. Замовчують 
існування монастиря і т. зв. розрядні книги, які надзвичай-
но детально описують великі походи й битви, в т. ч. й похід 
на Полоцьк у 1563 р., кілька разів згадуючи Іванівський острів, 
звідкіля вівся гарматний обстріл полоцького замку. 

Достеменно відомо, �о монастирські будівлі на Іванів-
ському острові (чи просто Острові) існували �е в 1580 р. [36, 
с. 16], отже, вони перетривали й бої за місто у 1563 р., і від-
воювання міста військом польського короля Стефана Бато-
рія в кінці серпня 1579 р. Через три роки після захоплення 
Полоцька, а саме 20 січня 1582 р., король надав привілей 
протегованим єзуїтам на володіння всіма колишніми пра-
вославними церквами й монастирями (окрім архиєпис-
копськго престолу – церкви Святої Софії). Канцлер (писар) 
О. Волович не побоявся виступити проти королівського рі-
шення, але, бачачи непоступливість короля в цьому питанні, 
змушений був прикласти державну печатку до королівської 
грамоти. Серед переданих маєтків був і монастир св. Іоана 
Предтечі на двінському острові, на якому єзуїтам було запро-
поновано зводити всі їхні будівлі. Однак сенат не погодився з 
таким рішенням на тій підставі, �о кам’яні споруди могли б 
завадити обороні замку й, навпаки, могли  служити ворогові 
чудовим прикриттям під час облоги міста. Єзуїтам дозволи-
ли заснувати на острові лише колегію, яку там так і не спору-
джено [79, �. 17�18]. Мабуть, московити й використали старі 
монастирські будівлі як прикриття під час облоги 1563 р.

Про так звані анонімні видання 
На сьогодні знаємо про сім анонімних видань: вузько-

шрифтне Четвероєвангеліє, Тріодь пісну, Тріодь цвітну, 
середньошрифтне Четвероєвангеліє, середньошрифтний 
Псалтир, широкошрифтне Четвероєвангеліє та широкош-
рифтний Псалтир. Майже всі дослідники погоджуються з 
тим, �о анонімні видання так чи інакше пов’язані між собою, 
а також першими московськими друками 1564–1565�х років, 
а отже, – Іваном Федоровичем та Петром Мстиславцем. 



32

Вузькошрифтне Четвероєвангеліє. Після лінґвістично�
палеографічного аналізу, �о його провела Лідія Коць�
Григорчук, яка звернула особливу увагу на графіку та орфогра-
фію книги, зроблено висновок, �о в основі Євангелія лежить 
пам’ятка української писемності X� �т. Вузькошрифтне Чет�X� �т. Вузькошрифтне Чет� �т. Вузькошрифтне Чет��т. Вузькошрифтне Чет�т. Вузькошрифтне Чет-
вероєвангеліє – це перший переклад Нового Завіту україн-
ською книжною мовою, який вказує на вужчу локалізацію 
його виготовлення – Львів�ину. Проте, «трапляються окре-
мі, привнесені в мову тексту інодіалектні елементи, можливо, 
властиві тодішній українській книжній мові на цій території» 
[54, с. 94]. Можемо припустити, �о ці запозичення з інших 
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мов майже через 
сто років після 
появи протогра-
фа потрапили до 
книги саме при 
приготуванні тек-
сту до друку. Це 
видання більшість 
дослідників вва-
жає найменш тех-
нічно досконалим 
первістком серед 
анонімних друків.

Відомий російський бібліограф і археограф Олексій Ві-
кторов (1827–1883) стверджував, цитуючи вкладний запис 
про покладення одного з екземплярів цього Євангелія «на 
Лампожні» 1563 р., «�о надруковане воно могло бути значно 
раніше». Дослідник засвідчує подібність перекладу до т. зв. 
Брашовського Євангелія (одне Четвероєвангеліє було надру-
коване у Брашові перед 1561 р., а друге видав диякон Коресі 
у Брашові 13 жовтня 1562 р.) та до угроволоського (Четве-
роєвангеліє, яке надрукував у Тирговишті 1512 р. свя�еник 
Макарій), а також до віленських Євангелій 1574 та 1600 рр. і 
Євангелія, яке надрукував у Москві в 1604–1606 роках О. Ради-
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шевський. О. Вікторов  зазначив, �о шрифт цього видання не 
подібний ні до краківського, ні до південнослов’янського, ні 
до віленського, ні до московського, хоча найбільше наближе-
ний до останнього [66, с. 80�81]. 

Доказом, покликаним підтвердити московське походжен-
ня цього видання, Олександр Гераклітов відзначав те, �о в 
Соборникові Євангелія під 1 жовтня вказано свято Покрову 
пресвятої Богородиці. Як писав вчений: «Свято це не відоме в 
інших, православних країнах і наявність його в нашій Єванге-
лії �е більше підтверджує докази Вікторова» [23, с. 96]. Але ж 
це свято було (і залишається) одним із найшановніших пра-
вославних чи греко�католицьких празників на українських 
і білоруських землях. Особливо шанованим воно було в за-
порізьких козаків (згадаймо церкву Покрову Богородиці на 
Запорізькій Січі). Згадується це свято і в листуванні відомого 
вже нам Філона Кміти [29]. Так само стоїть справа й з інши-
ми святами. В «Місяцеслові» безвихідних Четвероєвангелій, 
окрім свята Покрову Богородиці, включені також інші свята 
руського походження – дні, приурочені пам’яті князів Во-
лодимира, Бориса і Гліба. Вони також не можуть слугувати 
доказом московського походження книг. Як писав відомий 
дослідник старої книги Павло Попов: «В святцях, доданих до 
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