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дорова, освещается возникновение книго
печатания на Украине. Большое внима
ние уделяется истории книгопечатания 
других славянских народов, в первую оче
редь русского и белорусского, показан 
вклад Ивана Федорова в развитие куль
туры и книгопечатания, в укрепление 
межславянских культурных связей.
Для историков, филологов, журналистов.

У монографії, яка видається до 400-річчя 
з дня смерті першодрукаря Івана Федоро
ва, висвітлено виникнення друкарства на 
Україні. Велику увагу приділено історії 
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В С Т У П  онад чотири сторіччя тому,
Ж Ш І в 1574 р. у львівській дру- 

карні Івана Федорова вий- 
шли найстаріші на Україні 
друковані книги. Ця подія 

4 мала величезне значення для
розвитку української культури, для 
дальшого зміцнення російсько-укра
їнських культурних зв’язків.

В наш час не можна собі уявити 
людського суспільства без книг, га
зет, журналів. Друковане слово є на
дійним знаряддям невпинного роз
витку освіти, науки, культури, всієї 
людської цивілізації. З перспективи 
всіх пізніших досягнень, здобутих 
людством за допомогою поліграфіч
ного способу поширення і зберіган
ня інформації, особливо чітко вима
льовується значення діяльності тих 
людей, які у неймовірно складних об
ставинах зробили перші кроки на 
ниві книгодрукування.

К. Маркс відносив винайдення 
друкарства до числа тих винаходів, 
які становили «необхідні передумо
ви буржуазного розвитку»1. Харак
теризуючи процес розкладу феодаліз
му і виникнення національних дер
жав у Західній Європі, він писав: 
«Поширення друкарства, відроджен
ня інтересу до вивчення античної лі
тератури, весь Культурний рух, який 
з 1540 р. стає дедалі більшим, деда
лі загальнішим,— все це пішло на 
користь бюргерству і королівській 
владі в боротьбі проти феодалізму»2.
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Виникнення друкарства у східнослов’янських народів нероз
ривно пов’язане з іменами визначних першодрукарів Швайпольта 
Фіоля, Франциска, Скорини, Івана Федорова. Для України особ
ливо важливою була діяльність Івана Федорова. Видатний син 
російського народу Іван Федоров провів на Україні останнє деся
тиріччя свого життя. З 12 відомих його друкарських праць у цей 
час вийшли шість, що становить за обсягом понад 70 % всієї йо
го друкованої продукції. Федоровські видання заклали міцний 
фундамент для дальшого безперервного розвитку друкарства на 
Україні.

Велика заслуга Івана Федорова та його співробітників поля
гала в тому, що їх діяльність відповідала назрілим потребам сус
пільного розвитку. Виникнення друкарства на українських зем
лях було зумовлене розвитком економіки й культури, підне
сенням визвольної боротьби народних мас проти соціального та 
національного гноблення. Врахування передумов і обставин зарод
ження книговидавництва дає змогу глибше усвідомити значимість 
внеску першодрукаря у скарбницю вітчизняної культури.

Головні джерела для вивчення початкового періоду історії 
друкарства — стародруковані книги і архівні документи. Перші 
дослідники діяльності Івана Федорова та інших першодрукарів 
знали про них, за невеликими винятками, тільки те, що безпосе
редньо було сказано в передмовах та післямовах стародруків. 
Значення передмов та післямов — особливо високоталановитих 
післямов самого Івана Федорова — важко переоцінити. Але в наш 
час об’єктом вивчення стали також всі тексти стародруків, особ
ливості їх шрифтів, гравюр, орнаментики. Порівняння старо
друків між собою і з рукописами дозволило зробити важливі вис
новки про Івана Федорова як книговидавця, що поєднував но
ваторство з творчим використанням традицій культури східно
слов’янських народів. Цікаві наслідки дає і аналіз відмінностей 
між окремими примірниками. У давнину під час друкування кни
ги, до тексту вносилися зміни (навмисні і випадкові), використо
вувався різний папір, інколи змінювалося й оформлення. Вста
новлення різниць між примірниками дало змогу з’ясувати невідо
мі раніше подробиці про друкарську техніку Івана Федорова та 
його безпосередніх попередників, про методику редагування 
ними текстів. Надзвичайно цікавими є також дописки на по
лях багатьох примірників. Вони свідчать про коло читачів книг, 
про їх ставлення до тексту і тим самим — про суспільний резо
нанс книжок.

Завдяки планомірним розшукам коло стародруків, доступних 
до вивчення, постійно зростає. Перелік кириличних книг другої 
половини XVI ст., виявлених до 1979 р., включає 510 примірників 
друків Івана Федорова3. На підставі цього переліку можна зро
бити висновок, що першодруковані видання збереглися дуже не
рівномірно: найбільш повно видання великого формату й обсягу, 
значно гірше дрібні книжечки, зокрема букварі. Переважна біль
шість примірників видань Івана Федорова зосереджена у книго
збірнях великих міст РРФСР та Української РСР, однак окремі 
унікальні примірники збереглися за кордоном — в НДР, Данії, 
Бельгії, СІЛА. На сьогодні книги Івана Федорова виявлено в 
85 містах і селах 22 країн.
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В ході вивчення виявлених примірників було опубліковано 
чимало цікавих покрайніх записів, в тому числі зроблених за 
життя Івана Федорова4. Для вивчення мистецтвознавчої спадщи
ни першодрукаря велике значення має опублікування репродук
цій всіх фігурних і орнаментальних гравюр, наявних у федоров
ських друках5.

На жаль, документи про російський і білоруський періоди 
життя Івана Федорова не збереглися. Натомість про працю Іва
на Федорова на Україні є чимало тогочасних документальних ма
теріалів. Переважна більшість їх зберігається у Центральному 
державному історичному архіві УРСР у Львові, кілька — у Цент
ральному історичному архіві УРСР у Києві, по одному — в архі
вах Дрездена, Варшави, Любліна6. Майже всі документи про 
Івана Федорова, а також найважливіші документи про діячів на
ступного періоду історії українського друкарства було опубліко
вано окремим збірником під назвою «Першодрукар Іван Федоров 
та його послідовники на Україні. XVI — перша половина XVII ст.» 
(Київ, 1975). З відомих на той час федоровських документів у 

збірник не було включено кілька актів про перебування друкаря 
в Дермані, а також лист Івана Федорова до саксонського кур
фюрста Августа 7. Вже після виходу збірника було виявлено згад
ку про першодрукаря у реєстрі актів дерманського монастиря8 
і заяву вроцлавського гравера Ебіша про готовність виконати для 
«Івана Федоровича» (так називали Федорова на Україні) 150 гра
вюр на міді9. Нові знахідки свідчать про необхідність дальших пла
номірних пошуків документів про початковий період друкарства.

Активізації досліджень з історії книжкової справи сприяло 
відзначення 400-річних ювілеїв друкарства Росії та України. 
Координації дослідницької діяльності в цій ділянці служить про
ведення Федоровських цитань у Москві та Федоровського семі
нару У Львові, видання щорічника «Федоровские чтения». За ос
танні роки опубліковано монографії Є. Л. Немировського, 
Я. П. Запаска та інших авторів, присвячені окремим періодам 
діяльності Івана Федорова. Пожвавилося і вивчення спадщини 
продовжувачів справи першодрукаря. Але чим більше ми знаєм 
з того чи іншого питання, тим більше розширюється і коло мож
ливих напрямів дальшого поглибленого дослідження — така за
гальна закономірність розвитку науки. Наявність спеціальних 
історіографічних та бібліографічних праць10 дає змогу відмови
тись від огляду історіографії питання. Історіографічні екскурси 
про стан дослідження окремих проблем подано далі у відповідних 
розділах цієї книги, завдання якої висвітлити на відповідному іс- 
торико-соціальному тлі виникнення друкарства на Україні, по
казати внесок першодрукаря Івана Федорова у розвиток культури 
українського народу.
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ПЕРЕДУМОВИ 
ВИНИКНЕННЯ 
ДРУКАРСТВА 
НА УКРАЇНІ

наслідок Люблінської унії 
1569 р. майже всі україн
ські землі опинилися під 
гнітом польських феодалів 
у складі Речі Посполитої. 
Найхарактернішою рисою по

літичного й економічного устрою фео
дальної Польщі було засилля шлях
ти, великих і середніх феодалів. Гос
подарська політика шляхти, вста
новлення і зміцнення реакційної 
фільварково-панщинної системи вже- 
у XVI ст. стали головним гальмом 
розвитку пррдуктивних сил. Водно
час втягнення феодалів і селян у 
товарно-грошовий обмін з містами 
сприяло розвиткові міст, поширенню 
внутрішньої та зовнішньої торгівлі. 
Особливо слід відзначити важливість 
торговельних зв’язків українських 
земель з Росією. Розвиток торгівлі 
сприяв порушенню основ натураль
ного господарства. Дедалі більше- 
місце в економіці відігравало товар
не виробництво, в деяких галузях 
ремісничого виробництва застосову
валася наймана праця. Окремі істо
рики вважають можливим кваліфіку
вати окремі явища в економіці 
XVI ст. як паростки капіталістичних 
відносин1. Однак більшість дослід
ників появу елементів капіталістич
ного укладу датує XVII ст.2 У другій 
половині XVI ст. у феодальній Поль
щі могли лише у кращому випадку 
готуватися умови для зародження та
ких елементів.
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ
ДРУКАРСТВА НА УКРАЇНІ
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Дуже негативно на економічному становищі українських тру
дящих відбивалося те, що вони були під подвійним гнітом. Со
ціальний гніт переплітався з національним гнобленням, яке вияв
лялося головно в формі обмеження прав православних українців 
і білорусів, насильного насаджування католицизму.

Основною силою в боротьбі проти соціального і національного 
гніту було кріпосне селянство, в союзі з яким діяли і міські 
низи. Українські феодали були також незадоволені національною 
нерівноправністю, яка робила їх становище гіршим, ніж поль
ських феодалів. Однак, керуючись вузькокласовими інтересами,, 
вони все більше зраджували свій народ, його мову і звичаї, прий
мали ненависну народові католицьку віру взамін за зміцнення 
своїх позицій у складі експлуататорської верхівки суспільства.

Важливими центрами визвольного руху були міста. В ряді 
міст вже наприкінці XV—на початку XVI ст. розгортаються 
виступи проти економічних та політичних обмежень українських 
ремісників та торговців, за право участі українських міщан у ма
гістраті та цехах. Ці виступи були спрямовані насамперед проти 
патриціату і відповідали інтересам трудових низів міського на
селення.

Боротьба проти соціального та національного гніту посилю
ється у другій половині XVI ст., особливо наприкінці віку, коли 
спалахують перші великі селянсько-козацькі повстання. Загострю
ється в цей час і боротьба народних мас проти наступу католи
цизму, проти спроб насадження церковної унії. З допомогою* 
католицизму та унії польські феодали прагнули підірвати спо
конвічне єднання українського і білоруського народів з народом 
Росії. Боротьба народів України та Білорусії проти національно- 
релігійного гноблення була виявом їх прагнень зміцнювати не
порушну дружбу з братнім російським народом.

Загострення визвольної боротьби проти соціального і націо
нального гніту було стимулом руху за піднесення культури.

Культура української народності XIV—XVI ст. є органічним 
продовженням культури Київської Русі — спільного джерела 
культурного розвитку всіх трьох східнослов’янських народів. І на 
східноукраїнських землях, і в Галичині, Закарпатті, Буковині 
були поширені ті самі пам’ятки оригінальної та перекладної лі
тератури з часів Київської Русі, а також окремі пам’ятки пізні
шого періоду. Те ж коло пам’яток, з певними лише відмінностя
ми, було поширене також у Білорусії і Росії, серед південних 
слов’ян3. В XIV—XVI ст. культурне життя України й Білорусії 
в багатьох відношеннях становило єдиний процес. Тісними були 
культурні зв’язки України з Росією, а також Молдавією, Воло
щиною.

Для розвитку української культури позитивне значення мали 
культурні зв’язки з західними слов’янами, країнами Центральної 
та Західної Європи. Наприкінці XV — у першій половині XVI ст. 
посилюється приплив вихідців з України до європейських універ
ситетів, де основні позиції належали гуманістичній науці доби 
Відродження4. Однак значно більшу роль, ніж ранній гуманізм, 
у суспільно-політичному та культурному житті України й Біло
русії відіграла реформація. В європейських масштабах це бук 
могутній антифеодальний рух, зумовлений глибокими соціальни

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ
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ми суперечностями тогочасного суспільства, зародженням у його 
надрах капіталістичних відносин. Він виступав у формі нових 
релігійних вчень. Адже, як вказував В. І. Ленін, «вияв політич
ного протесту під релігійною оболонкою є явище, властиве всім 
народам на певній стадії їх розвитку»5. Окремі напрями рефор
маційного руху відбивали інтереси різних класів та соціальних 
прошарків. Діячі радикальних течій реформації, виражаючи ін
тереси селян і міських низів, закликали до боротьби проти основ 
феодального ладу, середні шари і заможна верхівка міського 
населення виступали проти засилля феодалів, за здешевлення 
церкви і підпорядкування її своїм інтересам. Частина світських 
феодалів прагнула мати церкву під своїм впливом і збагатитися 
за рахунок її маєтків.

Суперечливий характер реформаційного руху на Україні по
яснюється тим, що тут він робив перші кроки в той період (дру
га половина XVI ст.), коли в масштабах всієї Європи, у тому 
числі у Речі Посполитій, розгорнулася контрреформація, коли по
ряд з дальшим розвитком міст відбувалося зміцнення реакційної 
фільварково-панщинної системи.

На Україні, як і всюди, реформація була пов’язана з місце
вими соціально-економічними відносинами. Водночас на її ідео
логічному оформленні позначилися тісні культурні взаємини 
України з Росією, Білорусією, Польщею, країнами Західної Єв
ропи. Ще з XV ст. маємо відомості про перебування в Білорусії 
и на Україні чеських гуситів і російських єретиків6. У бібліоте
ках львівських міщан у XVI ст. були твори лютеранських і каль
віністських авторів, представників радикальної течії антитрині- 
таріїв, які заперечували троїстість бога, виступали проти приватної 
власності і держави7. В 70-х роках XVI ст. оселилися на Волині 
найвизначніший представник російського плебейсько-селянського 
єретичного руху Феодосій Косий та його однодумець Ігнатій.

У другій половині XVI — на початку XVII ст. частина феода
лів прийняла кальвінізм. У 60-х роках XVI ст. від кальвіністів ві
докремилися антитринітарії (социніани). До складу громад каль
віністів і антитринітаріїв нерідко входили і міщани.

Гостра критика протестантами вчення і практики католициз
му, залучення світських людей до управління церковними грома
дами — все це сприяло активізації суспільно-політичного життя. 
Однак як кальвіністи, так і социніани недостатньо врахову
вали східнослов’янські культурні традиції, нерідко механічно пе
реносили на Україну ідеологію, вироблену в інших умовах.

Все ж певні успіхи реформації на Україні пов’язані з тим, 
що в її діяльності позначились не лише процеси, спільні для знач
ної частини Європи, але й чинники, зумовлені обставинами со
ціально-економічного життя України. Більшою мірою ці обставини 
знайшли вияв у реформаційних тенденціях у самій православній 
церкві, насамперед у діяльності братств. їх виникнення було ви
кликане потребою тіснішого згуртування широких кіл міщан в 
умовах загострення соціальної і народно-визвольної боротьби ук
раїнського народу.

У другій половині XVI ст. розповсюджуються братства з чіт
кими організаційними формами, які знайшли відображення в ста
тутах 8. На відміну від католицьких «братств», що були слухня
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ним знаряддям в руках духівництва, українські братства, хоч 
утворювалися по церковних парафіях, були за складом своїх чле
нів світськими об’єднаннями, а діяльність багатьох ранніх братств 
мала антиклерикальне спрямування.

На кінець 1585 р. українські міщани центральної частини 
Львова виробили статут своєї організації — Успенського братства. 
Незабаром воно стало називатися також Ставропігійським (Ставро
пігією) на знак непідпорядкування місцевій церковній ієрархії. 
Розуміючи, що культура є могутньою зброєю в боротьбі за націо
нальні права народу, братство з самого початку вважало одним 
з основних завдань піднесення освітнього рівня українського на
селення. Першими керівниками Львівського братства, визначни
ми організаторами всього братського руху були міщани Юрій та 
Іван Рогатинці, Іван та Дмитро Красовські, Лесько Малецький, 
Лука Губаг Хома Бабич. Більшість їх — представники гумані
стичної культури, яскраві творчі індивідуальності, беззастережно 
віддані спільній справі. Найбільшим авторитетом користувався 
Юрій Рогатинець, славнозвісний но всій Речі Посполитій і за 
кордоном ремісник, винахідник (разом з братом Іваном) «нового 
виду сідлярського мистецтва», а водночас «патріарх і доктор» 
для українських міщан, здібний громадський діяч, полум’яний 
публіцист. Його помічник і однодумець — крамар Іван Красов- 
ський невтомно працював для налагодження братської друкарні, 
писав вірші й відозви, очолив боротьбу з католицьким магістра
том. З міського середовища вийшли й визначні культурно-освітні 
діячі, які співпрацювали з братствами, наприклад, засновник Ки
єво-Печерської друкарні блисей Плетенецький; з містечка Поте- 
лича, яке було одним з осередків гончарства, походили письмен
ники й науковці Стефан Кукіль (Зизаній), його брат Лаврентій, 
Касіян Сакович 9.

Авторитет львівського Успенського братства визнали не лише 
братства, що діяли на передмістях Львова, але й аналогічні орга
нізації, що виникали в інших містах. Наприкінці XVI — на почат
ку XVII ст. братства організовуються в більшості міст Галичини, 
Холмщини, Підляшшя. Виникають братства і в окремих селах, 
а з часом — і в містах Наддніпрянщини.

Братства відіграли важливу роль у боротьбі за політичні пра
ва українського населення, за розвиток і зміцнення політичних 
та культурних зв’язків з Росією, а згодом — і у боротьбі проти 
церковної унії. В інтересах цієї боротьби вони прагнули домог
тися спільних дій з тими українськими шляхтичами і магнатами, 
які виступали проти наступу католицької церкви.

Керівники найактивніших братств гостро критикували також 
зловживання православного духівництва, особливо вищого. До
лаючи опір церковної ієрархії, вони все ширше впроваджували 
виборність духівництва світськими людьми, членами братств, 
прагнули встановити свій контроль над всією діяльністю церков
ників, підірвати монополію духівництва на читання Біблії та 
богословських творів.

Підсумовуючи, слід сказати, що соціально-економічний і полі
тичний розвиток українських земель зумовив значне загострення 
ідеологічної боротьби і пожвавлення культурного життя в другій 
половині XVI ст., особливо ж у його останній чверті. Якщо рані
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ше елементи передової гуманістичної культури були спорадични
ми, то в останній чверті XVI ст. розпочинається період бурхливого 
культурного розвитку, період найбільшої інтенсивності ренесан
сних тенденцій у письменстві і мистецтві. Соціальна база куль
турно-освітнього руху розширилася, зміцнилися культурні зв’яз
ки України з Росією і Білорусією. Протягом XV — першої полови
ни XVI ст. книгодрукуванням могло цікавитися порівняно об
межене коло освічених осіб, тому друкарні не могли ще діяти без 
підтримки тих чи інших меценатів. Натомість в останні десяти
річчя XVI ст. суспільно-політична боротьба досягла такого роз
маху, що суспільство вже не могло обходитися без друкованого 
слова. І потреба в ньому на цей час усвідомлювалася представ
никами різних соціальних угруповань, насамперед освіченими 
міщанами і тими діячами з числа феодалів і духівництва, які при
єдналися до народно-визвольного руху або принаймні симпати
зували тим чи іншим його течіям.

*

У марксистських працях з історії друкарства неодноразово 
підкреслювалося, що друк не зміг би інтенсивно розвиватися у тих 
країнах, де не було для цього достатніх матеріально-технічних 
передумов. Комплекс складних умінь і навиків, пов’язаних з ви
готовленням шрифту і його застосуванням, вимагав наявності 
фахівців у галузі різьбярства, ливарництва та інших ремесел. 
У зв’язку з цим необхідно підкреслити, що більшість потрібних 
для друкарства виробництв мали в Росії, Україні і Білорусії 
давні традиції.

Здавна розвивалося, зокрема, золотарство. Мистецькі вироби з 
кольорових металів виливали у глиняних формах, а з IX—X ст.— 
і у формах, вирізьблених з каменю. Від X ст. стало поширюватися 
тиснення золотих і срібних виробів, які закладались між свин
цевою пластиною і штампом-матрицею. На ковані вироби нерідко 
наносили орнаменти карбуванням з допомогою стальних пуан
сонів, на робочому кінці яких був візерунок 1Q.

Пам’яткою високого художнього рівня стародавнього ливар
ництва є дзвін, що дотепер зберігся у львівській церкві Юра. 
Чітко виведений напис вказує, що дзвін був виготовлений в 
1340 р. майстром Яковом Скорою за князя Дмитра та ігумена 6в- 
тимія. З XV ст. міське управління Львова мало ливарню гармат, 
де виготовляли гармати, кулі, дзвони11. Львівські ливарники-гар- 
маші виконували замовлення господарів Молдавії, польських ко
ролів. Важливо підкреслити високу якість шрифтових написів на 
дзвонах, гарматах та ювелірних виробах. Кириличні написи на 
них 12 могли сприяти пізніше розробці форм виготовлення україн
ських друкарських шрифтів. Вдосконалення епіграфічного шриф
ту, зокрема написів на різьблених кам’яних надгробках, також 
сприяло збагаченню форм письма.

Істотні елементи техніки, застосованої пізніше для виготов
лення шрифту, були в ужитку на монетарнях. Монети київських 
князів кінця X — початку XI ст. виготовляли ще досить примі
тивним способом. Однак у другій половині XIV ст. монетне ви
робництво відроджується на значно вищому технічному рівні.
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У Львові монета почали карбувати між 1351 та 1354 р., у 60-х рр. 
карбування монет відновлено у Києві за князя Володимира Оль- 
гердовича. Приблизно у той самий час монетарня з’явилася і в 
Москві13.

Порівняно добре досліджено техніку робота львівської моне
тарні. При виготовленні шрифту спершу слід було виготовити 
пуансони — загартовані залізні стрижні, якими вибивали заглиб
лені елементи зображень і літер у металевих штемпелях. Монетні 
штемпелі з їх оберненим заглибленим зображенням (відповідники 
матриць) використовувались для карбування монет з кружальця- 
заготовки за допомогою ручного молота 14.

Чимало спільного з виготовленням шрифту мала і техніка ви
робництва печаток. Документи й археологічні знахідки свідчать 
про поширення в X—XIV ст. і пізніше різних типів печаток, які 
використовувалися для завірення документів, як вірчі грамоти 
і як митні пломби. Цікаво відзначити, що найвищий урядовець 
при дворі князя Данила Галицького мав титул печатника. Без 
сумніву, вже в ранньосередньовічний період мусили бути реміс
ники, які займалися різьбленням шечаток. В XV—XVI ст. таких 
ремісників стало значно більше у зв’язку з поширенням печаток 
феодалів, міст, цехів, а з середини XVI ст.— також і козацьких 
печаток 15. Виготовлення печатки в XV—XVI ст. починалося з 
воскової моделі, за нею вже вироблялася гіпсова матриця, у якій 
відливали печатку, а деталі її підправляли технікою різьби по 
металу. Готова печатка використовувалась для відтискування за
глибленого зображення на м’якому матеріалі (віск, спеціальна 
маса, свинець).

Одним з ремесел, яке існувало задовго до друкарства, але без 
змін використовувалось друкарями, було палітурництво. Воно бу
ло розвинуте і в Київській Русі, і в Галицько-Волинському кня
зівстві, зокрема при дворі володимир-волинського «князя-філосо- 
фа» Володимира Васильковича (1277—1288). Книги, які він дав 
церквам в Чернігові, Любомлі та інших містах, мали оправи, при
крашені золототканими матеріями, металевими накладками з 
емаллю.

За даними міського архіву, в XV ст. у Львові були палітур
ники, які оправляли книги у шкіру і пергамент, прикрашали шкі
ряні оправи набивним чи тисненим орнаментом 16. Палітурництво 
готувало грунт для друкарства не тільки тому, що застосовувало 
витискування орнаменту з набірних штампів, але й, насамперед, 
тому, що палітурницький прес XV—XVI ст. без істотних змін за
стосовувався і тогочасними друкарями.

Давні традиції мали й ремесла, повязані з перенесенням від
битків фарбою на той чи інший матеріал. Вибійчані тканини 
(з узорами, відбитими з різьблених дощок) у східних слов’ян 

з’явилися в XI—XII ст.— приблизно тоді, коли й найстарші зразки 
тканин такого типу в Західній Європі17. В побуті українського 
села виробництво вибійчаних тканин тривало впродовж усього 
феодального і капіталістичного періодів 18.

Подібною технікою виготовлялися колтрини (шпалери) і кар
ти для гри. У львівських магістратських книгах 1538 р. згаданий 
Лесько колтринник; починаючи з 1588 р., є згадки про «картів- 
ників»19. Ймовірно, і станкові гравюри на дереві (дереворізи, іко-
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ни, відбиті на папері з дереворитних дощок) стали виготовляти 
раніше, ніж друковані книжки. Про це свідчить і вкорінена в на
родних масах України популярність «паперових образів», і факт 
знахідок їх у оправах ранніх видань Фіоля, Івана Федорова20. 
Виявлено також фрагмент ксилографічного друку (тексту, відби
того з різьбленої дошки), який дослідники приписують львівсь
кому майстрові XVI ст. 21

Таким чином, в XV — першій половині XVI ст. окремі опера
ції, які могли знайти застосування у друкарстві, виконувалися 
ремісниками різних фахів на високому рівні майстерності22. Знач
на частина цих ремесел, незважаючи на окремі періоди за
стою і навіть технічного регресу, мала за собою традицію довго
го розвитку і поступового вдосконалення. Цілком встановилася 
на той час і традиційна форма рукописної книги, яка на Україні,, 
як і в інших народів, була спершу головним зразком для насліду
вання друкарями. Друкована книга перейняла від рукописної 
формати, способи брошурування й оправи.

Застосування рослинної орнаментики поряд з елементами пле
тінки і тератології («звіриного» стилю), в ширшому ж плані — 
вірність східнослов’янським художнім традиціям, поряд із твор
чим застосуванням досягнень світового мистецтва,— ось деякі 
з рис художнього оформлення, що перейшли з кращих рукопис
них книг до стародруків. Відзначена дослідниками «багатоцентро- 
вість» друкарства України, відсутність монополії на цю справу 
якогось одного державного осередка або суспільного угруповання 
значною мірою продовжує традиції доби безроздільного пануван
ня рукописної книги.

Слід застерегти, що й після виникнення друку він не витіс
нив книгописання. Рукописна книжка довго співіснувала з дру
кованою і багато чим її доповнювала. Ось чому адекватну уяву 
про роль книги у культурному житті феодальної і ранньокапіта- 
лістичної доби можна здобути лише внаслідок комплексного вив
чення суспільного функціонування друкованого і рукописного різ
новидів книги, які взаємно доповнювалися і збагачувалися.
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розвитком в Європі продук
тивних сил і пожвавленням 
культурного життя протягом 
XIV — першої половини XV 
ст. пов’язане дедалі чіткіше 
усвідомлення ролі книги як 

передумови нагромадження людством 
досвіду. Добре сказав про це знаме
нитий англійський книголюб першої 
половини XIV ст. Річард де Бері: 
«В книжках для мене воскресають 
мертві, в книжках відкривається 
майбутнє. Якщо б не було книжок, 
«вся слава землі відійшла б у за
буття... Замки можуть зрівнятися з 
землею, непереможні держави — за
гинути. Не судилося ні королям, ні 
папам увічнити себе так, як це буде 
зроблено в книжці» К Трактат «Фі- 
лобібліон», з якого взято цю цита
ту,— це і натхненний гімн книжці, 
і автобіографія невтомного збирача 
книжок, і інструкція книголюба, і 
заповіт людини, яка вперше в Євро
пі подбала, щоб її книжкова збірка 
по смерті перейшла у громадське ко
ристування, стала доступною для 
всіх, хто прагне знань.

Мрія передових діячів культури 
про загальну доступність книжок по
чала здійснюватися тільки після ви
найдення в середині XV ст. книго
друкування. Найбільші заслуги у 
цій справі належать всебічно обда
рованому ремісникові Йоганнові Гу- 
тенбергові з м. Майнца у Надрейнсь- 
кій області Німеччини. Книги, що
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вийшли до 1500 р. включно, дістали назву інкунабул — «ко
лискових друків». З їх числа особливо пильну увагу радянських 
книгознавців привернула опублікована 1483 р. найстаріша дру
кована книга українського атора — «Iudicium pronosticon» Юрія 
Котермака2, який вперше в наукових виданнях навів відомості 
про географічні координати Москви та ряду інших міст Східної 
Європи. Автор її (родом з м. Дрогобича) найчастіше називав се
бе Юрієм Дрогобичем. Він вчився, а згодом викладав у Краківсь
кому та Болонському університетах, а протягом 1480/81 навчаль
ного року був ректором одного з трьох болонських університетів. 
Книжку свою Юрій Дрогобич опублікував 7 лютого 1483 р. у 
римській друкарні Евхаріуса Зільбера. У віршованому вступі до 
неї він писав: «Хоч і далекі від очей простори неба, та не такі 
віддалені від розуму людського». І у власній науковій діяльності 
вчений прагнув знайти раціональне пояснення окремих подій, ви
ходячи, звичайно, з властивого його епосі рівня природничонауко- 
вих знань. Книга Юрія Котермака (Дрогобича) і весь його жит
тєвий шлях є яскравим прикладом міжнародних культурних зв’яз
ків, що сприяли поширенню ідеології гуманізму. А це, у свою 
чергу, було однією з важливих передумов розповсюдження дру
карства в країнах Східної Європи.

Книжка Юрія Дрогобича, як і більшість тогочасних видань, 
написана латинською мовою, що довго залишалася міжнародною 
мовою науки. Але вже в другій половині XV ст. з’явилося чима
ло друкованих книжок на живих мовах різних народів. Найста
рішою друкованою книжкою однією з слов’янських мов стала 
чеська «Хроніка троянська» (переклад твору Гвідо делла Колон
на), що вийшла в Пльзні близько 1476 р.3 Хорватське друкарство 
започаткував церковнослов’янський Місал 1483 р., видрукуваний 
глаголичним шрифтом4.

Склалося так, що східнослов’янська кирилична друкарня бу
ла заснована не на території однієї зі східнослов’янських країн, 
а в столиці і найбільшому економічному центрі тогочасного Поль
ського королівства — Кракові, де в той час мешкало багато ук
раїнців і білорусів. Саме тут наприкінці XV ст. вийшли перші 
чотири книжки, надруковані кирилицею церковнослов’янською мо
вою. Дві з них (Часослов і Октоїх) мають позначення про за
кінчення їх друку в Кракові 1491 р. міщанином-німцем ПІвай- 
польтом Фіолем. Тим самим шрифтом надруковані Тріодь пісна 
(в жодному з її примірників нема вихідних даних) і Тріодь цвіт
на (сторінка з позначенням прізвища Фіоля збереглася лише у 
примірнику, який нещодавно виявлений у румунському місті 
Брашові5)

У брашовському примірнику Тріоді цвітної збереглася най
старша в кириличному друкарстві гравюра — розп’яття. Як до
водять мистецтвознавці, дереворит міг бути виконаний у Нюрн
берзі; не виключено, що одним з його джерел була прикарпатська 
ікона 6. На стиль інших елементів оформлення (друкарські зна
ки, плетінчата заставка й ініціали) мали вплив як готичні зразки, 
так і орнаментика східнослов’янських, зокрема галицьких, руко
писів.

За авторитетним визначенням П. В. Владимирова, Октоїх най
більш пов’язаний з українськими рукописами, а Часослов міг
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бути надрукований за українським списком з російського прото
графа 7. В обох Тріодях використано текст південнослов’янської 
редакції, що була дуже поширена у східних слов’ян. У правописі 
всіх першодруків впадають у вічі середньоболгарські риси, які 
на той час були особливо характерними для пам’яток з україн
ських земель8. Таким чином, в текстах найстарших кириличних 
видань знайшли відображення міжнародні культурні взаємини 
України, зокрема плідні зв’язки української писемності з писем
ністю братніх російського і болгарського народів.

На призначення видань Фіоля в першу чергу для українських 
і білоруських читачів вказує мова і зміст післямов Октоїха та 
Часослова, датування їх за ерою «від різдва Христового». Числен
ні примірники видань Фіоля вже в XVI і особливо у XVII ст. 
були привезені з України і Білорусії до Росії, де довго викори
стовувалися і дбайливо зберігалися (особливо у старообрядниць
ких громадах). Цей факт — ще одне яскраве свідчення інтен
сивності культурних взаємин між братніми слов’янськими на
родами.

Деякі дослідники вважають незрозумілими мотиви, з яких 
Фіоль у колофонах Часослова і Октоїха підкреслював своє ні
мецьке походження 9. Гадаємо, що справжні ініціатори видання — 
православні — воліли залишатися у тіні, бо знали, що німця-като- 
лика меншою мірою зможуть запідозрити у бажанні видавати 
книжки на шкоду католицькій вірі. Згадка про те, що друкар — 
«німецького роду», ймовірно, мала на меті створити враження, що 
друкарня — чисто комерційне підприємство, замаскувати справж
ні мотиви її організаторів. Незважаючи на такі заходи обереж
ності, над друкарнею збиралися хмари. У листопаді 1491 р. Фіо
ля ув’язнили як єретика. Незабаром після звільнення з в’язниці 
він був змушений виїхати у Левочу (Східна Словаччина)10. Як 
підкреслила 6. І. Кацпржак, Фіолю було заборонено друкарську 
діяльність, бо католицька ієрархія вважала його видання формою 
протесту населення поневоленої України и.

Вже 1498 р. у Фіоля не було жодного примірника його друків. 
Мабуть, тираж було передано замовцям видання. Хто ж спону
кав Фіоля зайнятися кириличним друкарством, хто був замовцем 
літургічних православних книг? Дослідження останніх років про
ливають світло і на це питання, хоч конкретних осіб, які були 
ініціаторами заснування друкарні, не виявлено. Дослідники слуш
но підкреслюють, що грунт для створення слов’янського друкарст
ва готувала діяльність гуманістично настроєних освітніх діячів, 
зокрема українців, що викладали і навчалися у Краківському уні
верситеті 12. З гуманістами мали зв’язки і сам Фіоль, і Йоган 
Турзон, який брав участь у фінансуванні першої кириличної дру
карні.

Втім, ініціаторів видання літургічних книг церковнослов’ян
ською мовою природніше шукати не в університеті, який, незва
жаючи на наявність певної кількості некатоликів, залишався су
то католицькою установою. Набагато більше, ніж університетські 
магістри, у виданні церковнослов’янських книг була зацікавлена 
ієрархія українсько-білоруської православної церкви. Найбільш 
ймовірно припустити участь в організації друкарні єдиного від
носно близького до Кракова православного культурного центра —
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Перемишльської єпископії. Підпорядкована їй територія дохо
дила до західних меж української етнічної території (у півден
но-східній частині Краківського воєводства), включаючи також 
українські закарпатські землі. До єпархії належали такі еконо
мічні та культурні центри, як Сянік, Ярослав, Самбір, Дрогобич, 
Городок. У XVII—XVIII ст. видання Фіоля були поширені у різ
них частинах Перемишльської єпархії: у самому Перемишлі, у 
Прикарпатті і на Закарпатті. Перемишль краще, ніж інші захід
ноукраїнські міста, зберіг культурні * традиції доби Перемишль
ського, Галицького і Галицько-Волинського князівства. Ще з тих 
часів колишнє стольне місто і важливий центр літописання зали
шилося осередком розвитку письменства і образотворчого мис
тецтва. До єпархіальної книгозбірні надходили книжки не лише 
з України і Білорусії, але й з Росії, Молдавії, південнослов’ян
ських країн, Польщі13. Міста Перемишльської єпархії довго зали
шалися центрами книгописання. З Перемишлем пов’язані і до
сягнення тогочасного монументального малярства. Так, художник 
Гайль (Іоїль?), згідно з виданою в Городку 1426 р. королівською 
грамотою, одержав перемишльську парафію Різдва богородиці як 
винагороду за малярські праці у Сандомирській, Краківській і Сє- 
радській землях. З його діяльністю пов’язують чудові фрески кін
ця XIV — початку XV ст. у Вислиці (Південна Польща). Пам’ят
ки мистецтва з Перемишльщини свідчать про знайомство за
хідноукраїнських малярів з російським, південнослов’янським і 
молдавським мистецтвом. Досить згадати ікони перемишльської 
школи XV—XVI ст., фрески Лаврівського монастиря14.

У 80—90-ті роки XV ст. на чолі перемишльської кафедри сто
яв досить діяльний єпископ Нона. Є всі підстави припускати, що 
на культурно-освітній ниві з ним співпрацювали й інші єпархіаль
ні осередки (насамперед володимир-волинський, холмський, луць
кий), митрополит «київський і всея Русі» Симеон (1481—1488). 
Співчутливо ставилися до діяльності українсько-білоруської іє
рархії окремі українські та білоруські магнати, а також господарі 
Молдавії.

Висловлена тут гіпотеза про зв’язок першої кириличної дру
карні з перемишльським осередком вимагає, звичайно, дальших 
досліджень, зокрема порівняння наявних у збірках Перемишль
ської капітульної бібліотеки (тепер у Національній бібліотеці у 
Варшаві) рукописів з краківськими друками.

У науковій літературі існує і ряд інших припущень. Так, у 
працях буржуазних істориків нерідко висловлювався погляд, що 
Фіолю сприяв уряд Казимира, або ініціаторами видання були ті 
православні магнати Великого князівства Литовського, які праг
нули унії з Римом, зокрема маршалок двору Солтан і великокня
зівський писар Івасько Сопіга 15. Однак відсутність при імені Ка
зимира титулу великого князя Литовського є серйозним аргумен
том проти припущення про зв’язок краківських видань з магна
тами князівства. Головне ж те, що в тексті книжок нема жодних 
даних, які б підтверджували можливість їх використання для 
уніатської пропаганди. Видання церковнослов’янських книг 
сприяло зміцненню позицій українсько-білоруської православної 
церкви, протидії насильницькому окатоличуванню, яке вело да 
полонізації. Це завдання кириличні інкунабули виконали добре.
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Поява кириличного друкарства створювала передумови для 
дальшого поширення грамоти і для пожвавлення літературного 
процесу. Недарма І. Я. Франко вважав цю подію «переломовим 
фактом» в історії українського письменства 16. Водночас, як по
казують особливості мови й оформлення перших кириличних дру- 
ків, вони не лише були виявом російсько-українсько-білоруських 
культурних взаємин, але й стали істотним чинником дальшого 
їх зміцнення.

Другою після краківської кириличною друкарнею, що діяла 
в 1494—*1496 рр. у Цетіньє — столиці Чорногорії, керував ієро
монах Макарій. Макарієм звали також ченця, який 1508 р. почав 
видання церковнослов’янських кириличних книг на повеління во
єводи Волощини. Збіг імен став приводом для тверджень, що 
після загарбання Чорногорії турками друкарня звідтіля переїха
ла до Волощини17. Але волоський першодрук (Служебник 
1508 р.) і наступні видання тієї ж друкарні за шрифтом і оформ
ленням відмінні від чорногорських. Натомість вони більше, ніж 
останні, подібні до східнослов’янських інканабул з друкарні Фіоля. 
Тому висловлюють здогад, що друкар цих книг навчався у кра
ківській друкарні18.

З-поміж південнослов’янських видавців першої половини XVI 
ст. найвизначнішими були Божидар і Віченцо Вуковичі. Емігру
вавши з загарбаної турками Чорногорії до Венеції, Божидар ви
давав там церковнослов’янські кириличні книги протягом 1519— 
1540 рр., а його син Віченцо — в 1546—1561 рр. їх видання від
різняються ошатністю оформлення. Порівняно визначним видав
ничим центром стало і трансільванське місто Брашов. Тут у 
1535—1557 рр. в друкарні Йоганна Гонтера і Валентина Вагне
ра вийшло 33 книжки латинською мовою, 14 — грецькою, 6 — ні- 

• мецькою.
Дещо пізніше у Брашові почав працювати визначний ру

мунський друкар диякон Коресі, який випускав церковнослов’ян
ські та румунські книги. Брашовські видання були відомі і на 
українських землях, з якими Брашов мав постійні економічні 
зв’язки.

Розвиток друкарства кожного з балканських народів служив 
інтересам їхньої культури, створював передумови для розширен
ня зв’язків між ними та зі східнослов’янськими народами.

ПОЧАТКИ
БІЛОРУСЬКОЇ
ДРУКОВАНОЇ
КНИГИ

першій чверті XVI ст. ви
никло національне білорусь
ке друкарство, яке швидко 
досягло надзвичайно високо
го рівня, стало могутнім 
чинником відродження біло

руської культури. Це мало величезне значення і для України. 
Адже у той час культурне життя білоруського і українського на
родів у багатьох відношеннях становило єдиний процес. Цьому 
сприяли як спільні корені культур братніх народів, так і спіль
ність їх становища у складі багатонаціонального Великого кня
зівства Литовського. Як відомо, до князівства увійшли не лише 
Білорусія, а й більшість українських земель. Не можна недооці
нювати й тієї обставини, що білоруські землі і переважна біль-
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шість українських у церковно-адміністративному відношенні ста
новили єдину митрополію, яка зберегла традиційну назву київ
ської.

Економічний розвиток білоруських і українських земель, зміц
нення економічних позицій православних міщан — це фактори, що 
сприяли пожвавленню боротьби за розвиток вітчизняної культури.

Основоположником друкарства у Великому князівстві Литов
ському став Франциск Скорина (за сучасним білоруським право
писом — Скарына). Він народився у родині купця Лук’япа Ско
рини в старовинному білоруському місті Полоцьку, яке було 
другим після Вільна економічним центром Великого князівства 
Литовського19. У 1504—1506 рр. Ф. Скорина навчався у Краків
ському університеті, де отримав титул бакалавра мистецтв, після 
цього продовжував свої студії у Західній Європі і 1512 р. здобув 
у Падуанському університеті титул доктора медицини.

Світогляд Скорини формувався як на основі досвіду і знань, 
що їх він виніс з рідної Білорусії, так і на основі знайомства з 
культурою західноєвропейського Ренесансу. Економічне і сус
пільно-політичне життя тогочасної Білорусії та України сприяло 
поширенню серед частини міського населення гуманістичних по
глядів, готувало грунт для включення цих земель у загально
європейські культурно-ідеологічні рухи20. У тогочасних умовах 
було неможливо цілком порвати з традиціями середньовічної ідео
логії, і все ж у багатьох відношеннях Скорина став попередником 
білорусько-литовської реформації21, справжнім гуманістом, сві
домим борцем за піднесення освітнього рівня рідного народу. Ба
гато в чому Скорина випередив свою епоху. В його добу, і ще 
довго потім, національна свідомість виступала під оболонкою кон
фесійної приналежності. Але білорус з Полоцька зумів поєднати 
індиферентизм до конфесійних різниць між християнами з по
лум’яним патріотизмом.

Задумавши видавати книжки «людям посполитим к доброму 
научению», Скорина найсприятливішим для цього місцем визнав 
Прагу, де гуситський рух започаткував небувале піднесення куль
турного та політичного життя. Не випадково в Чехії вийшли дру
ком перші переклади Біблії на одну з слов’янських мов, широко 
були розповсюджені і рукописні переклади біблійних книг. Осе
редком чеського друкарства було празьке Старе місто. Саме тут 
6 серпня 1517 р. вийшов у світ Псалтир «повЪлЪнием и працею 
избранного мужа, в лЪкарскых науках доктора Франциска Ско- 
ринина сына»*. Видавець вказував, що книга може бути викорис
тана дітьми «як початок всякое доброе науки грамоты». Видання 
малого формату (кварто). В обох збережених примірниках вияв

* Назви стародруків і їх  розділів у  бібліографічних описах, а також 
цитати з церковнослов’янських, давньоруських і білоруських текстів пода
ються із збереженням основних особливостей правопису оригіналів. Цита
ти з давніх українських текстів і скорочені умовні назви стародруків та 
їх розділів подаємо засобами сучасного українського алфавіту згідно з пра
вилами, опублікованими у «Віснику АН УРСР» (Бевзо О. А . Про правила 
друкування історичних документів, написаних українською мовою в XVI— 
XVIII ст.— Вісник АН УРСР, 1958, № 2, с. 13—16). Винятково зберігаємо 
основні риси правопису в деяких цікавих з мовного погляду уривках, 
якщо вони публікуються вперше. Давні російські тексти передаємо сучас- 
пии російським алфавітом.
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лено тогочасні приписки: «А то ся стало накладом Богдана Он- 
кова сына, радци мЪста Виленского»22.

Відразу ж після Псалтиря Скорина приступив до видання 
«Біблії руської» у тому ж форматі четвірки. Біблійні книги ви
ходили в міру їх підготовки, а не в тій послідовності, яка прийня
та у церковному каноні. Крім Псалтиря, в 1517 р. вийшли Книга 
Йова (10 вересня), Притчі премудрого Соломона царя (6 жовтня), 
Книга Ісуса сина Сірахового (5 грудня). Книга Буття (1519) по
чинається загальним дереворитним титульним аркушем до всіх 
випусків і програмною передмовою до всієї Біблії. Всього протя
гом 1517—1519 рр. у Празі вийшов Псалтир і 22 книги (у 19 ви
пусках) «Біблії руської» загальним обсягом 2389 аркушів23. Ці 
випуски не охоплюють всього кола книг Старого завіту. Нема, 
зокрема, Книг маккавейських і книги Параліпоменон, хоч ними 
Скорина в загальній передмові до Біблії рекомендував користу
ватися для ознайомлення з подіями стародавньої історії. Очевид
но, книжки, на які посилався Скорина в передмові, були підготов
лені до друку, однак видати їх у Празі він не встиг.

Багато авторів вважали, що для видання книжок Скорина му
сив мати у Празі власну друкарню24. Але доктор-видавець міг 
користуватися послугами одного з чеських друкарів. У Празі в 
той час друкували не тільки латинським шрифтом двох варіантів 
(готичним і антиквою), але й єврейським. Саме 1518 р. тут май
стерно надрукована перша частина Біблії (П’ятикнижжя) старо
єврейською мовою25. Слід гадати, на підставі вказівок Скорини 
один з празьких майстрів виготовив і кириличний шрифт, відмін
ний від шрифту попередніх чотирьох кириличних друкарень. 
Книжки прикрашають численні фігурні гравюри, заставки, кін
цівки, а також — річ небувала перед тим і після того —- портре
ти самого видавця26.

Цікаво, що зображення будинку на 133-му аркуші Третьої 
книги царств нагадує будинок краківської Бурси вбогих27. За за
повітом її засновника, вихованця Празького університету Йоган- 
на Існера, до бурси мали приймати, насамперед, студентів «з Ру
сі й Литви». Ймовірно, Скорина свого часу мешкав у цій бурсі, 
а потім відтворив її з пам’яті, щоб надати реальних рис ілюстра
ції на теми старозаповітної історії. Схожість малюнка з реаль
ним будинком бурси підтверджує припущення деяких дослідни
ків, що сам Скорина брав участь у ілюструванні своїх видань.

Свою видавничу діяльність Франциск Скорина продовжив у 
Вільні «в дому почтивого мужа Якуба Бабича найстаршого бур
мистра славного и великого мЬста виленскаго». Тут в березні 
1525 р. видрукувані Апостол формату вісімки, а без позначення 
року видання — «Малая подорожная книжка» ще меншого фор
мату — в 12-ту частку аркуша. Довго вважали Апостол першим 
віленським виданням, щойно А. С. Зьорнова з стану гравюр зро
била висновок, що «Малая подорожная книжка» надрукована ра
ніше 28. Це блискуче підтвердилося після виявлення в датській 
Королівській бібліотеці у Копенгагені примірника книжки з пас
хальними таблицями на 1523—1543 рр. Найбільш ймовірно, «Ма
лая подорожная книжка» вийшла десь посередині 1522 р. Таким 
чином, це вітчизняний першодрук, перша друкована книжка на 
території СРСР 29.
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Книжка ділиться на Псалтир, Часослов, 17 акафистів та ка
нонів, «Шестодневець» зі службами на всі дні тижня, святці 
з пасхалією. Кожна з 21 частини має окремі вихідні дані та ок
рему пагінацію, а деякі з них — і окремі титульні аркуші. Між 
частинами є значні різниці в оформленні, які можуть свідчити, що 
працювали над ними різні друкарі. Тому пропонують вважати зга
дані частини окремими виданнями30, хоч назва «Малая подо
рожная книжка» відноситься до всіх частин. Це видно із спільної 
передмови, що починається словами «В сеи малой подорожной 
книжце поряду кратце положени суть...». Форма «в книжце»— 
місцевий відмінок від «книжка», однак бібліографи XIX ст. без
підставно реконструювали форму «книжица»*, за ними пішли 
і наступні дослідники, а в останній публікації передмов і після
мов Ф. Скорини хибний варіант впроваджено і у текст першого 
рядка передмови31.

У виданнях Скорини для сучасного читача найцікавіші числен
ні передмови, писані з просвітницьких позицій. Так, у загальній 
передмові до Біблії йдеться про необхідність використовувати на
явні в окремих книгах елементи реальних знань для вивчення 
«семи визволених наук»— граматики, риторики, логіки, арифме
тики, геометрії, астрономії, музики. Свій патріотизм Скорина най
яскравіше підкреслив у передмові до книги Юдиф. В ній розпо
відається, як під час облоги міста Вефулії військом ассірійського 
царя Навуходоносора удова Юдиф проникла до намету полковод
ця ассірійців Олоферна і, коли він заснув після бенкету, відтяла 
ворогові голову і тим врятувала рідне місто. Скорина закликає 
читачів «жену сию преславную» наслідувати «в добрых делах и в 
любви отчины», не шкодувати праці і майна для загального доб
ра і для батьківщини. «Понеже от прирожения звери, ходящие в 
пустыни, знають ямы своя; птицы, летающие по возъдуху, веда- 
ють гнезда своя; рибы, плывающие по морю и в реках, чують ви
ры своя; пчелы и тым подобная боронять ульев своих,— також и 
люди, игде зродилися и ускормлены суть по бозе, к тому месту 
великую ласку имають»32.

У мовному відношенні білоруські першодруки Скорини поді
ляються на дві групи. Празький Псалтир і віленські книги на
друковано церковнослов’янською мовою у тому варіанті, що був 
поширений у Білорусії і відбив багато особливостей білоруської 
мови. До тих слів, які здавалися Скориці важко зрозумілими, на 
полях видавець додав відповідники з тогочасної білоруської літе
ратурної мови (зрідка для пояснень використані і слова церков
нослов’янського походження, які були широковживаними у біло
руській писемності). Значно більший вплив мало білоруське мов
не середовище на переклади всіх інших видань — біблійних книг, 
«виложених руською мовою».

Філологічні дослідження показали церковнослов’янську мовну 
основу і цих скорининських друків, особливо у галузі лексики 
і словотвору. Але Скорина впровадив настільки багато граматич
них і лексичних білорусизмів, що його мова є зразком білорусь
кої редакції церковнослов’янщини, проміжною ланкою у перехо
ді від церковнослов’янської мови до білоруської 33.

* Мабуть, за аналогією з острозькою «Книжицею» 1598 року.
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Прагнення зробити мову своїх видань зрозумілішою для «лю
дей простих», «посполитих»— яскрава риса гуманізму Скорини. 
1 це було однією з основних причин популярності його видань не 
лише в Білорусії, але й на Україні ^

Доказом високої оцінки видань Скорини українськими чита
чами є численні їх рукописні копії. Так, 1543 р. Парфен з Коб- 
ринського і Пинського старость переписав віленський Псалтир, 
внісши до мови низку українізмів. У бібліотеці Перемишльської 
уніатської капітули було три списки Апостола Скорини, у збірці 
А. С. Петрушевича — список П’ятикнижжя 35, у збірці Рум’янцов- 
ського музею збереглася копія скорининських біблійних книг, що 
ї ї  якась Стечиха передала церкві у с. Підмонастирі36. Мистець
ким оздобленням вирізняється перепис Апостола Скорини, здійс
нений 1593—1594 рр. в с. Теслугові на Волині попом Гермогеном, 
«родичем з Торчина, прозвищем Тихоненя Яцкович»37.

Серед рукописних копій Біблії Скорини увагу дослідників при
вернув список, зроблений на замовлення Василя Жугаєвича з 
м. Ярослава над Сяном у Перемишльській землі Руського воєвод
ства. Тут вміщено датовані 1568 р. копії чотирьох біблійних книг 
(Йова, Притчі, Екклезіаст, Премудрість) і збірку інших матеріа
лів, частина яких пропагує книгу як джерело мудрості38. У мові 
скорининських книг тут більше, ніж у друкованому їх тексті, 
південнослов’янізмів, що цілком відповідає традиціям тогочасної 
української писемності39. У заголовках, передмовах і післямовах, 
де говориться, що книги велів надрукувати Скорина, замість йо
го прізвища фігурує «в лікарських науках доктор Василій Жу- 
гаєвич», або «Жугаєв син з Ярославля», який ці книги «казал 
списати». Ймовірно, Жугаєвич — той же бакалавр Васько з Яро
слава, який найняв для писання книжок дяка Яцька Макушку 
зі Стрия, причому Макушка у 1562 р. зобов’язався прибути у 
Ярослав і там «згадані книжки писати і закінчити»40.

На жаль, не зберігся рукопис, що його Ф. Ціхановський (в 
1810—1828 рр.— холмський уніатський єпископ) подарував біб
ліотеці Варшавського університету. Як видно з передмови, спер- 
шу рукопис містив повний текст біблійних книг — старозапо- 
вітних і новозаповітних. У кінці П’ятикнижжя сказано про вико
нання рукопису 1569 р. «повеленієм же і пильностію худаго че- 
ловіка на ім’я Луки в неславном же граді Тернополі». На відміну 
від скорининських друків, книги було розміщено в канонічній по
слідовності. Повторювалися передмови з видань Скорини, а ха
рактерні для цих видань мовні риси виявлено у всьому рукописі, 
в тому числі у тих книгах, що їх нема серед друків Скорини (дві 
книги ГІараліпоменон, чотири книги Ездри, книга Товії, новозано- 
вітні книги)41.

З рукописом Ціхановського багато спільного має рукописний 
кодекс, який з Віцинського монастиря ( поблизу Золочева) надій
шов до львівського Онуфріївського монастиря, де був виявлений 
Я. Головацьким. Продовження того ж кодексу опинилося у колек
ції М. П. Погодіна 42. Крім Псалтиря і кінця Маккавейських книг, 
він містить всі старозаповітні книги, в тому числі й ті, які від
сутні у друках Скорини (дві книги Параліпоменон, книга Ездри, 
книга Товії, неповна перша книга Маккавеїв). У кінці П’яти
книжжя є запис про його копіювання в 1575 р. «писарчуком»
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Дмитром із Зінькова; при початку і кінці книги Ісуса Сірахового 
(писаної іншим почерком) сказано про написання її в 1573— 
1576 рр.; в кінці книги Єзекиїла є запис про закінчення її «по- 
веленієм же и пильностію богобойнаго ієрея пастыря Христовых 
овець в неславнЬм же градЬ МаначивгЬ» (Маначин — тепер село 
Волочиського району Хмельницької обл.). Як і копії Василя Жу- 
гаєвича та Підманастирська, маначинський список Дмитра з Зінь
кова має більше церковнослов’янізмів, ніж у самого Скорини43. 
Водночас ті книги, яких нема в Скорининих друках, мають ба
гато спільного з празькою першодрукованою Біблією. Припуска
ють, що вони скопійовані з втрачених частин повного скоринин- 
ського перекладу Біблії44.

Всі згадані копії книг, які можна пов’язувати з неопублікова- 
ними частинами Біблії Скорини, походять із західноукраїнських 
земель, точніше — зі східної частини Галичини і з Поділля. Не
давно М. Гембаровичем зроблено спробу пояснити цю обставину 
деякими фактами біографії Скорини. Суть аргументації Мечисла
ва Гембаровича така. На початку 1530 р. Франциск Скорина був 
на службі в Кенігсбергу при дворі Альбрехта — того самого, який 
був останнім великим магістром Тевтонського ордену, але пере
йшов на лютеранство і перетворив володіння ордену на світське 
герцогство. Характеру служби не знаємо, але вона могла бути 
пов’язана з літературно-науковими заняттями князя. У травні 
1530 р. герцог Альбрехт прусський прохав великого канцлера ли
товського, віленського воєводу Альбрехта Гаштовта і віленський 
магістрат, щоб вони заопікувалися родиною Скорини. Але вже 
через десять днів після того герцог Альбрехт звернувся до Гаш
товта з листом у зовсім іншому дусі: він обвинуватив Скорину, 
що той таємно виїхав з Кенігсберга і намовив виїхати також двох 
євреїв — лікаря і друкаря, якого герцог запросив з Кракова для 
організації друкарні у своїй столиці45. Цим друкарем міг бути 
тільки один з чотирьох синів Самуїла з Галича. Три з них (Са- 
муїл, Ашер і Ельякін) 1533 р. опублікували в своїй краківській 
друкарні першу в Польщі єврейську книгу, згодом зайнявся дру
карством і четвертий брат. Спочатку засновники єврейського дру
карства у Кракові називали себе просто «галицькими євреями» 
(Iudaei Halicienses), згодом прийняли прізвище Галич, або Ге- 
ліц, Геліцер. Усі брати Галичі були, за висловом сучасного до
слідника, «фанатиками друкарства», які в пошуках кращих умов 
для заняття улюбленою справою не раз переїжджали з міста до 
міста, з країни до країни46. Тому ймовірно, що Скорина намовив 
того з Галичів, з яким зустрівся у Кенігсберзі, приступити до дру
карської діяльності разом з ним. Коли ж герцог Альбрехт став 
шукати втікачів за допомогою свого приятеля канцлера Гаштовта, 
Скорині довелося поступити на службу до віленського єпископа 
Яна, сина короля Зигмунта, брата Беати з Косцелецьких Острозь
кої. Незадовго перед тим Ян отримав Крем’янецьке староство. 
М. Гембарович припускає, що саме туди скрилися Скорина і дру
кар, з яким він домовився займатися видавничою діяльністю. Са
ме Скорина, який за даними інших джерел, вів торговельно-фінан
сові справи для єпископа Яна, міг отримати доручення зайнятись 
економічним впорядкуванням нового маєтку свого патрона. На
томість для друкаря Крем’янець був добре знайомим; це місто
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мало тісні економічні зв’язки з Галичем, звідкіля походила ро
дина друкаря. Слідом перебування Скорини у Крем’янці дослід
ник вважає згадувані рукописи, що їх пов’язують з недруковани- 
ми частинами скорининської Біблії. Всі ці рукописи виникли не
далеко Крем’янця, де від Скорини міг залишитися протограф пов
ного перекладу Біблії. Ті з книжок, які не були видані раніше, 
Скорина міг намагатися опублікувати у Львові. Відгомоном цього 
М. Гембарович вважає текст епітафії Івана Федорова і його слова 
у львівському Апостолі про те, що першодрукар йшов слідами 
якогось «богоизбранна мужа»*; можливо, також твердження кня
зя Андрія Курбського, що Біблія Скорини «спирається на єврей
ську»: це міг бути натяк на співпрацю з друкарем євреєм 47. Збе
рігся і судовий акт 1537 р. про те, що кременецькому раввінові 
доктору Авраамові купець Ісачко Острозький передав в числі 
інших заставлених товарів книжки. М. Гембарович не виключає 
можливості, що Авраам — лікар, який виїхав із Скориною і дру
карем з Кенігсберга, а згадані книги — видання Скорини. Але- 
після усунення Яна з віленського єпископства і передачі ним 
Крем’япецького староства королю (1536), Скорина, ймовірно, при
пинив зв’язки з своїм колишнім протектором, а незабаром виїхав 
знову до Праги.

Як бачимо, версія про спробу видавничої діяльності Скорини 
у Крем’яиці чи Львові складається з ланцюга робочих гіпотез. 
Невиразність, неясність джерел з цього питання може відобра
жати той факт, що така спроба була невдалою. Це, звичайно, не 
виключає необхідності дальших студій у цьому напрямі, як і вза
галі дальших пошуків у вітчизняних і закордонних архівах.

❖
Другим після Вільна осередком друкарства у Великому кня

зівстві Литовському стало м. Берестя на Поліссі (сучасний 
Брест). Берестейським старостою в середині XVI ст. був кальві
ністський діяч Микола Радзивілл Чорний, під егідою якого у Брес
ті виходили польські кальвіністські видання, що їх у 1553— 
1554 рр. друкував Б. Воєвудка, а з 1558 р.— С. Мурмеліус. В 
1563 р. у Бересті вийшов польський переклад Біблії, однак пріз
вище друкаря на цьому виданні не вказане.

У маєтку цього ж М. Радзивілла у м. Несвіжі в 1562 р. пра
цювала білоруська друкарня. Одним з тих, хто заохотив біло
русько-литовських реформаційних діячів до заснування цієї дру
карні, був, як припускають, відомий протестантський публіцист 
П. П. Верджеріо, який під час перебування у Вільні в 1560 р. 
міг ознайомити М. Радзивілла, О. Воловича, С. Будного з видан
нями словенського освітнього діяча Трубара 48. Книжки у Несві
жі виходили «накладом» несвізького намісника М. Кавечинсько- 
го, проповідника Л. Кришковського і визначного реформаційного- 
діяча С. Будного. Будний — автор обох білоруських несвізьких ви
дань: катехізиса і трактату «О оправданій грЪшнаго человека 
пред богом». Катехізис настільки нагадував видання Скорини, 
що у XVII ст. укладачі каталога бібліотеки Львівського братства- 
приписали книжку «докторові Францискові»49.

* Сам Ф. Скорина називав себе «избранным мужем».
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Ще більшою мірою, ніж Будний, продовжувачем скоринин- 
«ських традицій став Василь Тяпинський. Він, хоч належав до 
поміркованого крила социніан, був далекий від конфесійної обме
женості. Якщо Будного білоруська мова цікавила як засіб про
паганди протестантизму, то Тяпинський насамперед — патріот, 
палкий прибічник поширення освіти серед народу. Тяпинський 
таврував українських і білоруських «значних панів» за зневагу 
до рідної мови, закликав їх давати кошти на заснування шкіл 
і розвиток науки. Невідомо, де працювала його «убога друкар
ня»,— в рідному Тяпині чи деінде. Єдине відоме її видання — 
Євангеліє вийшло, ймовірно, на початку 70-х років 5q.

Найцікавіша риса книжки — вміщення паралельно церковно
слов’янського тексту і перекладу на мову «просту». Тоді це було 
явищем унікальним у східнослов’янському світі. Щойно 1607 р. 
в Острозі вийшло інше аналогічне видання — книга «Лікарство 
на оспалий умисл чоловічий» з паралельними текстами церков
нослов’янською і тогочасною українською книжною мовами51. 
Крім перекладу на мову, зрозумілу і білорусам і українцям, Тя
пинський подав на полях переклади й етимологію слів, поклики, 
текстологічні пояснення. Ці матеріали свідчать про філологічні 
та загальнонаукові знання визначного літератора і видавця 52.

ЗАРОДЖЕННЯ озвиток продуктивних сил, те-
ДРУКАРСТВА m n f  риторіальне розширення Ро-
В РОСІЇ Ш%л*М сійської централізованої дер

жави позначилися на куль
турному житті Москви в сере
дині XVI ст. У кінці 40—50-х 

років за правління Івана Грозного, який 1547 р. прийняв титул 
царя, проводиться низка реформ з метою централізації управлін
ня, зміцнення самодержавної влади. Діяльність так званої «вибра
ної ради» — найближчих помічників і дорадників царя — була 
виявом тимчасового згуртування виразників інтересів різних про
шарків панівного класу — бояр, церковної верхівки, дворян53.

В числі централізаторських заходів, здійснюваних радою, була 
уніфікація літургічних текстів, якої важко було досягти тра
диційними засобами54. До того ж, у 1552 р. до Російської дер
жави приєднано Казанське ханство, яке довго закривало Росії 
волзький торговельний шлях, не раз здійснювало грабіжницькі 
набіги. Царський уряд для зміцнення свого панування впровад
жував у нових володіннях християнство. Засновувані у Казані та 
навколишніх землях церкви потребували багато літургічних кни
жок. Тому, як розповідає післямова московського першодрукова- 
ного Апостола, наказано «святыя книги на торжищех куповати 
и в святых церквах полагати — псалтыри, евангелия, и апостолы 
и прочая святыя книги». Але серед них виявилося мало придат
них: більшість були зіпсовані «ненаученими» переписувачами або 
повторювали помилки давніших рукописів55. Саме ця обставина, 
за словами автора післямови (очевидно, ним був Іван Федоров), 
спонукала урядові кола (післямова називає самого царя і митро
полита Макарія) зацікавилися друкарством.

Коли виникла перша друкарня в Москві? Довгий час єдиним, 
або принаймні основним, джерелом з цього питання була цито-
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ьана післямова до Апостола, який друкували Іван Федоров та 
Петро Мстиславець у Москві від квітня 1563 до березня 1564 р. 
Там сказано начебто ясно — «Повелением благочестиваго царя* и 
великаго князя Ивана Васильевича всея Русии и благослове
нием преосвященнаго Макария митрополита начата изыскивати 
мастеръства печатных книг, в лето 61 осмыя тысящи, в 30-е лето 
госудрьства его, благоверный же царь повеле устроити дом от 
своея царския казны, идеже печатному делу строитися, [...] И пер- 
вее начата печатати сия святыя книги деяния апостольска и по
слания соборная и святаго апостола Павла послания в лето 
7071...» Слова «первее начата печатати» вчені спершу розуміли 
так, що перша московська друкарня почала діяти 7071 року «від 
створення світу»— 1563 року загальноприйнятого літочислення. 
Однак згодом на багатьох прикладах було доведено, що тут 
йдеться про публікацію в 1563—1564 рр. першого видання Апо
стола, а не першої взагалі книжки.

Далі, в початковій частині наведеної цитати е начебто супе
речність у датах: говориться, що цар повелів зайнятися друкар
ством 7061 р. (1553), а слідом йдеться про 30-й рік правління 
Івана Грозного (1563 рік). Одні історики гадали, що це друкар
ська помилка в першій даті («7061 рік» замість правильного 
«7071»), інші шукали її в другій даті («30-й рік» замість пра
вильного «двадцятий»). Після довгих дискусій здобув перевагу 
погляд, що дата 1553 рік стосується загального розпорядження 
завести друкарню, а дата 1563 рік (30-й рік правління Івана 
Грозного) пов’язана з другою половиною речення, де йдеться про 
наказ спорудити на засоби з царської скарбниці спеціальний бу
динок для друкування книжок56.

Більшість сучасних істориків схиляються до думки, що спо
руджений 1563 р. будинок — це вже друга друкарня, перша ж 
почала діяти близько 1553 р. або дещо пізніше. Таким чином, 
вважають, що в першій половині цитованого речення розповіда
ється про спорудження так званої Анонімної друкарні. З її ро
ботою пов’язують «безвихідні» («анонімні») книги — групу по
рівняно недосконалих друкованих видань, які не мають вказівок 
про місце видання. Визначні російські бібліографи П. М. Строев, 
В. М. Ундольський, І. П. Каратаєв та інші описали кілька таких 
книжок. їх стали приписувати «південним друкарням» — півден
нослов’янським, румунським або українським. Вперше з Росією 
їх пов’язав О. Є. Вікторов, описуючи колекцію І. Я. Лукашевича 
(1873); докладніше він обгрунтував цей погляд у своїй доповіді 
на Третьому археологічному з’їзді у Києві 1874 року 57. У допо
віді названо три «безвихідні» видання, надруковані, на думку 
Вікторова, у 1553—1563 рр. у Москві: «вузькошрифтне» і «се
ре дньошрифтне» Євангелія та Тріодь пісну. Одним з друкарів 
першої московської друкарні О. Є. Вікторов слушно вважав Ма- 
рушу Нефедьєва — «мастера печатных книг», якого 1556 р. цар 
посилав до Новгорода «дбсмотрети камепи для церковного по
мосту».

Концепції Вікторова дотримувався і архімандрит Леонід 
(Л. О. Кавелін). Спершу він поділяв погляди про «південне» по
ходження безвихідних книжок, зокрема Тріодь пісну вважав ви
данням Києво-Печерської лаври58. Згодом учений доходить вис-
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новку про надрукування у Москві Іваном Федоровим «пгароко- 
шрифтного» Євангелія 59.

Протягом тривалого часу погляди О. Є. Вікторова і Леоніда 
(Кавеліна) не враховувалися авторами загальних праць з історії 
друкарства. Тільки в радянський час знайдено нові аргументи на 
користь їхньої точки зору. Зокрема, 1925 р. орган Українського 
наукового інституту книгознавства журнал «Бібліографічні віс
ті» опублікував працю професора Саратовського університету 
О. Гераклітова «До питання про початок московського друкарст
ва». Автор на основі водяних знаків датував вузькошрифтне Єван
геліє 1551—1562 рр. Про місце видання цієї книжки він судить 
з того, що вона надрукована на французькому папері, як і біль
шість московських стародруків (південнослов’янські друкарі 
використовували переважно італійський напір, українсько-біло
руські — німецький, польський, а також місцевого виробниц
тва)60.

За роки Радянської влади здійснено глибокі дослідження 
шрифтів і художнього оформлення безвихідних видань (А. С. Зьор- 
нова, Т. М. Протасьєва), їх мови (Г. І. Коляда), особливостей по
ліграфічної техніки московських першодруків та умов їх по
яви (Є. Л. Немировський). Праці цих та інших дослідників з’я
сували основні моменти історії Анонімної друкарні, хоч і тепер 
деякі питання її діяльності залишаються дискусійними.

Всього відомо сім видань, які пов’язують з Анонімною дру
карнею. З них Тріодь цвітна, описана свого часу О. Є. Вікторо- 
вим, в сучасних колекціях не виявлена. Залишаються шість кни
жок, надрукованих чотирма різними шрифтами. За нумерацією 
А. С. Зьорнової, шрифтом 1 (висота 10 рядків 108 мм) складено 
Євангеліє і Псалтир, які умовно називають тепер середньошрифт- 
ними. Тріодь пісна складена шрифтом 2 (10 рядків — 83 мм), 
«вузькошрифтне» Євангеліє — шрифтом*3(10 рядків — 107 мм), 
«широкошрифтні» Євангеліє і Псалтир — шрифтом 4 (10 ряд
ків — 125 мм)61. Останні два видання надруковані одночасно з 
Апостолом Івана Федорова і Петра Мстиславця або й пізніше, 
інші ж, без сумніву, дофедоровські. Це доводить, зокрема, наяв
ність записів з ранішими датами, ніж 1574 рік.

А. С. Зьорнова визнала найбільш архаїчним середньошрифт- 
не Євангеліє і датувала його 1555—1556 рр., Т. М. Протасьєва 
і М. М. Тихомиров вважають первістком російського друкарства 
Тріодь пісну62. Г. І. Коляда та Є. Л. Немировський — вузько
шрифтне Євангеліє. Саме з останнім виданням пов’язують тра
диційну дату — 1553 р., підкреслюючи водночас її гіпотетичність. 
Наступними виданнями могли бути Тріодь пісна (бл. 1555—1556), 
середньошрифтне Євангеліє (бл. 1558—1559) і такий же Псал
тир (бл. 1559—1560)63.

Якщо прийняти ці дати, то з версією про московське поход
ження анонімних видань не узгоджуються слова Рафаеля Барбе- 
ріні, який прибув до Москви влітку 1564 р. і писав, що бачив там 
друкарню, запроваджену попереднього року64. Але на користь 
того, що саме у Росії було надруковано анонімні книжки, зібра
но чимало вагомих аргументів: наявність у цих виданнях заста
вок, поширених у російських рукописних книгах, оригінальні ме
тоди друкування: набір зі «схрещенням рядків (в усіх книгах,
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крім вузькошрифтного Євангелія), орнаментальне «сліпе» тис
нення тощо65. Важливо, що якесь московське друковане Єванге
ліє було відоме білоруським друкарям: Будному — близько
1566 р., Тяпинському — в 70-х роках XVI ст. А ми знаємо, що 
датоване Євангеліє було надруковане в Москві щойно 1606 року. 
Звідси видно, що принаймні одне з анонімних Євангелій — росій
ський дофедоровський друк.

Всім безвихідним виданням, крім широкошрифтних, властива 
оригінальна техніка двоколірного однопрокатного друку з однієї 
форми. Спочатку на всю форму наносили чорпу фарбу, потім по
трібні місця витирали, наносили цинобру і робили відбиток — 
одночасно двома кольорами66. Це був оригінальний винахід: у за
хідноєвропейських майстрів друк двопрокатний з двох форм 
(спершу відбивали чорний текст, а тоді, з іншої форми — черво
ні місця), а у Фіоля, Макарія, Скорини — двопрокатний з однієї 
форми (спершу відбивали червоні місця, тоді з тієї ж форми — 
решту набору). Застосований в анонімних виданнях спосіб менш 
досконалий, але він цінний для нас як свідчення самостійних 
творчих пошуків друкарів. Спроби застосувати двопрокатний 
друк були в Тріоді пісній, на друкарів якої мала вплив Фіолева 
першодрукована Тріодь67.

Великі відмінності шрифтів та поліграфічної техніки між 
трьома групами безвихідних видань і дублювання одноіменних 
книг одні дослідники пояснюють походженням їх з різних 
друкарень68, інші експериментальним характером друкарні, 
яка випробовувала різні варіанти обладнання та організації 
праці69.

З усіх безвихідних видань найбільше відрізняється від інших 
середньошрифтне Євангеліє. Почати з того, що воно надруковане 
не на французькому папері, як інші безвихідні видання і найста
ріші московські датовані друки, а на німецькому70, який широко 
використовувався на Україні і в Білорусії в другій половині 
XVI ст.71 Німецький папір, щоправда, трапляється у окремих 
рукописах з Москви, але нема відомостей про наявність там біль
шої партії однакового німецького паперу.

Є відмінності і у складі тексту, і в мові цієї книжки порівня
но з вузькошрифтним Євангелієм72. У правописі і графіці шриф
ту середньошрифтного Євангелія особливо багато середньоболгар- 
ських рис, які більш стійко трималися саме на західноукраїн
ських землях73. Одна з найбільш помітних болгарських правопис
них рис — вживання редукованих голосних у слабій позиції74. 
З українсько-білоруськими впливами пов’язує книгу і вживання 
«т» в тих іноземних іменах, де у вузькошрифтному Євангелії 
вжита «фіта». Врешті ще О. Є. Вікторов відзначив схожість 
тексту середньошрифтного Євангелія і віленського Мстиславцево- 
го видання 1575 року75.

Середньошрифтне Євангеліє — єдина поміж безвихідними ви
даннями книга, на примірниках якої є багато записів з України, 
Білорусії, Молдавії XVII ст. Найстаріший з відомих нині від
носиться до 1605 року. Можна було б пояснювати це тим, що 
значна частина тиражу незабаром після виходу в світ була прода
на українському або білоруському купцеві76. Але в поєднанні з ін
шими особливостями середньошрифтного Євангелія факт його
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значного поширення на Україні та в Білорусії може також гово
рити на користь гіпотези про друкування книжки друкарем, що 
мав зв’язки з українсько-білоруськими землями. Це дає підставу 
для гіпотези про друкування середньошрифтного Євангелія під 
керівництвом вихідця з Білорусії Петра Мстиславця. Характер
но, що першою великою самостійною працею Івана Федорова-ви- 
давця було перевидання Апостола, натомість першою підписаною 
самостійною працею Мстиславця стало Євангеліє (Вільно, 1575) — 
те саме, що має схожі риси орнаментики з середньошрифтним 
Євангелієм. Можливо, саме до друкарні, в якій Петро Мстисла- 
вець видрукував середньошрифтне Євангеліє, стосуються слова 
Флетчера про привезення до Москви верстата і літер з Польської 
держави77.

Роль анонімних видань у російсько-українських культурних 
взаєминах відображають записи на деяких примірниках. Так, при
мірник вузькошрифтного Євангелія уже в 1566 р. був у Путивлі* 
а з 1620 р.— в м. Пирятині78. Один з примірників середньошрифт
ного Євангелія має запис про надання до церкви у Стайках над 
Дніпром («Сія книга... надана есть от Козаков Войска Запорозь
кого Михайла Жилина і Семена Шумака із жонами їх і потом
ством їх вічними часи»)79. На іншому примірнику виявлено низку 
українських записів, зроблених у північній частині Молдавського 
князівства80. І. 3. Мицько виявив у Острозькому музеї примірник, 
подарований гетьманом Петром Сагайдачним церкві одного з су
сідніх сіл. Українські або білоруські записи виявлено і на деяких 
інших примірниках середньошрифтного Євангелія81.

Вивчення примірників анонімних видань не дало поки що 
матеріалів для вирішення, хто ж був ініціатором створення дру
карні у Москві. У післямовах Апостолів Іван Федоров приписує 
цю честь цареві і митрополитові Макарію. Дослідники підкрес
люють роль діячів Вибраної ради — Олексія Адашева, благові
щенського попа Сильвестра. Останній займався літературною ді
яльністю, збирав рукописні книги, керував книгописною та іко
нописною майстернями82. Його вважають справжнім натхненни
ком Вибраної ради83. Керувати друкарнею Сильвестр міг лише в 
перший період її існування, оскільки 1560 р. був засланий в один 
з північних монастирів. Після того книгописна майстерня і дру
карня могли залишитися в руках його сина Анфима Сильвестро- 
ва84. Але важко погодитися, що Анонімна друкарня була приват
ним чи напівприватним підприємством Сильвестра або Анфима. 
Більше ймовірно, що видання цієї друкарні були «державно- 
урядовими»,— може навіть більшою мірою, ніж видання москов
ської друкарні Івана Федорова85. Навряд чи державна монополія 
на друк почалася в Росії щойно з останньої86. Чи працював у 
Анонімній друкарні Іван Федоров? Багато дослідників припису
вали йому анонімні видання, однак такі визначні книгознавці, як
О. Гераклітов і А. С. Зьорнова, категорично заперечували цей 
погляд87. Тепер більш поширена думка, що Іван Федоров був од
ним з працівників Анонімної друкарні88. Звідтіля він міг винести 
деякі з властивих першодрукареві особливостей поліграфічної 
техніки. Йому незабаром вдалося піднести московське книгодру
кування на таку височінь, що весь попередній безвихідний період 
розглядають як «пробний», як своєрідну передісторію друкарства
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в Москві. Справжню ж історію книгодрукування тепер, як і тоді* 
коли анонімні видання не вважалися московськими, розпочинають 
від видань Івана Федорова та його «клеврета» Петра Мстиславця.

ДРУКАРСЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
ІВАНА ФЕДОРОВА 
У МОСКВІ

ською книгою, а першою точно датованою книгою. І все ж день 
виходу у світ цієї книжки має особливе значення в історії росій
ської культури89. Апостол 1564 р. поклав початок тій поліграфіч
ній техніці, яка потім використовувалася протягом багатьох де
сятиріч. Книга відрізняється від анонімних видань старанно пе
ревіреним текстом, високим рівнем поліграфічного виконання, 
вдалим орнаментальним оздобленням 90.

Щоб вияснити, що нове було внесено при підготовці до друку 
першодрукованого Апостола, Г. І. Коляда порівняв його з 46 ро
сійськими рукописними Апостолами різного часу — від кінця 
XV ст. до 1560 р. Виявилося, що у друкованій книжці не лише 
усунено чимало явних помилок, але й помітна тенденція зробити 
мову зрозумілішою для читачів: менше архаїзмів, іноземні сло
ва (в основному грецькі) часто замінювалися їх церковносло
в’янськими відповідниками; однак вислови, раніше невдало пере
кладені, замінювалися грецизмами, якщо останні були на той 
час загальновідомими91. Послідовно усунені південнослов’янські 
правописні риси.

Можна припустити, що текст виправлявся під керівництвом 
визначного літературного діяча митрополита Макарія92. Як за
свідчує діяч білоруського і польського реформаційного руху Си
мон Будний, редагуванням текстів займалися і самі друкарі Іван 
Федоров та Петро Мстиславець. Через кілька років обидва друкарі 
розповідали Будному, що «виправляли недавні менші помилки за 
старими книгами». З цього приводу Симон Будний зауважував: 
«Але старі Маркіонові, гамоузіанські та інших єретиків перекру
чення не за московськими збірками правити, та й мало для цього 
голів Івана Федорова і Петра Тимофійовича Мстиславця. Зробили, 
що могли, за що їм інші мають бути вдячні, але це ще малий тіль
ки початок»93. Це цінне свідчення, хоч ми й не можемо погодитися 
з твердженням Будного, начебто від здібностей друкарів залежа
ла можливість більш кардинальних виправлень. Основною пере
шкодою було те, що надто сильними були позиції консервативних 
кіл в середовищі церковної ієрархії і всього духовенства. З цим 
мусили рахуватися і прихильники більш послідовного виправлен
ня текстів. Редактори не могли (а може й не бажали, що зумов
лено поглядами, пануючими в їхньому оточенні) йти на прямий 
переклад текстів з церковнослов’янської мови на народнороз
мовну, хоч це на той час вже широко практикувалося в Білорусії 
та на Україні94.

Графіку шрифту першодрукованого російського Апостола роз
роблено на основі російського півуставу. На фронтиспісі зобра
ження Луки в рамці-порталі, близькій до виявленої в одній з ні
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П постол, який друкувався у 
Москві Іваном Федоровим і 
Петром Тимофійовичем Мсти- 
славцем від 19 квітня 1563 р. 
до 1 березня 1564 р., тепер 
вважають не першою росій-



мецьких Біблій гравюри Е. Шена (Нюрнберг, 1524)95. Вдруге гра
вюра друкувалася у чеській Біблії (Нюрнберг, 1540). Москов
ський гравер переробив композицію: усунув зображення анге- 
лочків і сирен, колони зробив масивнішими. Фігура Луки відбита 
з іншої дошки. Зображення модельоване енергійними штрихами, 
відзначається реалізмом деталей.

Дуже прикрашають книжку заставки у стилі, який дослідни
ки назвали «стародруковим» (на чорному тлі білі галузки з 
акантовим листям, стилізованими шишками і плодами). Прото
тип таких прикрас, застосованих ще Анонімною друкарнею, ви
явлено у московських рукописах першої половини XVI ст. Це 
праці Феодосія Ізографа та інших ілюстраторів, які творчо вико
ристали орнаменти німецько-нідерландських граверів XV ст.— 
майстра ES, «майстра берлінських страстей», Ізраеля ван Меке- 
нема — автора чудового алфавіту з ренесансною декорацією лі
тер96. Венеціанська орнаментика могла використовуватися мит
цями рукописних книг безпосередньо97 і через праці німецьких 
майстрів, що проникали через Прибалтику і Велике князівство 
Литовське98. Однак, порівняно з рукописами, у заставках цершо- 
друкованого Апостола чимало нового, зокрема усунено бордюр99.

1565 р. першодрукарі випустили два видання Часовника. 
(Перше друкували від 7 серпня до 29 вересня, друге — від 2 ве
ресня до 29 жовтня). Перше видання відоме лише в одному при
мірнику100. Другого знаємо шість примірників: у ДПБ, бібліоте
ці Ленінградського університету (виявлений 1970 р. в Архан
гельській області)101, Королівській бібліотеці Копенгагена, ко
леджах «Корпус Хрісті» в Кембріджі102 та у лондонському колед
жі «Сіон»103.

Обидва видання Часовника формату вісімки; в першому — 173, 
в другому — 172 непагіновані сторінки. Шрифт той самий, що і 
в Апостолі. У другому виданні поліпшено поліграфічне вико
нання, зокрема в ряді місць вирівняно праву лінію шпальти. Ви
правлено також деякі помилки, але з’явилося чимало нових104. 
Важливе політичне значення мала одна заміна тексту: у кількох 
місцях замість молитви за царів взагалі у новому виданні була 
подана молитва за одного «благовернаго царя», за його перемогу 
над «сопротивными»105.

Значення публікації двох видань дешевої малоформатної 
книжки важко переоцінити. Адже Часовник був не лише збірни
ком молитв, але й книжкою для початкового навчання. Закордон
них читачів він знайомив з уживаним у Росії варіантом старо
слов’янської мови. Оскільки книжка вийшла у Росії, її мову і 
шрифт часто також називали російськими («московськими»). Про 
це свідчить рукописний заголовок латинською мовою на унікаль
ному брюссельському примірнику вересневого видання Часовни
ка106. «Orationes Lingua et Caractere Moscoviticae» (молитви 
московською мовою і письмом). В тексті книжки дописано ла
тинські переклади деяких слів, наведено аналогії з польської і 
чеської мов, в кінці додано рукописні «Observationes variae de 
lingua Moschorum» (Різні спостереження про мову московитів). 
Як бачимо, першодрукований Часовник став об’єктом пильних 
студій людини, яка мала певні знання з лінгвістики, цікавилася 
порівняльною граматикою слов’янських мов.
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Вищий порівняно з анонімними рівень датованих видань був 
очевидним і для самих друкарів. Вони мали підстави пишатися 
витвором рук своїх. Саме тому в післямові до московського Апо
стола підкреслено, що видання книг було доручено «делателем: 
Николы чудотворца Гостунского диакону Ивану Федорову да Пет
ру Тимофееву Мстиславцу». Через кілька десятиріч в середині 
XVII ст. «Сказание известно и написание вкратце» знову наго
лошує: «Обретеся некто хитр, разумен и смышлен к таковому 
орудию: у Николы чудотворца Гостунского... диякон званием 
Иоанн Федоров сын, да клеврет его Петр, Тимофеев сын, Мстисла- 
вец, оба явистася искусна таковому хитрому делу»107.

На відміну від українського періоду діяльності Івана Федо
рова, про московський не збереглося архівних документів. Про
цитовані джерела, як і вивчення першодрукованих книг, дають 
змогу висвітлити лише в загальних рисах початковий період ді
яльності Івана Федорова та Петра Тимофієва Мстиславця. Для 
теми книги особливо важливо вияснити біографію першого з них.

У російських джерелах першодрукаря називають Иван Федо
ров, Иван Федоров сын; у білоруських та українських — Іван 
Федорович, Іван Ходорович, Іван Хведорович*, Іван друкар, Іван 
руський друкар, Іван друкар-москвитин. Сам друкар іменував 
себе на Україні Іваном Федоровичем. Відомий польський та бі
лоруський громадський діяч Симон Будний знав друкаря як Іва
на Федорового (Iwana Theodorowego). Сина Івана Федорова 
львів’яни називали Іваном Івановичем, Друкаровичем, Іваном 
палітурником. З цього видно, що Федоров — це не родове пріз
вище. Основним компонентом найменування більшості людей бу
ло тоді ім’я, до якого додавали для розрізнення поміж тезками 
вказівки про ім’я батька або відомості про фах даної особи 
(Іван друкар), її походження (Іван москвитин, Петро Мстисла- 
вець, Максим Грек). Тому не варто писати «І. Федоров», або 
просто «Федоров», що справляє враження, начебто Федоров — 
прізвище в сучасному розумінні слова **.

Форма найменування за іменем батька з суфіксом «-ов», яку 
вживав першодрукар в Росії, свідчить, що він був незнатного 
походження. Лише родовитим феодалам і найбагатшим купцям 
дозволялося «вичать» — вживати патронімічні форми на «-ич», 
«-ович».

Ряд дослідників шукали батьківщину Івана Федорова в різ
них частинах Росії. Особливо була поширена версія про його ка
лузьке походження. Справа в тому, що назву церкви Миколи 
Гостунського, де Іван Федоров був дияконом, пов’язували з се
лом Гостунь Калузької губернії. Насправді назва цієї церкви 
пояснюється тим, що ікона Миколи в ній походила з с. Гостуні108.

Існує також гіпотеза, що Іван Федоров походив з Новгорода109. 
Московський митрополит Макарій оточував себе освіченими нов-

* Українській мові, як і іншим слов’янським, невластивий звук «ф». 
він трапляється лише в словах, запозичених з іноземних мов. Саме тому 
ім’я грецького походження Федір на Україні вимовляли Хведір або навіть 
Ходор, Ходір.

** Імена Іван і Федір належали до найпоширеніших, тому не дивно, 
що в московському Друкарському дворі у XVII ст. працювали щонайменше 
три Івани Федорови — складальник, палітурник і дяк (ЦДАДА, ф. 1182, 
on. 1, спр. 8, арк. 5; спр. 36, арк. 26—54; ф. 141, on. 1, спр. 44, арк. 6, 7).
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городцями. Певні зв’язки з церквою Миколи Гостунського Мака- 
рій мав ще будучи новгородським митрополитом.

Відомий російський дослідник геральдики В. К. Лукомський до
водив, що Іван Федоров походив з білоруської шляхетської роди
ни Рогоз (Рагоз)110, з якої вийшли два київські митрополити 
(Мисаїл, що займав митрополичу кафедру в XV ст., і Михайло, 
який 1596 р. прийняв унію). Єдиним доказом на користь цієї гі
потези є схожість гербового знака, який Іван Федоров вживав у 
своїх українських виданнях, з шляхетським гербом Рагоза. Од
нак згаданий знак схожий також на інші герби польських, біло
руських та українських шляхетських родів та на міщанські гер
бові знаки. Під час перебування в Білорусії та на Україні Іван 
Федоров ніколи не називав себе шляхтичем.

Існує також припущення про походження Івана Федорова з 
білоруського містечка Петкевич, про що буде йти мова далі.

Під час перебування на Україні і в Білорусії Іван Федоров 
залюбки називав себе москвитином, «друкарем з Москви». Без 
сумніву, він був патріотом своєї батьківщини, пишався, що похо
дить з Росії. Від’їзд з Росії був для нього виїздом «от земля и 
отечества и рода нашего»111. Щоправда, поза межами Росії «мос- 
квитинами» вважали тоді не лише москвичів, але й усіх підда
них Російської держави, Московського царства, інколи навіть тих 
неросіян, які побували у Москві112 (подібно до того, як на Укра
їні «ляхами» називали інколи незалежно від їх національності 
усіх, хто жив довго у Польщі, «волохами» — тих, хто побував у 
Молдавському князівстві). У самій Росії «москвитинами», розу
міється, могли називати лише людей з Москви або її околиць. 
Те, що найменування «москвитин» вживали не лише українські 
знайомі друкаря, але й він сам, багато дослідників вважають до
статнім доказом, що походив друкар з Москви. На наш погляд, 
само по собі це не є вирішальним аргументом на користь тези 
(хоч вона і є цілком вірогідною) про московське походження 
Івана Федорова. По-перше, до Білорусії і України він прибув з 
Москви і міг називати себе іменем того міста, де він став 
відомим як фахівець, а не того міста, звідкіля походив. По-друге, 
діючи на Україні, Іван Федоров міг вживати слово «москвитин» 
в ширшому значенні — так, як воно розумілося його оточенням*. 
Ми вважаємо походження Івана Федорова з міста Москви або 
її близьких околиць досить ймовірним. Адже в тих російських 
джерелах, де Петра Тимофієва називають Мстиславцем, тобто 
підкреслюють його походження з Мстиславля, про рідне місто 
Івана Федорова нічого не сказано. Правда, і це можна пояснити 
тим, що вказівка на походження була потрібна, щоб розрізнити 
Мстиславця з-поміж інших Петрів Тимофієвих, а для Івана Фе
дорова достатньою підставою ідентифікації була згадка про по
саду диякона церкви Миколи Гостунського. Крім того, Петро, 
очевидно, прибув до Москви уже дорослим, а Іван Федоров міг 
переїхати туди ще в молодому віці. Отже, ні один з аргументів 
на користь московського походження Івана Федорова не є оста-

* У грецькій післямові Біблії, датованій 12 серпня 1581 р., друкар 
іменується Іваном сином Федора «з Великої Росії» (Megale Rosia), в той 
час як у  відповідному місці церковнослов’янського тексту читаємо: «Іоаном 
Федоровым сыном з Москвы».
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точним, але разом вони дають підстави вважати цей варіант 
найбільш ймовірним.

У післямовах московських видань Іван Федоров названий ди
яконом. Після від’їзду з Москви Іван Федоров не іменував себе 
дияконом, не згадано цей сан і в його епітафії. Припускають, що 
друкар втратив духовний сан ще до від’їзду з Москви, бо овдовів. 
Але цікаво, що український дослідник старовини, дерманський 
архимандрит Єрофій Лобачевський мав, ймовірно, документ, в 
якому Іван Федоров названий дияконом вже під час перебування 
на Україні (Лобачевський вказував, що з 1575 р. «строїтелем» 
Дерманського монастиря став «диякон Іоанн», хоч нічого не зга
дував про його видавничу діяльність)113. Мабуть, дияконське 
звання було надане друкареві для того, щоб він міг мати певне 
становище в суспільстві і якесь постійне джерело прибутків, але 
не виключена можливість і того, що дияконом він став ще перед 
початком своєї друкарської діяльності.

Вже кілька поколінь істориків намагаються встановити, де 
навчався Іван Федоров друкарської майстерності. Не тільки ро
сійські книгознавці XIX ст., але навіть деякі вчені першої по
ловини XX ст. писали, що Іван Федоров був учнем датського 
друкаря Ганса Мессенгейма-Богбіндера. На чому грунтується це 
твердження? Ще наприкінці XVI ст. в Данії надруковано істо
ричні праці, де говорилося, що Іван Грозний запросив з Данії 
різних ремісників, в тому числі друкарів, а також, що запрошен
ня це прийняв Ганс Богбіндер, який, однак, незабаром відмовив
ся від наміру заснувати у Москві друкарню. Врешті, в першій по
ловині XIX ст. опубліковано лист Іванові IV від датського коро
ля Крістіана III, який заохочував російського царя перейти на 
лютеранство і повідомляв, що посилає до нього свого слугу Мес- 
сенгейма «з Біблією і двома іншими книжками, у яких викладено 
суть нашої християнської віри». Однак, як довів 6. Л. Немиров- 
ський, невідомо, чи дійсно відбулася поїздка Мессенгейма, який 
до того ж, ніколи не займався друкарством. Таким чином, нема 
підстав зображати його «російським Гутенбергом», засновником 
друкарства у Росії і вчителем першодрукарів Івана Федорова та 
Петра Мстиславця114.

Уважне вивчення всіх доступних примірників першодрукова- 
них російських книжок дало підставу радянським книгознавцям 
дійти висновку, що Іван Федоров освоїв основи друкарської тех
ніки від майстрів Анонімної друкарні, що саме у цій друкарні 
він, найбільш ймовірно, поступово вдосконалив свою майстерність. 
Водночас не слід ігнорувати і джерел, які дають змогу зробити 
висновок про знайомство Івана Федорова з досягненнями іно
земних друкарів і митців. Відкидаючи властиву буржуазній на
уці «теорію впливів», сучасні радянські дослідники наголошують 
иа потребі об’єктивного вивчення культурних і мистецьких зв’яз
ків, з врахуванням як подібностей, так і різниць у явищах куль
турного життя, що зумовлювалося конкретними соціально-еконо
мічними та політичними умовами115. У післямові Апостола 1564 р. 
прямо сказано, що при заснуванні у Москві друкарні планувало
ся, «какобы изложити печатные книги, якоже в Греках и Вене
ции», в цитованому вже «Сказании» йдеться про рішення «тако... 
в царствующем граде Москве учинити, яко же в Греках и в не-
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мецких землях, в Виницеи и во Фригии и в Белой Руси, в Литов- 
стей Земли и прочих тамошних странах»116. Тут треба пояснити, 
що під Білорусією розуміли також Україну: ще в XVII ст. укра
їнську мову гетьманських універсалів називали в Росії «білорусь
кою»117. Під Фрігією слід розуміти не Францію, як пропонує дех
то з дослідників, а Фрягію — Італію. Тим більше, що трохи далі 
сказано про Івана Федорова та Петра Тимофієва: «Глаголют же 
неции о них, яко от самех тех фряг таковое учение прияста»118.

Згадка про фрягів дала привід частині істориків вбачати у 
московському друкарстві наслідування венеціанського, причому 
посередником у передачі досвіду італійців називали Максима 
Грека119: адже ж він був знайомий з самим Альдом Мануцієм. 
Не можна не враховувати і того, що в Росії основні терміни по
ліграфії були запозичені з італійської мови: «штамба» (друкар
ня, італ. stampa); тередорщик (друкар, що відбиває текст, італ. 
tirratore), батирщик (той, що накладає фарбу на літери, італ. 
battiore), піан (верхня дошка у верстаті, італ. piano) і ряд 
інших120. На відміну від цього, вказував М. М. Тихомиров та 
інші дослідники, друкарі на Україні вживали деякі німецькі 
терміни121. Останнє не зовсім точно: поряд з німецькими термі
нами (друкарня, зицер, прасмайстер) вживалися на Україні і 
терміни італійського походження (пунсон, інколи теж штамба), 
а також слов’янські (пилкар, чорнило, письмо та інші)122. Все ж, 
безсумнівно, в Росії на світанку книгодрукування італійська 
термінологія була більш поширена, ніж на Україні. Звідси вис
новок: російські першодрукарі були знайомі з друкарською техні
кою італійських майстрів як від самих італійців, так і через гре
ків чи південних слов’ян.

З іншого боку, Джілс Флетчер прямо писав, що друкарський 
верстат і літери привезли до Москви з польської держави123. Це 
твердження цитує 6. Л. Немировський на доказ своєї гіпотези, 
що в 30-ті роки XVI ст. Іван Федоров міг працювати у краків
ській друкарні Ф. Унглера. В одному з видань цієї друкарні 
(Івана Львів’янина «Історичне пояснення животворних страстей 
Христа». Краків, 1538 — латинською мовою) виявлено заставку, 
близьку до однієї з заставок федоровських видань. Крім того, в 
латинсько-польському Псалтирі 1539 р. з друкарні Унглера є 
герб Кміти, на який схожий пізніший герб Івана Федорова124.

Основним аргументом на користь версії про перебування Фе
дорова на навчанні у Кракові Є. Л. Немировський вважає запис 
про те, що 1532 р. ступінь бакалавра отримав «Joannes Theodo- 
rus Moscus canonicus Crasnostaviensis» (Іван Федір москвитин*, 
красноставський канонік). В книзі запису вступників до універ
ситету під 1529 р. згаданий «Johannes Theodori de Phyetkowycze 
dioc. Cracoviensis» (Іван син Федора з Петковиць Краківської 
єпархії), а в актах 1533—1534 рр. фігурує бакалавр Теодор 
(Федір)125. Вказівка про те, що «Іван Федір» став пізніше 
красноставським каноніком, дописана іншою рукою. На думку 
Є. Л. Немировського, це могло статися випадково: Федора начеб
то сплутали з Томою, родом з Красного Ставу. Названі в акті

* Не виключена можливість, що «Moscus» тут не етнонім, а прізвисько, 
не пов’язане з походженням даної особи з Москви або Росії.
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про запис «Phyetkowycze» — це, мабуть, Пйонтковіце в Південній 
Польщі. Менш ймовірне припущення, що йдеться про Пєткевичі 
в Білорусії, а назва єпархії вказана помилково.

Так чи інакше, Іван син Федора, який вчився у Кракові, по
ходив з Польщі або Великого князівства Литовського. А для пер
шодрукаря Івана Федорова переїзд до цих країн означав виїзд 
в «страны незнаемы». Отже, нема підстав для ідентифікації пер
шодрукаря з вихованцем Краківського університету, який мав те 
саме ім’я і по-батькові. А якщо так, то відпадає головний аргу
мент на користь припущення Є. Л. Немировського, що саме 
Івана Федорова стосуються слова Флетчера про привезення 
друкарні до Росії з Польщі.

Натомість, як вже згадувалося, є певні підстави пов’язувати 
ці слова Флетчера з даними, які говорять про участь Петра 
Мстиславця в надрукуванні одного з безвихідних видань — се- 
редньошрифтного Євангелія. Втім, все, що відоме про початок 
діяльності Мстиславця,— це більш або менш вірогідні припущен
ня й умовиводи. Як вказувалося, прізвисько Мстиславець пояс
нюється походженням його з східнобілоруського міста Мстислав- 
ля126. Правда, сам друкар називав себе пізніше також Мстислов- 
цем. Однак наголос у цьому слові ставився на першому складі 
(Мстйславець, Мстйсловець)127, а ненаголошена літера «о» у бі
лоруській мові означала звук «а». Всупереч твердженню деяких 
авторів, у церковнослов’янських текстах Петра Мстиславця мож
на знайти і сліди впливів білоруської мови.

У післямовах московських першодрукованих Апостола та Ча- 
совників, у передмові заблудівського Євангелія учительного, як 
і в передмові Симона Будного до його польського перекладу Біб
лії, Петро Мстиславець згадується на другому місці, після Івана 
Федорова. В такому ж порядку пізніше перелічено майстрів в 
обох «Сказаниях» з тією різницею, що Петро названий тут клев
ретом Івана Федорова. У наш час це визначення асоціюється з 
уявленням про підпорядкування чи залежність людини, яку так 
називають, однак у ХУІ ст. клеврет означало просто «співробіт
ник, товариш»128.

Розглядаючи видання, виконані Петром Мстиславцем само
стійно, А. С. Зьорнова дійшла висновку, що за рівнем майстер
ності у відливці літер і наборі він не поступався Іванові Федоро
ву129. З іншого боку, порівнюючи гравюри спільних і окремих 
видань обох друкарів, О. О. Сидоров вважав можливим припус
тити, що Петро Мстиславець якоюсь мірою навчав Івана Федо
рова малювати або вирізувати дошки для фігурних гравюр. До
слідник гадає, що Петро Мстиславець раніше засвоїв техніку 
перехресного штрихування, а Іван Федоров оволодів нею піз
ніше13Q.

У зв’язку з білоруським походженням Петра Мстиславця 
багато істориків висловлювали припуіцення, що він навчився 
друкарства ще до приїзду в Москву, можливо, у друкарні Ско
рини або в берестейській кальвіністській друкарні131. Однак не 
виявлено істотних схожостей в оформленні продукції цих друка
рень і тих видань, які друкував Петро Мстиславець чи то само
стійно, чи у спілці з Іваном Федоровим. Деякі автори безпідстав
но називають Івана Федорова у всіх відношеннях учнем Петра
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Мстиславця. Навіть російський церковним історик Є. Є. Голубин- 
ський гадав, що у Москві заїжджий білорус був змушений усу
ватися на друге місце, хоч начебто і був кваліфікованішим майст
ром від свого колеги — москвича. При цьому Голубинський 
забуває, що і в білоруському місті Заблудові Іван Федоров, хоч 
тепер іноземцем став уже він, залишився на першому місці132.

Порівнюючи післямову, самостійно написану Іваном Федо- 
ровим у Львові, з післямовами самостійних віленських видань 
Цетра Мстиславця, доходимо висновку, що за літературним хис
том Іван Федоров набагато перевищував свого колегу. Отже, хоч 
обидва вони були визначними майстрами друкарства і обидва 
брали участь у редагуванні тексту московських видань, не ви
падково Івана Федорова названо всюди на першому місці. Літе
ратурна праця високо цінувалася сучасниками, тому з двох рів
них за становищем першодрукарів авторитетнішим був саме він. 
Але, зрозуміло, три московські видання 1564—1565 рр. слід вва
жати спільними виданнями Івана Федорова і Петра Мстиславця, 
не приписуючи їх лише першому з них. Тому важко зрозуміти, 
чому й тепер деякі автори про Апостол 1564 р. пишуть, що він 
«надрукований Іваном Федоровим»133. Те саме стосується й обох 
видань Часовника.

Друге видання московського Часовника завершене Іваном Фе
доровим та Петром Мстиславцем 29 жовтня 1565 р., а вже 
8 липня 1568 р. обидва першодрукарі розпочали друкування Єван
гелія учительного в білоруському містечку Заблудові. Врахову
ючи час, потрібний на підготовку до роботи друкарні на новому 
місці, слід визнати, що майстри виїхали з Росії незабаром після 
закінчення Часовника, наприкінці 1566 або на початку 1567 року.

Яка була причина виїзду першодрукарів з Москви? Не під
тверджуються фактами домисли багатьох істориків, від М. М. Ка
рамзіна до С. В. Бахрушина, про особливу роль переписувачів 
книжок у русі «темних людей» проти друкарів. Переписувачі не 
становили хоч трохи ваговитої суспільної сили, та й друкарство 
тогочасне не зменшувало попиту на рукописну книгу134. Фран
цуз Андре Теве, який опублікував свою книжку 1584 р., і ан
глієць Джілс Флетчер, який був у Москві 1588 р., пишуть про 
пожежу московської друкарні. Але безпідставні твердження ба
гатьох авторів135, начебто «юрба спалила друкарню Івана Федо
рова». Згоріти могла друкарня, з якої вийшли анонімні видання, 
або друкарня, що діяла після виїзду Івана Федорова. Останнє 
могло трапитися 1571 р. під час нападу Девлет-Гірея. Якщо ж 
пожежа була у друкарні Івана Федорова і Петра Мстиславця, 
то, в усякому разі, було врятовано від вогню пунсони і дошки 
дереворитних оздоб136.

М. М. Тихомиров та Т. М. Протасьєва висловлювали думку, 
що першодрукарі виїхали до Великого князівства Литовського 
на згоду царя, який прагнув допомогти православним напередод
ні Люблінської унії. Без відома царя, мовляв, важко було пе
ревезти через кордон друкарське майно «на кількох возах»137. 
Однак найважчої частини друкарні — верстата — першодрукарі 
не вивезли, в Заблудові Ходкевичу довелося «учинити» нове об
ладнання. А пунсони і дошки дереворитних оздоб важили не так 
то й багато.
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На думку М. М. Тихомирова, документальним підтверджен
ням згоди Івана IV на від’їзд першодрукарів є «Респонс...» (від
повідь) «невідомого православного автора» на анонімну като
лицьку брошуру 1753 року 138. Однак автор «Респонсу» Михайло 
Козачинський (1699—1755) своє припущення про згоду царя на 
від’їзд до «Литви» Івана Федорова зробив лише на тій підставі, 
що у післямові львівського Апостола є прихильна згадка про ро
сійського царя. Козачинський, колишній префект Києво-Могилян- 
оької академії, був на той час архімандритом православного 
Слуцького монастиря у Білорусії. Щоб довести права право
славних на Заблудівську церкву, він покликався на те, що фун
датор її Г. Ходкевич був православним, і доводив це матеріа
лами з післямови львівського Апостола і з передмови заблудів- 
ського Псалтиря. Як видно з його листування і зі згаданого 
«Респонсу», Козачинський не мав про життя і діяльність Івана 
Федорова ніяких інших джерел, крім цих федоровських видань.

Вимушений, а не добровільний характер свого від’їзду під
креслював і сам Іван Федоров. Він згадував, що його вигнано 
«през'Ьлнаго ради озлобленія» представників панівної верхівки — 
«многих начальник и священноначальник и учителей», які обви
нувачували друкарів, «хотячи благое в зло превратити и божие 
діло в конец погубити, якож обычай есть злонравных и ненау- 
чоных и неискусных в разумЪ человек»139.

Отже, сказано досить чітко: переслідування першодрукарів 
походили як від світських «начальників», так і від «священно- 
начальників»— верхівки православної церкви. Під згаданими у 
тексті учителями слід розуміти також ідеологів офіційного право
слав’я. Іван Федоров твердить, начебто цар був непричетний до 
репресій щодо нього, але це писалося, без сумніву, з диплома
тичних міркувань. В тодішніх умовах неможливо собі уявити, 
щоб хтось наважився переслідувати керівників державної дру
карні всупереч волі самодержця. Якщо навіть ініціаторами ре
пресій були представники боярської опозиції Іванові Грозному 14°, 
то цим людям вдалося настроїти проти друкарів і самого царя. 
Це було неважко: адже саме на цей час припадають перші роки 
опричнини з її атмосферою репресій, підозри до справжніх чи 
уявних опозиціонерів, заохочування доносів. Є. Л. Немиров- 
ський вказує, що причиною гонінь могли бути не друкарська ді
яльність першодрукарів, а їх політичні симпатії. Певну роль, при
пускають, відіграли і репресії щодо причту церкви Миколи Гос- 
тунського, здійснювані з відома, ймовірно, й з ініціативи, самого 
царя 141. Як гадає М. Гембарович, першодрукарів спонукало до 
виїзду загострення переслідування Ісайї Кам’янчанина, з яким 
обидва вони могли спілкуватися після приїзду цього вченого ук
раїнського ченця до Москви 142.

Ряд авторів доводять, що основною причиною обвинувачень 
в єресі було втручання друкарів у текст «священних» книг 143. 
Проти цього припущення висувають той аргумент, що виправлені 
першодруковані тексти повторювалися у наступних московських 
пиданнях, санкціонованих державною владою. Але відсутність 
у майже всіх досліджених примірниках Апостола 1564 р. вклад
них записів 60—80-х років 144 може пояснюватися не централі
зованим способом поширення видання145, а якраз тим, що книга
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спершу викликала незадоволення влади, і тираж деякий час ле
жав без руху на складі.

Так чи інакше, першодрукарям довелося виїхати «в ины стра
ны незнаемы»—до Великого князівства Литовського. Як згаду
валося, «незнаемым» краєм воно було для Івана Федорова, який 
писав ці рядки. Для Петра Мстиславця виїзд до білоруських зе
мель Великого князівства Литовського був поверненням на ба
тьківщину. Ось чому науковці припускають, що, коли вияснила
ся неможливість займатися книгодрукуванням у Москві, саме 
Петро Мстиславець переконав Івана Федорова обрати для даль
шої роботи Велике князівство Литовське.

но благочестивый государь Жикгимонт Август, король польский 
и великий князь литовский, русский, прусский, жемойтский, ма- 
зовецкий и иных, с всеми паны рады своея»146. Припускають, що 
вони зустрілися на одному з сеймів Великого князівства Литов
ського, який відбувся між 1566 і 1568 рр. Однак пани-рада (се
нат князівства) збиралися не тільки в час сеймів 147, а тому не 
можна мати повної впевненості щодо дати прийняття друкарів 
королем і панами-радою.

Важливий факт біографії Івана Федорова і Петра Мстиславця 
у цей період — зустріч з Симоном Будним, одним з найактивні
ших діячів реформаційного руху в Білорусії148. Як відомо, Будний 
критикував догматику і практичну діяльність католицької і пра
вославної церков. Розмова між ним і російськими друкарями, як 
видно з контексту згадки про неї, була дружньою, отож є під
стави припускати наявність у їх світогляді певних збіжностей 149.

Незабаром після приїзду Івана Федорова і Петра Мстислав
ця їх запросив до себе на службу Григорій Ходкевич, який з 
1555 р. був київським воєводою, а з 1566 р.— великим гетьманом 
литовським. Ходкевич походив з боярського київського роду Ходь- 
ковичів 15Q. Він залишився усе життя прибічником православ’я 
і рідної мови, сприяв культурним взаєминам України і Білорусії 
з Росією. Дружина гетьмана Катерина Вишневецька, родом з 
України (сестра засновника замку на Малій Хортиці Дмитра 
Вишневецького), також брала участь у культурно-освітній діяль
ності.

Г. Ходкевич вже досить давно планував заснувати друкарню. 
Ще 1561 р. він був у числі тих, які доручали Ісайї Кам’янчанину 
роздобувати в Москві список біблії, що його можна було б вико
ристати для публікації цієї книжки «нашему народу християнсь
кому русскому литовському, да и русскому московскому, да и по
всюду всем православным християнам, иже в Болгарах, и в Сер
бах, в Мылтянех и Волосех»151.

Запросивши до себе московських друкарів-емігрантівг 
Г. О. Ходкевич вирішив заснувати друкарню в Заблудові, на 
південь від Білостока 152. Незадовго перед цим він надав цьому
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поселенню права містечка, грамотою 1563 р. фундував тут право
славну церкву, костьол, шпиталь. Навколишні села були в той 
час білоруськими, в містечку, крім білорусів, мешкали також 
поляки. В заблудівському говорі помічено і деякі українські ри
си 153. Заблудівщина лежала недалеко українсько-білоруської ет
нічної межі, яку О. Яблоновський на основі антропонімічних да
них XVI ст. проводив північніше Заблудова (по р. Супраслі), 
а Ю. Ф. Карський на основі діалектологічних досліджень кінця 
XIX ст.— південніше Заблудова (на північ від м. Нільська)154. 
Остання лінія відповідає давньому північному кордонові Бере
стейського князівства 155, що може вказувати на стабільність ет
нічних кордонів у цьому районі156.

Пов’язаність родини Г. О. Ходкевича одночасно з Білорусією 
і з Україною, близькість Заблудова до білорусько-української ет
нічної межі спричинилися до того, що в розумінні Г. Ходкевича 
і його дружини К. Вишневецької «проста мова» означала своє
рідне білорусько-українське «койне», властиве багатьом літера
турним пам’яткам того періоду 157. Важливо мати це на увазі, бо 
Г. О. Ходкевич, засновуючи друкарню, прагнув видати книжки 
саме в перекладі на «просту мову», зрозумілішу і для білорусів, 
і для українців, ніж мова церковнослов’янська. Що такий пере
клад був дуже потрібний, видно з . тієї популярності, яку мали 
рукописні білоруські та українські «учительні євангелія»158. Сам 
Ходкевич писав у передмові до Євангелія учительного, що «по
мыслил... ижебы сию книгу выразумЪния ради простых людей пре- 
ложити на простую молву, и имЬл... о том попеченіє великое» 
(курсив наш.— Я. /.). На жаль, гетьману відрадили робити це: 
«И совещаша ми люди мудрые в том писмЪ, иже прекладанієм 
з давных пословиц на новые помылка чинится немалая, якоже 
и нин'Ь обретается в книгах новаго переводу»159. Намір Григорія 
Ходкевича видати перекладне Євангеліє учительне було здійс
нено щойно єв’їнською друкарнею 1616 р., причому частина ти
ражу присвячена Ганні Ходкевичівиі — внучці Єроніма, брата 
Г. Ходкевича. Припускають, що в другій половині XVI ст. проти 
таких перекладів виступили емігранти з Росії — князь Курбсь- 
кий, колишній троїцько-сергіївський ігумен старець Артемій, який 
жив при дворі князя Юрія Слуцького. Та й Іван Федоров міг по
боюватися, що у наборі книги «простою мовою» він би припустив
ся більше помилок, ніж у текстах церковнослов’янською мовою* 
йому добре знайомою 16Q.

Ідея зробити друковані книги зрозумілими для «простих лю
дей» була особливо близька самому Ходкевичу і відмовився від 
неї він лише під тиском тогочасних літературних авторитетів. Це 
видно з того, що і пізніше він повертався до наміру перекладати 
церковнослов’янські книги на народнорозмовну мову. І знову 
вдалося його переконати, що перекладання може призвести до 
помилок, через які «єреси умножаются»161. В таких умовах обид
ва відомі заблудівські видання, всупереч планам видавця, ви
йшли церковнослов’янською мовою, а риси білоруської мови є 
лише у передмовах Ходкевича і, меншою мірою, у передмовах від 
друкарів.

Серед заблудівських книжників, що брали участь у редагу
ванні, був, ймовірно, заблудівсько-городенський (підляшський)
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протопоп Нестор Козменич. Він мав для цього відповідні кваліфі
кації: у 1591 р. Нестор став однією з трьох осіб, яких єпископ
ський собор Київської митрополії призначив відповідальними за 
виправлення книг перед друком 162. До речі, пізніше Нестор Коз
менич як протопоп Підляшшя став патріаршим екзархом у пів
нічно-східній частині київської митрополії і відігравав важливу 
роль у боротьбі проти церковної унії 163. Після смерті Федорова 
заблудівський протопоп залишився винен йому 15 кіп грошей, як 
гадають, за взяті на продаж книги *.

Заблудівське Євангеліє учительне — книга формату фоліо, во
на відкривається скромним титульним аркушем, де під заставкою 
тим же шрифтом, що і решта тексту, вказано її назву, місце 
видання і прізвище видавця, час, протягом якого друкувалася 
книжка (від 8 липня 1568 р. до 17 березня 1569 р.).

Учительне євангеліє — це збірка повчань на теми євангель
ських текстів, які читалися по неділях і святах. У Заблудові 
опубліковано той її різновид, укладення якого приписували 
патріархам Філофею або Калісту І; сучасний грецький дослідник 
Думітру Б. Гоніс називає укладачем Іоанна IX Агапіта. Перекла
дено твір з грецької на церковнослов’янську, ймовірно, 1407 р. 
кимось з оточення київсько-московського митрополита Кипрі- 
ана 164; крім творів візантійського та болгарського походження, 
тут було вміщено «Кирила недостойного мніха слово на вознесе
т е  господнє» — твір одного з найвизначніших представників лі
тератури Київської Русі турівського єпископа Кирила 165. Порів
няння тексту «Слова...» Кирила Турівського з публікацією, здійс
неною на основі найстарішого списку (XIII ст.), не виявило іс
тотних відмінностей, а лише орфографічні зміни і перестановки 
окремих слів. У тих випадках, коли списки XVI ст. відмінні від 
найстарішого, текст заблудівського друку йде за пізнішими текс
тами 166. Лише в окремих випадках зустрічаємо варіанти, яких 
нема ні в одному з опублікованих рукописів. Послідовно усуне
но ряд орфографічних болгаризмів («Ъ» в кінці слова, редуко
вані голосні, написання «гы», «хы»). З другого боку, давньо
руські форми з «ж» замінені формами з «жд». Давньоруський 
гіперизм «Олеон» замінено на «Елеон», замість «цесар» надруко
вано «цар», замість «бо» відновлено старослов’янське «убо».

Євангеліє учительне, закінчене у березні 1569 р., було остан
ньою спільною працею Івана Федорова і Петра Мстиславця. На
прикінці вересня того ж року Іван Федоров вже самостійно почав 
друкувати у Заблудові Псалтир з Часословцем, а його колега 
переїхав до Вільна. Буржуазні історики часто пояснювали від’їзд 
Петра його незгодами з Іваном Федоровим. Ймовірніше, однак, 
інше пояснення. Саме під ту пору у Любліні відбувся сейм, що 
проголосив унію, тобто фактичне підпорядкування Великого кня
зівства Литовського феодальній Польщі. Припускають, що Петро 
Мстиславець як білорус краще усвідомлював, що означала ця 
зміна, і тому попрямував до Вільна, де низка білоруських міщан- 
патриціїв і шляхтичів задумували організувати друкування для 
боротьби проти наступу на політичні і культурні права білорусь-

* Збереглися примірники обох федоровських Апостолів, підписані Нес
тором.
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кого народу 167. Ініціаторами відкриття друкарні стали упітськии 
староста Іван Зарецький та його брат, віденський бурмистер Зе- 
новій Зарецький. Значні матеріальні засоби для відкриття дру
карні надали віденські міщани Кузьма і Лукаш Мамоничі, в бу
динку яких і відкрилася друкарня. Співвласниками вважалися 
Кузьма Мамонич і Петро Мстиславець, але технічним керівни
ком, без сумніву-, був Мстиславець. Він видрукував у Вільні Єван
геліє (1575) і Псалтир (закінчений в січні 1576 р.). Дальша до
ля Петра Мстиславця невідома. Його шрифти зустрічаються у 
пізніших острозьких виданнях — Книзі о постничестві 1594 р., 
Букварі 1598 р., Часослові 1602 р.168 В цих книжках, як і в де
яких інших острозьких публікаціях (Маргарит, 1595; Отпис на 
лист Іпатія Потія, 1598, Лікарство на оспалий умисл чоловічий, 
1607), є і відбитки з віденських дереворитних дощок Мстислав
ця. Використовувалися дошки Мстиславця й іншими українсь
кими друкарями — Кирилом Транквіліоном Ставровецьким (поча- 
ївське «Зерцало богословії» 1618 р.), Тимофієм Вербицьким (два 
Часослови, Псалтир 1628 р., Требник, який Вербицький опублі
кував 1635 р. у Кимполунгу в Румунії), українсько-білоруським 
друкарем Спиридоном Соболем, румунськими друкарями в Го- 
ворському і Дяльському монастирях. Ці ж друкарі вживали і 
дошки з московського Апостола — очевидно, ті, що перейшли 
до Мстиславця при розділі майна між ними та Іваном Федоро-
ВИМ 169.

Поки Петро Мстиславець займався підготовкою до відкриття 
нового друкарського підприємства у Вільні, Іван Федоров роз
почав, цим разом уже сам, друкування у Заблудові Псалтиря з 
Часословом. Вперше кирилична книжка, де було поєднано Псал
тир з послідуванням і Часослов, була опублікована Віченцо Вуко- 
вичем у Венеції 1545 р., однак заблудівське видання не подібне 
до венеціанського. Перше самостійне видання Івана Федорова — 
формату четвірки, найбільш повний примірник (лондонський) має 
370 аркушів, але, ймовірно, їх було 37417°. Перші 18 аркушів 
иенумеровані, з них аркуші 9—12 позначено зростаючою кіль
кістю дужок. Повна сторінка складається з 17 рядків. Лицева 
сторона першого ненумерованого аркуша відіграє роль скромно
го титульного аркуша, на якому таким шрифтом, яким видру
кувана вся книга, вказана її назва, зазначено, що друкувалася 
вона «В мЪсте Заблуд овью» від 26 вересня 1569 р. до 23 березня 
1570 р. На звороті — герб Г. О. Ходкевича. На 2-му ненумерова- 
ному аркуші «Иван Феодорович Москвитин» просить виправля
ти можливі помилки і його не виклинати за них. На 3—5-му не- 
нумерованому аркуші — передмова Г. О. Ходкевича, який пише, 
що він «учинил варстат друкарский» для видрукуваиня Псалти
ря, у текст якого порівняно «з ыными Псалтырми» внесено ви
правлення, «де в чом помылка была». Далі йде «Предословіє» 
і «Чин како подобает пЪти Псалтирь», а на звороті 18-го нену
мерованого аркуша — гравюра із зображенням царя Давида.

На 1—240 аркушах першої пагінації — текст Псалтиря, на 
арк. 241—274 — приспіви на свята (текст такий же, який піз
ніше друкувався у місячних мінеях і в Тріодях), Часослов (арк. 
1—60 другої пагінації), календарні покажчики, пасхальні табли
ці та ключі до них (арк. 61—74 другої пагінації). В останній час-
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тині вперше в практиці кириличного друку застосовано різні 
форми табличного складу — в клітинках граф і без них, на тлі 
зображення руки Дамаскина тощо*. Аналогічно оформлені по
кажчики в рукописних книгах вживалися давно 171, зокрема, є во
ни в Ужгородському півуставі XIV ст., що його вважають копією* 
з ранішого київського оригіналу.

Честь першої друкованої згадки про Псалтир з Часословом 
припадає українському історикові Д. І. Зубрицькому 172, який, оче
видно, знайшов цю назву у списках книжок братського архіву. 
1844 р. М. П. Погодін придбав досить декомплектований (лише 
270 арк.) примірник на Нижегородському ярмарку. Цей при
мірник (тепер він у ДПБ) довго вважали унікальним. Щойно на
прикінці XIX ст. значно більш повний примірник (326 аркушів) 
виявлено у західноукраїнському селі Тиряві Волоській побли
зу м. Сянока. У цьому примірнику, на відміну від попереднього* 
збереглася фронтиспісна гравюра із зображенням Давида. При
мірник з Тиряви надійшов до Церковного музею у Львові (те
пер у ЛДМУМ). 1968 р. Дж. С. Г. Сіммонс опублікував пові
домлення про наявний у Лондоні третій примірник, набагато пов
ніший від двох інших (370 аркушів з ймовірних 374) 173.

Виявлений англійським книгознавцем примірник зберігається 
у бібліотеці лондонського Лембетського палацу — резиденції Кеи- 
терберійських архієпископів, які очолюють англіканську церкву. 
Оправа не оригінальна, але вона має суперекслібріс з гербом архі
єпископа Річарда Бенкрафта (1544—1610). Отже, книжка була 
в Лембеті вже на початку XVII ст.174 Бенкрафт, який навчався 
у Кембріджі, був з 1597 р. лондонським єпископом, з 1604 р.— 
кентерберійським архієпископом, з 1608 р.— канцлером Оксфорд
ського університету. Він писав спрямовані проти пуритан публі
цистичні твори, керував редагуванням офіційно схваленого анг
лійського тексту біблії 175. Саме цим можна пояснити зацікавлен
ня його церковнослов’янськими літургічними текстами.

Ходкевич дбав про матеріальне забезпечення друкаря і дару
вав Іванові Федорову (не знаємо, у власність чи в орендне во
лодіння) «чимале село». У передмові до Псалтиря Г. О. Ходке
вич обіцяв і надалі не шкодувати праці й коштів на видання кни
жок для білорусів та українців: «Я такоже и вперед працы и на
кладу моего жаловати не буду и другьія книги... друковати дам» 
(арк. 6 ненум.). Однак незабаром Ходкевич відмовився від пла
нів, які виношував так довго. Як пише першодрукар, гетьман* 
захворівши перед смертю, повелів Іванові Федорову припинити 
друкарство і зайнятися рільництвом. В чому причина такої змі
ни настроїв Г. О. Ходкевича? Вказують, що становище Ходке- 
вича стало більш хитким 176, бо 1 липня 1569 р. підписано унію* 
згідно з якою Польща і Велике князівство Литовське об’єдна
лися в одну державу (Річ Посполиту), причому більшість укра
їнських земель Литовського князівства перейшла до складу Ко
рони — польської частини Речі Посполитої. І після унії один

* За допомогою «руки Дамаскина» подавався наочний спосіб вирі
шення на пальцях задач з хронології (визначення сонячних і місячних 
циклів, індиктів, встановлення днів тижня за їх  датами, дат рухомих свят- 
тощо). Старовинне зображення такої руки було ще в 1829 р. на стінах 
церкви Лаврівського монастиря на Підкарпатті.
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з найвищих сановників Великого князівства Литовського і всієї 
Речі Посполитої аж ніяк не втратив юридичних і економічних 
можливостей займатися видавничою діяльністю. Але він вже був 
хворий. Помер Ходкевич в листопаді 1572 р., проте ще за деякий 
час перед смертю, як видно зі слів Івана Федорова, Г. О. Ход
кевич впав у психічну депресію, яка лише посилилася внаслідок 
невдачі спрямованої проти унії політики його самого та інших 
православних магнатів. Ходкевич відійшов від політичного життя, 
відмовився і від просвітницьких планів. Ось чому Псалтир з Ча
сословом 1570 р. став останнім заблудівським виданням.

Хоч у Заблудові вийшло всього дві книжки, у змісті й оформ
ленні їх було чимало нового, і роль цих книжок у культурному 
житті була значною. Заблудівська друкарня — яскрава сторінка 
в історії білорусько-українського книгодрукування. Вона віді
грала істотну роль у культурних зв’язках Білорусії та України 
з Росією.



ІВАН ФЕДОРОВ 
У ЛЬВОВІ

оли Г. О. Ходкевич вирішив 
припинити видавничу діяль* 
ність, він хотів доручити 
Іванові Федорову якусь ад
міністративну посаду в своїх 
маєтках. Але друкаря не 

приваблювало «життя хліборобське» 
на селі. Сам він згадував пізніше: 
«Не личило мені вік свій проводити 
за плугом чи сіючи зерно. Бо замість 
плуга я володію мистецтвом знарядь 
для праці руками, а замість житніх 
зерен маю розсівати по світові зерна 
духовні і всім по черзі роздавати по
живу духовну... І тому я мусив іти 
звідси»* 1. Треба мати також на ува
зі, що у Заблудові, як і раніше, у 
Москві, Іван Федоров не був само
стійним підприємцем, а мусив вико
нувати завдання власника друкарні
і «покровителя». Це до певної міри 
сковувало творчу ініціативу друка
ря, ставило його діяльність у визна
чені замовцем рамки.

Глибоко переконаний у суспіль
ній важливості свого покликання,. 
Іван Федоров вирішив заснувати 
власну друкарню. Саме це мав він 
на меті, коли покинув Заблудів і ви
рушив до старовинного міста Львова. 
У XVI ст. це був один з найбіль
ших економічних і культурних цент
рів у Східній Європі. Розташування 
Львова на схрещенні торговельних 
шляхів сприяло і зростанню його ро
лі у міжнародних культурних взає
мозв’язках. Молодший сучасник Іва-
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па Федорова купець з Гданська М. Груневег, який оселився у Льво
ві 1582 р., писав: «У цьому місті, як і у Венеції, стало звичним 
зустрічати на ринку людей з усіх країн світу в своїх уборах: 
угорців у їхніх малих магерках, козаків у великих кучмах, росіян 
у білих шапках, турків у білих чалмах... Кожен, якою мовою він 
би не розмовляв, знайде тут і свою мову. Місто віддалене на сто 
миль від моря. Але коли побачиш, як на ринку при бочках мал- 
вазії вирує натовп крітян, турків, греків, італійців, зодягнених 
ще по-корабельному, видається, неначе тут порт відразу за бра
мою міста»2. Водночас той же Груневег підкреслює східносло
в’янський характер заснованого князем Левом міста, послідовно 
називає його «руським Львовом», відзначає ряд львівських пам’я
ток давньоруської архітектури й мистецтва.

Давньоруські традиції широко використовувалися українсь
ким населенням Львова в його боротьбі проти національно-релі
гійного гніту, за розвиток освіти й культури. Ця боротьба у 70-х 
роках XVI ст. набула значного розмаху. Іван Федоров уже в За- 
блудові міг довідатися про культурно-освітню діяльність львів
ських міщан, про їх роль у суспільно-політичному русі. Ось чому 
друкар мав усі підстави сподіватися, що саме у Львові він зна
йде сприятливі умови для самостійної видавничої діяльності. 
Перший документ про перебування друкаря у Львові, датований 
26 січня 1573 р., показує, що на той час він уже добре отаборився 
в місті і розгорнув там активну діяльність. Отже, приїхав він 
раніше.

У післямові львівського Апостола друкар згадував, що шлях 
до Львова був дуже важким, бо лютувало «повітріє»— пошесть. 
Справді, як вказує- автор спеціальної праці з історії епідемій, 
пошесть 1572 р. була найтяжчою за весь досліджений ним пері
од (1450—1586). Найбільшим був розмах епідемії восени 1572 р., 
але у Львові вона втихомирилася на початку зими і відновилася 
наступного року. Ймовірно, Іван Федоров прибув до Львова во
сени 1572 р.

Становище корінного українського населення у Львові на той 
час було дуже складним. Ще в другій половині XIV ст. поряд зі 
старим, заснованим галицько-волинськими князями Львовом ви
росли мури нового міста, де оселилися німецькі купці, переважно 
вихідці з Сілезії. Завдяки королівським привілеям і своїй еконо
мічній перевазі нова дільниця привласнила собі всі права «міста», 
зіпхнувши стародавній Львів на становище «передмістя». В XV ст. 
більшість населення центральної частини міста становили като
лики (переважно німецького походження), і лише окремі квар
тали тут належали українцям, вірменам, євреям. Як видно зі 
списку платників податків за 1400—1408 рр., українцям в межах 
міських мурів належало лише чотирнадцять будинків (в 1609 р. 
українським міщанам належало 15 кам’яниць на Руській вулиці 
і три на ринку)3. Оскільки з часом (в основному у першій половині 
XVI ст.) німецькі колоністи полонізувалися, поляки здобули знач
ну чисельну перевагу в «місті» у вузькому, юридичному, зна
ченні слова, тобто на території в межах мурів, де жили «міща
ни» — cives (громадяни міста). Проте за межами мурів залиша
лась більша частина Львова, що поділялася на два передмістя: 
північне (Краківське), яке включало також територію княжого
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міста, і південне (Галицьке). Більша частина Краківського пе
редмістя (Підзамче) залишалася під управлінням королівського 
урядовця-старости (ним був великий феодал). Галицьке перед
містя, яке виросло пізніше, попало в залежність від міських влас
тей — магістрату, що був у руках католицьких міщан-патриціїв. 
На передмістях, особливо на Підзамчі, українці становили біль
шість населення. Навіть у першій половині XVII ст., після кіль
кох століть насильного окатоличування та полонізації, у Львові 
в цілому (за свідченням вірменського мандрівника Симеона дпіра 
Замостеаці) було вдесятеро більше українців, ніж поляків 4. Оче
видно, Замостеаці мав на увазі місто Львів разом з усіма обшир- 
пими передмістями, де жила основна частина трудового насе
лення міста.

Як згадувалося, у суспільно-політичній і культурній діяльно
сті українського населення важливе місце зайняли братства. Най
старшими відомими пам’ятками про них е статути двох братств, 
заснованих на Краківському передмісті міста Львова, при церкві 
Благовіщення (1542) і найстарішій у Львові церкві Миколая 
(1544). Натомість у центральній частині Львова, всупереч не
точним твердженням ряду істориків, об’єднання міщан Руської 
вулиці ще довго не мало назви братства і зберігало архаїчну 
форму групи «опікунів» церковного майна. Лише під час перебу
вання Івана Федорова у Львові намітилося перетворення об’єд
нання церковних наглядачів у справжнє братство, однак оста
точне організаційне оформлення знаменитого Успенського брат
ства львівських міщан сталося вже після смерті першодрукаря5. 
В числі фундаторів братства були й ті люди, які так чи інакше 
були пов’язані з Іваном Федоровим: Лесько Малецький, Іван Бо- 
гатирець, Іван Білдага, Іван Минцевич (в будинку останнього 
містилася згодом Львівська братська школа)6.

Де саме містилась друкарня Івана Федорова, де він мешкав? 
Після смерті Івана Федорова в одному з документів його названо 
«друкарем з Підзамча», тому дослідники припускали, що він з 
самого початку оселився на Підзамчі. Однак нещодавно Е. Й. Ру- 
жицький виявив документи про те, що в 1573—1574 рр. друкар 
наймав приміщення не на Підзамчі, а на Краківській вулиці. 
Йдеться про записи в книзі, де реєструвався збір податків з місь
кого населення — королівського шосу (податку, що стягався на 
підставі ухвал сейму і провінційних сеймиків) і міського шосу 
(податку, який накладався за постановою магістрату). З запи
сів про сплату королівського подвійного шосу, який розпочали 
збирати 11 березня 1573 р., видно, що у цей час у Кулганківсько- 
му будинку наймав приміщення «руський друкар» (impressor 
Puthenus), який сплатив 1 золотий і 1 гріш7. Будинок цей був 
розташований, як доводить Е. Й. Ружицький, на місці нинішньо
го будинку № 4 на Краківській вулиці. Перед Іваном Федоро
вим і пізніше в цьому будинку мешкали різні ремісники, зо
крема ливарники, отже, тут були приміщення, придатні для до
сить значних за розмірами майстерень8. Очевидно, тут діяла дру
карня Івана Федорова, найбільш ймовірно, при друкарні він і 
мешкав. Власником кам’яниці був бондар Адам Торик з Мос 
тиськ, як комірник (піднаймач) мешкав в його будинку Вален
тин Жур, крім того, наймали помешкання Мартин Страх та Іван
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Федоров. Власник та обидва останні квартиранти сплатили та
кож міський шос по 22,5 гроша на підставі ухвали від 28 січня 
1574 р.9 У серпні 1574 р. Іван друкар вже не фігурує серед меш
канців будинку Адама бондаря, в той же час з’являється Іван 
москвитин серед квартирантів будинку Васька пекаря на Краків
ському передмісті. Поки що важко вирішити, хто такий цей 
москвитин — Іван Федоров, чи Іван пекар, який жив у Васька 
пекаря у 1576—1577 рр.10 Отже, в усякому разі, від березня 
1573 р. до початку лютого 1574 р. Іван Федоров наймав приміщен
ня у будинку на Краківській вулиці. Оскільки Апостол друкувався 
від 25 лютого 1573 р. до 15 лютого 1574 р., є підстава розширити 
час перебування друкарні у цьому будинку щонайменше на весь 
час праці над книгою.

Деякі дослідники вважають, що Іван Федоров привіз до Льво
ва готову заблудівську друкарню. Так, М. Гембарович, який на
зиває твердження Івана Федорова про намір Г. Ходкевича по
дарувати йому село вигадкою, водночас закидає першодрукареві, 
що той не згадує ані словом про подарування йому заблудівської 
друкарні, що дало Федорову змогу відновити діяльність у Льво
ві. Таким чином, відкидається факт, про який є пряма згадка у 
джерелі, і визнається безсумнівним дарунок друкарні, про який 
ніяке джерело не натякає. Але ж ми маємо надто неконкретні 
відомості про характер матеріальних взаємин між Г. Ходкевичем 
як видавцем та Іваном Федоровим як виконавцем його замов
лень. Ознайомлення, з діяльністю інших видавництв показує, 
що спосіб розрахунків між замовцем видання і майстром міг бути 
різним. Наприклад, Львівське братство для публікації книжок 
у власній друкарні (принаймні, починаючи з 30-х років XVII ст.) 
наймало за гроші майстра, який у свою чергу наймав челядників 
і віддавав братству весь тираж або основну його частину11. Ге
деон Балабан давав оплату і страву друкареві Є. Будзині, а той 
розплачувався видрукуваними книжками, але друкарню вважав 
своєю власністю 12.

Якщо йдеться про Івана Федорова, то ми не знаємо, які були 
його майнові права на заблудівську друкарню і яку частину її 
він зміг привезти до Львова. Слова львівського єпископа Гедео
на Балабана в його грамоті 1585 р. про те, що «Іван друкар... збли- 
жился... зо всіма варстати своїми (курсив наш — Я. І.) до міс
та славного Львова»13, стосуються, слід гадати, вже другого при
їзду Івана Федорова до Львова. А під час першого приїзду йому 
доводилося споруджувати щонайменше один новий верстат (або 
лагодити старий). Про це свідчать матеріали процесу, початого 
проти Івана Федорова столярським цехом. Коли друкар найняв 
столяра, столярський цех визнав, що це порушує його монополію, 
і поскаржився до магістрату міста. Рада міста вирішила, що Фе
доров не має права сам наймати столяра, а в разі потреби пови
нен просити цех або когось з цехових майстрів, щоб вони найня
ли йому столяра для виконання тих чи інших робіт14. На прохан
ня львівського цеху два краківські друкарі, які якраз в той час 
були у Львові на ярмарку 15, підтвердили, що в Кракові нема 
постійних столярів при друкарнях. Іван Федоров вніс апеляцію, 
і врешті рада міста Львова вирішила справу компромісом: Іва
нові Федорову дозволили запросити столяра з-поза Львова, запи-
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сати за котрогось з цехових майстрів і вже від його імені найняти 
на роботу на півроку. Однак відповідний декрет ради було ви
дано щойно в грудні 1573 р., коли обладнання друкарні вже дав
но було завершене і Іван Федоров кінчав у ній друкування Апос
тола.

Опису першої львівської друкарні Івана Федорова не виявле
но. Устаткування її навряд чи істотно відрізнялося від того, яке 
•пізніше Іван Федоров привіз до Львова з Острога, а частково до
укомплектував у Львові.

В акті оцінки майна, що залишилося після Івана Федорова 
і зберігалося в будинку Івана Білдаги на Руській вулиці, назва
но такі речі: «вся столярська робота, тобто прес з усім пристро

юєм з дерева, ціною 90 золотих; латунний гвинт великий відлива- 
ний з нагвинтником і великою пластиною, що буває під літера
ми, і пластинкою, що нею притискають літери, рама, у якій лі
тери саджають» (металеві частини важили 8 каменів і 7 без
мінів16 і коштували 52 золотих 6 грошів); цинові (тобто олов’я
ні) літери в рамі на один аркуш друку. В другому описі майна, 
яке було в льоху будинку Білдаги, фігурують дерев’яна плита 
з друкарського верстата, дві шухляди з скринею, поздовжна скри
ня без віка, дубовий прес і стіл — підставка для верстата 17.

Для устаткування верстата, виготовлення шрифту, купівлі 
паперу та інших потреб друкарні необхідно було мати значні 
кошти. Певну суму Іван Федоров привіз із Заблудова, де, ма
буть, отримав за свою друкарську працю гонорар від Г. О. Ход- 
кевича 18. Але цього було не досить. Довелося звертатися з про
ханням про допомогу до багатіїв — заможних українських та 
грецьких купців, православних шляхтичів та верхівки духовен
ства. Проте у них, розповідав потім Іван Федоров, він «не випро
сив ніякої ласки зворушливими словами, ні вимолив повним сліз 
риданням, ні виклопотав через священика». Хоч процитовані 
слова майже дослівно повторюють зворот з першого листа 
А. М. Курбського до Івана IV (1564)19, вони, слід гадати, пра
вильно зображають відсутність належної допомоги Іванові Фе
дорову з боку світської та духовної верхівки. Гедеон Балабан 
твердив пізніше, що «Іван Москвитин» розгорнув свою друкар
ську діяльність «з споможенієм благочестивих панов... а най- 
больше... Костянтина княжате Острозького»20. Однак нема до
казів, що це твердження можна віднести до першого періоду ді
яльності Івана Федорова у Львові. І взагалі, допомога «благо
честивих панов», якщо й мала місце, то була дуже незначною. 
Відсутність згадок про них у післямові засвідчує, що друкареві 
не допомогли ні ставленик короля Іван Лопатка Осталовський, що 
займав єпископську кафедру21, ні найбагатший купець міста, 
грек Костянтин Корнякт22. Дружню допомогу першодрукар ді
став від простих, незаможних людей, які зрозуміли значення його 
діяльності. З глибокою вдячністю потім згадував першодрукар 
про цих своїх друзів. «Не думаю,— писав він,— що робили вони 
це з заможності, але, як та вбога вдовиця подала дві лепти з сво
го недостатку»23.

З тих, хто подав допомогу Іванові Федорову, в першу чергу 
заслуговує доброї згадки передміщанин Семен Каленикович, 
більш відомий як Сенько Сідляр. Слово «Сідляр» біля його іме-
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ні — це вказівка на фах цього ремісника; подібні визначення 
у той час найчастіше були своєрідними прізвиськами, і лише 
деякі з них перетворилися у родинні прізвища. Сенько мав хату 
на Підзамчі, кілька ділянок лугу, а 1579 р. купив город поблизу 
хати п’ятницького попа24. Як згадував пізніше зять Сенька Сід
ляра Сенько Луцький, Іван Федоров мешкав у хаті Сенька Сід
ляра, «де користувався всілякою вільністю» і зазнавав від Сенька 
«великого добродійства»25. Поки іцо не вдалося встановити, коли 
Іван Федоров жив у будинку Сенька Сідляра. Як згадувалося, 
щонайменше від лютого 1573 р. до лютого 1574 р. Іван Федоров 
наймав приміщення у Кулганківській кам’яниці на Краківській 
вулиці, а у другий приїзд друкаря до Львова з Острога він не 
застав уже Сенька живим: той помер 1580 р. Якщо вважати 
малоймовірним проживання Івана Федорова не в тому будинку, 
де була його друкарня, то доведеться припустити, що він жив 
у Сенька короткий час відразу після приїзду до Львова або на
передодні виїзду і під час частих візитів з Дермані й Острога про
тягом 1575—1579 рр. Ще десь незабаром після першого приїзду 
до Львова Іван Федоров отримав від Сенька Сідляра одну або 
кілька позик на загальну суму 700 золотих. Після видрукування 
Апостола друкар 6 травня 1574 р. зобов’язався виплатити цей 
борг перед різдвом і у заставу передав Сенькові «своє все ру
хоме майно, тобто книжки і друкарню»26. І. П. Крип’якевич на 
підставі пізніших документів писав, що син Сенька Сідляра ніяк 
не міг добитися від спадкоємців Івана Федорова повернення цих 
грошей27. Однак грошові претензії Сенькового сина Сацька Сень- 
ковича *, як буде показано далі, виникали в першу чергу внас
лідок його власних кредитно-фінансових операцій. Борг Сенькові 
або його більшу частину Іван Федоров досить швидко сплатив. 
Це видно з того, що майно Івана Федорова не перейшло до Сень
ка, який і пізніше сприяв друкареві, зокрема, допомагав йому 
переслати гроші краківським купцям.

У деяких науково-популярних працях Сенька Сідляра зобра
жають безжалісним лихварем, очевидно, плутаючи цю людину з 
його сином Сацьком Сідлярем, який пізніше справді намагався 
захопити майно Івана Федорова. Якщо ж йдеться про Сенька Сід
ляра, то він був, без сумніву, одним з найосвіченіших представни
ків львівської української громади. Недарма він вів листування 
з князем А. Курбським у богословських питаннях. Спеціально для 
Сенька Сідляра Курбський переклав одну з бесід Івана Золото- 
уста, однак не радив вступати в богословські спори з католи
ками 28. Лист Курдського кидає промінь світла на ту атмосферу 
інтенсивності ідеологічної боротьби, від якої збереглося, на жаль, 
надто мало писемних пам’яток29.

Близькою до Івана Федорова людиною став також художник 
Лаврентій Пилипович Пухала, член передміського Миколаївського 
братства. Він був мешканцем Краківського передмістя, де 1581 р. 
купив півхати на ділянці Вірменської лазні, перед Краківською 
брамою30. Пухала брав активну участь у боротьбі українського

* В документах фігурує як Sachno, або Saczko. Останній варіант слід 
читати Сацько, а не «Сачко», чи «Сашко», як це роблять більшість дослід
ників. Для порівняння вкажемо тогочасні написання Hriczko (Грицько), 
Maleczki (Малецькип) тощо.
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населення проти національно-релігійних утисків. Він не міг не 
симпатизувати просвітницьким задумам друкаря-москвитина. Отож 
не випадково Іван Федоров свого помічника Гриня Івановича від
дав у навчання саме до Лаврентія Пухали. В акті угоди Івана 
Федорова з Гринем Івановичем названі їхніми приятелями той 
же «маляр Лавриш» (Лаврентій Пухала), а також Михайло Даш- 
кович, Іван Яцькович Мороховський (в 1590 р.— один з при
бічників Гедеона Балабана)31, швець-сап’яник Яцько. Кредити 
відкривав для друкаря Леонтій — приятель Сенька Сідляра, дов
голітній (ще з 1558 р.) настоятель Онуфріївського монастиря, 
який був під опікою міщан центральної частини Львова 32.

6 підстави вважати, що друкарня Івана Федорова була по
в’язана з об’єднанням міщан-опікунів Успенської церкви. 1592 р. 
Успенське братство отримало королівськийщривілей про затверд
ження друкарні, «яка при тій церкві давно встановлена, а перед 
кількома роками реформована»33. Г. І. Коляда висловив погляд, 
що ці слова засвідчують існування у Львові друкарні перед Іва
ном Федоровим34. Однак джерела не підтверджують такого при
пущення35. Тому природно вважати акт 1592 р. доказом зв’язку 
друкарні Івана Федорова з діячами, що згуртувалися навколо 
Успенської церкви і братства при ній. Очевидно, саме при Успен
ській церкві діяла «міська» українська школа, керівником якої 
якраз в ці роки був Стефан 36. Якщо прийняти, що він тотожний 
з Стефаном Зизанієм, то цілком логічним буде і припущення про 
причетність цього визначного освітнього і літературного діяча до 
видавничих задумів Івана Федорова.

Зв’язки першодрукаря з освіченими міщанами, передміщанами, 
окремими представниками духівництва слід враховувати при ви
рішенні питання, чому видавничу діяльність на Україні Іван Фе
доров розпочав з надрукування Апостола. У Москві Івану Федо
рову доручили видати цю книгу, оскільки потрібніші в літургіч- 
ному вжитку книжки вже були надруковані, хай менш досконало. 
Але у Львові друкар сам міг вирішувати, що видавати, розумієть
ся, враховуючи, на що був попит. Вибір для друку Апостола Іван 
Федоров, слід гадати, узгодив з українськими міщанами та перед
міщанами Львова. Ще більшою мірою співпраця Івана Федорова 
з його українськими друзями відбилася на його наступній кни
зі — львівському Букварі. Щоб оцінити значення обох цих видань 
для української культури і хоча б у загальних рисах відтворити 
умови їх виходу в світ, необхідно розглянути зміст львівських 
першодрукованих Апостола і Букваря, охарактеризувати особли
вості мови й оформлення первістків друкарства на Україні.

ЛЬВІВСЬКИЙ — иига, лку Іван Федоров дру*-
АПОСТОЛ кував у Львові від 25 люто-

стольські », що їх скорочено називали Апостолом.
Формат львівського Апостола — фоліо, приблизно 18X20 см. 

Починається книга аркушем із зображенням на звороті герба 
Г. О. Ходкевича, далі йдуть 14 ненумерованих аркушів і 264

ІВАНА ФЕДОРОВА го 1573 р. до 15 лютого 
1574 р., вийшла без титуль
ного аркуша, але за змістом 
це «Діяння і послання апо-
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аркуші, нумеровані кириличними літерами в правому нижньому 
кутку лицевої сторони кожного аркуша. Деякі з ненумерованих 
аркушів позначено справа знизу похиленими рисками. Над лі
терами, які позначають сторінки, за титлом вміщено оксію — знак 
наголосу (однак лише у тих випадках, коли позначка цифри 
складається з двох і більше літер). Такі позначення Іван Федо
ров почав застосовувати у Заблудові (приблизно з середини 
Євангелія учительного), вживалися вони також в українських та 
молдавських рукописних книгах, а згодом — у стрятинських і 
ранніх київських друках. Ця особливість у деяких випадках мо
же допомогти ідентифікувати стародруки без вихідних даних37. 
Повні сторінки складаються з 25 рядків тексту; крім них, на ба
гатьох сторінках є надруковані циноброю покажчики читань: 
один рядок над текстом, один-два — під текстом.

Текст львівського Апостола повторює московський першодрук, 
лише на початку вміщено три додаткові пояснювальні статті 
(арк. 1—9)38, а московська післямова замінена новою — талано
витим автобіографічно-публіцистичним твором Івана Федорова 
(арк. 260-264).

У другій половині XVI ст. уже існували переклади Апостола 
на тогочасну українську книжну мову, прикладом яких є ві
домий крехівський Апостол. Однак Апостол Івана Федорова, як 
і його попередні книги, видруковано церковнослов’янською мо
вою, яка використовувалася не лише в літургічній практиці, але й 
в літературному житті східнослов’янськими і південнослов’янсь
кими народами, молдаванами і волохами. Однак не слід забувати, 
що в різних країнах церковнослов’янські тексти вимовлялись по- 
різному відповідно до фонетичних систем різних слов’янських 
мов. Наприклад, згадуваний М. Козачинський, вихованець і в 
один час црефект Києво-Могилянської академії, транскрибував 
текст з попереднього федоровського видання (вступ до Псалтиря): 
так: «Syju knyhy Psaityr k czesty і chwaiy bozoj a k nauczenyju 
ludem wo Chrysta wirujuszczym prawosiawnoho zakonu naszeho 
hreczeskoho...»39.

Отже, тривале проживання Козачинського у Сербії і Білору
сії не вплинуло на український характер вимови ним текстів, 
надрукованих кирилицею. Тим більше така вимова практику
валася на Україні. Це треба мати на увазі, щоб уявити, як чита
ли текст книг Федорова на Україні в XVI—XVIII ст.

За винятком відзначених початкових статей і післямови текст 
львівського Апостола є повторенням московського, сторінка за 
сторінкою. Значні відмінності набору є лише на деяких сторін
ках (всі ненумеровані аркуші, арк. 53 зв., 54, 85). Готуючи текст 
Апостола до друку у Львові, Іван Федоров виправив деякі по
милки попереднього видання, вніс певні редакційні зміни. У за- 
чалі 255 хибне «даверовав» замінено на «даровав». Слово «мстом» 
(зачало 3), яке походить від латинського «mustum» (молоде ви
но, сусло), замінено загальнозрозумілим «вином». Така заміна 
здійснена і у крехівському Апостолі, але в багатьох українських 
рукописних Апостолах стоїть «мстом»40.

Заслуговує на увагу правопис першодруку. На відміну від 
московського, відновлено написання з «ъ» у префіксах въ, въз, 
съ і у прийменниках, хоч трапляються і винятки з цієї засади.
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Таким чином, Іван Федоров наблизив текст до того правопис
ного варіанта, який був загальноприйнятим на Україні.

Як і в московському виданні, на початку слова «я» подається 
переважно йотованим «а» (іа), а в середині й у кінці слова — 
юсом малим. «Оу» ставиться на початку слова (інколи також 
після префіксів і в складних словах), лігатурне «у» (у) — в се
редині й на кінці слів. Юс великий не застосовувався взагалі. Прий
менники, сполучники, частка «не» писалися разом з наступним сло
вом, частка «же» — з попереднім, власні назви — з малої літери.

Досить чітких правописних правил Іван Федоров дотримував
ся також щодо надрядкових знаків. Знак придиху ставився на 
початкових голосних, інколи — і на голосних, що стояли після 
голосних. На кінцевих голосних наголос позначався варіею ( ') ,  
та інших голосних — оксією ('), над голосними в односкладових 
словах ставилася камора (дужка опуклістю вгору).

Більшість наголосів повторює наголоси московського Апосто
ла; окремі відхилення внесено, напевне, українськими співпра
цівниками Івана Федорова. Так, у московському Апостолі надру-

 ̂ ^
ковано: вйдЪв, бьітія, правящего, работающе, с'Ьяхом, поспеше
ствуйте, благовЪствую, благовЪствование. Відповідні слова в ук
раїнському виданні мали наголоси: в и д Є в , бьітія, работающе, 
правящаго, поспешествуйте, благовЄствую, благовЄствованіе (за
чала 31, 51, 54, 105, 120, 200).

Г. І. Коляда дослідив питання про вплив тексту львівського 
Апостола на наступні видання цієї книги. Віленські два видан
ня, здійснені в 1591 р., і «видання з привілеєм» 90-х років узгод
жуються з ним «рядок в рядок»; дуже близьке і київське видан
ня Соболя. Натомість у львівському Апостолі М. Сльозки 1639 р. 
і у виданнях Львівської братської друкарні прийнято ті виправ
лення, які відповідали грецькому і латинському текстам, але част
ково усунено такі, що з ними розходяться.

Більше виправлень у лексиці і граматичних формах, послі
довно змінено наголоси. Наприклад, в Апостолі 1574 р. наголо
шено: едйного, земная, злоба, зЄло, егйптянина, вчера, беседа 
і т. п. Натомість у виданні 1639 р.— єдиного, земная, злоба, зЄло, 
египтянйна, вчера, бесЄда тощо. Більшість наголосів Сльозки 
збережено і у дальших львівських виданнях XVII—-XVIII ст. 
У виданнях XIX ст. наголоси переважно відповідають виданням 
Івана Федорова, набагато рідше — Апостолові Михайла Сльозки 
і його передрукам.

Папір, яким користувався друкар,— різного походження. Най
частіше зустрічається папір з філіграном у вигляді герба «Лод- 
зя». Він вироблявся у заснованій близько 1546 р. папірні в 
м. Буську на Львівщині. Наявність в Апостолі буського паперу 
добре пояснює відомі з архівних документів взаємини друкаря 
з буським майстром-папірником. Помічений в Апостолі варіант 
буського філіграна з’явився в актових книгах Львова, Буська і 
Белза в 1570 р. і перестав вживатися в 1574 р. Це пояснюють 
тим, що друкар закупив у буського папірника всі запаси і про
дукцію 1573 р.41 6 також філіграии у формі хреста, вміщеного 
в підкову (герб «Тупа підкова»), хреста з двома перекладинами 
(його приписують папірні в Пронднику біля Кракова), герб

ЛЬВІВСЬКА ДРУКАРНЯ
ІВАНА ФЕДОРОВА

54



«Єліта» (цей філігран пов’язують з папірнею в Лівчицях на 
Львівщині)42.

У примірнику з Залісся виявлено ще один тип водяного зна
к а — з гербом «Габданк». Цей герб, з фігурою, що нагадує ла
тинську літеру W, добре відомий дослідникам української гераль
дики: саме ним користувався Богдан Хмельницький. Знак на
лежить могильській папірні і часто зустрічається на папері ук
раїнських, литовських і білоруських документів другої половини 
XVI ст. і пізніше.

В деяких примірниках зустрічається ще філігран з гербом 
«Топір» на щиті43. Останній вживала папірня Тенчинських у 
Кшешовичах під Краковом. Відомий документ 1577 р. про те, що 
Іван Федоров збирався передати через Сенька Сідляра до Кра
кова 50 золотих Мартинові Сєнникові на сплату боргу папірни
кові Лаврентієві44. Без сумніву, йдеться про Лаврентія Лінчев- 
ського, який 1581 — 1588 рр. працював у Кшешовицькій папірні 
Тенчинських. Цікаво, що у похідній друкарні королівської канце
лярії друкар Лапка (пізніше — Лапчинський), челядник кра
ківського майстра М. ПІарфенберга, вживав папір тих самих га
тунків, що зустрічаються в Апостолі45.

Шрифт львівського Апостола — той же, що й в однойменному 
московському виданні (висота 10 рядків 85 мм). Графіку шриф
ту розроблено на основі півуставу російських рукописних книг 
XV — першої половини XVI ст. Цей шрифт був сприйнятий ук
раїнською книгою не тільки завдяки своїм мистецьким якостям, 
але й тому, що тогочасне українське і російське півуставне пись
мо виникли з однієї основи, і у дальшому розвитку їх було чи
мало спільних явищ і взаємовпливів, зумовлених інтенсивністю 
культурних взаємин між братніми народами46. Характерною ри
сою набору було те, що в міжрядковий простір заходили як верх
ні виносні елементи літер нижнього рядка, так і нижні виносні 
елементи літер верхнього рядка. З лівого боку літер були ви
різи так, що ця частина літери нависала над поверхнею стику 
з папером. У вирізи вставляли надрядкові літери і знаки.

На верхніх і бокових полях кількох аркушів (арк. 5, 6, 7, пер
шої пагінації) є примітки дрібним напівкурсивним шрифтом, 
який розмірами і кроєм нагадує майбутній острозький шрифт. 
Але однойменні літери неоднакові, віддаль відбитих цим шриф
том речень і слів від решти тексту різна в окремих примірниках. 
Таким чином, «напівкурсивні» літери не були складені до однієї 
форми разом з текстом, а відбивалися пізніше від руки. Припус
кають, що написи вигравірувані.

Досить широко застосовується цинобра. Нею виділено заго
ловки в’яззю, колонтитули, перші літери кожного зачала. На по
лях чорними літерами позначено нумерацію розділів, а черво
ною — їх частин. Назви зачал також позначено на полях циноб- 
рою з додатком літер «зач».

Таким чином, червона фарба вживається не з декоративною 
метою, як у венеціанських кириличних виданнях, а для полег
шення користування книжкою. Як і у московському Апостолі, 
двоколірний друк виконувався з однієї форми у «два прогони», 
спершу червоною, а тоді чорною фарбою, це видно з накладан
ня на червоні чорних знаків і міжрядкових частин літер 47.
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Художнє оформлення львівського Апостола різноманітніше, 
ніж його попередника. На сторінках видання 1574 р. виявлено 
51 заставку (з 31 дощок), 23 ініціали (з 6 дощок), 47 кінцівок 
(з 11 дощок)48.

Заставки, маловживані на Заході, традиційно були основним 
компонентом оздоблення рукописної книги Візантії, а згодом — 
закавказьких християн, східнослов’янських і балканських наро
дів. У східнослов’янське друкарство заставки (з білим рослинним 
орнаментом на чорному тлі) і сам термін «заставиця» впровадив 
Скорина. Як вказує Я. П. Запаско, вжиті у львівському Апостолі 
заставки з рослинним орнаментом можна розділити на дві групи. 
Перший — заставки та ініціали, відбиті з привезених з Москви 
дощок або скопійовані з них (частково безпосередньо, а частко
во — з заблудівських копій). Це типові зразки згадуваного при ха
рактеристиці московського Апостола «стародрукового» стилю 
(арк. 55, 70, 75, 150, 159, 167 та інші у львівському Апостолі). 
На чорному полі виділяються енергійно вигнуті обриси широко
листих трав, нерідко доповнених стилізованими квітами, шишка
ми та іншими плодами. Як вказувалося, такі орнаменти були 
розроблені на основі оздоб російських рукописних книг, які у 
той час знали і цінували на Україні49.

До другого типу Я. П. Запаско відносить заставки, створені 
здебільшого на Україні. Місце їх у спадщині першодрукаря 
скромніше, однак вони незаперечно стверджують, що, прибувши 
до Львова, Іван Федоров став на шлях творчого використання 
надбань тогочасного мистецтва своєї другої батьківщини. У той 
час в українських рукописах широко застосовується рослинний 
орнамент, в якому традиції народного мистецтва поєднуються 
з елементами західного ренесансного декору. Досить згадати рос
линний орнамент в обрамленні сторінок Євангелія 1546 р. з Хи- 
шевич (Львівщина), пересопницького Євангелія (1556—1561). 
У деяких заставках львівських видань Івана Федорова виявлено 
спільні риси з оздобами цих славнозвісних рукописних книг50. 
Характерні мотиви заставок, що з’явилися в українських пер- 
шодруках,— стилізовані листки клена чи винограду (в Апостолі 
на арк. 134, 199, 212 другого рахунку), профільні зображення 
листків дуба чи аканта (арк. 1, 3 першого рахунку, арк. 69 дру
гого рахунку). Форми закругленіші і спокійніші, більше місця 
займає чорне тло.

Якщо та чи інша заставка створена з використанням україн
ських або західноєвропейських взірців, то ні в якому разі не до
пускалося механічного їх копіювання. Так, віддаленим прототи
пом однієї з дереворитних заставок Апостола (арк. 1 ненум. і 187) 
є мідерит одного з учнів Альбрехта Дюрера Ганса Зебальда Бе- 
хама51. У львівській гравюрі збережено центральний віялопо
дібний мотив і зображення рогів достатку, однак внизу страхіт
ливі пащі звірів замінено листками, видовжено заставку і змен
шено рельєфність зображення, щоб стилістично поєднати цю за
ставку з іншими 52.

Як відзначають дослідники, і у тих випадках, коли викори
стано московські заставки, у львівському Апостолі друкар по
міняв їх місцями, щоб домогтися відповідно до їх розмірів більш 
гармонійної композиції початкових шпальт розділів 53.
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Якщо йдеться про ініціали, то один з них відтворює малюнок 
ініціала заблудівського Часослова, інший — малюнок ініціалів 
московського Апостола. Частина їх відбита з московських клі
ше, інші ж (на думку Г. І. Коляди, щонайменше 11) — з нових 
дощок, виготовлених за московським взірцем. Так само в’язь у за
головках розділів відбита з московських дощок або з дещо від
мінних від них копій. Так, у заголовку «К коласіем посланіе све- 
таго апостола Павла» середній штрих літери М прикрашено зі
рочкою, а не крапкою, як у першому виданні 54.

Новим елементом оформлення у львівському Апостолі стало 
широке застосування кінцівок. У московському Апостолі одна 
кінцівка була відбита лише в незначній частині тиражу (вона 
виявлена у п’яти примірниках з понад 40). У львівському Апо
столі для кінцівок використано, крім однієї московської і трьох 
невеликих плетінчастих заставок з першодрукованого Часовщи
ка, сім нових кінцівок (дві з них вживалися уже в Заблудові). 
Кінцівки Часовника скопійовані з польської біблії М. Шарфен- 
берга (Краків, 1561). П’ять кінцівок, вперше застосованих у 
Львові, також є наслідуванням поширених на той час прикрас, 
їх прототипи було виявлено, зокрема, у краківських друках — 
книгах «русина» С. Оріховського (друкарня Лазаря Андрисовича, 
1561, 1562), Я. Гербурта (друкарня М. Зібенайхера, 1569),
К. Варшевицького (б. р.)55, ідеолога радикального крила антитри- 
нітаріїв Гжегожа Павла з Бжезін (анонімна протестантська дру
карня, 1568)56. Орнаменти такого малюнка є також у виданнях 
чесько-польського друкаря Олександра Аугездецького (Шамоту- 
ли, 1560—1561) і німецького друкаря Йоганна Швертеля (Віт- 
тенберг, 1567 і 1568), у книгах, виданих у Вольфенбюттелі, Де
брецені, Клужі57. Цей перелік можна було б продовжити. Оче
видно, Іван Фадоров купив готові політипажі німецького поход
ження. Однак у західних виданнях, в яких виявлено плетінчасті 
орнаменти, вони застосовуються дуже обмежено, найчастіше 
один-два рази в книзі. Натомість Апостол 1574 р. насичений 
численними кінцівками й заставками настільки, що за оформлен
ням він в цілому мало подібний на ті книги, в яких виявлено 
прототипи окремих орнаментів.

На звороті 1-го ненумерованого аркуша — герб Г. О. Ход- 
кевича в архітектурній рамці. Це відбиток з двох дощок: рам
ка — з гравюри Луки у московському Апостолі, герб — із заблу
дівського Псалтиря.

Рамка повторена вдруге на звороті 2-го аркуша: тут вона 
оформляє зображення апостола Луки. Рамка знову та сама, що 
й у московському першодруці, але зображення Луки виконано 
у цілком іншій манері, без сумніву, іншим гравером. Фігура ви
різана майстерно, автор добре володіє перехресним штрихуван
ням 58. Ореол навколо голови Луки позначений не променями, 
а двома кільцями, що характерніше для візантійських традицій. 
Зображення голови досить реалістичне, одяг і меблі (лава, стіл) 
мають більш умовні форми, властиві іконам. Питання про зна
чення наявних на гравюрі монограм WS, ЛП (АП? АН?) і до 
цього часу дискутується в науковій літературі59.

Зразком для художника була одна з тогочасних західноукра
їнських ікон або мініатюр. Зокрема, зображення Луки у львів
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ському Апостолі. має багато спільного з мініатюрою Луки в ру
кописному Євангелії з Хишевич, що його виконав 1546 р. дяк 
Премій в м. Городку поблизу Львова. Подібні в обох зображеннях 
постава Луки, моделювання складок одягу, тип сандалів з пере
хресними ремінцями, форма німба6Q. Можливо, монограма ЛП 
•означає саме автора малюнка, ймовірно — Лавріна Филиповича 
Пухалу. Цьому ж майстрові приписують також ікони з с. На
конечного на Львівщині, оскільки фігури в них трактовані по
дібно до зображення Луки у гравюрі з федоровського видання61.

О. Біркенмаєр ще 1926 р. у доповіді на міжнародному кон
гресі бібліотекарів у Празі висловив припущення, що моногра- 
міст WS —- Вендель Шарфенберг (син Георга Шарфенберга-стар- 
шого), автор гравюр до видань краківського друкаря М. ПІарфен- 
берга — польського перекладу «Статутів польського королівства» 
Я. Гербурта (1570), другого видання Біблії Іоанна Львів’янина 
(1575)62. Менш ймовірне припущення, начебто монограміст 
WS — не гравер, а художник Войтіх Стефановський, який мав 
би бути автором малюнка. Існує також припущення, що латин
ськими літерами міг підписатися і хтось з українських іконопис
ців, наприклад Василь із Стрия 63.

Як бачимо, всі висловлені погляди щодо авторства малюнка 
і виконання гравюри — гіпотетичні. Безсумнівне одне: гравер 
'WS — західноєвропейської школи, однак перед ним було постав
лене цілком визначене завдання: скопіювати зображення з іко
ни або мініатюри одного з тогочасних західноукраїнських митців, 
і  з завданням цим гравер справився непогано.

Друкарська марка Івана Федорова вперше у його видавничій 
практиці з’являється саме у львівському Апостолі (на звороті 
останнього задрукованого аркуша). Під нею—.шрифтовий під
пис: «Іоанн Федорович друкар москвитин». Внизу зображено ру
ку, що* тримає стеблину, від якої розгалужується рослинний ор
намент, типовий для ренесансної чи навіть маньеристичної гра
фіки. В обрамленні гнучких гілок з листочками і квітами — два 
однакові каруші. На першому з них зображено герб міста Львова 
(лев у відкритій брамі міського муру з трьома баштами), на дру
гому — герб самого друкаря (змійка, подібна до дзеркального 
зображення літери S зі стрілкою угорі). На відміну від дослід
ників останніх років, вважаємо видавничою маркою всю компо
зицію, а не лише зображення на правому картуші. У книжках, 
що вийшли у Львові, друкарський знак (марка) був одночасно 
видавничою маркою, бо тут Іван Федоров був не лише друкарем, 
але й видавцем.

Герб Львова, який вів початок від герба галицько-волинсь
ких князів, і той же герб Івана Федорова, облямовані прямокут
ними рамками, бачимо й у львівському Букварі, натомість у Ос
трозьких книжкових виданнях (Буквар, Новий завіт, Біблія) 
друкарський знак зводиться до однієї емблеми Івана Федорова. 
Таким чином, емблема зустрічається у п’яти виданнях, відбито 
її з трьох різних дощок. Однак відмінні лише другорядні дета
лі: форми обрамлення картуша, штрихування.

Без сумніву, ідея прикрасити свої видання друкарським зна
ком виникла у Івана Федорова під впливом знайомства зі знака
ми західноєвропейських друкарень, зокрема німецьких та іта
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лійських64. Гадаємо, що з друків Фіоля Іван Федоров міг запо
зичити деякі елементи свого видавничого знака: розміщення іні
ціалів по краях, включення до композиції герба міста, в якому 
Друкувалася книжка.

Про значення особистої емблеми (герба) Івана Федорова ви
словлювалися найрізноманітніші гіпотези. Деякі автори вважали 
її подібною до зображень дельфіна у виданнях Альдо Мануція, 
інші вбачали у стрілці символ друкарського прямокутника. М. Ку- 
фаєв та Г. Коляда гадають, що на гербі зображена річка, що 
пов’язане з популярним ще з раннього середньовіччя порівнян
ням книжки з рікою (книги — ріки, що напоюють всесвіт). А 
зображення стріли з наконечником мало б означати «безмежні да
лі поширення книги». Є. Л. Немировський висловив погляд, що 
Іван Федоров був приписаний краківським воєводою П. Кмітою 
до його герба «ПІренява», а ще раніше В. К. Лукомський пов’я 
зував знак Федорова з гербом «Рогоза»65. Однак герби «Шреня- 
ва» і «Рогоза» і подібний до них герб «Дружина» зверху мають 
хрестик, а не стрілку, як у знакові Івана Федорова. Натомість 
стрілка входить до складу герба Косцеша, яким користувалися 
Ходкевичі, а також до гербу Острозьких та деяких інших гербів. 
На наш погляд, знак Івана Федорова слід пов’язувати не з шля
хетськими, а з міщанськими гербами («гмерками»), на той час 
досить поширеними на Західній Україні. Гмерки зображалися на 
печатках, портретах, надгробках, прикрашали фасади будинків. 
У дрогобицькому кравецькому цеху на засіданнях його членів 
між майстрами розподілялися герби («гербівні», «знаки гербо
ві»). Такими гербами були звичайно кравецькі інструменти й 
вироби (ножиці, циркуль, «старосвітський комір»), але деякі на
гадували герби шляхти і міст: «дев’ять топок солі» (герб м. Дро
гобича), «три години в компасі»66. Комбінацію стрілки з літерою 
S бачимо на гербах львівських міщан Георга Шпонера і Еразма 
Сикстуса, мешканця м. Казимежа М. Лянга. А на гербі львів
ського вірменина Стецькевича під стрілкою вміщено таку ж, як 
і у Івана Федорова, змійку, але горизонтальну67. Очевидно, Іван 
Федоров саме на зразок міщанських гербів створив собі власний 
герб, який вживався ним і як друкарський знак, і як один з йо
го компонентів.

Львівські видання займають особливе місце у спадщині Іва
на Федорова. У Львові він виступив як самостійний підприємець, 
незалежний від замовця і «покровителя». Це дало свої наслідки. 
Першодрукар відрізнявся від людей середньовічної епохи, нена
че знеособлених, придушених авторитетом церкви. Він — яскра
ва, самобутня індивідуальність, людина гуманістичної спрямо
ваності, глибоко віддана улюбленій справі. Витвори «художества 
рук своїх» наповнюють його серце законною гордістю — це відчу
вається у післямовах до його видань. Але у книжках, опубліко
ваних у Москві, Заблудові і пізніше в Острозі, Іван Федоров не 
міг надто підкреслювати свою роль у підготовці й виконанні 
•друку, щоб не применшувати заслуг замовця, власника друкарні, 
мецената. У більшості видань він зміг дати лише короткі після
мови або колофони, лише обидва Апостоли мають значніші за 
обсягом післямови68. Але й московська післямова досить стисла, 
мова її офіційна, ділова і навіть сухувата69. В московській дру
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карні Іван Федоров працював під контролем державної і церков
ної влади і був обмежений у виявах власної ініціативи. У Льво
ві, де друкар став сам собі господарем, він зміг вмістити і пишну 
видавничу марку, і яскраву, схвильовану післямову, яка за лі
тературними якостями набагато перевершує те, що маємо в ін
ших друкованих виданнях того часу. Зі сторінок цього твору 
постає перед нами образ пристрасної і вольової, відданої своїй 
справі людини, що розуміє суспільну значимість своєї діяльності.

Шляхи поширення львівського першодруку Івана Федорова 
можна відтворити дедалі повніше внаслідок впровадження до 
наукового обігу щораз більшої кількості примірників цього ви
дання. За підрахунками Є. Л. Немировського, відомо понад 90 
примірників львівського Апостола70. Особливо цінні примірники 
з ранніми записами. В одному з них читаємо: «Ле[та] Бож[ого| 
нарожі[еня] 1574 року, круг лун[ы] 14, м(іся]ця июня 10 дня. 
Я Хоцко Балыка мещанин і{оспоМа}рский киевский далом сесь 
мои Апостол на ц[е]рк[о]вь с[вя]того Богоявлиния в месте Коро- 
стошеве именю его м[ило]сти п[а]на Ивана Олизара Волчкови- 
ча»71. Ймовірно, представник відомої в Києві міщанської родини 
Балик купив книжку від самого Івана Федорова, який, як відомо з 
пізніших документів, мав торговельні взаємини з Києвом. Зберігся 
також примірник з записом про те, що 11 грудня 1575 р. вдова 
Г. Ходкевича подарувала до Супрасльського монастиря Апостол 
і обидва заблудівські видання72. Запис, зроблений ще за життя 
першодрукаря (1581), є і на примірнику, з яким автор мав змо
гу ознайомитися у Бібліотеці ім. Сеченьї в Будапешті73. Автору 
цих рядків вдалося також виявити в с. Білка на Львівщині при
мірник, який в XVII—XIX ст. зберігався у с. Заліссі поблизу 
Жешова.

Поширення Апостола у Росії підтверджує низка записів. За
пис 1578 р. свідчить, як високо цінували цю книжку, забороня
ючи навіть користуватися нею для навчання дітей. «Лета 7086 
мая в 21 день положил сию книгу глаголемую Апостол тетр в 
церкву Преображения господа бога спаса нашего Исуса Христа 
в Ярославском уезде во княже Иванове Михайловиче Глинсково 
отчине многогрешный раб божий Василией Григорьев сын Ше
велев. И кто будет у тое церкви у преображения попы и диаконы, 
и сие книги из церкви неизнести ни попу, ни диакону, ни при
чету церковному, ни учеников по ней не учити, а дрьжати та 
книга по вся дни в церкви дляради божественна пениа. И кто 
сию книгу изиесет из церкви, или кто учнет по ней учеников 
учити, и тот да будет анафема»74. Запис 1580 р. пов’язує один з 
примірників книги зі Свірським Олександрівським монастирем 
колишнього Олонецького повіту (поблизу Ладозького озера)75. 
На примірнику із збірки англійського торговельного і диплома
тичного агента Джерома Горсея, який відвідував Росію кілька 
разів протягом 1573—1591 рр., є запис (латинською мовою): 
«У Москві, 1575 р.»76.

Вивчення численних примірників Апостола засвідчує, що весь 
тираж надруковано однаково старанно, чіткою фарбою. Це ви
гідно відрізнає львівський першодрук від деяких пізніших ви
дань, яким властиві великі різниці у рівні поліграфічного вико
нання окремих частин тиражу.
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агато десятиріч вважали, що 
Апостол 1574 р.— це єдине 
львівське видання Івана Фе
дорова. Правда, ще в 1836 р. 
український історик Денис 
Зубрицький висловив впев

неність, що мусили бути й інші книги, надруковані у Львові, 
які до наших днів не дійшли. Але тільки в 1954—1955 рр. нау
ковцям і громадськості стало відомо про існування ще одного 
першодруку — Букваря, виданого у Львові 1574 р.

Богослужбові видання великого формату були в свій час ду
же дорогими. Тому вони пильно оберігалися сучасниками і зав
дяки цьому дійшли до нас у значній кількості примірників. Нав
паки, навчальні книжки, невеликі за обсягом, були порівняно 
дешеві. Після того як така книжка була зачитана до дір, вона 
вже мало кого цікавила. Ось чому вдалося знайти дуже мало 
примірників старовинних букварів, хоч вони видавалися пере
важно значно більшими тиражами, ніж інші книги. Найкраще 
збереглися ті окремі примірники, які незадовго після надруку
вання попали за кордон: їх цінували там як рідкісні зразки пи
семності далеких країн. Отже, недивно, що весь тираж львів
ського Букваря, відслуживши свою службу на ниві народної ос
віти, не дійшов до наших днів, крім того примірника, який в 
XVII ст. був перевезений з України до Італії. Лише в XX ст. 
на нього звернули увагу колекціонери, від яких ця унікальна 
книжечка була придбана бібліотекою Гарвардського університету. 
Після публікації репродукцій пам’ятки77 стало можливим все
бічне вивчення першого на Україні друкованого букваря — уні
кальної пам’ятки в історії вітчизняної культури й освіти.

Титульного аркуша книжка не має. На особу друкаря й міс
це видання вказує видавнича марка в нижній частині останньої 
сторінки. Вона складається з розташованих поруч гербів м. Льво
ва і особистого герба першодрукаря, облямованих однаковими 
прямокутними рамками. На щиті герба Івана Федорова розмі
щено літери І О АН, під гербами є шрифтовий напис: «Вьідру- 
ковано во ЛвовЪ року 1574».

Як видно із змісту та з післямови, книжка призначалася для 
дітей, які вивчали кириличну писемність, що однаковою мірою 
використовувалася у пам’ятках церковнослов’янських і у пам’ят
ках, складених мовами східнослов’янських, східнороманських і 
південнослов’янських народів. Хоч приклади відмінювання і нав
чальні тексти було складено церковнослов’янською мовою, ово
лодіння ними давало учням змогу читати й писати також українсь
кі і білоруські тексти. Сама церковнослов’янська мова розглядала
ся тоді як «високий стиль» рідної мови. Ось чому Буквар, виданий 
у Львові для потреб місцевих українських школярів, цілком за
слуговує назви першого друкованого на Україні підручника.

Слід спинитися на визначенні «жанрової приналежності» 
книжки, оскільки в науковій літературі точиться полеміка з цьо
го „питання. Деякі автори вважають, що навчальний посібник 
Івана Федорова — це граматика. Але досить порівняти львівське 
видання 1574 р. зі справжніми граматиками кінця XVI — почат
ку XVII ст. (подана до друку Острозькою школою віленська
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Граматика 1586 р., «Аделфотис» львівського видання 1591 р., 
Граматика М. Смотрицького), щоб переконатися, що львівський 
підручник лише незначною мірою виходить за межі початкового 
ступеня навчання. Отже, це не граматика, а буквар78. В. І. Лу- 
к’яненко свого часу настоювала, що назва «буквар» для книг 
кінця XVI ст. є неприпустимою модернізацією, бо це слово на 
титульному аркуші з’явилося щойно в першій половині XVII ст.™ 
Але треба мати на увазі, що. назви для книжок цього виду спер
шу були неусталеними. Видання 1574 р. в післямові Іван Федо
ров називає «от грамматикіи мало нЪчто» («азбукою» тут названо 
один з розділів книжки, а не цілу книжку)80. 1578 р. Іван Федо
ров аналогічне видання найменував «книжка по греческій альфа- 
вита, а по рускій аз-буки». З другого боку, подібний за змістом 
острозький Буквар 1598 р. названо «книжка словенская рекше 
грамматика», а віленські видання Мамоничів 1618 і 1621 р. на 
титульних аркушах позначено: «Грамматика албо сложеніє пис- 
мена хотящимся учити словеньскаго языка молодолЪтным отро- 
чатом». Пізніше Львівське братство для книжок, що значною мі
рою нагадували підручник Івана Федорова, вживало однаковою 
мірою назви «Буквар» і «Граматика»81. На Україні «граматками» 
(граматиками) називали букварі в XVI—XVIII ст. і пізніше. 
П. Куліш згідно з давньою традицією назвав «Граматкою» свій 
відомий буквар 1857 р. (друге видання 1861 р.). В наш час, од
нак, слово граматика на позначення початкового підручника 
вийшло з вжитку. При бібліографічних описах окремих видань 
слід подавати назву з їх титульних аркушів, якщо такі є, але вод
ночас всі посібники для навчання грамоти можна називати спіль
ним для видань такого типу визначенням «буквар». Це не буде 
модернізацією, як не є нею застосування в науковій літературі 
щодо видань Фіоля визначень «октоїх» і «тріодь», хоч у кінці 
XV ст. видавці назвали їх «осьмогласник» та «трипіснець». На
зивати видання 1574 р. (і аналогічні) граматиками не бажано, бо 
це може породити хибну уяву про зміст і призначення книжки.

Львівський Буквар — книжечка формату вісімки, що склада
ється з п’яти зошитів (40 аркушів). Сигнатур зошитів і пагінації 
нема. Папір з водяним знаком «Тупа підкова», який у Львівсь
кому Апостолі виступає в першій частині книги і в самому кінці. 
Шрифт — такий самий, як у попередніх виданнях Івана Федоро
ва, повна сторінка складається з 15 рядків.

Цікаве орнаментальне оформлення Букваря. П’ять заставок, 
кожна з іншої дошки, є неначе мостом між ранішими заставками 
Івана Федорова і майбутніми Острозькими82. Всі три кінцівки 
Букваря повторено в острозькій Біблії.

У заставках львівського Букваря, зокрема, вміщених на стор 9 
і 23, дослідники історії мистецтва відзначають творче викори
стання стилістичних особливостей тогочасних українських ру
кописних книг, таких, як пересопницьке Євангеліє, загорівський 
Апостол, Євангеліє № 97 ставропігійської збірки (тепер у ЛДІМ) 
та інші83. У вказаних заставках переплітаються колами стебла 
з гронами й квітами, як у обрамленні мініатюр євангелістів пе- 
ресопницького Євангелія. Для стилізованих зображень тюльпа
нів у заставках львівського Букваря знайдено прообраз у зас
тавці рукописного Псалтиря XV ст. у Закарпатському краєзнав-
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чому музеї. Певні мотиви заставок Букваря, як гадають, пере
гукуються з різьбленим на камені орнаментальним оформленням 
деяких архітектурних пам’яток, що споруджувалися у Львові 
під ту пору.

Аналізуючи орнаментику Букваря, мистецтвознавці доходять, 
висновку, що в роки діяльності Івана Федорова на Україні зміц
нюється його зв’язок з народною творчістю.

Іван Федоров займався не лише оформленням книжки і ке
рував виробничим процесом, йому належить головна заслуга і в 
упорядкуванні змісту. Про свою працю над підготовкою тексту 
й мотиви, якими він керувався, видавець пише у післямові 
(стор. 39—40): «Възлюбленый честный хрістіяньскій рускій наро
де, греческаго закона. Сія, еже писах вам, не от себе, но от бо- 
жественых апостол и богоносных святых отец ученія и преподоб
ного отца нашего Іоанна Дамаскина от грамматикіи мало нЪчто, 
ради скораго младенческаго наученія въмале съкратив, сложих. 
И аще сій труды моя благоугодны будут ваши любви, пршмЪте сія 
с любовію, а я и о иных писаніих благоугодных с въжделЪтем 
потрудитися хощу...» Поклик на авторитет «отців церкви» мав 
свідчити про правовірність видання, але слова про скорочення 
тексту стверджують творчий характер використання Іваном Фе- 
доровим названих ним джерел. До речі, граматичний твір «про 
вісім частин слова» приписувався Іоаннові Дамаскинові цілком 
безпідставно; найбільш ймовірно, він складений за грецькими 
зразками у Сербії в першій половині XIV ст., а до східних сло
в’ян прийшов з Болгарії84.

Перша сторінка львівського Букваря містить абетку у зви
чайній послідовності, на другій сторінці її подано у зворотному 
порядку, а тоді — у розподілі на вісім вертикальних стовпчиків. 
Далі йдуть склади з двох літер («двописьмені», за термінологі
єю пізніших друкованих букварів) і з трьох літер («триписьме- 
ні»). Подібний добір дволітерних і трилітерних складів був ти
повим не лише для східнослов’янських навчальних посібників, 
але й для західноєвропейських пам’яток. Характерна риса львів
ського видання, як і всіх пізніших українських та білоруських 
букварів,— відсутність складів з «ъ» та «ь»85.

Оригінальною рисою львівського підручника було те, що вся 
перша його частина розподілена на параграфи, позначені на по
лях цифрами (кириличними літерами під титлами) від 1 до 99, 
а далі — сотнями від 100 до 500. Внизу 48-ї сторінки завершено 
перелік сотень і подано числа на позначення однієї, двох і трьох 
тисяч. Звідси видно, що й попередня нумерація була впровадже
на для вивчення числового значення літер.

Після складів йде розділ «А сія азбука от книги осмочастныя 
сирЪчь грамматикіи», де подано слов’янські назви літер від А до 
Щ і при них упорядковані за алфавітом зразки дієвідміни. У на
ступному розділі «по прозодіи» наведено слова, відмінні лише 
наголосом, зокрема дієслівні форми, у яких наголос дає змогу 
розрізняти дійсний і наказовий спосіб (хвалите—хвалите). Вреш
ті розділ «по ортографіи» містить розміщені знову-таки за абет
кою найбільш вживані скорочення, які позначалися титлами, 
при цьому приклади підібрано так, щоб вони одночасно давали 
зразки відмінювання іменників і прикметників. Для складення
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цих розділів були використані відомі за різними списками XVI— 
XVII ст. граматичні статті, в тому числі й ті, що увійшли до 
збірника «Книга глаголемая буквы»86.

Як перший суцільний текст для читання надруковано «абет
ковий акростих»: підбірку речень релігійно-моралістичного зміс
ту, перші літери яких знову повторювали послідовність літер в 
абетці. Первісний варіант цього твору укладено ще в кирило- 
мефодіївську добу. Своєрідного віршованого характеру текстові 
надають паралелізм у побудові речень, попарне з’єднання ряд
ків87. У старослов’янських зразках акростиха перші слова речень 
відтворювали назви літер; у львівському Букварі ця засада по
рушується. Однак в цілому упорядкування граматичного мате
ріалу у всіх розділах першої частини за абеткою свідчило про 
розуміння упорядником значення повторення для кращого за
пам’ятовування учнями послідовності літер.

Друга частина Букваря містить тексти для читання, від порів
няно простих до складніших. Спершу подано найголовніші мо
литви, які вважалися в ту добу основою всякого навчання. їх 
розміщено, в основному, в тій послідовності, що й у стародруко- 
ваних часовниках. Далі йдуть більші за обсягом витяги з різних 
місць Часослова, в тому числі «Символ віри», так звана молит
ва Володимира Мономаха (приєднана в літописі до його Повчан
ня)88, молитви Василя Великого і царя Манасії.

Останні сторінки Букваря містять уривки з 22—24 притч 
Книги притч Соломонових (про необхідність навчання, пошани 
батьків, моралістичні сентенції типу «не сътвори насилїя убо
гому»). Після того йде звертання до батьків у формі досить ло
гічно скомпонованої компіляції з різних розділів Книги притч 
(наприклад, фраза «Д'Ьтищу, иже дают волю его, напоследок 
посрамотит матерь свою» перероблена з притчі 29: «Дитя, ему ж 
допущають воли его, посрамотить потом матер свою»). За фраг
ментами притч надруковано уривки Послання апостола Павла до 
ефесіян (зачало 232). Послання до колосеїв (зачало 258) і По
слання до солунян (зачало 273). Якщо в уривках з Книги притч 
рекомендувалося суворе ставлення до дітей, то у заключних урив
ках, неначе на противагу цьому, висуваються засади гуманних 
взаємин між людьми.

Ряд правописних норм, характерних для львівського Апосто
ла, простежується й у Букварі. Так, на початку слів зустрічаємо 
лише «оу», йотоване «а» і широке «он», в інших випадках — 
лігатурне «ук», малий юс і вузький варіант літери «он». «Омега» 
вживається тільки з надрядковим «Т», великий юс не вживається 
зовсім. «І» трапляється також і перед приголосними, особливо у 
словах іншомовного походження. Після «л» м’який знак нерідко 
пропускається, великі літери вживаються тільки на початку під
розділів. Наголошені голосні в середині і на початку слова позна
чені оксією, в кінці слова — варією. Останнє допомагало впіз
нати кінець слова у тих випадках, коли не витримувався інтервал 
між словами.

У парадигмах (зразках відмінювання) помітно сліди серед- 
ньоболгарських впливів (наприклад, закінчення — а в першій 
особі однини теперішнього часу). 6 й риси, що йшли від живої 
народнорозмовної мови. Зокрема, займенник «той», архаїчні на-
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голоси на закінченні в другій особі теперішнього часу дієслів IV 
класу (типу «стоите»), які дотепер збереглися в українській 
мовіь9.

Редакція уривків з Книги притч у Букварі відмінна від тієї, 
яка була пізніше запозичена острозькою Біблією з новгородської 
Геннадіївської Біблії. Так, реченню «Непрелагай предал вЪчных, 
въ стяженіе сиротам невниди» острозької Біблії тут відповідає: 
«Не дотыкайся межей чужих и на поле сироты не въступуй». 
Як довела В. І. Лук’яненко, ці уривки запозичено з видання Ско
рини або іншого білорусько-українського перекладу, пов’язаного 
з чеськими джерелами90. Фрагменти з послань Павла подано не 
у редакції Апостола, а у старшій, взятій з якогось збірника тек
стів на теми виховання.

Отже, текст Букваря опрацьовано на основі творчої перероб
ки досить широкого кола джерел вже під час перебування дру
каря у Львові; це видно хоча б з того, що один з розділів зреда
гований на основі заблудівського Часослова91. Те, що уривки з 
Апостола подано не у федоровській редакції, може вказувати 
на участь у складанні оригіналу іншої особи або принаймні на 
те, що Іван Федоров враховував поради тих, хто знав місцеву 
рукописну традицію.

Буквар 1574 р. став зразком для численних пізніших посіб
ників для початкового навчання, мав вплив і на праці з грамати
ки східнослов’янських мов92. Деякі його розділи повторені у бол
гарських друкованих букварях другої-третьої чверті XIX ст.93

Укладення і надрукування Федоровим у Львові Букваря по
в’язане з освітніми планами міщан, які поступово піднімали рі
вень своїх шкіл. У 1572 р. «представники всієї української гро
мади та переміщай» Львова домоглись від королівської влади 
визнання за українським населенням права посилати синів до 
гімназій та шкіл для вивчення «вільних мистецтв», а у квітні 
1575 р. добилися підтвердження цього дозволу94. Видавши Бук: 
вар, Іван Федоров зробив величезний внесок у справу здійснення 
широкої програми культурно-освітніх заходів, наміченої міщана
ми Львова та інших міст.
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ДРУКАРСЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
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ОСТРОЗЬКИЙ
ГУРТОК
ТА УЧАСТЬ У НЬОМУ 
ІВАНА ФЕДОРОВА

а початку 1575 р. Іван Фе
доров переїхав зі Львова на 
Волинь. Багато дослідників 
пояснюють це виключно йо
го фінансовими труднощами, 
деякі навіть вважають мож

ливим говорити про «фінансовий 
крах» чи банкрутство. Мовляв, тіль
ки для поліпшення свого економіч
ного становища друкар був змуше
ний вступити на службу до К. К. Ос
трозького.

Дійсно, покидаючи Львів, Іван Фе
доров не облишив намірів повернути
ся до самостійної видавничої діяльно
сті. Саме тому, як побачимо далі, для 
сплати боргів він лише заставив, але 
не продав власне друкарське облад
нання. Можливість певного заробіт
ку, та ще й до того працюючи в улюб
леному ним друкарському ремеслі, 
була дуже своєчасною: Іван Федоров 
переконався, що ведення друкарні 
на належному технічному рівні ви
магає значних капіталовкладень. Але 
Іван Федоров увійшов до Острозько
го науково-літературного гуртка і 
тому, що його як просвітителя не 
могла не захопити справа, за яку 
взялися волинські науковці. Співро
бітництво з ними відкривало нові 
можливості для його творчої діяль
ності. Є підстави вважати, що Іван 
Федоров домовився про співпрацю 
протягом певного часу з острозьким 
літературно-науковим об’єднанням 
не лише, щоб зібрати кошти для піз-
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нішого відновлення власного видавництва, але й з метою допо
могти однодумцям, можливо, також — дечого від них навчитися. 
Щоб конкретніше уявити собі умови і зміст праці Івана Федоро
ва на Волині, слід хоча б коротко зупинитися на питанні, що сто
сується виникнення в Острозі культурно-освітнього осередка, 
значення якого вийшло поза вузько локальні, чи навіть націо
нальні, межі.

Місто Острог1 на Волині недарма називають інколи «україн
ськими Афінами». Тут в останній чверті XVI ст. виникла укра
їнська школа значно вищого рівня від будь-якої іншої з шкіл, 
що раніше були у східнослов’янських народів2.

Донедавна найстарішим надійним свідченням про Острозьку 
школу вважали звістку папського дипломата Антоніо Поссевіно 
з вересня 1581 р., що князі Слуцький і Острозький «мають дру
карні і школи, через які розповсюджується схизма»3. Відкидаючи 
необгрунтовані погляди попередніх дослідників, начебто школа 
діяла з кінця XV чи з середини XVI ст., Костянтин Харлампо- 
вич вважав найбільш ймовірним, що Острозьку школу заснова
но «у зв’язку з друкарнею, отже не раніше 1576—1580 рр.»4. 
На думку М. Возняка, «1578, найдалі 1579 р. був роком основан
ия школи та друкарні»5. Забігаючи трохи вперед, слід вказати, 
що виявлений недавно Буквар Івана Федорова, випущений у світ 
18 червня 1578 р., став головним джерелом для визначення часу 
відкриття Острозької школи. На титульному аркуші читаємо: 
«...умьішленіем и промьішленіем благочестиваго князя Констян- 
тина Константиновича, княжати Острозскаго... Повел'Ьвшу ему 
устроити дом на дЬло книг печатных, к тому же еще дом и дЬтем 
к наученію, в своем отчизном и славном градЪ Острозі, еже есть 
лежащій в земли Волыньстей. И избравши мужей в божествен
ном писаній искусных, в греческом языщЬ и в латиньском, паче 
же и в руском. И приставі их дЪтшцному училищу. И сея ради 
вины напечетана сїя книжка, по греческїи альфа-вита, а по рус- 
кїи аз-буки перваго ради наученїя д'Ьтьскаго многогрешным 
Іоанном Феодоровичем»6. Передмова Букваря засвідчує, що ор
ганізацію Острозької школи і друкарні завершено не пізніше 
першої половини 1578 р., а, ймовірно — вже в 1576—1577 рр. 
Як видно з тієї ж передмови, в Острозькій школі навчання почи
налося з оволодіння кириличною і грецькою грамотою: саме тому 
для потреб школи було опубліковано «азбуку», себто буквар, 
книжку для «первого научеиія дітськаго», яка містила, крім 
церковнослов’янських, також і грецькі тексти. Але Острозька 
школа не зводилася до початкової, в ній навчали також грецької 
і латинської мов, «визволених мистецтв», тобто предметів три- 
віуму і квадривіуму. Бакалавр Краківського університету Симон 
Пека лід у своїй латинськомовній поемі «Про Острозьку війну» 
називав школу в Острозі «тримовною гімназією» і «тримовним 
ліцеєм». Саме тут було вироблено тип «слов’яно-греко-латинської 
школи», що дістав пізніше дальший розвиток у Києві та Москві. 
Недарма в Острозькій школі підготовлено першу друковану гра
матику старослов’янської мови, опубліковану у Вільнюсі 1586 р. 
Про роль Острога у розвитку традиційних форм музичної куль
тури свідчить поява в ірмологіях XVII—XVIII ст. хорових тво
рів «острозького напіву»7. Грецьку мову деякі з учнів опанову-
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вали настільки, що добре перекладали з неї досить складні тек
сти на церковнослов’янську та українську мови. Пам’яткою куль
тивування в Острозі також латинської освіченості може бути 
вірш-панегірик К. К. Острозькому, дописаний на форзаці грець
ко-латинського словника Калепіна (Базель, 1562), що, ймовірно, 
походить з бібіліотеки Острозької школи8. Вихованцями школи 
були засновник Манявського скиту Йов Княгиницький, гетьман 
Петро Конашевич Сагайдачний.

Фундамент усіх досягнень школи було закладено в перші ро
ки її існування, тоді, коли до науково-літературного гуртка при 
ній належав також Іван Федоров. У той час керівником літератур
них праць гуртка був перший острозький ректор Герасим Смот- 
рицький, батько відомого Мелетія-Максима Смотрицького і не- 
заслужено забутого літературного діяча Стефана Смотрицького9 
В діяльності острозького гуртка брали участь також Тимофій 
Михайлович і Василь Суразький. З ними та їх колегами став 
співпрацювати і Іван Федоров, якому було доручено організува
ти друкарню. Зв’язок цієї друкарні з . Острозькою колегією був 
взаємокорисним: друкарня мала видавати навчальні посібники 
для школи, а школа гуртувала освічених діячів, які могли бути 
авторами, редакторами і коректорами книг. Створена завдяки 
зусиллям Івана Федорова друкарня відразу ж стала невід’ємною 
складовою частиною нового культурного осередку. Як відомо, 
у добу Відродження в багатьох країнах друкарні відігравали 
значну роль в активізації літературних і наукових сил. В одних 
випадках ініціаторами були друкарі-підприємці, які гуртували 
навколо себе науковців, в інших випадках науково-пропагандист
ські осередки підтримували діяльність створених для їх обслуго
вування друкарень. Очевидно, острозька друкарня належить до 
другого з цих типів: вона була підпорядкована програмі діяль
ності науково-літературного гуртка, першою великою працею яко
го мала бути підготовка повного церковнослов’янського право
славного видання Біблії.

У більшості острозьких видань, починаючи з цитованого вже 
Букваря, ініціатива заснування школи й друкарні приписується 
одноособово князеві Острозькому. «Служебником» князя протя
гом ряду років був Іван Федоров, якого деякі історики зобража
ють звичайним виконавцем розпоряджень цього магната. Все це 
спонукає зупинитися на питанні про роль князя в культурно- 
освітній діяльності острозького осередка. Київський воєвода Кос- 
тянтин-Василь Костянтинович Острозький (1527—1608) був най
більшим землевласником на Україні, а деякі історики вважають 
його навіть найбагатшим феодалом Європи10. Керуючись класо
вими інтересами, К. К. Острозький брав активну участь у при
душенні антифеодального руху народних мас. Водночас в окре
мих випадках він виступав проти експансії войовничого като
лицизму, намагався протидіяти здійсненню Люблінської унії11. 
Князь Острозький був прибічником зміцнення політичних і куль
турних зв’язків з Росією, негативно ставився до планів польських 
магнатів продовжувати загарбницьку політику на Сході12, прий
мав у Острозі посланців від російського уряду і сам посилав 
своїх представників до Москви. Борис Годунов у січні 1587 р. 
писав князеві Острозькому: «Ты пан крестьянской, истинное ве-
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ры крестьянское, с нами крестьяны одное веры, да еще еси не
поколебим в вере крестьянской»13. Острозький виступав тоді за* 
обрання королем Польщі російського царя Федора14. Він підтри
мував тісні зв’язки з А. М. Курбським (припускають, що саме 
Курбський познайомив Острозького з Іваном Федоровим) і з 
покровителем протестантів Криштофом-Миколою Радзивіллом.

Звичайно, політична програма К. К. Острозького була вкрай 
поміркованою і зводилася до розширення адміністративної і 
культурно-релігійної автономії України в складі Речі Посполи
тої, аристократичний устрій якої цілком відповідав класовим 
симпатіям українського князя15.

Відсутність у К. К. Острозького «рішучості, витривалості і 
посвяти в народних ділах» буржуазні історики пояснюють його 
особистим характером і до деякої міри браком активності «цілої 
тодішньої української суспільності»16. При цьому затушовується 
той безперечний факт, що індивідуальні особливості поведінки 
К. К. Острозького були типовими для класової позиції україн
ського магнатства. «Історія учить,— відзначав В. І. Ленін,— ща 
панівні класи завжди жертвували всім, чисто всім: релігією, сво- 
бодою, батьківщиною, коли йшлося про придушення революцій
ного руху пригноблених класів»17.

Однак ні в якому разі не можна ставити знак рівності між 
поглядами князя Острозького і тих осіб, які брали участь у літера
турно-науковій діяльності острозького гуртка. Склад гуртка не був 
однорідним, бо князю доводилось користуватися послугами фа
хівців, що дотримувалися різних суспільно-політичних поглядів. 
Крім діячів консервативних переконань, таких, як і переконан
ня самого князя Острозького, до гуртка входили письменники, 
наукові та громадські діячі більш радикального напряму. 
К. К. Острозький залучав їх, прагнучи спрямувати їхню діяль
ність у вигідне для себе русло. Але на практиці нерідко виходи
ло так, що праці передових культурно-освітніх діячів виявлялись 
визначальними, мали найбільший суспільний резонанс.

К. К. Острозький до певної міри прислухався до порад та
ких діячів культури, як Г. Смотрицький, Іван Федоров чи, піз
ніше, Д. Наливайко. Саме завдяки їм в культурній діяльності 
острозький гурток проявив далеко більше стійкості і послідовності, 
ніж у громадсько-політичних виступах.

Ставши на службу до К. К. Острозького, Іван Федоров спер
шу оселився у Дерманському монастирі. У березні 1575 р. князь 
Острозький як патрон цього монастиря усунув від управління 
ним шляхтича Михайла Джусу, натомість призначив «справцею» 
Івана Федорова18. У цій ролі він був змушений займатися також 
і далекими від друкарства справами: брати участь у конфлікті 
монастирських селян з мешканцями сусіднього села19, розгляда
ти скарги про неправильне стягнення повинностей. 5 травня 
1576 р. К. К. Острозький замінив підданим села Білашова, яке 
належало Дерманському монастиреві, тяглу повинність військо
вою, а 4 травня 1580 зобов’язав «острозького друкаря», щоб той 
«звільнив від робіт білашівських бояр і велів їм бути готовими 
до військової служби»20. Отже, у 1580 р. Іван Федоров поєднував 
обов’язки друкаря і управителя монастиря. Напрошується вис
новок, що і відразу ж після переїзду в Дермань Федоров не тіль
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ки займався монастирським маєтком, але й керував підготовкою 
до відкриття друкарні. Поєднання обов’язків «справді» і дру
каря могло бути викликане тим, що прибутки від монастирських 
маєтків мали використовуватися для потреб друкарні. Можливо, 
також, що спершу Дермань було обрано для влаштування дру
карні і лише згодом дійшли висновку, що у Острозі, поряд зі шко
лою, вести видавничу діяльність буде зручніше.

Наприкінці 1576 або 1577 р. Іван Федоров переїхав з Дерма- 
ня до Острога. Не випадково, мабуть, близько 1576 р. переїхав з 
Кам’янця до Острога і Герасим Смотрицький. Очевидно, робота 
над приготуванням тексту Біблії вступала в завершальну стадію, 
необхідно було закінчувати і влаштування друкарні.

У зв’язку з підготовкою до відкриття друкарні, як і в інших 
справах (продаж попередніх видань, розрахунки з кредиторами), 
Федорову не раз доводилося приїжджати з Дерманя й Острога до 
Львова, можливо, й до інших міст. 14 травня 1577 р. краківський 
торговець папером Мартин Сєнник твердив, що Іван Федоров до
ручив Сенькові Сідляру і Блазієві замшовику передати 600 золо
тих Сєннику для вручення якимсь «гостям з Німеччини». Мар
тин Сєнник просив, щоб ці гроші були передані йому через То
маса з Любліна (ймовірно, йдеться про люблінського папірника 
Томаса Вальса). З цим листом пов’язаний, мабуть, і новознайде- 
ний документ — заява вроцлавського гравера Блазіуса Ебіша, що 
він згоден виготовити Іванові Федорову за 700 золотих кліше мі- 
деритів 2І. У заяві Ебіша, як і у листі Сєнника, було висунуто 
умови, які для Івана Федорова виявилися неприйнятними. Але 
з цих документів видно, що Іван Федоров дуже інтенсивно вів 
пошуки фахівців, яких можна було б залучити до співпраці з 
друкарнею. За час свого перебування в Острозі (приблизно 
(1577—1582) Іван Федоров керував друкуванням таких п’яти 
видань:

1. Буквар зі збіркою церковнослов’янських і грецьких текс
тів (вийшов у світ 18 червня 1578 р.).

2. «Книга Нового завіта» (Псалтир і Новий завіт) опубліко
вана протягом 1580 р.

3. Складена Тимофієм Михайловичем «Книжка собраніє ве
щей нужнійших»— покажчик з поясненнями до Нового завіту. 
Вийшла у світ в останньому кварталі 1580 р.

4. Листівка шпальти з текстом, віршованої «Хронології Анд
рія Римші (надруковано 5 травня 1581 р.).

5. Біблія, окремі примірники якої містять кінцеві аркуші з 
різними датами виходу у світ: 12 липня 1580 р. і 12 серпня 
1581 р.

«Хронологія» і Буквар відомі лише в одному примірнику, 
причому Буквар впроваджено до наукового обігу зовсім недавно. 
Таких малих видань могло бути й більше, може, щось з них ще й 
буде знайдено. Однак більших видань в Острозі, без сумніву, 
було тільки три: малоформатна «Книга Нового завіта», такого ж 
формату покажчик до неї і фундаментальна Біблія — справжня 
лебедина пісня славетного друкаря. Кожному з острозьких видань 
присвячено далі окремий нарис; спершу, однак, слід зупинитися 
на питанні про характер і умови діяльності Івана Федорова в Ост
розі.
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Друкарня, яку влаштував Іван Федоров у Острозі, містилася 
в князівському замку22. На той час у поняття замок нерідко 
включали і підзамче (пригородок, окольний город). Звістка про 
перенесення друкарні в 1582 р. до Троїцького монастиря23 не 
заслуговує довір’я. У 1603 р., як видно з акту поділу маєтків 
Острозьких, приміщення друкарні було на «пригородку» біля 
замку 24.

Найближчим помічником Івана Федорова в організації ост- 
розької друкарні був Гринь Іванович, юнак з Заблудова. Як зга
дувалося, він на кошти Івана Федорова вчився протягом двох 
років малярства від Лавріна Филиповича Пухали 25. Це навчання 
мало місце, мабуть, вже в 1575—1577 р. або й раніше. Крім ма
лярства, Гринь Іванович, «будучи під опікою пана Івана Дру
каря, навчився на його кошти і завдяки його пильним зусиллям... 
столярства, різьблення, вирізування на сталі літер і інших ре
чей, а також друкарства». Іван Федоров вважав працю Гриня 
Івановича настільки кваліфікованою і важливою для себе, що 
після прибуття Гриня до Острога склав з ним у друкарні «пе
ред людьми добрими» формальну угоду, за якою Гринь з вдяч
ності своєму хазяїнові і навчителеві зобов’язався «без його волі 
і поради ніде, ніякому господареві і ніякій особі не робити лі
тер для друку, ані не влаштовувати друкарні». В той же час 
Іван Федоров дозволив Гриневі самостійно займатися іншими 
ремеслами, яких юнак навчився при ньому, «а саме малярством, 
столярством, різьбленням і вирізуванням на сталі будь-чого, крім 
літер»26. Гринь Іванович, очевидно, був з Іваном Федоровим про
тягом підготовки друкарні до роботи і під час друкування всіх 
головних острозьких видань. Щойно незадовго перед 19 березня 
1582 р. (цим числом датована скарга Івана Федорова на Гриня) 
Гринь Іванович виїхав до Вільна, де виготовив два види «русь
кого» шрифту для Кузьми Мамонича. Повернувшись приблизно 
через рік до Івана Федорова, Гринь Іванович зобов’язався закін
чити розпочатий ним для Федорова шрифт, а інший, закінчений 
раніше, поправляти у випадку потреби. Отже, можна зробити 
висновок, що й острозькі шрифти, або принаймні значна їх час
тина, були виготовлені Гринем Івановичем. З іншого боку, доку
мент 1583 р. називає Гриня Івановича «паном Гриньком Маля
рем». Звідси видно, що малярство було одним з головних занять 
цього різнобічно обдарованого юйака. Тому, на нашу думку, є 
е с і підстави вважати Гриня Івановича автором оздоб острозьких 
видань, які досить відмінні від попередніх друків Івана 
Федорова.

Свідками при угоді Івана Федорова з Гринем Івановичем, 
укладеній в друкарні в острозькому замку, були протопіп Те- 
рентій Іванівський, Василь — писар острозький, Антосько Сім’яш- 
кович — острозький лимар. Все це, очевидно, близькі знайомі 
Федорова, що мали з ним ті чи інші спільні справи. *

Спершу про протопопа острозького Терентія, настоятеля со
борної Іванівської церкви. З інших документів відомо, що на 
посади настоятелів острозьких церков підбирали людей з літера
турним хистом. Керівником друкарні наприкінці XVI — на почат
ку XVII ст. був священик однієї з острозьких церков Дем’ян На
ливайко, літературною діяльністю займався і Стефан Смотриць-
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кий — острозький протопіп з 1607 р. Ймовірно, і Терентій Іва
нович брав участь у діяльності острозьких видавців, зокрема, не 
міг не цікавитися підготовкою до друку біблійних текстів.

Особливої уваги заслуговує присутній при тій же угоді в дру
карні писар острозький Василь. Мабуть, це Василь Суразький 
(Василь Андрійович Малюшицький)27, який після Івана Федоро
ва керував друкарнею в Острозі і 1588 р. опублікував власний по
лемічний твір — «Книжицю» чи збірник з шести розділів. Цей 
твір виявляє глибоку обізнаність Василя з теологічною літерату
рою: у полеміці з католиками він подає численні поклики на 
Біблію і патристичну літературу. Тому, на наш погляд, в тексто
логічній підготовці Біблії Василь Суразький відіграв більшу роль* 
ніж Герасим Смотрицький, публіцистика якого позбавлена тео
логічного обгрунтування і науково-довідкового апарату.

Під час спільної праці з писарем Іван Федоров міг його озна
йомити з літературною спадщиною Максима Грека. В усякому 
разі, один з розділів «Книжиці» Василя Суразького містить по
части дослівно, почасти в переробці текст з Максима Грека28.

Визначним знавцем наукової теологічної літератури був Тимо
фій Михайлович, який певний час служив у Михайла Гарабурдщ 
що можна пов’язувати з участю останнього у роздобуванні руко
писів біблійних книг для публікації *. Тимофія Михайловича, без 
сумніву, слід вважати не лише автором покажчика до Нового за
віту, але й одним з керівників усієї справи підготовки до друку 
тексту Біблії. Іван Федоров був у близьких взаєминах з Тимо
фієм Михайловичем, останній, зокрема, погодився за дорученням 
Івана Федорова правити від віденського міщанина Якова Макси
мовича 262 гроші «за книги, коториє... для розпродання до рук 
своїх побрал». Доручення у цій справі було оформлене Іваном 
Федоровим 5 березня 1578 р.29

Працювати у самій друкарні міг і Василь Лосятинський, який 
(принаймні 1575 р.) був слугою Івана Федорова. Висловлювало
ся припущення, що тут набували досвіду Дем’ян Наливайко, 
чернець Мина, Сацько Сенькович і Семен Корунка. Також Іван, 
Тишко і Федір, які були друкарями в Острозі 1603 р.30, могли 
навчитися свого ремесла від Івана Федорова або від його спів
робітників чи учнів. Є всі підстави вважати, що в острозькій дру
карні Івана Федорова оволодів друкарською справою українець 
з Волині Онисим Михайлович Радишевський, який 1586 р. пере
їхав до Москви і став майстром-палітурником при Друкарському 
дворі, в 1605—1610 р. був провідним майстром Друкарського 
двора, а пізніше — Пушкарського приказу. Друкуючи у Москві 
Устав церковний (1610), він запозичив частину передмови до 
острозької Біблії, замінивши ім’я Острозького на царя Василя 
Шуйського. Радишевський став автором першої в Росії військово- 
технічної книги «Статуту ратних, гарматних і інших справ, що 
стосуються воєнної науки»31. Ймовірно, вже у Острозі Радишев
ський разом з Іваном Федоровичем займався не лише друкарст
вом, але й військовою технікою. Іван Федоров пізніше писав, 
що він «чимало років багато займався військовою практикою»32,

* Є. Л. Немировський ідентифікує Тимофія Михайловича з дяком Ост
розької школи Тимофієм Анничем.
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що дало змогу йому винайти новий тип розбірної гармати. Уже 
в 1583 р. зразок її був готовий; звідси ясно, що над розробкою 
свого винаходу Іван Федоров мусив працювати ще в Острозі. 
Те, що Радишевський, як і Федоров, поєднував фахи друкаря і 
гарматного майстра — знавця військової техніки, зміцнює при
пущення, що в обох галузях він розпочав працювати ще в Ост- 
розі.

Ставши керівником друкарні в Острозі, Іван Федоров і далі 
нерідко приїжджав до Львова для розпродажу власних книжок, 
розрахунків з кредиторами, для купівлі паперу та інших мате
ріалів, потрібних друкарні князя Острозького. Можливо, побував 
друкар і на Балканах33.

Під час відсутності Івана Федорова у Львові фінансові спра
ви вів за нього його син Іван Друкарович (Іван палітурник). 
2 березня 1579 р., прибувши до магістрату, Іван Федоров дав си
нові повноваження стягнути борг на суму 11 золотих від Пилипа 
Остапковича 34. Книжки, очевидно, розпродавалися не дуже швид
ко; ті, хто взяв їх у кредит, не спішили з виплатою своїх боргів 
Іванові Федорову, а крім того на нього насідали кредитори. 
1579 р. Іванові Федорову довелося, щоб позичити 411 золотих від 
Ізраїля Якубовича, віддати йому у заставу 140 «руських книг», 
а також «матеріали, літери, форми та всіляке інше устаткування 
для друкування книжок». Це все майно залишилося в руках 
Ізраїля Якубовича і за рік після смерті Івана Федорова було 
визнане власністю кредитора35. В акті не сказано, чи серед за
ставленого обладнання був друкарський верстат. Історики, однаку 
вважають це само собою зрозумілим; висловлено навіть припу
щення, що верстат, який був у заставі, позичав Павло Щербич 
для видрукування 1581 р. у Львові своїх праць «Speculum Saxo- 
num albo Prawo saskie» («Саксонське зерцало, тобто Саксонське 
право»), «Jus municipale to jest Prawo miejskie» («Муніципальне, 
тобто міське право»)36. Більш, однак, ймовірно, що для друку цих 
книжок, які утворюють один том, було використано не заставле
не обладнання, а той верстат, який залишався власністю Івана 
Федорова аж до його смерті.

Дата застави відома лише приблизно: 4 грудня 1584 р. Ізраїль 
Якубович заявив, що' книжки і друкарське обладнання віддано 
йому у заставу п’ять років перед тим. Можливо, позичені під за
ставу гроші були використані для сплати боргу Іванові Сербинові, 
який саме 23 жовтня 1579 р. відмовився від претензій до Івана 
Федорова.

29 жовтня Іван Федоров через возного Грицька зі Львова 
склав протест львівському гродському урядові, що містився у 
Низькому замку, у зв’язку зі стягненням з нього за виконання 
ремесла «варшавського податку» (шосу, ухваленого Варшавським 
сеймом) у сумі 2 золотих. Це, як вказував друкар, суперечило 
вільностям, що ними він мав користуватися як служебник князя 
Острозького37.

Наприкінці 1579 і протягом 1580—1581 рр. Іван Федоров мен
ше мав можливостей виїжджати з Острога: це був час найбільш 
напруженої праці над «Книгою Нового завіта» і, особливо, Біб
лією. Цікаво* що 22 серпня 1580 р. Федько Антипоркович з дру
жиною і його сестра Тетяна з чоловіком Іваном Друкаровичем
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продали успадковані від Вівді Антипоркової частину хати і го
роду на Широкій вулиці напроти церкви Юра. Перше подружжя 
отримало за свою частку 12 золотих, друге — 7 золотих. Це пояс
нюють виїздом Івана Друкаровича до Острога на допомогу бать
кові; справді, у вересні 1582 р. документи називають його «Іва
ном Друкаровичем з Острога».

Але на той час сам Іван Федоров, мабуть, вже виїхав з Остро
га. Останній раз мешканцем Острога його названо у акті від 5 бе
резня 1582 р. М. Гембарович твердить, що друкар повернувся до 
Львова, оскільки 1582 р. Острозька академія і друкарня були 
ліквідовані: мовляв, князеві набридла його примха, і під впливом 
«бюрократів-адміністраторів» він розпорядився про «урізання 
бюджету», яке призвело до «катастрофи» (!)38. Інші автори пи
шуть обережніше, що Іван Федоров залишив Острог внаслідок 
«непорозумінь з князем, можливо, матеріального характеру»39 
і, в усякому разі, проти волі К. К. Острозького40.

Навіть для другого припущення, не кажучи вже про цілком 
довільне перше, нема підстав. К. К. Острозький зовсім не зби
рався у цей час зменшувати витрати на освітні цілі. Наприклад, 
1583 р. він намагався здобути для школи вчених греків з Італії, 
хоч реалізація такого плану вимагала значних коштів. Академія 
і друкарня діяли ще довго після 1582 р., а для потреб друкарні 
незабаром відкрито папірню (перед 1595 р.). Правда, книги вихо
дили рірко, і це пояснюється підпорядкованим характером видав
ництва. Друкарня була заснована для потреб школи і літератур
но-наукового гуртка* які не мали змоги завантажити друкарів 
настільки, щоб забезпечити їх постійну інтенсивну працю. Біб
лія була видрукувана, публіцистичні твори острозьких письмен- 
ників-полемістів не були ще написані, отож не виникало особли
вої потреби затримувати Івана Федорова при академії. Князь 
взяв до відома від’їзд друкаря, але не відмовляв йому й надалі 
у сприянні, не виключаючи можливості, що в дальшому ще до
ведеться скористатись з його послуг.

На яких засадах грунтувалися майнові розрахунки між кня
зем і друкарем, не знаємо. Очевидно, основна частина тиражу 
видань стала власністю князя як компенсація за його капітало
вкладення. Частину книжок і частину обладнання забрав Іван 
Федоров як компенсацію за свою працю, а можливо, і за свої ка
піталовкладення. Без сумніву, влаштовуючи друкарню в Острозі, 
Іван Федоров пустив у хід і частину свого власного устаткуван
ня, а ймовірно, вкладав власні грошові кошти і в друкування кни
жок в Острозі41. Остаточний розрахунок між князем і друкарем 
не був проведений саме тому, що ділові взаємини між К. К. Ост
розьким та Іваном Федоровим не припинилися після від’їзду 
останнього з Острога. Можливо, навіть К. К. Острозький доручив 
Івану Федорову продаж тих книг, що становили власність кня
зя. У зв’язку з відсутністю чітко оформленого розрахунку взаєм
них зобов’язань і послуг через рік після смерті Івана Федорова 
князь на друковане майно наклав арешт, але зняв його, коли 
князівська адміністрація упевнилася, що нема підстав для ма
теріальних претензій до спадкоємців колишнього «служебни
ка»42. . •

ДРУКАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ІВАНА ФЕДОРОВА В ОСТРОЗІ

74



Букварі 1574 р. Іван Федо
ров писав, що має намір і да
лі видавати подібні книжки. 
Не випадково першим відо
мим нині острозьким видан
ням став саме Буквар.

У Копенгагенській королівській бібліотеці зберігся примір
ник Букваря, текст якого сторінка за сторінкою повторює 29 ар
кушів львівського Букваря, а крім того, містить у кінці сказання 
Храбра. Примірник не має вихідних даних, і дослідники вважали 
його московським виданням. Однак А. С. Зьорнова на підставі 
шрифту й оформлення визначила книжку як острозьке федоров- 
ське видання, випущене близько 1580 року43. Частина дослідни
ків прийняли висновок А. С. Зьорнової 44, інші з нею полемізува
ли. Врешті 1961 р. в каталозі славістичної літератури Краєвої 
бібліотеки в м. Гота (НДР) Гельмут Клаус вмістив короткий, але 
докладний опис і фоторепродукцію титульної сторінки Букваря, 
виданого Іваном Федоровим в Острозі 1578 року 45. Як виявилося, 
це те саме видання, що й копенгагенський примірник, однак ос
танній не має перших шістнадцяти сторінок (зате в копенгаген
ському є два останні аркуші третього зошита, втрачені в готсько
му примірнику). Таким чином, гіпотеза А. С. Зьорнової про на
лежність «копенгагенського Букваря» острозькій друкарні Івана 
Федорова блискуче підтвердилася.

На жаль, публікація Г. Клауса кілька років залишалася не
поміченою дослідниками історії кириличного друкарства. Щойно 
в березні 1968 р. в журналі «Україна» було опубліковано перше 
в Радянському Союзі повідомлення про Буквар 1578 р., наве
дено дані з історії готського примірника, висловлено припущен
ня, що саме з цього примірника словенський філолог А. Богорич 
скопіював кириличну азбуку, яку видрукував у своїй Граматиці 
(1584)46. Восени 1968 р., напередодні Празького конгресу сла
вістів, вийшла з друку стаття німецького славіста Г. Грассгоффа 
і англійського книгознавця Дж. С. Г. Сіммонса. Її автори цер
ковнослов’янські тексти острозького Букваря помилково називали 
російськими, а видання його безпідставно пов’язували з Білору
сією 47. Однак велике наукове значення мав докладний опис кни
ги, що її обидві частини в цій статті розглядаються як одне ви
дання. Вже наступного року ці ж автори в обширному дослід
женні, виданому разом з репродукцією книжки48, висловили 
погляд, що дві частини книжки — це самостійні видання? Хоч 
таке твердження навряд чи можна визнати доведеним, публіка
ція Г. Грассгоффа і Дж. С. Г. Сіммонса заслуговує високої оцін
ки. Тут проаналізовано мовні особливості грецьких і церковно
слов’янських текстів, досліджено покрайні записи.

Готський примірник острозького Букваря — книжечка неве
ликого формату: задрукована частина більшості сторінок вміща
ється в прямокутник 65ХІ28 мм (включно з виносними елемен
тами літер верхнього і нижнього рядків)49. Буквар не має пагі
нації. Перша його частина (арк. 1—1 — 1=8) містить титульний 
аркуш, таблицю грецького алфавіту і молитви, надруковані дво
ма шпальтами: зліва — грецький текст, справа — церковносло
в’янський (Г. Грассгофф і Дж. Сіммонс називають його чомусь

ОСТРОЗЬКИЙ БУКВАР
1578 РОКУ

75



«російсько-православним» або «російсько-церковнослов'янським»). 
В кінці першої частини (арк. 1=8 зв.) надруковано друкарський 
знак Федорова.

Друга частина острозького Букваря (арк. 2==1 — 2=48) по
чинається аркушем з дёреворитною заставкою і написом в’яззю 
«Начало оученія д'Ьтемъ». Аркуші 2= 1 — 2= 39 повторюють текст 
львівського Букваря 1574 року. На останніх аркушах (2=40 — 
2 = 48) надруковано «Сказаніє како состави святыи КирилЪ Фи
лософа азбуку»— знаменитий твір чорноризця Храбра «О пись
менах».

Іван Федоров сам вказував, що його навчальна книга вида
ється «первого ради наученія дітськаго». Отже, як і львівське 
видання,— це за сучасною термінологією Буквар, за тодіш
ньою— «азбука», або «граматика» («граматика», «граматикія»).

Грассгофф і Сіммонс вважають, що перша частина («грецько- 
церковнослов’янська читанка») і друга, яку вони називають «гот
ським Букварем» (хоч саме ця частина відома у двох примір
никах: готському і копенгагенському),— два різні видання. Вони 
навіть датують обидві частини неоднаково: «читанку»— 1578 р.,. 
а «буквар»— 1578 — 1580 рр. на тій підставі, що А. G. Зьорнова 
датувала копенгагенський примірник Букваря приблизно 1580 ро
ком 50. Однак А. С. Зьорнова останню дату висунула лише тому, 
що в той час невідомі були острозькі видання, раніші від виходу 
«Книги Нового завіта», до того ж названої самим друкарем «пер
шим овочем» нової друкарні 51. Тепер, коли титульний аркуш пер
шої частини засвідчує, що друкарня діяла вже у червні 1578 р.у 
нема ніяких підстав датувати другу частину іншим роком. І як
що навіть вважати другу частину окремим виданням, природ
ніше було б припустити, що вона надрукована не після першої 
частини («читанки»), а перед нею 52. Адже нові острозькі шрифти 
в другій частині зустрічаються лише у кількох місцях, тоді як 
перша повністю складена новими шрифтами і містить, до того ж, 
виливні прикраси, яких нема у другій частині.

На доказ того, що перший зошит становить окреме видання, 
Грассгофф і Сіммонс вказують, що перший зошит надруковано 
на іншому папері, ніж шість наступних. Це доводять різною від
даллю між лініями сітки (28 мм у першому зошиті, ЗО мм у 
інших) і тим, що у першому зошиті інші філіграни, ніж у на
ступних. Однак здійснена Є. Л. Немировським перевірка показа
ла, що віддаль між лініями коливається також у межах зошитів 
і становить всюди 27—30 мм. Якщо ж йдеться про філіграни, 
то і друга частина надрукована на папері з різними знаками, 
причому знаки шостого зошита дуже подібні до знаків першого. 
Всі виявлені у книжці філіграни (герби Габданк і Тупа підкова,. 
Топір під півмісяцем) зустрічаються також у острозькій Біб
лії.

Головним аргументом на користь того, щоб розглядати томик 
Готської бібліотеки єдиним виданням, вважаємо слова на ти
тульному аркуші першого зошита, що книга випускається для 
початкового навчання дітей. А це значить, що титульний аркуш 
належить насамперед до букварних текстів (2—6 зошити). Те, 
що українські видавці вважали грецькі тексти складовою части
ною Букваря, видно і з того, що Львівська братська друкарня*
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втративши грецький шрифт, стала вміщувати у своїх букварях 
грецькі молитви, видруковані кирилицею 53.

Однак ймовірним нам видається припущення 6. Л. Немиров- 
ського, що букварі навмисне друкувалися так, щоб їх можна 
було випускати у різних варіантах. З цією метою сторінки і зо
шити не нумерувалися, а кожен розділ займав певну кількість 
зошитів. Якщо буквар друкувався без 1-го і 7-го зошитів, як це 
було у Львові 1574 р., то на останньому аркуші 6-го зошита ста
вилася видавнича марка. Якщо не було 1-го зошита з вихідними 
даними і окремо випускалися 2—7-й (як у копенгагенському при
мірнику), то на останньому аркуші 7-го зошита («Сказапіє» 
Храбра), можливо, були окрема післямова і друкарський знак. 
На жаль, останній аркуш копенгагенського примірника не збе
рігся 54.

У книжці застосовано чотири слов’янських кириличних шриф
ти і два грецьких. У зошитах 2—7 майже весь текст надруковано 
московським шрифтом (10 рядків =  84—85 мм). Титул і кирилич
на частина першого зошита складені дрібним шрифтом нового ма
люнка, розробленого вже в Острозі (10 рядків =  51 мм). На остан
ньому аркуші першої частини чотири рядки складено ще меншим 
шрифтом (10 рядків= 40 мм) подібного крою. Цим найменшим 
шрифтом складено у другій частині Букваря по два рядки у заго
ловках розділів (арк. 2-1, 2-5) і позначки на полях (арк. 2-32, 
2-35, 2-36, 2-38). Це той самий шрифт, який згодом застосовано 
у Новому завіті, натомість основний шрифт першої частини — 
це шрифт острозької Біблії. Очевидно, вони були і _ виготовлені 
спеціально для цих видань, відповідно до запланованого їх об
сягу і формату. Адже малоймовірно, щоб складні роботи по роз
робці шрифту нового краю були проведені для видрукування не
великого за обсягом навчального видання.

Нові «напівкурсивні» острозькі шрифти розроблені з ураху
ванням графіки літер рукописів середини XVI ст. і півуставно- 
скорописного письма українських ділових документів третьої 
чверті XVI ст.55 З білорусько-українським канцелярським пись
мом, яке зазнало впливу ренесансного курсиву, острозькі шрифти 
зближують насамперед загальні засади побудови: спрощеність 
літер і їх напівкурсивність, певна уніфікація товщини штриха. 
Якщо виконавцем шрифту можна вважати Гриня Івановича, то 
запроектувати його міг хтось з членів острозького гуртка, добре 
•ознайомлений з місцевою рукописною традицією,— можливо, ко
лишній кам’янецький писар Герасим Смотрицький або хтось з пи
сарів канцелярії князя Острозького.

Свого часу визначний російський книгознавець М. П. Кисе- 
льов висловив здивування з того приводу, що в Острозі Іван Фе
доров виготовив чи замовив два грецькі шрифти, хоч надрукував 
ними дуже мало: меншим шрифтом — п’ять слів у Новому завіті, 
•більшим — у Острозькій біблії близько ста рядків. Дослідник ви
словлював тоді припущення, що грецькі шрифти було відлито ие 
для однієї біблії, а для видання якихось праць «Тримовного лі
цею» в майбутньому56.

Тепер вияснилося, що в острозькій Біблії використано ті 
трецькі літери, якими раніше друкувався грецький текст першої 
частини острозького Букваря, а у Новому завіті — дрібніший
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шрифт з останнього аркуша першої частини цього ж Букваря. 
М. П. Кисельов відзначив оригінальність острозького грецького 
шрифту: він майже вертикальний на відміну від курсивних шриф
тів західноєвропейських друкарів. Але слід мати на увазі, що 
грецькі інкунабули мали прямий шрифт, і тільки Альд Мануцій 
запровадив у грецьке друкарство курсив 57. Зразком для острозь
кого грецького шрифту могли бути шрифти інкунабул і рукописів.

Обидва острозькі грецькі шрифти мають таку саму висоту 
кегля, як і нові острозькі кириличні шрифти. Завдяки цій особли
вості грецькі і кириличні тексти можно було друкувати двома 
шпальтами так, щоб у обох всі рядки були на одному рівні. Са
ме так складено паралельно грецькі і церковнослов’янські тексти 
у Букварі, а пізніше — у двох місцях Біблії. Треба гадати, одна
ковість кегля шрифтів була передбачена, щоб мати змогу вида
вати навчальну двомовну літературу для потреб Острозької шко
ли. Ймовірно, в Острозі планували видрукувати церковнослов’ян
сько-грецьку граматику. Однак Іван Федоров не встиг уже здій
снити цього задуму, і граматика, складена учнями Львівської 
братської школи та Арсенієм Еласонським, була надрукована 
Острозькими шрифтами у друкарні Львівського братства 1591 
року.

Титульний аркуш Букваря 1578 р. надруковано таким самим 
шрифтом, як кирилична частина першого зошита. Тут сказано 
про заснування в Острозі школи «умишленієм и промьішленієм 
Коньстянтина Констянтиновича княжати Острозького» і про те, 
що для потреб школи надрукована «книжка, по греческїи аль- 
фа-вита, а по рускїи азъ-буки первого ради наученія д'Ьтьскаго 
многогрешным 1оанномъ Федоровичемъ». На звороті вміщено 
герб князів Острозьких і вказано дату видання «В лЄто оть со- 
зданія миру 7086, а от воплошенія г[оспод]а нашего І[сус]а 
Х[рист]а 1578 м[Єсж]ца июня 18». Навколо герба напис: «Кос
тянтин Костянтинович княжа Острозское».

У наступних великих острозьких виданнях є пряма вказівка, 
що вийшли вони на розпорядження К. К. Острозького. Відсут
ність її у Букварі дає підстави припустити, що це видання здійс
нене не на кошти князя, а власним накладом Івана Федорова, на 
замовлення діячів Острозької школи, які й підготували текст 
першої частини книжки, а можливо, й її заключного розділу — 
сказаній Храбра.

Варто звернути увагу також, що скромний титульний аркуш 
у друках Івана Федорова вперше з’явився у Заблудові, але зник 
у його самостійних виданнях — львівських Апостолі і Букварі. 
Це дає підстави вважати, що в Острозі титульні аркуші впро
ваджено під впливом діячів Острозької школи, які співпрацюва
ли з Іваном Федоровим при підготовці нового видання Букваря.

На титульному й останньому аркушах першого зошита ост
розького Букваря вперше в практиці східнослов’янського дру
карства застосовано складані оздоби (орнаментальні композиції, 
які виливалися подібно до літер з гарту і застосовувалися для об
рамлення сторінок, заповнення пустого простору, для розбивки 
тексту, виділення заголовків тощо). Коли друкувався Буквар, 
Іван Федоров тільки робив перші кроки в освоєнні нового виду 
орнаментації. В Букварі застосовано лише два види складаних
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прикрас: плетінка (у вигляді «вісімок» з «сучками» по боках), 
яка використана для обрамлення титульної сторінки, а також два 
листочки з роздвоєним пагінцем (на арк. 1 =  8). Крім виливних 
прикрас, є й дереворити. Герб Острозьких на звороті титульного 
аркуша має облямований рослинним орнаментом картуш, поді
лений на чотири поля. На верхніх — зображення св. Юрія на коні 
зі списом і герба Погонь, внизу — власний герб Острозьких (остро
га над шестикутною зіркою і півмісяцем) і герб Коньча. Знак 
Івана Федорова — такий самий, як і на львівському Букварі.

У книзі, якщо враховувати готський і копенгагенський при
мірники, заставок три більших (двох малюнків), чотири менших 
(двох малюнків), кінцівок чотири (трьох малюнків), один іні
ціал (П). Ініціал відбито з дошки, вжитої вже у заблудівському 
Псалтирі58, інші оздоби — з дощок львівського Букваря, однак 
розміщені вони тут інакше.

Переходимо до характеристики змісту книжки. Її відкриває 
(на арк. 1-2) грецький алфавіт, великими літерами у п’ять стовп
чиків, тоді йде набраний таким же чином малий алфавіт, під 
кожною літерою вказано кирилицею її назву. Далі — знову малі 
літери п’ятьма стовпчиками, які тепер поміняли місцями, а внизу 
двома рядками учетверте подано весь алфавіт малими літерами, 
разом з дифтонгами і варіантами літер (усього 46 знаків).

На звороті другого аркуша під такою самою заставкою, якою 
починався текст львівського Букваря, йдуть молитви, надруко
вані по дві шпальти на кожній сторінці: зліва — грецький текст, 
справа — церковнослов’янський. Порядок молитов — той самий, 
що у львівському Букварі й у другій частині острозького, однак 
між «Прийдіте поклонімся» і Символом віри вміщено 50-й пса
лом. Грецький текст видруковано майже без помилок. Якщо вра
хувати, що пізніше один грецький рядок у Новому завіті буде 
складено з п’ятьма помилками у п’яти словах59, доводиться ви
знати, що друк грецької частини Букваря відбувався під контро
лем якогось знавця грецької мови, ймовірно, Діонісія Палеолога.

Надрукований паралельно з грецьким церковнослов’янський 
переклад досить відмінний від традиційного тексту (який вжито 
й у львівському Букварі та другій частині острозького). На думку 
Грассгоффа і Сіммонса, в Острозі було зроблено першу спробу 
такого очищення церковнослов'янського тексту, яке було пізніше 
проведене в Росії патріархом Никоном60. Прагнення наблизити 
переклад до оригіналу можна пояснювати не лише навчальним 
призначенням двомовної частини видання, але й тим, що тен
денція до буквалізму при перекладах з грецької мови на старо
слов’янську свідомо культивувалася в Острозькій школі. Так, 
пізніше «один от спудеїв училища Острозького греко-словенско- 
го» у передмові до свого перекладу трактату Федора Авукара 
проти єретиків писав, що дещо може видаватися незрозумілим, 
бо переклад «нраву рЪчи еллинскія посл'Ьдовася» для уникнення 
перекручень, можливих при дотриманні «нрава р'Ьчи словенс- 
кія»61. Острозький гурток немало спричинився до усталення 
грецької мови як зразка, еталона побудови граматики церковно
слов’янської мови, що пізніше закидали граматиці вихованця 
Острога Мелетія Смотрицького. Початкові стадії цього процесу 
якраз і відбилися у першій частині острозького Букваря.
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Наступні аркуші (2==1 — 2==39) повторюють текст львівського 
Букваря, крім післямови. Від останнього цю частину відрізня
ють оздоби, відсутність нумерації «параграфів» на полях, наяв
ність у кількох місцях дрібного шрифту. Правописних відмінно
стей небагато, але трапляються зміни літер, рідше — граматич
них форм. Наприклад, видруковано «тобЪ» (арк. 2=25), хоч у 
львівському Букварі й у першій частині острозького на тому ж 
місці — «тебЪ». Відзначимо ще написання «посети і ісцели», «при
зри», «истинна», «долги» (арк. 2=26, 2= 27, 2= 30) у тих місцях, 
де у львівському виданні було «носити і исцЪли», «призрЪ», «ис- 
тінна», «долги».

Як згадувалося, останню частину острозького Букваря займає 
Храброве «Сказаніє како состави с[вя]тый Кирил философь азъ- 
буку по языку словенску и книги преведе» (арк. 2=40—2= 4 8 ). 
Його опубліковано за текстом, який дослідники відносять до дру
гої (молодшої) групи списків62. Як свідчать деякі особливості 
правопису («ъ» замість «о» перед приголосними, форми типу 
«вЬкы», «книга»), твір надруковано з українського рукопису63. 
Щоб оцінити значення цієї публікації, слід хоча б коротко оха
рактеризувати зміст пам’ятки, яку називають найбільш індивіду
альним твором давньоболгарського письменства. По суті, це був 
публіцистичний трактат, спрямований проти зневажливого став
лення візантійців до болгарського народу і його культури 64. Най
старші рукописи датують XII—XIV ст., але оригінал написано 
на початку X ст.: тоді ще жили, як сказано у тексті, люди, що 
зустрічалися з просвітителями слов’ян Кирилом і Мефодієм. Ав
тор мешкав, найбільш ймовірно, у Солуні (тепер Салоніки), він 
називає себе чорноризцем, тобто ченцем. Починається пам’ятка 
твердженням, що до прийняття слов’янськими народами христи
янства і створення Кирилом Філософом слов’янської абетки сло
в’яни користувалися «чертами і різами». Очевидно, Храбр про
тиставляє такі знаки, як докнижні письмена пізнішому книжко
вому письму65. Далі Храбр розповідає про створення Костян
тином (у чернецтві Кирилом) Філософом алфавіту, у якому було 
значно більше літер («письмен»), ніж у грецькому. Більшість 
вчених гадає, що алфавіт, що його мав на увазі Храбр,— глаго
лиця. Дещо пізніше був створений і алфавіт, що дістав назву 
кирилиці.

Високо оцінивши значення появи у слов’янських народів 
власної абетки, чорноризець Храбр таврує твердження, начебто 
бог велів мати книги лише трьома мовами, що їх, мовляв, «освя
чено» вжиттям їх у написі на хресті, на якому був розп’ятий 
Ісус Христос. Така «теорія» мала у той час цілком виразне спря
мування: розмови про «перевагу» грецьких письмен служили ви
правданням політичної експансії Візантії на Балканському пів
острові. Ось чому чорноризець Храбр гнівно засуджує ворогів 
слов’янської писемності.

Публікуючи в Острозі сказання про просвітницьку діяльність 
Костянтина-Кирила, видавці неначе зверталися до іншого Кос
тянтина — князя Острозького із закликом стати гідним продовж 
жувачем справи просвітників слов’ян Кирила і Мефодія. Однак 
надрукування твору Храбра мало і глибший сенс. Викриття Храб
ром спроб принизити значення писемності слов’ян звучало дуже
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актуально в умовах, коли католицькі публіцисти намагалися за
перечувати право східнослов’янських народів на розвиток своєї 
самобутньої культури66.

Доля унікального готського примірника може бути відтворена 
на основі маргінальних записів. З них видно, що протягом три
валого часу острозьке видання цікавило європейських науковців, 
служило для них джерелом інформації.

Запис на задньому форзаці засвідчує, що вже через п’ять років 
після видання острозький Буквар був власністю відомого німець
кого вченого-орієнталіста Еліаса Гуттера (1533—бл. 1609)67. Гут- 
тер з 1577 р. був професором східних мов у Лейпцігу, а від 
1579 р. до червня 1583 р. навчав у Дрездені староєврейської мо
ви саксонського курфюрста Августа 68. Якраз цьому курфюрстові 
Іван Федоров у листі від 23 липня 1583 р., висланому з Відня, 
описував винайдену ним гармату і пропонував, що може приїха
ти до Дрездена, щоб показати свій винахід. Не виключена мож
ливість, що Іванові Федорову вдалося протягом останнього пів
року свого життя здійснити цю подорож. Перебуваючи у Дрездені, 
він міг передати Гуттерові свій Буквар, а також Біблію, які возив 
з собою як зразки своєї майстерності. Таке припущення вислов- 
лють Є. Л. Немировський та М. П. Ковальський69.

Однак цьому поясненню суперечить звістка, що вже ЗО червня
1583 р. Е. Гуттер отримав відхідне посвідчення від курфюрста 
і незабаром (ймовірно, у серпні) залишив Дрезден. Гадаємо, що 
Іван Федоров написав у липні 1583 р. листа до курфюрста тому, що 
вже раніше мав контакти з його придворними, зокрема з Гут- 
тером. Останній міг встановити^ зносини з острозьким науковим 
гуртком, оскільки планував видати багатомовне видання Біблії 
і збирав необхідні тексти. Адже відомо, що на цьому грунті він 
мав наукові зв’язки з словенським реформаційним освітнім дія
чем і філологом Адамом Богоричем (близько 1520—близько 1600). 
Богорич навесні 1583 р. зупинявся в Дрездені по дорозі до Віт- 
тенберга70, куди він їхав разом з Юрієм Далматином, щоб на
глядати за друком повної словенської Біблії, перекладеної Дал
матином (друкувалася у Віттенберзькій друкарні Крафта і Ер- 
бена від травня до початку листопада 1583 р., але позначена
1584 роком). Гуттер під час зустрічі з Богоричем у Дрездені по
казав йому «руську, або московську Біблію». Трохи пізніше, у 
листі, писаному вже у Віттенберзі 31 липня 1583 р., Богорич 
прохав Гуттера позичити цю Біблію або її копію71. Очевидно, 
йшлося про острозьке видання, оскільки видання Ф. Скорини 
складалося з окремих книг і не містило повного тексту Біблії.

Можливо, Гуттер ознайомив Богорича і з Букварем Івана Фе
дорова. В усякому разі, в додатку до своєї словенської грамати
ки 72 Богорич вмістив кириличну абетку і вказав, що нею користу
ються українці та росіяни. Тут також вміщено шість слов’янських 
перекладів «Отче наш», в тому числі церковнослов’янський, який 
міг бути взятий з острозького підручника. Від Гуттера книжка пе
рейшла до філолога й математика Даніеля Швентера, а 1641 р. її 
купив історик та філолоґ-орієнталіст Йоганн Ернст Гергард73. 
Його учень Й. Швабе користувався острозьким виданням при 
підготовці дисертації «Цурковь московскій», присвяченої догма
тиці та обрядам православної церкви в Росії. Не знаючи добре
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слов’янських мов, Швабе помилково припускав, що книжка на
писана «московською мовою... з розпорядження великого князя 
московського».

У 1678 р. Буквар куплено до Готської герцогської бібліотеки.
На прикладі готського примірника острозького Букваря ба

чимо, яке велике значення мали видання Івана Федорова для 
міжнародних культурних зв’язків, для поширення у наукових ко
лах кінця XVI—XVII ст. певних відомостей про мову і культуру 
східнослов’янських народів.

Бужварі, видрукувані Іваном Федоровим, пізніше не раз пере
друковувалися, або без змін, або в переробленому вигляді. Од
ним з перших таких передруків було видання, яке збереглося 
в Англії у двох дещо відмінних примірниках — один у Бодлеян- 
ській бібліотеці в Оксфорді, інший — у бібліотеці коледжу Трі- 
ніті в Кембріджі. їх заголовок («Начало ученіа дЬтем...») і текст 
повністю повторює другу частину острозького («копенгагенсько- 
-готського») Букваря 1578 р., в тому числі дублює деякі його 
помилки. Польський дослідник С. Кот визначив оксфордський 
примірник як львівське або віленське видання середини XVI ст.74. 
Пізніше Дж. Барнікот вважав книжку московським виданням 
«близько 1565 р.» або львівським чи віленським «близько 1574 р.» 
Однак А. С. Зьорнова переконливо довела, що це острозький друк 
близько 1580 р. або трохи пізніший75.

А. С. Зьорнова підкреслює, що одна з двох заставок цього ви
дання — у стилі московських або, скоріше, львівських заставок, 
які часто повторювалися в українських друках, натомість друга — 
типово острозького зразка, який ніколи не застосовувався москов
ськими друкарями. О. О. Сидоров також підкреслює український 
характер орнаменту анонімного «оксфордсько-кембріджського» 
букваря76. Невдалий набір, неохайність шрифту дали підстави 
А. С. Зьорновій зробити висновок, що книжка була видана, ки
мось з учнів Івана Федорова, можливо, після від’їзду його з Ост
рога 77.

Як встановила В. І. Лук’яненко, «Начало ученія» подає бук
варний текст за попереднім острозьким виданням, натомість бук
вар, виданий у Острозі 1598 р.— за львівським78. Цей останній 
став основою для ще одного передруку, фрагмент якого зберігся 
у Софійській народній бібліотеці79.

Острозькі видання Букваря, як і їх львівський прототип, 
довго наслідувалися українськими видавцями. Так, видані Львів
ським братством Букварі 1671, 1692, 1710 рр. у першій частині 
дають той самий матеріал, що є вже в Букварі Івана Федорова: 
алфавіт, склади «двописьменні» та «триписьменні», пунктуацію, 
коротеньку хрестоматію з молитов та релігійних пісень. Подібні 
Букварі у XVII—XVIII ст. видавали також друкарні Сльозки, 
Києво-Печерська, Чернігівська, Новгород-Сіверська, Унівська, 
Почаївська, а також білоруські друкарні. Починаючи з Бук
варя («Азбуки») В. Бурцова (1634), аналогічні посібники з’явля
ються в репертуарі Московської друкарні. Важливо відзначити 
швидке збільшення тиражів видань. Так, наприкінці XVII—на 
початку XVIII ст. львівські братські видання Букварів досяглії 
величезних, як на той час, тиражів. Якщо Буквар 1662 р. мав 
тираж 600 примірників, Буквар 1692 р.— 1687 примірників, то
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Букварі 1698—1722 і 1754 рр. видавалися тиражами 5900—7000 
примірників80. Таким чином, виданням Букварів Іван Федоров 
започаткував справу, яка вже давно назріла і завдяки цьому 
стала розвиватися дуже інтенсивно. Це ще раз свідчить про те, 
наскільки діяльність визначного друкаря відповідала потребам 
часу, вливалася у головний струмінь розвитку освіти й культури.

«КНИГА 1580 р. в Острозі вийшла у
НОВОГО ЗАВІТА» світ «Книга Нового завіта»,

що об’єднувала Псалтир з 
Новим завітом (Четвероєван- 
геліє, Апостол, Апокаліп- 
сис)81. З післямови до неї 

можна зробити висновок, що друкування її розпочалося того 
самого року.

У ранньому середньовіччі переклади Нового завіту існували 
в ряді країн, однак католицька церква, як правило, ставилася 
до них вороже. Лише початок реформації привів до небаченого 
раніше пожвавлення видавничої діяльності у цій ділянці.

Єдиний кириличний Новий завіт, виданий перед острозьким,— 
тюбінгенський друк Пріможа Трубара 1563 р.— відмінний від 
острозького і складом (він не об’єднаний з Псалтирем), і вдвічі 
більшим форматом. Таким чином, острозька публікація стала уні
кальним явищем у слов’янському кириличному друкарстві.

Острозька «Книга Нового завіта» вийшла у форматі вісімки, 
задруковапа сторінка .має розмір 5,6X12,2 см (відношення шири
ни до висота 1:2,17)82. Складається з чотирьох ненумерованих ар
кушів і 490 аркушів, які мають справа зверху нумерацію, на 
першому аркуші кожного зошита є сигнатури у правому нижньо
му кутку. При деяких примірниках є ще 52 аркуші складеного 
Тимофієм Михайловичем покажчика («Книжки...»), який роз
глянемо далі окремо. Шрифт, яким надруковано основний текст, 
дуже дрібний (10 рядків=40 мм). Повна висота сторінки — ЗО 
рядків. Циноброю надруковано в’язь у заголовках розділів, час
тину ініціалів, деякі елементи в покажчиках наприкінці книжки.

На титульному аркуші — заголовок у дереворитній рамці: 
«Книга новаго завита в неиже напреди псалмы блаженнаго Да
вида пророка и царя». На звороті— герб К. К. Острозького. Над 
ним слова: «Констянтин Констянтинович Нареченый в святом 
крещеніи Василів». Під гербом: «Княжа острозское, воєвода киев- 
скій, маршалок земли волыньское, староста владимерьскій і про- 
чаа»83. У написанні «владимерьскій», можливо, позначився вплив 
Івана Федорова: на Україні назву міста Володимира (Волин
ського) здавна вживали тільки в повноголосній формі.

На арк. 2—4 ненумерованих — передмова, що кінчається п’ять
ма словами грецькою мовою (в яких складальник припустився 
п’ятьох граматичних помилок)84. Передмова написана у формі 
звернення до К. К. Острозького тих, хто працювали над книжкою. 
Тут підкреслюється актуальність видання книги в час, коли пра
вославна церква страждає від лютих ворогів — не лише від чу
жих, але й від своїх, які її зрадили. Сучасники сприймали це як 
заклик до стійкості у боротьбі за право народу, як осудження 
тих, хто забував думати про долю співвітчизників 85. Відзначаючи
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ініціативу К. К. Острозького у виданні книги («понудил еси нас 
недостойних выше нашей лгЬры на сіє дЪло»), ті, хто готував 
видання, просять Острозького прийняти книжку «яко пръвый 
овощ от дому печатного своего острозскаго». Отже, сказано цілком 
чітко: «Книга Нового завіта» була першим виданням друкарні 
К. К. Острозького,— таким чином, острозький Буквар 1578 р. не 
був виданням князя.

Текст книги починається Псалтирем (арк. 1—85), далі (на 
арк. 85 зв.— 93 зв.) вміщено «Псалми вибрані»— молитви і пісні 
з Старого завіту: з книги Ісход (розділ 15), Второзакония( роз
діл 32), з першої Книги царств (розділ 2), з пророків Аввакума, 
Ісайї (розділ 26), Йони (розділ 2), Данила (розділ 3), два урив
ки з Євангелія від Луки. Опісля видруковано Євангелія від Мат
фея (арк. 93 зв.—142 зв.), від Марка (арк. 143—173), від Луки 
(арк. 173 зв.— 224 зв.), від Іоанна (арк. 224 зв.— 262), Сказаніє 
д'Ьаній апостольських (арк. 262—262 зв.), д'Ьанія апостольська 
(арк. 363—309), Послання апостолів (арк. 310—447), Апокаліп
сис (арк. 448—469 зв.), Соборник 12-ти месяцам сказая главы 
ксемуждо Апостолу і Євангелію і избраным святым и празником 
(арк. 470—481 зв.), Сказаніє главам евангельскім утрнім апо
столом і євангеліам известно седмицам всего лЪта (арк. 482— 
489 зв.).

На арк. 490 колофон, де вказано, що книга «начата и совер
шена» з розпорядження К. К. Острозького «Іоанном Федоровым 
сыном з Москвы», на звороті — сигнет з літерами І. Ф. і напи
сом «Іоанн Феодорович печатник з Москвы».

Порівняння текстів Євангелій і Апостола у «Книзі Нового за
віта» з відповідними місцями острозької Біблії виявляє подекуди 
істотні правописні різниці. Однак в цілому в обох виданнях ново
завітні книги надруковані за текстом так званої четвертої редак
ції, яка опрацьована у Болгарії і Сербії в XIV ст. і до східних 
слов’ян проникла, мабуть, за часів митрополита Кипріяна86.

Наявність у «Книзі», крім Псалтиря, ще кількох уривків Ста
рого завіту дозволяє зробити висновок, що і вони друкувалися 
з інших текстів, ніж Біблія. Наприклад, місцю «Книги Нового за
віта» «сей ми есть бог и прославлю и корысть» (арк 85 зв.) відпо
відає в Біблії «се бог и прославлю и користь» (арк. 32 другого 
рахунку). У Новому завіті «... о всЪх иже сотворил еси нам» 
(арк. 91), у Біблії— «о всяческих, яже сътвори нам» (арк. 151 
зв. третього рахунку). Однак і в межах самої «Книги Нового за
віта» зустрічаємо паралельне написання тих самих слів: «про- 
чаа» і «прочая». Видавці намагалися дотримуватися норм цер
ковнослов’янської мови, але є у книзі й риси живої української 
мови, наприклад, двічі на останньому аркуші вжито форму «з 
Москвы».

Оформлення «Книги Нового завіта» було скромне, але вико
нане з великим смаком. Якщо її порівняти з «Новим тестамен- 
том» краківської друкарні С. Шарфенберга 1568 р. і з випуще
ним того ж року у Несвіжі новим польським перекладом С. Буд
ного, то острозька «Книга...» має більше спільних рис з першим 
із названих польських видань. У ній не лише заголовок взято в 
дереворитну рамку, але надруковано на звороті герб у картуші, 
оточеному овальним обрамленням, а в кінці книжки — колофон
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і сигнет друкаря. Однак у виданні Івана Федорова ширина за- 
друкованої сторінки менша, а обсяг книжки більший, тому дове
лося друкувати шрифтом, набагато дрібнішим від шарфенбергів- 
ського. Щодо цього видання Івана Федорова ближче до деяких 
західноєвропейських друків, таких, як латинсько-грецький Новий 
завіт базельської друкарні Миколи Брилінгера (1546) або мало
форматні видання всієї Біблії87. Серед майна, що залишилося 
після смерті Івана Федорова, був якийсь «позолочений тестамен- 
тик». Можливо, це — одно з західноєвропейських малоформатних 
видань Нового завіту (Testamentum Novum)88. Вузькість сто
рінки у «Книзі Нового завіта» пояснюється тим, що незручно бу
ло б читати довгі рядки, надруковані дрібним шрифтом.

Крім основного дрібного шрифту (10 рядків — 40 мм), у книж
ці вжито на титульному аркуші старий шрифт Івана Федорова 
(10 рядків — 85 мм), а кілька рядків на звороті титульного ар
куша і колофон надруковано основним шрифтом острозької Біб
лії та першої частини Букваря (10 рядків — 51мм). Новий завіт 
прикрашають дереворитна рамка на титульному аркуші книж
ки і сигнет у кінці її, 36 заставок з шести дощок, численні іні
ціали, 22 кінцівки з семи дощок, а також виливні прикраси. Ост
розькі заставки помітно відрізняються від заставок попередніх 
видань. Основний мотив їх — білий на чорному тлі контур тон
кої стеблини з дрібними листочками і квітами. Спокійний ритм, 
обмеженість у штрихуванні листків і інших деталей, наявність 
своєрідних архітектурних деталей — це особливості острозьких 
прикрас, які мають спільні риси з деякими заставками Скорини, 
особливо ж — з орнаментом українських рукописів89. Якщо ж 
йдеться про ініціали, то в них, без сумніву, відчувається вплив 
тогочасних західних видань. Крім застосованих вже в Острозько
му Букварі плетінчастої рамки і листочків з роздвоєною гілкою, 
Іван Федоров впровадив ще один вид виливних прикрас: рівно- 
раменні хрестики з тридільними кінцями і білим кільцем з крап
кою посередині90.

Особливе значення має у книжці титульний аркуш. Як згаду
валося, у Івана Федорова титульні аркуші з’явилися вперше в 
заблудівських виданнях і острозькому Букварі. Однак там вони 
складені таким самим шрифтом, як і вся книга, і лише в Буква
рі текст оточено скромним виливним орнаментом. Тільки у «Кни
зі Нового завіта» з’являється титульний аркуш, набраний біль
шим шрифтом, ніж текст, вміщений у дереворитну оздобну рам
к у 91. Появу в друкованій книзі титульної рамки — портала до
слідники пов’язують з утвердженням ренесансного напряму в 
книжковій графіці92. Починаючи з федоровської «Книги», рам
ка, яка згодом отримала назву форти *, стала однією з характер
них ознак українських друків. Брама, своєрідна тріумфальна 
арка на титульному аркуші, неначе відокремлює книгу від решти 
світу і водночас запрошує читача увійти у світ образів та ідей 
книги. Гадаємо, що такий титул було запроваджено з ініціативи 
видавця або його вчених дорадників: у своїх самостійних львів
ських виданнях Іван Федоров повертався до давньої традиції,

* Слово «форта» і означає брама, двері (Пор. латинське porta, німецьке 
Pforte, польське furta, пов’язане з ними українське фіртка, хвіртка).
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відмовляючись від впроваджених у ходкевичівських виданнях 
титульних аркушів.

Рамку на титулі Нового завіту увінчує архітектурний фронтон, 
що спирається на бічні опори, неначе складені з цоколів колон. 
Внизу, під заголовком, пустий гербовий щит, з-поза якого вигля
дають зображення однорога і оленя. Звірів намальовано досить 
реалістично, однак О. О. Сидоров слушно підкреслює, що твари
нам у тодішній іконографії надавалося символічне значення, ко
рені якого можна відшукати у пізньоантичному мистецтві. Олень 
розглядався як втілення стійкості в пошуках свіжої води, що не
се оновлення життя, однорога нерідко вважали символом смерті. 
В Острозі Іван Федоров був оточений людьми, схильними до 
складних схоластичних тлумачень, отже, зображення оленя і од
норога, мабуть, мали алегоричне або геральдичне обгрунтування.

Прототипом рамки титульного аркуша «Книги Нового завйга» 
була рамка, що її вжито на титулах лютерового перекладу Книги 
повчань Сірахових (Віттенберг, у Георга Pay, 1533 р.) і у Книзі 
притч Соломонових (те саме видавництво, 1535 р.)93. Цю гравю
ру О. О. Сидоров пов’язує зі школою Лукаса Кранаха. Однак гра
вер, який працював для Івана Федорова в Острозі, відкинув дея
кі елементи зображення, зокрема ангелочків-путті. Поряд з ні
мецьким взірцем, він спирався на місцеві мотиви з західноук
раїнських архітектурних пам’яток і рукописних книг. Так, бічні 
колонки мають дещо спільне з обрамленням мініатюри Луки у 
Пересопницькому євангелії 94. У гербі на звороті титульного ар
куша гірлянда, що проходить крізь отвори картуша, скопійова
на з аналогічної композиції на звороті титула Берестейської 
біблії.

Примірники «Книги нового завіта» у вітчизняних і закордон
них збірках відбивають той факт, що цим виданням наприкінці 
XVI і протягом XVII—XVIII ст. цікавилися діячі освіти й науки 
на Україні та поза її межами. Збереглися, зокрема, примірники 
з власноручними каліграфічними записами (грецькою і україн
ською мовою) одного з керівників львівського братства Івана Ро- 
гатинця 95 і примірник з автографом Петра Могили 96.

До Національної бібліотеки у Варшаві надійшов примірник 
Перемишльської капітульної бібліотеки (з покажчиком Тимо
фія Михайловича), який свого часу експонувався на археологіч
ній виставці у Львові. Крім того, у ПНР примірники Нового за
віту є у бібліотеках Варшавського університету, Краківського На
ціонального музею. Слід назвати також примірники у Бібліотеці 
Академії наук Литовської РСР у Вільнюсі, у бібліотеках єпис
копа Марша в Дубліні (Ірландія), Гарвардського університету, 
Мальтській королівській бібліотеці у Валетті 97.

В ряді примірників позначено від руки циноброю початок 
і кінець денних читань. Можливо, такі позначки вносилися ви
давцями або книгарями.

Деякі зі згаданих примірників містять лише псалтирну час
тину видання, що може свідчити про більший тираж цього роз
ділу.

Після острозької публікації «Книга Нового завіта в нейже 
напреди псалтир» була повторена друкарнею Віленського брат
ства у Єв’ї (Вєвіс) 1611 р. коштом Богдана Огінського. Пізніше
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Новий завіт з псалтирем тим же малим форматом (вісімкою) пе
ревидавався у Вільні (1623, 1641) і Києві (1658, 1692), а форма
том четвірки — у Кутеїні (1652), Києві (1732)98. Незважаючи на 
значні різниці в тексті й оформленні, всі ці видання за складом, 
в основному, повторювали острозьке. У Москві видання цьс?го ти
пу у XVII ст.* не друкувалися зовсім, оскільки церковна влада 
вважала необхідним друкувати лише літургічні тексти, а не книж
ки для домашьного читання". Ось чому примірники Нового за
віту з білоруських і українських друкарень високо цінувалися 
у Росії. Перше у Москві повне видання Нового завіту вийшло 
1702 р. і було наслідуванням київських видань 10Q.

Буржуазні автори недооцінювали острозький першодрук Но
вого завіту, твердячи, начебто його випущено для потреб церков 
і тільки тому, щоб друкарі не лишалися без роботи під час ре
дагування тексту Біблії. Насправді, для книжки було спеціаль
но виготовлено небачений раніше в кириличному друкарстві ма
ленький шрифт. Це доводить, що книга займала з самого початку 
важливе місце в планах діяльності острозького науково-публіци
стичного гуртка.

Надрукована в малому форматі дрібненьким, але дуже чітким 
шрифтом, «Книга Нового завіта» не була церковним літургічним, 
уживаним на богослужіннях виданням, а призначалась насампе
ред для індивідуального читання вдома. У той час видання книж
ки не для суто церковних потреб, а для домашнього читання було, 
без сумніву, прогресивним явищем 101.

ч< КНИЖКА»
ТИМОФІЯ
МИХАЙЛОВИЧА С пеціально для «Книги Ново

го завіта» острозьким нау
ковцем Тимофієм Михайло
вичем був складений алфа
вітно-предметний покажчик. 
Він має окремий титульний 

аркуш з вихідними даними і з гербом на звороті, окрему пагіна
цію. Це дає підстави вважати покажчик самостійним виданням, 
хоч окремо він не поширювався.

Титульний аркуш покажчика, оточений складаною плетеною 
облямівкою, має заголовок: «Книжка, собраніє вещей нужней
ших. Въкратце скораго ради обрЄтенія въ книзе новаго завета 
по словесем азбуки, всем благочестно вЄруюіцимь въ святую 
живоначальную тройцу отца и сына и святаго духа зЄло есть по
лезна. Напечатана в богоспасаемом граде Острозе Іоанном Фе
доровичем». На звороті герб К. К. Острозького — такий самий, 
як на звороті титульного аркуша «Книги Нового завіта»102.

Книжка, крім титульного аркуша, має 52 нумеровані (звер
ху справа) аркуші. На арк. 1 повторено заголовок і вказано ав
тора: «Собраніє вещей нужнейших скораго ради обрЄтенія во 
книзе сей новаго завЄта, по словесем азбуки много грешным Ти- 
мофеом Михайловичем, лета от созданія миру 7089 а от нароженія 
спасителя нашего Ісуса Христа 1580». Як бачимо, книжка є пер
шою в друкарстві на Україні працею індивідуального автора, 
ім’я якого вказано в його книжці.

Після повторення заголовку на першій сторінці йде заголовок 
«А», за яким згруповано словникові статті — речення і фразеоло-
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гізми, що починаються з цієї літери, далі словникові статті на 
«Б» і т. д., аж до кінця абетки.

Покажчики (конкорданції) до латинської Біблії відомі а XIII 
ст., а у друкованих виданнях — з 1479 р. Протягом XVI ст. ви
дано конкорданції до староєврейського, грецького, німецького, ан
глійського текстів Нового завіту і всієї Біблії 103 і до деяких світ
ських книг 1Q4. Вони були відомі і на Україні. Так, у фонді ЦНБ 
зберігся виданий 1557 р. в Антверпені «Inventarium in Testa- 
men turn Novum» з бібліотеки Києво-Печерської лаври. Характер
но, що у польських католицьких виданнях, як правило, вміщува
лися лише покажчики («реєстри») зі вказівкою, які тексти чита
ються під час костьольних відправ у неділі і свята. Натомість 
видана кальвіністами Берестейська біблія і Новий завіт антитри- 
нітарія Чеховича містили реальні конкорданції (предметно-тема
тичні покажчики), які мали полегшити знайдення відповідних ци
тат при індивідуальному вивченні книг і в полеміці з католиць
кими богословами. У Берестейській біблії такий покажчик має 
назву «Rzeczy і miejsc czelniejszych starego у nowego zakonu 
porzgdne zebranie wedle liter obiecadla gdzie pierwsza Iiczba 
kapitulg a wtora wiersz znaczy» (Речей і головних місць старого 
і нового завіту зібрання по порядку за літерами азбуки, в якому 
перша цифра означає розділ, а друга — рядок). Цей покажчик був 
використаний як одно з джерел праці Тимофія Михайловича, 
який частково запозичив звідтіля також заголовок. Ще цікавіше 
відзначити використання острозьким науковцем покажчика до 
перекладу Нового завіту, здійсненого антитринітарієм Мартином 
Чеховичем (1577). З 1570 р. Чехович діяв у Любліні, де позна
йомився і з українськими та білоруськими учасниками реформа
ційного руху, переважно з числа шляхти. У його виданні Нового 
завіту, на відміну від інших протестантських і католицьких 
видань, на полях вказано «руські розділи, які вони називають 
зачалами». Як пише сам Чехович у передмові, про це його «спеці
ально просили браття з руських країв, бо вони у своїх писаних кни
гах не мають таких, як ми, розділів». З видання Чеховича був здійс
нений 1581 р. в с. Хорошеві Острозького повіту український пере
клад шляхтичем Негалевським «на прохання вчених людей, які 
не знають польської мови, а слов’янської добре не розуміють». 
Варто ще відзначити, що Новий завіт Чеховича вийшов у Кра
ківській друкарні Олекси Родецького, якій діячі Острозького 
гуртка пізніше замовили польський варіант одного з головних 
творів українсько-білоруської антикатолицької публіцистики — 
«Апокрисиса» Христофора Філалета 105. Український варіант цьо
го твору опубліковано в Острозі 1597 року. Таким чином, Олекса 
Родецький мав зв’язки і з Острозькими публіцистами. Цілком 
можливо, що ці зв’язки були започатковані ще під час праці 
в Острозі Тимофія Михайловича та Івана Федорова.

Користуючись у своїй роботі над покажчиком «єретичним» 
виданням, Тимофій Михайлович вважав необхідним підкреслити 
у заголовку, що його книжка призначена саме для тих, хто ві
рить у трійцю. Втім, запозичивши з іноземних джерел саму ідею 
видання і добір частини статей, укладач аж ніяк не копіював 
праці своїх попередників. У нього є ряд матеріалів, яких нема 
у названих покажчиках, не кажучи вже про іншу систему поклй-
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ків: не на розділи ї рядки, як у західних виданнях, а на розділи 
і зачала. І за складом та розміщенням матеріалу «Книжка...»— 
цілком оригінальна робота Тимофія Михайловича, який в одних ви
падках черпав з одного джерела, в інших — з другого, а ще в ін
ших обирав власний варіант.

У покажчику до Берестейської біблії кожний ф и с л ів  стано
вить окрему словникову статтю, натомість у покажчику Чеховича 
вислови за їх першим словом об’єднані у тематичні гнізда. Ти
мофій Михайлович у більшості випадків дає вислови окремими 
статтями і об’єднує їх лише інколи (арк. 14 — початок матеріа
лу на літеру «Е»). І в Берестейській біблії, і в покажчику Че
ховича фразеологічні одиниці розміщено суворо в алфавітному 
порядку, причому допускається інверсія, щоб на початок пере
нести головний за значенням іменник, прикметник чи дієслово. 
Тимофій Михайлович інверсії майже не застосовує, внаслідок 
цього часто та чи інша сентенція опиняється під літерою, на яку 
починається якесь другорядне для даної цитати слово. Наприк
лад, вислів «всяка неправда грЪх есть» (арк. З зв.) вміщено на 
літеру «в», а не на «н» чи «г». Зрозуміло, така побудова зруч
на при шуканні наперед відомої цитати, однак вона менш при
датна для тематичного добору матеріалу. До того ж Тимофій Ми
хайлович, на відміну від авторів західноєвропейських і польських 
покажчиків, не дотримується алфавітного порядку в межах лі
тери. У деяких випадках він розміщує гасла в порядку їх важ
ливості, в інших важко встановити будь-який принцип розташу
вання. Зрештою, відсутність суворої алфавітної послідовності в 
межах літери давала змогу упорядникові вільніше поводитися 
з матеріалами, концентрувати ті місця, у популяризації яких він 
був найбільше зацікавлений.

Візьмемо, наприклад, такий ряд словникових статей:
Богатым горе. Лук., 6, зач. 25.
Богатества злая. М[арко], 4 зач. 16.
Богатитися хотящїи въпадают в напасти и сЪти и похоти 

многи. 1. Тим., 6, зач. 187.
Богатым плакатися и рыдати о лютых скорбех грядущих на 

них. Яков, 5, зач. 56.
Усі позиції складено на основі тексту «Книги Нового завіта» 

(крім Псалтиря й уривків із старозавітних книг) або звірено з 
відповідними місцями. Проте у покажчику часто текст відреда
говано, використано інші граматичні форми, допускаються ско
рочення. Наприклад, останній з наведених тут словникових ста
тей відповідає такий текст у 5-му розділі послання Якова: «Прі- 
идЪте нынЪ богатіи плачитеся і рыдайте о лютых скорбех, гря
дущих на вы» («Книга Нового завіта», стор. 314).

Деякі з зібраних Тимофієм Михайловичем висловлювань про- 
багатство є також у західноєвропейських конкорданціях 106 та у 
Чеховича, однак в цих виданнях вони губляться поміж різними 
досить абстрактними сентенціями про «багатство духа», про по
божних багатих людей тощо. У Берестейській біблії значної час
тини цитат з осудом багатства взагалі нема. Таким чином, у Тимо
фія Михайловича підбір текстів у цьому випадку більш соціально 
загострений, ніж навіть у Чеховича — представника радикаль
но-плебейської течії в антитринітарському русі. І в інших ви
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падках Тимофій Михайлович залюбки підбирав вислови з акту
альним звучанням, наприклад, «Гонителей не имами боятися» 
(арк. 39). Отже, друкар, свідомо чи несвідомо, будував покажчик 
так, що він не лише став довідковим посібником, але до певної 
міри мав і публіцистично-виховне спрямування.

Книжка Тимофія Михайловича оформлена скромно, але зі 
смаком. Крім виливних прикрас на титульному аркуші та герба 
на його звороті, є ще заставка на арк. 1 та кінцівка на звороті 
останнього аркуша. Перші літери словникових статей виділені 
шрифтом, однак текст статей дещо зливається з позначенням тво
ру, розділу і зачала, де можна знайти даний вислів.

В цілому працю Тимофія Михайловича, надруковану Іваном 
Федоровим в Острозі, слід визнати безперечним досягненням 
острозького літературно-наукового гуртка. Вона заслуговує уваги 
дослідників, насамперед, філологів та істориків культури й нау
ки. Адже це перший у кириличному книгодрукуванні алфавітний 
предметний покажчик і не лише найстарша у нашій країні дру
кована бібліографічна праця, але й взагалі перша праця в галузі 
довідково-інформаційної літератури107. Різноманітні довідково- 
бібліографічні матеріали пізніше нерідко подавали в своїх видан
нях українські друкарні — Києво-Печерська, мандрівна друкар
ня Павла Домжив Лютковича Телиці та інш і108. Таким чином, 
і щодо цього Острозька друкарня започаткувала добру традицію.

«ХРОНОЛОГІЯ» щч ■■  айменше за обсягом видання
АНДРІЯ РИМІНІ Острозької друкарні — твір

Андрія Римші, що його біб- 
ліографи XIX ст. назвали 
«Хронологією». Це одноар- 
кушева листівка, яка містить 

на двох розташованих паралельно шпальтах короткий вірш під 
назвою «Которого ся м[Ъся]ца што за старых вЪков д'Ьело ко
роткое описаніе». В кінці тексту вказано: «Друковано 5 дня мая 
року 1581 в Острозе. Писанье Андрея Рымши». Публікація є пер
шим в кириличному друкарстві окремим виданням поетичного 
твору.

«Хронологія» відома в одному примірнику, який 1856 р. на
дійшов до Публічної бібліотеки в Петербурзі (тепер ДП Б)109. її 
було репродуковано С. Л. Пташицьким ио, текст кілька разів пере
друковувався 11К У виданні вжито два шрифти: більший — такий 
самий, як у московському і львівському Апостолах, менший — та
кий же, як шрифт тексту острозької Біблії.

«Хронологію», як правило, зараховують до видань Івана Фе
дорова, хоч дослідники і відзначають, що надрукувати цей твір 
міг також хтось з учнів славетного друкаря 112. На користь та
кого припущення говорить і те, що, на відміну від безперечних ви
дань самого Івана Федорова, текст «Хронології» складено не 
церковнослов’янською, а тогочасною білорусько-українською лі
тературною мовою.

Автор походив з родини білоруських шляхтичів-кальвіністів 
з-під Новогрудка. З 1572 р. був пов’язаний з родиною Радзивіллів 
(Радвіл): служив спершу у Миколи Радзивілла «Рудого», потім 
у Криштофа Радзивілла. Очевидно, через Радзивіллів познайо
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мився з К. К. Острозьким пз. Крім «Хронології» відомі три вірші 
Римші на герби магнатів у віденських білоруських виданнях (на 
герб Остапа Воловича у збірнику 1585 р., на герби Льва Сапіги 
у публікації Литовського статуту 1588 р. і на герби Теодора 
Скумина у Апостолі 1591 р .)114. Польською мовою Римша опублі
кував поему Deketeros akroama про військову діяльність К. Рад- 
зивілла (закінчена в березні 1583 р., вийшла друком 1585 р.) і пе
реклад з латинської «Хорографії»— опису Палестини Анзельма 
Поляка 115.

«Хронологія»— це своєрідний коротенький поетичний кален
дар. Для кожного місяця подано три його назви: латинську, що 
була прийнята й у церковнослов’янській мові, назву мовою іврит 
(«по гёбрейську»), врешті назву, яку Римша вважав «простою». 
Після цього у двох рядках описано якусь подію біблійної історії 
або одно з свят, інколи з тим чи іншим зауваженням від себе, 
і вказано відповідну дату.

Серед назв місяців, які подано «простою мовою» зустрічаємо 
як полонізовані варіанти, так і форми, що відповідали україн
ському народному слововживанню. Наприклад, «груднем» Римша 
називає листопад, що відповідало народному календареві україн
ців 116.

Присвячені окремим місяцям двовірші переважно дванадця
ти- й тринадцятискладові з цезурою після сьомого складу117. 
Текст набуває характеру розмірної мови, якщо читати його, на
голошуючи передостанній склад кожного слова. Водночас метр 
«Хронології» має спільні риси з деякими українськими народни
ми піснями 118.

З поеми, присвяченої Кшиштофу-Миколі Радзивіллу, можна 
зробити висновок, що його супроводив Римша протягом походів 
1579—1582 рр., отже, начебто поет не міг бути в Острозі 5 трав
ня 1581 р., коли друкувалася «Хронологія». Але, виявляється, 
8 травня 1581 р. К. Острозький писав до того ж Радзивілла: «На
певне, все це натворив цей рік. Математик пан Римша на під
ставі розташування світил написав, що рік у всьому винний і що 
люди до стрітення все повинні робити навпаки»119. Можна припус
тити, що ці слова написані під свіжим враженням астрологічного 
прогнозу Римші, який був тоді при Острозькій академії. Астро
логія на той час ще не повністю відокремилася від астрономії, 
а з астрономією була пов’язана хронологія, якою в Острозі на
передодні календарної реформи живо цікавилися. (До речі, Рим
ша був прибічником реформи, яку відкинули книжники, пов’яза
ні з Острогом). Але не можна виключити і того, що Римша брав 
якусь участь в гуртку, що готував до друку біблійні тексти. Адже 
у «Хронології» пояснено староєврейські назви з тексту Біб
лії, прокоментовано деякі її фрагменти. Ідея витлумачити деякі 
події, описані в Біблії, більш зрозумілою для читацького загалу 
мовою, не могла не прийти на думку острозьким викладачам. 
«Хронологія» була першою спробою в цьому напрямі, інші спро
би, на жаль, до нас не дійшли.

Твір білоруса Римші, хоч надрукований на Україні, належить 
насамперед білоруській літературі, так само, як до української 
літератури належать твори письменників з України, опублікова
ні у білоруських друкарнях у Вільнюсі, Вєвісі, Кутеїні. В той
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же час і перші і другі є фактами білорусько-українських літера
турних зв’язків, засвідчують єдність і взаємопереплетіння проце
сів культурного життя обох братніх народів.

ОСТРОЗЬКА же У «Книзі Нового завіта»
БІБЛІЯ | | | ^ %  було опубліковано значну ча-

стину Біблії — Псалтир і но- 
возавітні біблійні книги. Пов- 
ний текст Біблії розпочато- 

ШпШшр друком ще раніше, однак за
вершено приблизно через рік після виходу в світ «Книги Нового 
завіта». Щоб оцінити значення останнього і найбільшого за обся
гом видання Івана Федорова, нагадаємо висновки класиків марк- 
сизму-ленінізму про роль Біблії у суспільно-політичному житті 
феодальної доби і на світанку капіталізму. «З допомогою біблії 
були санкціоновані і князівська влада з ласки божої, і безмовна 
покірність, і навіть кріпосне право»120. І в той же час на першому 
етапі реформації «своїм перекладом біблії Лютер дав у руки 
плебейському рухові могутню зброю. За допомогою біблії він про
тиставив феодалізованому християнству свого часу скромне 
християнство перших століть, феодальному суспільству, що роз
падалося,— картину суспільства, що зовсім не знало складної,, 
штучної феодальної ієрархії»121.

Книги Біблії, різноманітні за своїм походженням, були дже
релом сюжетів для літераторів і митців, які представляли різні 
класи та соціальні прошарки. Біблійні теми й образи використо
вували, кожен по-своєму, найвидатніші українські письменни
ки: Вишенський і Сковорода, Шевченко і Франко, Леся Україн
ка і Павло Тичина. Шевченкові «Псалми Давидові» та вірші на 
мотиви з пророцьких книг («Ісаія. Глава 35», «Осії. Глава 14», 
«Подражаніє їєзикіїлю. Глава 19»)— класичний зразок залучення 
давньої тематики, частково також і давніх поетичних форм, для 
художнього осмислення явищ сучасної йому дійсності. У Франка 
образ біблійного Мойсея в однойменній поемі став канвою для 
філософських роздумів про долю краю, про взаємини вождя і про
рока з його народом. І якщо навіть в XIX—на початку XX ст. 
біблійні мотиви займали помітне місце в літературі, то незрівнян
но більшою була їх роль у культурному житті й публіцистиці 
XV—XVIII ст., коли «писання» розглядалося представниками різ
них суспільно-політичних течій і напрямів як найвищий автори
тет і невичерпне джерело аргументів у політичній та ідеологіч
ній боротьбі. Біблія стала першою книгою великого обсягу, яку 
визнав за необхідне видати Гутенберг. Від часу його знаменитої 
42-рядкової Біблії 1455 р. тільки до 1500 р. надруковано 81 ла
тинське видання Біблії без коментарів, 13 видань з коментарями, 
15 німецьких та нижньонімецьких перекладів (починаючи з 
1466 р.), 11 італійських (з 1471 р.), два чеських (з 1488 р.) і 
т. д.122 У XVI ст. виходить низка видань з текстом кількома 
мовами 123.

Під впливом протестантських видань Нового завіту свій пе
реклад Біблії з латинської на польську мову видали польські ка
толики 1561 р. у краківській друкарні Шарфенбергера. Вона ви
йшла під іменем Іоанна Нича Леополіти («львів’янина», від
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латинської назви Львова «Леополіс»), якого деякі дослідники 
вважають лише редактором перекладу, інші — самостійним пе
рекладачем. Біблія Леополіти-Шарфенбергера перевидана 1575 р. 
(це видання шляхом зміни титульного аркуша випущено вдруге 
1577 р.). Однак точністю перекладу, чистотою мови і якістю по
ліграфічного виконання краківську Біблію набагато перевищила 
Берестейська, підготовлена кальвіністами і видана 1563 року 124. 
1572 р. у Несвіжі вийшла Біблія у польському перекладі антитри- 
нітарія С. Будного.

Після появи католицьких і протестантських видань Біблії 
гостріше постало питання про православне видання, яке можна 
було б протиставити польським публікаціям 125. Але й без того 
необхідність мати друкований православний текст Біблії зумов
лювалася всім ходом розвитку суспільно-політичних відносин, по
требами культурного життя. Вихід у світ острозької Біблії 
1581 р. став важливою подією не лише для українсько-білорусь
кої православної церкви, але й для всіх народів, у яких літургіч- 
ною була церковнослов’янська мова.

Біблія надрукована у форматі фоліо, як і обидва Апостоли, 
але задрукована сторінка тут більш видовжена (14X25 см, від
ношення ширини до висоти 1:2,78)126. Перші вісім аркушів не- 
нумеровані (їх називаємо далі аркушами першого рахунку), далі 
йде ще п’ять послідовних рахунків аркушів: 276, 180, ЗО, 56, 78. 
Усього, отже, 628 аркушів, або 1256 сторінок. Циноброю відбито 
заголовки на перших аркушах другого і третього рахунку, іні
ціали й окремі слова у покажчиках на кінцевих аркушах остан
нього рахунку. На повних сторінках по 50 рядків, надрукованих 
двома шпальтами 127. Враховуючи різниці в розмірі шрифтів, об- 
ояг Біблії приблизно у вісім разів більший, ніж обсяг Апостола, 
і майже вдвічі більший від разом взятих всіх інших видань Іва
на Федорова. Завдяки майстерності набору і застосуванню дріб
ного шрифту книжка не здається такою великою, вона досить 
компактна і зручна в користуванні.

Книгу відкриває титульний аркуш у дереворитній рамці, що 
оточує напис: «Библіа сирЪч книгьі ветхаго и новаго завЪта по 
языку словенску от еврейска въ еллииьскій язык седми десят и 
двЪма богомудрыми преводники прежде воплощенія господа бога 
нашего Ісуса Христа 308 лЪта на желаемое повелите Птоломея 
Филадельфа царя египетска преведенаго зводу съ тщаніем и при- 
лЪжашем елико мощно помощію божіею послЪдовася і исправися. 
В лЪто по воплощеніи господа бога и спаса нашего Ісуса Христа 
1581». На звороті титульного аркуша герб К. К. Острозького і 
вірш на герб 12S. На наступних аркушах першого рахунку (не- 
нумерованих) передмова від імені К. К. Острозького (арк. 2—З)129. 
Перша частина цієї передмови (арк. 2—2 зв.) надрукована також 
по-грецьки. За нею йде «Предисловіє...» і вірш Герасима Дани
ловича (Смотрицького) (арк. 4—7)13Q, зміст книги (арк. 8). Далі 
йдуть старозавітні книги (на аркушах другого—четвертого ра
хунків), Євангеліє (аркуші п’ятого рахунку), Апостол і Апока
ліпсис (аркуші шостого рахунку). Останній аркуш (78-й шостого 
рахунку) відомий у двох різних варіантах. У першому з них, 
який трапляється порівняно рідше, на лицевій стороні аркуша 
видрукувано коротку післямову про видання книжки 12 липня
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1580 р. Внизу друкарський знак Івана Федорова, зворот остан
нього аркуша у цьому варіанті порожній. У другому варіанті на 
арк. 78—78 зв.— обширніша післямова грецькою і церковносло
в’янською мовами, після якої вміщено друкарський знак, а під 
ним — колофон про вихід книжки в світ 12 серпня 1581 р.131 Трап
ляються і примірники, у яких є обидва варіанти останнього аркуша. 
Водночас у всіх примірниках на титульному аркуші одна дата —
1581 рік. Відзначаючи наявність низки варіантів набору й оформ
лення окремих аркушів, деякі дослідники говорили про два 
видання Біблії, причому у другому виправлено частину помилок 
попереднього. Однак А. С. Зьорнова, описавши 29 варіантних 
місць у Біблії, встановила, що виправлені аркуші розподілені по 
різних примірниках без будь-якої системи і трапляються одна
ковою мірою як у примірниках з післямовою 1580 р., так і в при
мірниках 1581 року. Отже, було лише одне видання Біблії. Оче
видно, спершу планували видати книгу до 12 липня 1580 р., а 
коли побачили, що не встигають, стали друкувати вихідні аркуші 
з новою датою, наміченою як день завершення праці. При цьому 
старий кінцевий аркуш усунено не з усіх примірників, до яких 
було вклеєно новий варіант 132. Ще до закінчення друкування 
всього тексту розпочалося брошурування аркушів у зошити, і до 
одного примірника попадали як аркуші, надруковані раніше, так 
і пізніші, змінені й виправлені133.

Невиконання до наміченого терміну такого великого завдан
ня, як Біблія, траплялося й іншим видавцям. Так, ліонське ви
дання Біблії Дж. Джунті передбачали випустити 1545 р., а фак
тично книга видана його спадкоємцями наступного року, що за
свідчує колофон.

На основі вивчення понад ЗО примірників острозької Біблії 
А. С. Зьорнова виділила 29 варіантів за змістом і оформленням, 
з яких сім (варіанти № 4, 6, 12, 17, 20, 21, 27)134 трапляються у 
значній кількості примірників, а 14 зафіксовані лише у 1—2 при
мірниках. Дальше вивчення примірників острозької Біблії, без 
сумніву, дасть змогу знайти більше варіантів другої групи 135.

За характером варіанти розподіляються на чисто друкарські 
(заміна однієї дошки ініціала чи заставки іншою, зміна набору 
сторінки чи друкарського аркуша без зміни тексту, виправлення 
переносів, цифр фоліації та інших дрібних помилок) і редакційні, 
викликані, як гадають, вимогами вченої комісії, яка наглядала 
за правильністю тексту.

Один з редакційних варіантів показує, що науковці, які го
тували текст, поставили вимогу внести виправлення тоді, коли 
значна частина тиражу була вже зброшурована. На початку 4-го 
розділу першого послання до солунян (арк. 52 шостого рахунку) 
спершу було вжито слово «гЬм'же», так само, як у обох Апосто
лах Івана Федорова. Редакторська комісія вирішила виправити 
це слово на «прочее», яке знаходимо у відповідному місці і у 
рукописних Апостолах з України136. Щоб внести виправлення 
(яке, до речі, пізніше прийнялося тільки у львівських виданнях 
Апостола), довелося вирізувати один аркуш посередині зошита 
і вклеювати на його місце інший. З 29 описаних А. С. Зьорновою 
примірників переклеєно цей аркуш у 16 примірниках, з 14 при
мірників ЛБАН — у восьми. У книгах Старого завіту аркушів,.
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переклеєних для зміни тексту, не виявлено. Звідси А. С. Зьорнова 
робить висновок, що старозавітні книги друкувалися тільки після 
перегляду їх комісією 137.

Окрема нумерація аркушів різних частин Біблії давала змогу 
друкувати їх не в тій послідовності, як вони мали розміщуватися 
в книзі. Розташовані наприкінці Біблії новозавітні книги друку
валися раніше від старозавітніх і, як видно з стану однієї з кін
цівок, раніше від окремого видання «Книги Нового завіта»138. По
рівняно рано друкувалася перша частина Старого завіту (до кін
ця третьої Книги царств: у цій частині ще не практикувалася 
заміна колонтитула виливними прикрасами на тих сторінках, де 
починався новий розділ). Початкові ненумеровані аркуші були 
надруковані десь під кінець, коли ясно стало, що вся книга ви
йде у світ щойно 1581 року. Аркуші третього рахунку друкува
лися найпізніше і в деяких примірниках залишалися незакінче- 
ними. Тому арк. 133—180 третього рахунку в деяких примірни
ках додруковані іншим шрифтом. Переважає погляд, що це зро
били віленські друкарі Мамоничі. Однак друкарня Мамоничів 
була добре налагодженим підприємством, а так звані «віленські 
аркуші» видрукувано поспішно і дуже неохайно. Тому більш 
логічно їх друк приписати не Мамоничам, а львівським «руським 
друкарям» Сеньковї Корунці і Сацькові Сеньковичу, до рук яких 
після смерті Івана Федорова перейшла частина його друкарського 
обладнання і Біблій, як повних, так і неповних.

Дуже важливо^ що, крім біблійних текстів, книга містила ряд 
актуальних матеріалів, складених тогочасними літераторами. 
Особливої уваги заслуговують два віршові твори Герасима Смот- 
рицького — вірші на герб К. К. Острозького і заключна частина 
передмови. Відповідно до виробленої схеми, Г. Д. Смотрицькин 
описує кожен з чотирьох гербів, зображених на чотирьох полях 
герба.К. К. Острозького, розповідає про його полководницьку ді
яльність, дякує за видання книги (вона — «непобедимо оружіє, 
острейшее меча обоюдоостра») і за інші заслуги для православної 
церкви. Ворогів народу і його віри автор називає «драпіжними 
вовками», закликає князя бути вірним православ’ю і батьківським 
традиціям: Отсікай, Константине, мрак ідольскія лесті, .../ отго
няй еретиков полки умовредная. Приідоша бо в мир волки не- 
щадния.

Вірш Г. Д. Смотрицького на герб К. К. Острозького — перший 
у східних слов’ян зразок геральдичної поезії, яка наприкінці 
XVI — першій половині XVIII ст. стала одним з найпопулярні- 
ших поетичних жанрів на Україні139.

Віршована передмова — це не лише панегірик князю Костян
тинові Острозькому, але й яскравий твір про важке становище- 
українського і білоруського народів під гнітом шляхетської Поль
щі. Звертаючись до читачів «всякого чина», автор передмови з гні
вом говорив: В се время люто і плача достойно ужасается, сіє 
зря, серце богобойно. Яких много сопостат, яких хищних волковт 
Бісовських наважденій, еретичеських полков!

Діяльність К. К. Острозького в галузі поширення «писанія» 
автор порівнює з заслугами Володимира Святославича і Яросла
ва Мудрого, щоб спонукати Острозького наслідувати великих 
предків. Передмова відбиває погляди передових діячів культури.
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які усвідомлювали загрозу українському народові від католицьких 
«хижих вовків», які, руйнуючи вітчизняні культурні традиції, 
відкривали шлях денаціоналізації і духовному поневоленню. Ціка
во, що вірш Г. Смотрицького пізніше було перероблено на «по
хвалу» князеві Володимирові. Її надрукував Василь Ставницький 
разом з Житієм Володимира в додатку до книжки «Виклад о ві
рі» (Унів, 1670)14°,

Той факт, що Смотрицький написав для острозької Біблії пе
редмову, дає підставу зробити висновок, що він керував усім ре
дакційним гуртком, який опрацьовував текст біблійних книг. З 
інших учасників цієї вченої колегії слід назвати Тимофія Михай
ловича, грека Євстахія Нафанаїла з Кандії ш . їх праця вимагала 
грунтовних філологічних знань, оскільки довелося не тільки ви
бирати серед різних варіантів у наявних списках більш вдалий, 
але й перекладати вперше значні частини тексту.

У галузі перекладу з грецької мови на церковнослов’янську 
та тогочасну українську літературну був уже нагромаджений пев
ний досвід, а тому актуальним було питання про переклад біб
лійних книг українською мовою. Про «руські» переклади, близь
кі до текстів Скорини, вже йшлося у попередніх розділах. Крім 
них, відомі старовинний (можливо, кінця XV—початку XVI ст.) 
український переклад Пісні пісень з чеської мови, білоруські 
буквалістські переклади кількох книг безпосередньо з староєврей
ського тексту -142. Починаючи з середини XVI ст., відомі переклади 
Псалтиря на «просту» мову, з дещо пізніших перекладів заслуго
вує уваги віршований переклад одного з псалмів на українську 
мову, записаний латинкою І43. Недалеко від Острога, в селі Хо- 
рошеві працював над перекладом новозавітних книг тогочасною 
українською мовою Валентин Негалевський. Але острозькі ви
давці, на відміну від Г. О. Ходкевича, прагнули видати Біблію 
не в перекладі на мову, близьку до народнорозмовної, а в тра
диційному церковнослов’янському тексті. Це можна пояснити 
труднощами нового перекладу повної Біблії і, в першу чергу, ба
жанням дати текст, авторитет якого освячувала б традиція — 
архаїчною мовою, що була доступна освіченим людям в усіх пра
вославних слов’янських країнах і служила знаряддям міжслов’ян
ського спілкування І44. Обрання церковнослов’янської мови пояс
нюється також і тим, що в добу феодалізму взагалі типовим яви
щем було вживання як писемно-літературної мови, особливо у 
«високому стилі», не рідної мови, а іншої І45. Така літературна 
мова могла бути зовсім відмінною (латина у західних слов’ян, 
арабська мова в іранських і тюркських народів) або дуже близь
кою, спорідненою, як церковнослов’янська для південних і східних 
слов’ян І46. Близькість церковнослов’янської мови до живих сло
в’янських мов довгий час полегшувала розвиток писемності у 
слов’ян. З часом ця обставина стала гальмувати утвердження лі
тературних мов на народнорозмовній основіІ47.

Слід також мати на увазі, що українська вимова церковно
слов’янської мови полегшувала сприйняття її протягом тривалого 
часу як одного з різновидів власної літературної мови. А укра
їнська вимова у Речі Посполитій була настільки поширеною і за
гальноприйнятою, що навіть польський письменник Л. Гурниць- 
кий, який походив з південної Польщі, а жив у Білорусії, в опу-
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блікованій ним транскрипції латинкою уривка Біблії (як гадають, 
за острозьким виданням) дотримувався засад української фоне
тики 148. Згаданий уривок, що включав три перші псалми, було 
опубліковано у трактаті Я. Янушовського про новий шрифт кра
ківської друкарні Лазажа (Краків, 1594). Слова «Но въ законі 
господни воля его и в законі его поучит ся день и нощь. И бу
дет яко древо сажено пріисходищих вод иже плод свой даст въ 
время свое...» (острозька Біблія, 1-й аркуш третього рахунку) 
Гурницький транскрибує: «No wo zakoni hospodni wola jeho, 
і wo zakoni jeho pouczytsia den і noszcz, і budet jako drewo 
sazeno pry ischodiszczych wod, ize plod swoj dast wo wremia...»

Також і в подальшому тексті Гурницький передає «г» через 
«h», не пом’якшує приголосних перед «е», «Ъ» транскрибує як 
«і» або як «іе», а цей останній варіант передавав звук, наближе
ний до «і». Українська вимова церковнослов’янського тексту, вка
зує польський філолог П. Зволінський, ілюструє сильну експан
сію української мови в Польщі, в тому числі серед людей, які 
не походили з України і не мешкали там І49. Для нас же тран
скрипція, здійснена Л. Гурницьким, цікава тим, що незаперечно * 
доводить, що тексти острозької Біблії читалися в українському 
фонетичному варіанті наприкінці XVI ст., як і набагато пізні
ше 15°.

При підготовці повної церковнослов’янської Біблії порівняно 
найменшого клопоту завдавали повозавітні книги і псалтир, які 
були поширені у значній кількості списків так званої четвертої 
редакції. Звичайно, і над цією частиною Біблії слід було чимало 
попрацювати для уніфікації мови. Зокрема, острозька вчена ко
легія прийняла деякі з виправлень федоровського Апостола, інші 
відкинула 151. Важче було підготувати повний текст старозавіт
них книг у зв’язку з рідкісністю і недосконалістю доступних спис
ків. Як згадував сам К. К. Острозький у першій передмові до 
Біблії, йому довго не вдавалося дістати її повний церковносло
в’янський текст. «Щойно в благочестивого і славного у право
слав’ї государя і великого князя Івана Васильовича московсько
го,— пише Острозький,— я старанним благанням випросив собі 
добру Біблію, яку отримав через боговибраного мужа, писаря 
Великого князівства Литовського Михайла Гарабурду». М. Гара- 
бурда не раз їздив до Москви як гонець і учасник посольств, а 
в 1571 і 1573 р. очолював литовське посольство до царя. Очевид
но, під час однієї із двох останніх місій він привіз повний цер
ковнослов’янський переклад Біблії з грецької мови. Як гадали 
тоді в Острозі, цей переклад був здійснений у Києві «500 років 
перед тим, за Володимира Великого». Однак з Москви був отри
маний не переклад доби Київської Русі, а один зі списків Генна- 
діївської Біблії. Крім цього, К. К. Острозький «роздобув багато 
й інших біблій різними письменами та мовами і наказав пильно 
дослідити, чи вони у всьому згідні з божественним писанням.
І виявилося багато відмінностей, не тільки різниць, але й пере
кручень». Тому Острозького охопив сумнів щодо можливості під
готувати філологічно досконалий текст, він признається, що вже 
збирався кинути розпочату справу. Все ж таки пошуки нових 
списків не припинилися. Своїх посланців і листи князь відпра
вив «у багато далеких країв світу — до земель римських, Кан-
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дійських островів *, а найбільше до численних грецьких, серб
ських і болгарських монастирів, дійшов і до самого намісника 
апостолів, голови усієї східної церкви, вселенського патріарха 
Єремії, всюди настійно прохаючи для себе людей, які добре зна
ють грецьке та слов’янське писання, та ізводів, добре виправ
лених, безпомилкових». Врешті князь «здобув досить книг і вче
них людей» для цієї своєї справи. І тоді «з ними і з іншими 
багатьма знавцями божественних писань довго порадившись, вна
слідок спільної наради і одностайної ухвали» вирішено у всьому 
наслідувати давній грецький переклад 72 перекладачів. Що грець
кий переклад з староєврейської (так звана Септуагінта) вважав
ся найважливішим, видно і з титульного аркуша Біблії, де під
креслено, що видання звірене з Біблією, перекладеною 72 «пре- 
водниками» з єврейської мови на грецьку в Єгипті за Птолемея 
Філадельфа в 308 р. ** до н. е. Вже після виходу острозької 
Біблії К. К. Острозький твердив у липні 1583 р., що видана ним 
Біблія — «неначе дочка привезеної з Риму Палеологом, бо вона 
здійснена і виправлена на підставі останньої». Ймовірно, знавець 
грецької мови Діонісій Палеолог (Діонісій Раллі, Діонісій Тир- 
новський) привіз саме грецьке видання (твердження А. Поссеві- 
но, начебто Палеолог роздобув «слов’янський» список, вважаємо 
малоймовірним)152.

Після третьої маккавейської книги Острозькі редактори вважали 
необхідним відзначити: «Сій третій книги маккавейскіи въ про- 
чіих бібліах необрЪтаются ниже в самой той словеньской, ни в ла- 
тиньских, ани в лятских, точію в греческой и в ческой, но и мы 
их не оставихом» (на арк. 30 зв. четвертого рахунку). Хоч тре
тя маккавейська книга була перекладена в Острозі з грецької, 
тлумачення деяких місць засвідчує, що перекладачі користува
лися і чеським текстом 153.

З церковнослов’янських текстів єдиним повним була так зва
на Геннадіївська біблія, завершена 1499 р. у Новгороді при дво
рі митрополита Геннадія у зв’язку з потребами боротьби проти 
раціоналістичної єресі «зжидовілих». Для складання її було ви
користано списки болгарської Симеонівської школи, поширені в 
Київській Русі з XI—XII ст., деякі книги перекладено з латин
ської Вульгати хорватом-домініканцем Веніаміном, також і по
рядок книг встановлено за Вульгатою. Опрацювання повного 
старослов’янського тексту саме в Новгороді засвідчило провідну 
на той час роль цього старовинного культурного осередка для 
розвитку культури у всій Росії 154. Деякі з текстів, використаних 
у Геннадіївській біблії, здавна були відомі і на білорусько-укра
їнських землях. Так, у Полоцьку зберігався перепис 70—80-х рр. 
XV ст. кількох біблійних книг (Царств. Ісуса Навина, Судій, Руф, 
Есфір) у редакції, близькій до тієї, що увійшла в Геннадіївську 
біблію 1499 р. 155 На думку А. О. Алексеева, цей список — нов
городського походження. Близькі до текстів, вжитих у Новго

* Кандією називали Кріт за назвою його тодішньої столиці м. Кандії 
(Іракліона).

** В дійсності, 308 р ік — дата народження Птолемея II Філадельфа, 
який правив від 282 до 246 р. до н. е. Переклад, започаткований в першій 
половині III ст. до н. е., містив текст домасоретський, перед спробами 
уніфікації в I—II ст.
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роді, і деякі з біблійних книг, що увійшли у зведення частини 
Біблії, підготовлене Матфеєм Десятим з Торопця (рукопис по
чато у Вільнюсі 1502 р., а завершено у Супраслі 1507 р .)156. Текст 
острозької Біблії готувався саме на основі Геннадіївської, але 
у ті книги, які в Геннадіївській перекладено з латинської Вуль- 
гати, в Острозі було внесено значні виправлення на основі грець
кої Септуагінти (книги Буття, 1—2 Ездри, Неємії, Перша і дру
га Параліпоменон, Мудрості Соломона, перша і друга Маккавей- 
ські). Книгу Есфір, Пісню пісень, Третю книгу Маккавеїв пере
кладено острозькими вченими безпосередньо з грецького тексту. 
Врешті, книги Товії і Юдіф звірено з Вульгатою 157. В основу 
тексту Пісні пісень острозької Біблії покладено тлумачний пере
клад (здійснений східним слов’янином у XII ст.) з Геннадіївської 
біблії. Цей текст доповнено за грецьким оригіналом (у Альдин- 
ському виданні). Частково використаний острозькими редакто
рами і «четьїй» (мефодіївський) переклад Пісні пісень у його 
східнослов’янському варіанті158. Також і при виправленні дея
ких інших книг (П’ятикнижжя, Ісуса Навина, Есфір) острозькі 
редактори використали, звіривши з грецькими, церковнослов’ян
ські тексти найдавнішої, кирило-мефодіївської редакції. Ці спис
ки були більш вдалі, ніж використані в Геннадіївській Біблії 
тексти симеонівської школи 159, бо, на відміну від останніх, звер
тали головну увагу на розуміння тексту, а не на традиційне для 
біблійних перекладів буквалістське відтворення фразеологізмів 
оригіналу 16Q. Тяжіння до буквалізму диктувалося і прагненням 
до максимальної правильності тексту — прагненням, яке, само 
по собі заслуговуючи схвалення, нерідко призводило до проти
лежних наслідків.

В окремих частинах Біблії помітні істотні різниці у правописі, 
що пояснюється не лише використанням рукописів різної редак
ції, але й участю в опрацюванні тексту людей, які дотримува
лися відмінних правописних засад. Редакційна комісія прагнула 
домогтися якомога чистішої, в їх розумінні, церковнослов’ян
ської («словенської») мови як у біблійних книгах, так і в перед
мовах. Звичайно, у тексті є чимало українізмів: «згода», «дбати», 
«незносний», «заплата» і т. п. (у віршах Г. Д. Смотрицького), 
«з горы», «з веселієм», «отстоите», «близнята»161, «вага», «гай», 
«радный» (у біблійних книгах), порівняно більше, як у лексиці, 

українізмів у морфології та фонетиці (написання типу «на стинЬ», 
«крипки», «рибних» замість «рыбных» тощо)162. Незважаючи на 
свідоме прагнення її видавців до архаїзації мови, зовсім нема в 
острозькій Біблії юсів та інших характерних рис ранніх каноніч
них давньослов’янських текстів і текстів «середньої доби» роз
витку церковнослов’янської мови (ХІУ—XV ст.). Отже, в Ост
розькому виданні маємо типово східнослов’янський пізній варіант 
церковнослов’янської мови, однак він став авторитетним і зраз
ковим не лише для східних слов’ян, але й для православних пів
деннослов’янських і східнороманських народів, перетворився 
якоюсь мірою в обов’язкову для всіх норму пізнього періоду ста
рослов’янської літературної мови.

Таким чином, острозька Біблія стала одним з найважливіших 
факторів нормалізації церковнослов’янської мови як засобу між
слов’янського єднання. Той факт, що таке видання було здійсне

ОСТРОЗЬКА
БІБЛІЯ

?* 99



не саме при Острозькій школі, свідчить про її визначну роль у 
культурному житті не лише України, але й усієї Східної і Пів
денно-Східної Ьвропи. Участь Івана Федорова, який вніс у мовне 
оформлення острозьких видань певні російські риси, полегшила 
наступне поширення розроблених на Україні мовних норм також 
і на Росію І63. Популярності за межами України варіанта церков
нослов’янської мови, усталеного острозькою Біблією, сприяла 
і орієнтація острозьких вчених на граматику грецької мови, яка 
для них «виконувала роль моделі-еталона»164. Через граматику 
Мелетія Смотрицького засади, застосовані на практиці в острозькій 
Біблії, були теоретично узагальнені і відчутно вплинули на роз
виток філологічної думки південнослов’янських народів і руму
нів.

Незважаючи на наявність невдало перекладених місць165, 
острозька Біблія була значним кроком уперед порівняно з текста
ми, які були в розпорядженні українських книжників раніше. 
Обсяг проведених текстологічних студій був, без перебільшення, 
величезним і вимагав значного вкладу коштів та праці.

Видавець і друкарі подбали, щоб і зовнішній вигляд книги 
відповідав її значенню і щоб опрацьований з такими зусиллями 
текст знайшов гідне матеріальне втілення. Потрібна була, насам
перед, значна кількість паперу. Припущення, що спеціально для 
острозької друкарні Івана Федорова засновано папірню 166, не під
твердилося: острозький папір відомий щойно з 1595 р. Натомість 
філіграиологічні дослідження показали, що запас паперу для 
друку нагромаджувався протягом тривалого часу. В 20 примірни
ках Біблії виявлено папір з 18 різними типами філігранів167. 
Частина їх засвідчує використання паперу тих самих папірень, 
які постачали свою продукцію Іванові Федорову раніше, зокрема, 
з Новоставу на Волині, Лівчиць на Львівщині, білоруського Мо
гильова і з папірень Польщі (Кшешовичі, Краків). На частині 
паперу є філіграни, яких не було в заблудівських та львівських 
виданнях. Трапляється філігран із зображенням цапа за трьома 
горбками — друкарського знаку Шарфенбергів, які отримали шля
хетський привілей від імператора Фердінанда II і на підставі 
цього мали право застосовувати свій знак на друкарських сиг- 
нетах і у філігранах орендованих папірень. Виявлено у Біблії 
і папір голландський та угорський. З цього можна зробити вис
новок, що папір для Біблії купували не тільки в папірників, 
але й у купців, в яких збирався папір різного походження. Так, 
1569 р. у крамниці львівського купця Івана Богатирця був па
пір п’яти гатунків 168.

Біблія надрукована шістьма різними шрифтами, з яких два 
грецькі. Майже весь текст книги складено дрібним «напівкур- 
сивним» шрифтом (10 рядків — 50 мм), розробленим, в основно
му, за зразком тогочасного українського письма. Ще дрібніший 
шрифт (10 рядків^—40 мм), той, яким видрукувано Новий за
віт, використаний для позначок на полях. У колош итулах, на 
титульному аркуші і в епіграфах другої передмови Біблії вжито 
також і більш давні шрифти, висота 10 рядків яких становила 
85 мм.

На титульному аркуші і в заголовку другої передмови є по 
два рядки великим шрифтом, який за розмірами (10 рядків —
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135 мм) і малюнком тотожний зі шрифтом віденських видань 
Петра Мстиславця (Євангеліє 1575 р., Псалтир 1576 р.). Вислов
лювалася думка, що Іван Федоров отримав цей шрифт від Мсти
славця. Однак вимірювання А. С. Зьорнової показали, що літери 
острозької Біблії розміщені густіше, ніж у згаданих віденських 
виданнях і тих острозьких книгах, які були пізніше надруковані 
ідентичним шрифтом (Книга о постничестві 1591 р., «Грамати
ка» 1598 р., Часослов 1602 р.). Це дає змогу зробити висновок,, 
що в острозькій Біблії застосовано не віденський шрифт, а інший, 
ймовірно, відлитий іншим майстром, але з допомогою тих самих 
пунсонів 169.

У згадуваній вже ‘ заяві вроцлавського гравера Ебіша від 6і 
червня 1578 йшлося про те, що той згоден вигравіювати для ілю
стрування Біблії 150 зображень на мідних табличках. Проте 
Ебіш і Федоров не дійшли згоди. Причини тут можуть бути різ
ні. Прикрашена сюжетними ілюстраціями Біблія була б надто від
мінною від східнослов’янських рукописних Біблій, тому острозь- 
ким видавцям нелегко було остаточно санкціонувати таке ново
введення. Крім того, Ебіш не лише просив значну оплату (700 
золотих), але й вимагав харчування на час роботи для себе, жін
ки і підмайстрів, не вказуючи навіть приблизно, коли замовлення 
буде виконане. Витрати часу на вдрукування гравюр (для цього 
був потрібний окремий верстат глибокого друку) затягнули б ви
дання і підняли б його ціну. Всі ці причини — або принаймні 
деякі з них — змусили Федорова відмовитися від первісного пла
ну випустити Біблію з численними гравюрами на металі. Але 
сам факт, що у Федорова був такий намір, ще раз засвідчує но
ваторство першодрукаря. Адже гравюра на металі і техніка гли
бокого друку на той час були ще новинками.

Хоч Біблія вийшла і без фігурних ілюстрацій, мистецьке 
оформлення її — безсумнівне досягнення друкаря. Ошатності 
книзі надають краса і розміщення шрифту, насиченість сторінок 
дереворитними ініціалами у прямокутних рамках. Я. П. Запас
ко нарахував у книзі 1384 ініціали, які охоплюють майже весь 
алфавіт, причому для багатьох літер є по кілька варіантів 17°. 
Менш, ніж у попередніх виданнях, вживаються заставки й кін
цівки (81 заставка з 16 дереворитних дощок, 70 кінцівок з 17 
дощок і композицій складаних виливних оздоб). Крім кінцівок, 
з виливних оздоб складалися смужки замість заставок на почат
ку тексту (якщо він припадав посередині сторінки), короткі 
смужки замість колонтитулу (на тих сторінках, де починався но
вий твір). Інколи, зокрема в кінцівках, оздоби ставилися по од
ній, а не групами. Асортимент виливних оздоб у Біблії набагато 
більший, ніж у попередніх виданнях. До трьох деталей, що були 
вже в Новому завіті (а дві з них — також у острозькому Буква
рі), додано кілька нових171. Деякі острозькі наборні оздоби (лис
ток з двома пагінцями) близькі до тих, які впровадив у Аугсбур
гу Міллер 1516 р. Згодом їх широко застосовували друкарі Ба
зеля, Страсбурга, Віттенберга, Ліона, Венеції та інших міст 172. 
М. П. Кисельов звертає особливу увагу на орнаментальну деталь, 
яку називає «херувимом-українцем» (обличчя з крильцями зліва 
та справа)173. Прототип її вдалося виявити у виданому 1568 р. 
анонімною протестантською друкарнею трактаті Гжегожа Пав-
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ла з Бжезін — одного з діячів міщансько-плебейського крила ан- 
титринітаризму в Польщі174.

Титульний аркуш має надрукований двома фарбами заголовок, 
вміщений в архітектурну рамку з колонами по боках і з півкруг- 
лим завершенням. Це та сама рамка, яка була в обох Апостолах: 
московському (там в ній вміщено зображення апостола Луки) 
і двічі у львівському (герб Ходкевича і дереворит із зображенням 
апостола Луки). У новому своєму застосуванні ця рамка набуває 
іншого звучання: справедливо порівнюють її з брамою, що впро
ваджує читача у новий для нього світ — нову книгу.

Герб на звороті титульного аркуша подібний до герба у Но
вому завіті і покажчику до нього, овальна рамка обох гербів за
позичена з берестейської Біблії. Велика заставка, якою почина
ється основний текст острозької Біблії (арк. 1 другого рахунку), 
перероблена з заставки, вжитої на 63 арк. обох Апостолів. Поло
вина верхньої прикраси відрізана, а з обох боків додано нові 
фрагменти так, що дошка набула П-подібної форми 175. Вона з 
трьох боків оточує заголовок першої книги Мойсейової\ Так само 
оточений заголовок П-подібною заставкою (за стилем цілком ін
шою) і в берестейській Біблії. Це, як і згадане вище обрамлення 
герба, не залишає сумнівів щодо знайомства Івана Федорова з 
берестейським друком. Але багатьма рисами оформлення острозь- 
ка Біблія дуже відмінна від берестейської Біблії, не кажучи вже 
про видання Шарфенбергера і несвізьке. Водночас острозький 
друкар врахував традицію, яка встановилася у найбільш відо
мих друкарнях Західної Європи 176. Взяти, наприклад, Біблію, роз
почату 1545 р. в Ліоні Яковом Джунті і закінчену його спадко
ємцем наступного року. Текст видрукувано у дві шпальти на 
кожній сторінці, над лівою сторінкою, як правило, вміщено ко
лонтитул зі словом Liber (книга), над правою — назва тієї чи 
іншої книги. Нумерація аркушів — у правому/ верхньому кутку. 
Ініціали закомпоновано в прямокутні рамки, причому значна час
тина їх — біле зображення літер і рослинного орнаменту на чор
ному тлі. На полях позначено нумерацію розділів дрібнішим 
шрифтом такого самого крою, як і основний текст. Як бачимо, ці 
особливості оформлення і поліграфічної організації тексту за
стосовано і в острозькому виданні. Цим ми аж ніяк не хочемо 
сказати, що взірцем було саме ліонське видання. Справа в тому, 
що острозькі видавці намагалися вибрати усе краще з тих рис, 
які були типовими для даного типу видань. Зокрема, ініціали 
острозької Біблії нерідко розглядають тільки як запозичення з 
південнослов’янських видань або з Біблії Ф. Скорини. Але і Ско
рина, і острозькі видавці, очевидно, обрали саме той вид ініціалів 
у рамках, який, з одного боку, був не чужим українським руко
писним книгам, а з другого — був уже поширеним у західноєвро
пейських виданнях Біблії. Можна навести для прикладу згаду
вані вже ліонські, базельські та інші видання. Художньою доско
налістю відрізняються ініціали такого типу вже у виданнях 70-х 
років XV ст. венеціанського друкаря Ергарда Ратдольта, якого 
вважають зачинателем ренесансного орнаменту в книжковій гра
фіці. Але якщо на Заході в прямокутних ініціалах бачимо, і то не 
лише в світських виданнях, а й у бібліях, зображення тварин та 
жіночого тіла, то Іван Федоров відповідно до призначення кни
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ги обмежувався рослинним орнаментом *, дбаючи і про узгодже
ність його з мотивами своїх заставок. Рамки його ініціалів більш 
видовжені, ніж майже квадратне обрамлення ініціалів багатьох 
західноєвропейських друкарів.

Звичайно, це далеко не єдина особливість острозького видан
ня. Від західних тодішніх книг його відрізняє наявність числен
них заставок, способи застосування червоного друку і ряд інших 
рис. Заставки острозької Біблії, крім описаної П-подібної, дуже 
своєрідні. На відміну від Апостолів, де трапляються заставки зі 
значними відмінностями в манері виконання, всі заставки Біблії, 
як і її ініціали та заставки Нового завіту, виконані в одному 
стилі. У всіх острозьких оздобах провідне місце займає тонкий 
рослинний узор, білий на чорному тлі. Деякі заставки Біблії 
(арк. 109, 128, 185 другого рахунку) мають спільні риси з рос
линною орнаментикою пересопницького Євангелія. Ймовірно, що 
Іван Федоров, коли мешкав у Дерманському монастирі, відвідав 
розташовану недалеко Пересопницю, де зміг ознайомитися з уні
кальною пам’яткою української графіки 177. Нові острозькі шриф
ти, заставки та ініціали переконливо засвідчують, що Іван Фе
доров ставився з любов’ю і повагою до мистецтва українського на
роду, прищеплював цю любов своєму учневі Гриневі Івановичу, 
якого вважають виконавцем острозьких шрифтів і дереворитних 
орнаментів 178.

Примірники острозької Біблії трапляються досить часто. На 
підставі бібліотечних каталогів та згадок у наукових працях їх 
вдалося налічити близько 250 179. Ряд бібліотек мають по кілька
надцять примірників острозької Біблії, наприклад, Бібліотека 
ім. В. І. Леніна — ЗО, Центральна наукова бібліотека АН УРСР — 
15, Львівська наукова бібліотека АН УРСР — 14. З чотирьох 
примірників Львівського державного музею українського мистецт
ва особливої уваги заслуговує той, де на обкладинці підклеєно 
власноручну нотатку І. Я. Франка про рукописні позначки, які 
полегшували використання книжки у церковній практиці 18°.

У деяких примірниках втрачені друковані аркуші доповнено 
рукописними вставками XVII—XVIII ст. Особливо цікаві ті з них, 
які переписані латинкою. Наприклад, у примірнику з колишньої 
книгозбірні «Студіону»181 IX розділ Апокаліпсису починається: 
«І piaty anhel wostruby і wydich zwizdu so nebes spadszuiu na 
zemlu у dan byst iey klucz studenca bezdny у otwerze studenca 
bezdny у wzyde dym ot studenca jako dym peszczy wetyky у 
omercze, solnce у wozduch ot dyma studenycznaho».

Ця та інші рукописні вставки ще раз підтверджують спосте
реження науковців про український варіант вимови церковно
слов’янських текстів 182.

До одного з примірників Біблії додано рукописний церковно
слов’янсько-український словник — «Лексис с толкованієм сло
венских мов просто»183.

На багатьох примірниках є записи, які допомагають краще 
уявити шляхи розповсюдження книги. Найстарший з них запис 
1 грудня 1583 р. на примірнику монастиря Врднік (поблизу Но-

* Зображення людей і тварин впровадили до композиції ініціалів 
пізніші українські друкарні — Стрятинська, Київська, Чернігівська.
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вого Сада у Воєводині) про те, що цю книгу подарував монасти
реві Раваниця у Сербській землі якийсь слуга князя Острозько
го — якщо не сам Іван Федоров, то хтось з його оточення 184. При
мірник, який був раніше у збірках Крехівського і Львівського 
Онуфріївського монастирів, був переданий Львівською бібліоте
кою АН УРСР до бібліотеки Харківського університету. На од
ному з примірників ЦНБ (шифр Кир. 762) є запис, що ця книга 
надійшла до Києво-Печерської бібліотеки після смерті відомого 
гравера Антона Тарасевича. Інший примірник Печерської збірки 
опинився у бібліотеці Чарторийських (тепер — у складі Націо
нального музею в Кракові). Багато нотаток залишив на полях Ост
розької Біблії закарпатський письменник Михайло Андрелла. Він 
цінував цю книгу так, що з неї навіть «чтириста п’ятдесят п’ятий 
святий един листок не дал би за всю Прагу, Англію, німецьку 
віру і за Литву, Пруси, Гельвеци, Поляци, Мураву, Тоти, Чехи, 
Сведи, Фландри, Лівони, Бургунди, Європи і Індіяни з прочими 
погани»185. Дещо подібні до записів Андрелли за стилем і почер
ком нотатки на примірнику з бібліотеки Ужгородської семіна
рії 186. У примірнику, купленому 1759 р. до Краснобрідського мо
настиря (Західне Закарпаття)187, є хроніка про події у Мараморо- 
ші (східній частині Закарпаття). У Сучевицькому монастирі (Пів
денна Буковина) зберігся примірник, що належав раніше слав
нозвісному Скитові Манявському.

Винятково цікавими виявилися замітки з богословських питань 
на полях примірника з Волинського єпархіального музею у Жи
томирі (тепер у Харківській науковій бібліотеці ім. В. Г. Коро- 
ленка). Невідомий автор першої чверті XVII ст. не тільки гостро 
критикує зловживання католицького й православного духівницт
ва, але й заперечує необхідність ієрархії як посередника в надан
ні віруючим «благодаті», будь-яку обрядність таврує як ідолопо
клонство. Проводячи аналогії з деякими місцями тексту, автор 
викриває експансію католицьких феодалів, політику яких сха
рактеризовано такими словами (від імені «лядських» панів): 
«При [й] дім на Русь і учинім собі мешкання, то єст власть над 
ними, їх вигубім із мешкань і грунтів їх» (арк. 136 другого ра
хунку). Автор закликає до бойкотування католиків: «не припу- 
щати їх до себе в приятельство, ані в службу, ані дівок своїх 
замуж їм давати, ані тих собі в них за жони брати. То би сиділи 
собі в покою в отчизні своей. А нині в неволі в них» (арк. 108 
другого рахунку)188. Записи на житомирському примірнику Біб
лії — визначна пам’ятка суспільно-політичної думки. Вони яск
раво ілюструють використання Біблії представниками плебей
сько-радикальної течії реформаційного руху.

Поряд з Україною і Білорусією, острозька Біблія поширюва
лася також в Росії. Незабаром після видання книжки її привіз 
з Москви англійський дипломатичний представник у Росії Дже
ром Горсей 189. У переліку книжок російського воєводи Івана Ме- 
щеринова (70-ті роки XVII ст.) Біблія названа серед книг, куп
лених у Києві 19°. З численних примірників, що ними протягом 
тривалого часу користувалися російські читачі, особливо любовно 
оформлений примірник № 16 Бібліотеки ім. В. І. Леніна в Москві. 
Його прикрашають кільканадцять різнобарвних мініатюр, вико
наних, ймовірно, близько 1636 р. одночасно з переписуванням
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вклеєного у цей примірник покажчика до Нового завіту («Со- 
браніє вещей нужнъйших... начертана бысть тростию с типогра
фии... великого российского государства в прилежащей части на 
север, близ студенаго моря акиана, земли двинские, града Колмо- 
горскаго»). Особливо цікава мініатюра, де зображено вручення 
Птолемеем Біблії перекладачам, а нижче — «мудрии преводники» 
за роботою.

Досить поширеною острозька Біблія була також на Балканах,, 
зокрема низку примірників виявлено в Болгарії 191. Протягом кін
ця XVI—XVII ст. Острозький першодрук східнослов’янської Біб
лії високо цінували і в Західній Європі. Вона була предметом 
наукового зацікавлення в Німеччині, Англії, Франції, Італії та ін
ших країнах. Відомий видавець агіографічних пам’яток Д. Папеб- 
рох переклав передмову до острозького видання. Тенцель в одно
му з перших наукових журналів «Monatliche Unterredungen» за 
1690 рік покликається на острозьку Біблію як джерело до ви
вчення кирило-мефодіївської проблеми і вказує, що примірник е 
у знаменитого Моретуса — спадкоємця друкарні Плантена 192.. 
З захопленням писали про шедевр острозької друкарні французь
кий бібліограф Клеман і англійський Дібдін 193.

Значна популярність острозького видання у багатьох країнах 
світу стала важливим чинником міжнародних культурних взає
мин. Високий авторитет острозької Біблії визнавали видавці 
XVII—XIX ст., які не змогли протиставити їй більш досконалий 
текст. 1663 р. вийшло перше видання Біблії у Москві. Як вказано 
в передмові, це був передрук «с готоваго перевода князя Констан
тина Острозького печати неизменно, кроме орфографии и неко
торых вмале имен и речений». Зберігся примірник Острозької 
біблії (ЦДАДА, збірка синодальна друкарні, примірник 149), за 
яким цю книжку друкували в Москві. Коректори («справщики») 
Друкарського двору червоним чорнилом внесли виправлення орфо
графії, наголосів і пунктуації. Порівняння даного «кавичного» 
примірника з примірниками видання 1663 р. показало, що мос
ковські друкарі послідовно усували елементи середньоболгарсько- 
го правопису і українізми в наголосах, причому не тільки згідно 
виправлень справщиків, а й самостійно. Але змін тексту москов
ські справщики не допустили, хоч і відзначили на полях деякі 
відмінності острозької Біблії від Геннадіївської і грецького тек
сту. Передмову до нового видання склав Єпифаній Славинецький 
за зразком острозької (вислів у ній про «народ рускій» замінено 
на «народ великороссийский»)194. Наслідування стилю і запози
чення тексту передмови Смотрицького спостерігаються у післямо
вах і передмовах видань відомих російських друкарів Івана 
Невежина та Микити Фофанова, у «Сказанні» Авраамія Палі- 
цина 195.

За виданням 1663 р. острозьку Біблію передруковано в Петер
бурзі 1739 р., хоч ще за Петра І було розпочато підготовку 
виправленого видання, причому текстологічною працею керував 
вихованець Київської академії Феофілакт Лопатинський. У 1747 — 
1751 рр. здійснена нова правка київськими вченими Яковом 
Блоницьким, Варлаамом Лащевським, Гедеоном Слонімським 196,. 
однак і «єлизаветинське» петербурзьке видання 1751 р. в основі 
повторило острозьке197. Більшість зроблених редакторами ви-
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правлень мали суто мовний характер. Нове видання було повто
рене з певними змінами московською синодальною друкарнею 
у 1756 р. За посередництвом єлизаветинської Біблії текст, вста
новлений у Острозі, повторювався у наступних виданнях цер
ковнослов’янською мовою, які виходили у Москві, Петербурзі, 
Києві. За тим же текстом книга друкувалася у Почаєві (1798), 
Буді (1804), Перемишлі (1859—1865). Рукописні переклади Біб
лії на румунську мову засвідчують, що одним з джерел для пе
рекладачів була острозька Біблія. Перша друкована румунська 
Біблія, яку видав 1688 р. у Бухаресті єпископ Митрофан з свої
ми помічниками, наслідувала острозький друк Івана Федорова 
шрифтом, засадами поліграфічної організації тексту, оздобами 
(ініціальні літери на чорному тлі у прямокутних рамках, ском
поновані з виливних прикрас заставки та кінцівки тощо).

Таким чином, для багатьох поколінь острозька Біблія зали
шалась неперевершеним зразком досконалості філологічного опра
цювання тексту і майстерності поліграфічного виконання.



5
ОСТАННІ 
РОКИ ЖИТТЯ 
І ДІЯЛЬНОСТІ 
ІВАНА ФЕДОРОВА

ПОВЕРНЕННЯ 
ІВАНА ФЕДОРОВА 
ДО ЛЬВОВА 
І ЙОГО ПОДОРОЖ 
ЗА КОРДОН

оч 12 серпня 1581 р. було 
визначено як остаточну дату 
завершення друкування Біб
лії і ця дата вказана у дру
гому варіанті післямови, 
ймовірно, ще деякий час • 

після того тривало додруковування 
тих частин, тираж яких був мен
шим. Адже відомо, що й після 
смерті Івана Федорова залишалося 
досить багато неповних примірників. 
До Львова друкар переїхав, як зга
дувалося, мабуть, між 5 і 19 березня
1582 року. Але вже перед тим май
стер готувався до відновлення само
стійної видавничої діяльності, і в 
цьому йому допомагав колишній 
співробітник і учень Гринь Івано
вич. Гринь повернувся з Вільна 
«і просив пана Івана перед добрими 
людьми, щоб йому' пробачив його 
провину. І на прохання його і доб
рих людей пан Іван вибачив йому 
як молодій людині, а документи, 
які мав щодо нього, подер при них». 
Так описано це в акті нової угоди 
між Іваном Федоровим і «малярем 
Гриньком», укладеної 26 лютого
1583 р. у Львові1.

Гринь знову зобов’язався, що без 
згоди Івана Федорова ніколи не 
робитиме «жодних літер для друку 
і друкарні ні собі, ні іншим сторон
нім людям». Крім того, Гринь по
винен був закінчити шрифт, який 
розпочав уже в той час робити, а ін
ший, вже зроблений ним, поправля-
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ти, коли буде треба. Навіть якщо б Іван Федоров доручив обидві ці 
роботи комусь іншому, він все одно зобов’язувався сплатити Гри- 
неві 200 золотих. І якщо б Іван Федоров надалі «хотів би відно
вити якісь давні записи і зобов’язання і вимагав би чогось не
слушного від Гринька Маляра», то мав би виплатити 500 золо
тих судові, у якому буде порушена та справа, а інші 500 золо
тих — самому Гриневі (стільки, скільки мусив би дати Гринь, 
коли б порушив угоду). Те, що Іван Федоров погодився сплачу
вати значний штраф у випадку невиконання своїх зобов’язань 
щодо Гриня, показує, наскільки високо він цінував працю свого 
учня.

Івану Федорову в організації другої львівської друкарні до
помагали син Іван Друкарович, ймовірно, також родичі сина 
через жінку: палітурник Мартин Голубникович, купець Іван Біл- 
дага. Напередодні смерті Іван Федоров жив у хаті Антоха під 
горою Льва, поблизу Високого замку2. Як видно з інших доку
ментів, це швець Антон Аврамович (Абрагамович), парафіянин 
Миколаївської церкви. Пізніше Антох діяв спільно з прибічни
ками Балабана, які тільки в січні 1591 р. помирилися з Успен
ським братством3 (хоч він був одружений з Марухною — дочкою 
Федора Грека— засновника братства у Рогатині і одного з най
активніших супротивників єпископа Балабана)4. Слід гадати, 
Антох був одним з тих, хто сприяв Івану Федорову у його видав
ничих планах.

Не вдалося встановити, що саме збирався видати Іван Федо
ров під час другого перебування у Львові. З книжок, що зали
шилися після його смерті, відомі «Псалтир тилкований» (тобто 
«толкований», тлумачний) і «Псалтир тилкований влоського із- 
воду»5. Йдеться не про італійську («влоську») книгу, а про текст 
«волоського зводу» — церковнослов’янську у південнослов’янській 
редакції, що була поширена в Молдавії та Волощині. Можливо, 
Іван Федоров збирався видрукувати саме «толкований» Псалтир 
або користувався ним при підготовці до друку нового видання 
звичайного Псалтиря.

І після виїзду з Острога Івана Федорова називали «друкарем 
князя Острозького». Останній теж іменував Івана Федорова «сво
їм друкарем». У всякому разі, не знаємо, до кого іншого можна б 
віднести це визначення, вжите К. К. Острозьким у розмові з ва
тіканським нунцієм у Речі Посполитій А. Болоньєтто. Про розмо
ву Острозького відомо з посланого нунцієм 20 липня 1583 р. зві
ту комському кардиналові Птоломею Галлі. Болоньєтто повідом
ляв, що князь Острозький подарував йому острозьку Біблію. 
Відзначивши при цьому, «що літери руської друкарні в Римі 
дещо відмінні від загальновживаних», Острозький, мовляв, про
понував, що може послати до Риму «свого друкаря, дуже здіб
ного»6.

Як оцінювати це твердження? Вже згадувалося, що острозькі 
православні видання викликали велике занепокоєння серед като
лицької верхівки. В передмові до Біблії гостро викривалася екс
пансія католицької церкви, а російського царя названо «право
славним і благочестивим государем»,— незважаючи на те що 
книжка друкувалася в розпалі війни Речі Посполитої з Росією. 
Щоб уникнути репресій за видання такої книги, князь Острозь
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кий вважав за необхідне повести складну дипломатичну гру і не 
скупитися на обіцянки, що їх він, як показали дальші події, не 
вбирався виконувати.

У справі відрядження друкаря до Італії також нема жодних 
даних, іцо обіцянка князя вийшла поза стадію вступних пере
говорів, які ні до чого не зобов’язували.

Статус «друкаря князя Острозького» міг бути корисним Іва
нові Федорову для увільнення від податків, він допомагав йому 
здобувати довір’я кредиторів. Якщо ж вважати, що головним мо
тивом праці в Острозі було бажання здобути кошти, достатні 
для дальшої самостійної видавничої діяльності, то ці надії не 
збулися. Як і раніше, друкареві доводилося позичати гроші під 
заставу свого майна, шукати і сторонніх джерел заробітку. Зо
крема, у січні 1583 р. Іванові Федорову вдалося отримати коро
лівське замовлення на виготовлення гармати. Зберігся запис у 
підскарбипських книгах про виплату йому 9 і 12 січня 45 золо
тих на оплату поїздки до Львова і 70 золотих на мідь та інші 
видатки для відлиття малої гармати за зразком, що був у львів
ського старости7. Виконуючи це замовлення, Іван Федоров міг 
користуватися допомогою львівського міського пушкаря Данила 
Кеніга, який у 1583 р. відвідав Краків разом з першодрукарем8. 
Як недавно виявилося, сам Іван Федоров не лише добре розу
мівся на пушкарстві, але й мав власні винаходи у цьому ре
меслі*

Ще у 1964 р. польський дослідник В. Губицький знайшов у 
Саксонському крайовому архіві у Дрездені лист Івана Федорова 
від 23 липня 1583 р., посланий друкарем з Відня до саксонського 
курфюрста Августа 9. Виявляється, навесні або влітку 1583 р. не
втомний друкар виїхав до Відня, на двір імператора «Священної 
Римської імперії німецької нації» Рудольфа II. Яка була мета 
цієї мандрівки? У згаданому листі до курфюрста Іван Федоров 
пише, що він протягом тривалого часу займався практичною ді
яльністю у галузі військової техніки. В результаті йому вдалося 
винайти, «як складати з окремих частин гармати, що руйнують 
і знищують найсильніші замки і укріплення, а менші .об’єкти 
висаджують у повітря...» Такі гармати, за словами Івана Федо
рова, можна розбирати на 50, 100 і навіть на 200 частин, залеж
но від розміру і калібру. їх дуже зручно було перевозити ро
зібраними, а змонтувати гармату можна, було за три дні і три 
ночі. Крім того, Іван Федоров повідомляв, що винайшов «ручну 
бомбарду» (Новий тип мушкету), що сто їх могли принести во
рогові стільки шкоди, як 400 «бомбард» (старої конструкції).

Іван Федоров виготовив на власні кошти зразок розбірної гар
мати вагою три центнери. Цю гармату оглядали і схвалили ім
ператор Рудольф II та ерцгерцоги. «Коли вони,— пише далі Іван 
Федоров,-— хотіли довідатися суть секрету, я готовий був їм це 
відкрити і продемонструвати під певними умовами, які вони від
мовилися прийняти».

То була вже не перша невдача, бо і раніше деякі люди, які 
«хотіли підглянути і розкрити суть справи», лише спокушали ви
нахідника обіцянками, але не забезпечували йому реальної ви
годи.

Після чергової невдачі у Відні Іван Федоров спробував за-
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цікавити своїм винаходом саксонського курфюрста Августа, з дво
ром якого він міг мати вже раніше зв’язки через Е. Гуттера. Ав
густ був колекціонером зброї. У Дрездені працювали визначні 
майстри-зброярі. Невідомо, чи друкар відвідав Дрезден, чи ви
їхав з Відня до Львова.

Ще по дорозі з Львова до Відня або під час зворотної подо
рожі додому Іван Федоров зупинявся у Кракові. З пізнішого акту 
відомо, що 1583 р. (місяць у цьому документі не вказаний) Іван 
Федоров позичив у Кракові (у будинку страдомського війта 
Андрія Слівки) 136 золотих від свого львівського знайомого пуш
каря Данила Кеніга 10. Ймовірно, до тих же відвідин Кракова від
носиться позика ним грошей від краківського міщанина Фольтп- 
иа Бертольдо під заставу свого майна — 200 біблій без початків 
і «двох друкарень», однієї з шрифтом, другої без шрифту11. Та
ким чином, плануючи власну видавничу діяльність, Іван Федоров 
водночас був змушений віддати у заставу потрібне для цього об
ладнання. Очевидно, друкар надіявся викупити його найближ
чим часом, тому і кредитор погодився, щоб заставлене майно за
лишалося у Львові.

Є. Л. Немировський звернув увагу на два акти, які, на його 
думку, проливають світло на останні видавничі задуми Федоро
ва. В цих документах йдеться про те, що 1579 р. при ревізії мі- 
щанами-опікунами Онуфріївського монастиря його настоятель 
Леонтій показав 80 золотих церковних грошей, а пізніше, в серп
ні 1586 р., він заявив, що ті гроші без відома опікунів дав «не- 
божчикові Іванові Друкареві... на Апостоли», а «по смерті Іва
на Друкаря узял... 40 апостолов за тії осмдесят золотих церков
них»12. Слід гадати, Леонтій закупив 40 примірників видання 
1574 року. Мабуть, решта тиражу Лишилася в незброшуровано- 
му вигляді і тому Леонтій заплатив за книги авансом і замовив, 
щоб йому оправили відповідну кількість примірників. Склалось 
так, що замовлення могло бути реалізоване лише після смерті 
першодрукаря. Отже, згадані документи не вирішують питання, 
яка книга готувалася в останній друкарні Івана Федорова.

СМЕРТЬ ата повеРиеІШЯ Івана Федо-
ПЕРШОДРУКАРЯ. ЖжШ Рова 3 його мандрівки неві-
ДОЛЯ ЖЯ™ дома. Ще в дорозі або неза-
ИОГО ДРУКАРНІ ШшЩ баром після повернення до-

дому друкар захворів. У ли
стопаді 1585 р. львівський 

єпископ Гедеон Балабан писав, що саме тоді, коли «Іван Москвн- 
тин друкар пам’яті добре годний» задумав «больше книг ремес
ла своего друкарского... видати», він «впавши в болезнь ко смер
ти помер»13.

Довідавшись про тяжку хворобу Івана Федорова, нагадали 
про себе кредитори. 13 грудня 1583 р. до війтівського уряду 
Львова з’явився міський гармаш Данило Кеніг і наклав арешт 
на рухоме і нерухоме майно Івана Москвитина у зв’язку з його 
боргом на суму 150 золотих. Наступного дня арешт наклав 
Сацько Сенькович за борг 50 золотих «згідно записів і розпи
сок». А ще через день, 15 грудня (5 грудня за старим стилем), 
друкаря не стало. Крім старшого сина Івана першодрукар зали
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шив і малих дітей, опікуном яких став рурмістр (водогінний 
майстер) Юрій. Тільки 2 квітня 1584 р. він передав свої опікун
ські обов’язки Іванові Друкаровичу 14. Лро долю менших дітей 
і про їх матір ніяких інших відомостей не виявлено.

Вірні друзі друкаря, люди, що розуміли значення його праці,, 
поклали на його могилі, яка була на території Онуфріївського 
монастиря, плиту. Можливо, цим займалися діячі Львівського' 
братства: текст напису перегукується з деякими висловами у до
кументах, що пов’язані зі заходами братства у справі викупу від 
лихварів друкарні Івана Федорова. На жаль, надгробок до наших 
днів не зберігся, навіть місце його вказується у різних описах 
по-різному15. Питання вимагає дальшого вивчення, оскільки роз
в’язання наявних у джерелах суперечностей могло б допомогти 
уточнити місце поховання визначного діяча культури російського,, 
українського та білоруського народів16.

У історичних працях протягом тривалого часу повторювали, 
що, мовляв, першодрукар «помер у злиднях». Це, звичайно, не 
зовсім так. Іван Федоров не збагатився, ніякого нерухомого май
на не нажив*. Але його підприємство на момент смерті користу
валося довір’ям кредиторів, активи і пасиви приблизно зрівнова
жувалися17. Тому * говорити про банкрутство друкаря нема до
статніх підстав.

Після смерті Івана Федорова на його майно, крім спадкоєм
ців, висунули претензії кредитори. Єдиний дорослий син Іван па
літурник не планував займатися друкарством і задовольнився 
тим, що до нього перейшли зобов’язання батькових боржників. 
Зокрема, 4 лютого 1584 р. Іван Друкарович доручив Гаиушеві з 
Острога отримати від заблудівського протопопа 15 кіп литов
ських грошів, які той був винен Іванові Федорову 18. Палітурни
кові Мартинові Голубниковичу (Голубуховичу, Голобойкови- 
чу), який з м. Грубешова на Холмщині переселився до Льво
ва, Іван Друкарович доручив стягнути 100 золотих, які його 
батькові був. винен буський папірник Варфоломій. За взяту 
ним у кредит «цілу бібліотеку книг віленського друку» Іван 
Друкарович був винен 380 золотих київському міщанинові 
Іванові Лозні. Йому заплатив ці гроші той же Мартин Голуб- 
никович, якому за те Іван Друкарович передав згадані вілен- 
ські книги, як і «право добувати майно Івана — спадщинне, 
рухоме і нерухоме, заставлене будь-якому за ту чи іншу су
му»19. Разом з Голубниковичем Іван Друкарович 17 липня 1584 р. 
прибув до Вільна, де його приймав відомий білоруський друкар 
Кузьма Мамонич.

Син першодрукаря мав намір стягнути досить значний борг 
(123 копи 37 грошів литовських) від віленського міщанина Яць- 
ка Максимовича. Це той же Яків Максимович, який ще 1578 р.

* Недостатню прибутковість видавничого підприємства Івана Федорова 
можна пояснити тим, що друкар не шкодував коштів для забезпечення 
високого рівня поліграфічного виконання своїх книг. Як виявилося пізні
ше, більшість друкарів-підприємців могли зводити кінці з кінцями лише 
в тому випадку, коли йшли на зниження технічної якості видань. Тільки 
багаті друкарні монастирів і єпископських кафедр змогли далі поліпшува
ти художнє оформлення книжок. З цими друкарями з-поміж друкарів-оди- 
наків успішно конкурували лише окремі талановиті майстри, такі, як 
Михайло Сльозка чи Спиридон Соболь.
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був кредитором першодрукаря. Замість Якова його борг сплатив 
Іванові Друкаровичу Кузьма Мамонич, який прагнув підтриму
вати дружні взаємини з сином першодрукаря (акт від 28 листо
пада 1584 р.)20. Іван Друкарович зберігав також тісні взаємини 
з опікунами майна Успенської церкви, організаторами братства. 
Згідно зі записом, затвердженим у Любліні ще у червні 1582 р., 
Іван Друкарович був кредитором Івана Минця (Минцевича), 
лкий незабаром став активним діячем Успенського братства. 
У конфлікті міщан з єпископом Іван Друкарович підтримував 
супротивників єпископа. У скарзі братства на єпископа Гедеона 
Балабана пізніше висувалося обвинувачення, що той, «кинувши 
до ями Івана, друкаревого сина, заморив до смерті»21. Помер Іван 
Друкарович між 4 грудня 1584 і 9 лютого 1585 р. Тільки у березні 
1585 р. вдова продала два преси небіжчика — один для прити
скання паперу, інший для обрізування книжок22.

Друкарське обладнання, заставлене Іваном Федоровим 1579 р. 
за 411 золотих Ізраїлеві Якубовичу, залишалося у руках остан
нього. Головними претендентами на все інше обладнання стали 
«син Сенька Сідляра Сацько Сенькович і швець-сап’яник Сенько 
Корунка, який одружився з вдовою Сенька Сідляра Ганною Фе
дорівною.

Вдова і діти Сенька Сідляра успадкували від нього 300 золо
тих боргу, що їх згідно з розпискою був винен Іван Федоров 
Сенькові, а також 150 золотих, які Іван Федоров перед смертю 
подарував спадкоємцям свого приятеля. Друкар «розпорядився 
стягнути цю суму з книг та друкарні»23. З відомих судових до
кументів можна зробити висновок, що Сенько Корунка і Сацько 
Сенькович не добивалися від кредиторів Івана Федорова сплати 
грішми належної їм частини боргів першодрукаря, а прагнули 
«отримати друкарське обладнання та книжки, якими Іван Федо
ров свого часу гарантував сплату своїх боргів. Більше того, Ко
рунка і Сацько самі стали сплачувати кредиторам Івана Федоро
ва його борги, щоб зосередити в своїх руках якомога більшу ча
стину друкарського обладнання і книжок Івана Федорова. Ще за 
життя Івана Федорова, у вересні 1583 р., Сацько Сенькович взяв 
у львівського аптекаря Єроніма Віттембергера 200 «руських біб
лій» і тільки 7 лютого 1584 р. заплатив за них 300 золотих. 
А 9 листопада 1585 р. Сацько Сенькович і Сенько Корунка визна
ли 200 золотих боргу Фольтинові Бертольдо, і також він уступив 
їм через- Віттембергера право власності на 200 біблій і дві дру
карні Івана Федорова24. Це, слід гадати, те саме майно, частина 
якого (один верстат і 200 Біблій) зберігалася в льоху при будин
ку Івана Білдаги і 2 жовтня 1585 р. була оцінена на вимогу Віт
тембергера. У жовтні 1586 р. Корунка і Сацько були вже власни
ками решти майна (частини до верстату і 25 Біблій), що зали
шалося в орендованому ними льоху Білдаги25.

Сенько Корунка і Сацько Сенькович спершу самі хотіли зай
матися друкарством: їх називали «руськими друкарями» (можли
во, тому, що вони не лише володіли друкарським обладнанням, 
але й займалися додруковуванням аркушів у неповних примірни
ках Біблії). З іншого боку, ще в листопаді 1585 р. єпископ Ге
деон Балабан обвинувачував обох «купчиків», що вони хочуть 
«усі матреци і приправи друкарскіє... до мовсковскоє землі... ви-
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везти». Про це ж повідомили К. К. Острозького опікуни майна 
Успенської церкви, члени-фундатори братства Іван Богатирець 
та Лесько Малецький, і той затримав друкарню, яка на той час 
була вже у м. Старому Костянтинові на Волині26. Мабуть, через 
це Корунка і Сацько не змогли виконати укладеної раніше уго
ди про доставку до Вільнюса обладнання, потрібного для друку
вання Біблій. На це скаржився К. Мамонич у Львівському грод- 
ському суді (акт від 22 лютого 1588 р.). 24 лютого 1588 р. Саць
ко Сенькович і Сенько Корунка уступили Мамоничеві права на 
верстат, що перебував у Острозького в Костянтинові. Однак во
ни, мабуть, не дуже вірили в успіх такої трансакції, бо тоді ж зо
бов’язалися постачити Мамоничеві інший верстат. Тільки 1593 р. 
Кузьма Мамонич посвідчив, що обидва львівські підприємці вико
нали своє зобов’язання від 1588 року 27. Очевидно, Мамонич отри
мав саме цей, інший верстат, припущення, що йому вдалося здо
бути друкарню з Костянтинова, менш вірогідне.

Та частина друкарського обладнання, що залишалася у Льво
ві (можливо, до неї приєднався транспорт, затриманий у Старо
му Костянтинові), була викуплена фундаторами Успенського 
братства, опікунами майна Успенської церкви. Нагадаємо, що ще 
в 1597 р. Іван Федоров з сином віддали частину обладнання і книг 
Ізраїлеві Якубовичу як заставу за позику 411 золотих. Оскільки 
пізніше Іван Федоров віддавав під заставу й інші частини своєї 
друкарні28, сума застави зросла до 1500 золотих. Шляхом угоди 
між кредиторами Івана Федорова права на все обладнання (крім 
того, яке Корунка і Сацько продали Мамоничеві), зосередилися 
в одного з кредиторів, і вже від нього «усі верстати» були куп
лені «панами міщанами» «за тую ж суму, яко і заведени били, 
за полтори тисячі золотих»29.

Міщани купили друкарню Івана Федорова в кредит і вже в 
кінці 1585 р. взяли «в скарбницю церковную», після чого зайня
лися збором пожертв для сплати боргу за друкарню. Для полег
шення цієї справи вони отримали 8 листопада 1585 р. грамоту 
від єпископа Гедеона Балабана30. Як ми вже знаємо, саме в цей 
час остаточно оформляється організація львівських міщан — 
Успенське братство. Саме в ході праці над влаштуванням дру
карні і школи вищого ступеню завершується організаційне офор
млення львівського Успенського братства, виявом чого став брат
ський статут від 1 січня 1586 р. З цього часу об’єднання міщан 
центральної частини Львова послідовно називається братством. 
Хоч братство продовжувало сплачувати викупні платежі Ізраїлю 
Якубовичу до 17 серпня 1597 р.31, братська друкарня розпочала 
діяти в другій половині 80-х років XVI ст. (вже в 1587 р. Балабан 
писав, що міщани «друкарню опущеную видвигнули»). При цьо
му братство не тільки використало «верстати» першодрукаря, але 
й зайнялось виготовленням нового обладнання. Так, ЗО жовтня 
1589 р. активний і освічений братчик Лесько Малецький запо
вів братству для виготовлення шрифтів половину «цинових ви
робів з свого дому»32.

Створення братської друкарні було полегшено наявністю ква
ліфікованих кадрів ремісників, обізнаних з цією справою. Важли
ве місце в організації друкарні належить ченцеві Мині, якого 
ще в 1579—1580 рр. А. М. Курбський запрошував разом з Сень-
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ком Сідлярем для обговорення літературно-богословських пи
тань33. В 1585 р. Мина брав участь у зборі пожертв на викуп дру
карні Федорова. У документі від 21 липня 1588 р. його названо* 
друкарем, а в документі, який звичайно датують 1592 роком,— 
«ученим друкарем»34. Талановитий, всебічно обдарований майстер, 
Лаврін Филипович, який раніше співробітничав з Іваном Федоро- 
вим, в 1599 р. був посланий львівським братством на варшав
ський сейм «у справі про вільності всього українського на
роду»35.

Крім друкарського обладнання до рук братства потрапили та
кож примірники першодрукованих видань. Так, 1626 р. братство 
продало синові господаря Молдавії «Петрашкові» (Петрові Мо
гилі) «Апостол... друку старого Івана Москвитина» і власне ви
дання Псалтиря36.

З друкарського обладнання, яке від Івана Федорова перей
шло до братства, нічого не збереглося. Єдиними матеріальними 
пам’ятками, що підтверджують перехід цього обладнання до 
братства, е відбитки його шрифтів та дереворитних кліше у ви
даннях братської друкарні. Острозькі шрифти, кириличні й грець
кі, застосовано в ряді видань початкового періоду діяльності 
братства. Якщо ж говорити про оздоби, то мистецтвознавець Ми
кола Макаренко звернув увагу на відбитки з дереворитних дощок 
Івана Федорова у прикрасах деяких львівських видань XVII ст.37 
Згодом А. G. Зьорнова зайнялася спеціальним дослідженням пи
тання про застосування цих дощок у острозьких та львівських 
виданнях після смерті Івана Федорова. Вона довела, що у Львів
ській братській друкарні протягом XVII—-XVIII ст. вживалися 
не тільки копії дощок Івана Федорова, але й численні його ори
гінальні дошки з Москви, Заблудова, Львова, Острога. Для де
яких заставок це доводиться наявністю однакових тріщин, які з 
часом збільшувалися. За даними, що були у розпорядженні 
А. С. Зьорнової, дошки Івана Федорова вживалися у Львові до 
1772 р. Пізніше Я. П. Запаско встановив вживання їх і у ряді 
львівських видань останніх років XVIII ст. і першої чверті 
XIX ст.38

Найпривабливішими для українських друкарів виявилися за
ставки й кінцівки з Апостола. Деякі з них переходили від дру
карні до друкарні. Так, дошка з московського Апостола (111 арк. 
другого рахунку) вжита у Октоїху (Дермань, 1604), у Часосло
вах київського друкаря Т. Вербицького (1625, 1626), у кількох 
виданнях С. Соболя: Апостолі (Київ, 1630, з тими ж вихідними 
даними передруковано вдруге у Кутейні або Буйиичах, втретє в 
Могильові), Октоїху (у двох передруках з київського видання 
1629 р.), Часослові (Кутеїн, 1632)39. Вживалися федоровські дош
ки і у рохманівській друкарні Кирила—Транквіліона Старовець- 
кого40.

З орнаментальних прикрас острозьких видань Івана Федоро
ва частина залишилася в Острозі і вжита у виданих там наприкін
ці XVI ст. книжках. Частіше зустрічаються відбитки з острозьких 
дощок у львівських братських виданнях. Особливо сподобалися 
львівським друкарям кінцівки, взористі ініціали, а також набор
ний орнамент із зображенням плетінки і голівок «херувимів-укра- 
їнців»41.
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Досить часто українські майстри копіювали федоровські ор
наментальні прикраси.

Федоровська орнаментика була популярною не лише у схід
них слов’ян. Так, у Румунії копіювалися заставки Івана Федоро
ва, а у брашівському Євангелії учительному 1581 р.— його відо
ма архітектурна рамка. Копію цієї ж рамки виявлено у кількох 
вільнюських білоруських, литовських і польських книгах: у дея
ких виданнях Мамоничів 90-х років XVI ст., «Католицькій по- 
стиллі» Я. Вуєка у перекладі на литовську мову М. Даукші (дру
карня єзуїтської академії, 1599), литовському виданні «Постилли» 
М. Рея (друкарня Я. Моркунаса, 1600), «Постиллі» Гжегожа з 
Жарновця (1597—1605, друкарня Я. Карцана)42. У познанських 
друках останньої чверті XVII ст. виявлено відбитки кінцівок, 
зроблені, напевно, з федоровських кліше. До Познаня вони ді
йшли, побувавши раніше в кількох друкарнях — Львівського 
братства, М. Сльозки, Якова Мосцицького (Львів—Краків)43.

Як бачимо, хронологічний і територіальний діапазон видань, 
які прямо або непрямо використовували художню спадщину Іва
на Федорова, виявився величезним. Це може бути мірою трив
кості зробленого ним внеску у мистецтво оформлення книжки.
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ПРОДОВЖУВАЧІ
СПРАВИ
ІВАНА ФЕДОРОВА

езпосередніми наступниками 
львівської та острозької дру
карень Івана Федорова були 
друкарня Львівського брат
ства і друкарня в Острозі, 
яка залишилася власністю 

К. К. Острозького. Спершу обидві ці 
друкарні не змогли втримати на на
лежному рівні технічне виконання 
своїх видань, зате значно урізнома
нітнили їх тематику. Львівська брат
ська друкарня, яка діяла з 1591 р. 
аж до скасування братства в 1787 р.*, 
наприкінці XVI — у першій полови
ні XVII ст. опублікувала цінні па
м’ятки письменства: граматику грець
кої і церковнослов’янської мов, ряд 
віршів і драматрчних творів. Друкар
ня Львівського братства протягом 
тривалого часу була справжньою 
школою майстерності для цілої плея
ди працівників друкарської справи. 
Вже в перших виданнях братства 
були спроби застосувати, щоправда, 
лише в заголовках і великих літерах 
у тексті, спрощений шрифт, значно 
подібніший до сучасного українсько
го і російського шрифту, ніж «граж
данка» доби Петра І. Цей шрифт і 
вважають одним з джерел пізніших 
«гражданських» шрифтів»1. 
Діяльність Острозької друкарні від
новилася в другій половині 80-х ро
ків XVI ст. Крім навчальних і бого
словських книг видано цілу низку 
публіцистичних творів. Найвідомі- 
ший серед них український текст
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«Апокрисиса», видрукуваний близько 1598 р. в Острозі (польСї>= 
кий текст вийшов у краківського друкаря Олекси Родецького* 
який часто виконував замовлення протестантів). Автор книги, що 
виступає під псевдонімом Христофор Філалет, гостро засуджував 
церковну унію, закликав до боротьби проти наступу католицизму 
на Україні і в Білорусії.

В Острозі надруковано також «Ключ царства небесного» Ге
расима Смотрицького і «Книжицю», куди увійшов і лист Івана 
Вишенського «До всіх православних християн»— єдина прижит
тєва публікація твору знаменитого письменника. Протягом дея
кого часу Острозька друкарня діяла в недалекому Дерманському 
монастирі, де видавничою справою керував рідний брат Северина 
Наливайка Дем’ян Наливайко.

В 1604—1606 рр. в Стрятині (поблизу Рогатина), а в 1606 р, 
в Крилосі (поблизу Галича) діяли друкарні Федора та Гедео
на Балабанів. У крилоському виданні вперше в практиці східно
слов’янського книгодрукування з’явилися сюжетні ілюстрації, 
вмонтовані в текст книги (перед тим вживалися лише орнамен
тальні прикраси і нечисленні портретні гравюри на всю сторінку).

Засновником друкарні в Києві став син дяка львівської Успен
ської церкви Хоми з Рогатина Єлисей Плетенецький2, довголітній 
архімандрит Києво-Печерської лаври. Він купив «припале пи
лом» обладнання Стрятинської друкарні, влаштував для потреб 
друкарні папірню в м. Радомишлі.

Першими виданнями Києво-Печерської друкарні були Часо
слов для потреб школи (1616—1617), твір Олександра Мигури 
«Візерунок цнот» — панегірик на честь Плетенецького, врешті 

монументальний «Анфологіон» (1619) — збірник святкових служб. 
Над перекладом «Анфологіона» з грецької мови і редагуванням 
працювали визначні науковці й письменники Іван Борецький, За- 
харія Копистенський, Памво Беринда. Публікація цієї книги, роз
кішно оформленої, насиченої матеріалами про свята і традиції 
східної церкви, мала цілком виразне антикатолицьке спрямуван
ня. Згодом виходять полемічна «Книга о вірі», упорядником якої 
був Захарія Копистенський, монументальні Бесіди Іоанна Золото- 
устого на 14 послань апостола Павла (1629), його ж Бесіди про 
діяння апостольські (1624), «Толкування на Апокаліпсис» Андрія 
Кесарійського. Не лише зміст цих книг, але й мова (церковно
слов’янська з численними українізмами^, багате художнє офор
млення мали на меті дати гідну відсіч публікаціям прибічників 
католицизму. Тріодь пісна 1627 р. містила, крім церковнослов’ян
ського тексту, «синаксарі» українською літературною мовою, що 
їх переклав Тарас Земка безпосередньо з грецького оригіналу. 
Ця Тріодь, як і видання наступних років (Тріодь цвітна 1631 р., 
Євангеліє учительне 1637 р.), має численні дереворитні ілюстра
ції, деякі з них відображають реальні сценки з тодішнього життя. 
До найцінніших київських видань належать знаменитий «Лекси-

* Пізніше ця ж друкарня належала до так званого Ставропігійського 
інституту (1789—1939), який формально вважав себе спадкоємцем братства, 
хоч характер його діяльності був зовсім іншим. В наш час у приміщенні 
колишньої Ставропігійської друкарні діє навчальна майстерня професійно- 
технічної школи поліграфістів. Ця скромна майстерня — поліграфічне під
приємство, яке діє безперервно на одному місці майже чотири сторіччя.
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кон славенороський» Памва Бериндн, «Тератургіма» Афанасія 
Кальнофойського, в якій вміщено також плани Києва, врешті 
«Літос» Євсевія Пимина (вважають, що це псевдонім Петра Мо
гили), ряд панегіриків політичним і культурним діячам. Зосере
дивши навколо себе визначних діячів, друкарня Києво-Печер
ської лаври стала найважливішим видавничим осередком Ук
раїни.

Лаврська друкарня не була єдиною в Києві. У 1624—1628 рр. 
тут працювала ще друкарня київського міщанина, товариша В і й 

ська Запорізького Тимофія Вербицького, а в 1628—1630 рр.— дру
карня Спиридона Соболя, за походженням білоруса з м. Моги
льова.

Цікавим явищем у культурному житті України були мандрівні 
друкарні. Відомий письменник і освітній діяч Кирило Транквіліои 
Ставровецький 1618 р. видав власним коштом у Почаєві свою 
працю «Зерцало богослови», а в 1619 р. опублікував складене ним 
же Учительне євангеліє вже у Рохманові, куди переїхав разом 
з друкарнею. Останню свою книгу — збірку віршів «Перло мно- 
гоцінноє» Ставровецький видав 1646 р. у Чернігові. В різних селах 
і містах випускав книжки також мандрівний чернець-друкар Пав
ло Домжив Люткович Телиця: в Угорцях (тепер Нагірне) побли
зу Самбора (1618—1620), в с. Четвертні Луцького повіту (1625), 
далі в Луцьку (1628) і в с. Чорній біля Рівного (1629). Спільник 
Телиці — ієродиякон Сильвестр згодом передав цю друкарню 
Луцькому братському монастирю. У Крем’янці в 1638 р. діяла 
друкарня, яка видала навчальну граматику церковнослов’янської 
мови.

У Львові, крім братської, в 1638—1667 рр. працювала дру
карня Михайла Сльозки — талановитого і різнобічного майстра. 
Він мав неабиякий літературний хист, сам умів вирізувати шриф
ти, оправляти книжки, успішно торгував ними на ярмарках. 
Крім творів українських письменників і літургічних церковно
слов’янських видань, Сльозка друкував також книжки латинською 
і польською мовами. Незважаючи на те що він мав конфлікти з 
братчиками на грунті конкуренції з їхньою друкарнею, Михайло 
Сльозка співпрацював з Львівським братством, брав участь у його 
суспільно-політичній діяльності3. В 1645—1646 рр. книги друку
валися ще в друкарні єпископа Арсенія Желиборського при львів
ській церкві Юра.

Таким чином, характерною рисою видавничої справи на Укра
їні була децентралізованість, наявність одночасно діючих дру
карських центрів у різних частинах краю. Змагання між друкар
нями і видавцями сприяло піднесенню рівня видавничої справи, 
створювало сприятливі умови для діяльності митців і літера
торів.

Друкування латинським шрифтом на Україні почало розви
ватися дещо пізніше, ніж кириличне. Наприкінці XVI—на почат
ку XVII ст. у Львові змінили одна одну кілька польських друка
рень, але кожна з них діяла дуже недовго. Лише близько трьох 
років (1608—1611) працювала кальваністська друкарня в Панів- 
цях на Поділлі. Проте перша постійна польська друкарня, з’яви
лася тільки через півстоліття після першої постійної української 
друкарні. Це — друкарня Львівського єзуїтського колегіуму
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(1642—-1773). її видання, спрямовані на окатоличення й полоні
зацію православного населення, не відіграли істотної ролі в куль
турному житті українського народу.

Деякий час у Львові існувала і вірменська друкарня Говга- 
неса Карматенянца (Івана Муратовича), який видав вірменський 
«Псалтир» (1616) і Молитовник (1618) — єдину друковану кни
гу вірмено-половецькою мовою. Дуже можливо, що Карматенянц 
оволодів друкарською справою в одній з українських друкарень 
Львова4. Всього на Україні до 1648 р. діяло 25 друкарень (в 17 
місцевостях), із них 17 належали українцям і видавали книжки 
переважно церковнослов’янською та українською мовами5.

Українським і вірменським друкарням доводилося діяти в 
умовах жорстокого національно-релігійного гніту, проти них не 
раз спрямовувалися репресії з боку державної та церковної вла
ди. 1636 р. Сльозка опублікував панегірик на честь православно
го єпископа Єремії Тисаровського. Католицька консисторія визна
ла цю книгу шкідливою для папського престолу, прилюдно спа
лила один примірник і наказала знищити весь тираж. Сльозку 
•оштрафували і суворо заборонили йому друкувати щось подібне. 
В 1651 р., після Берестецької битви, король конфіскував і пода
рував учасникові цієї битви ротмістрові Студзінському львівські 
друкарні (братську і Сльозки). В судових актах це безприкладне 
насильство пояснювалося тим, що все, що друкувалось церковно
слов’янською або українською мовами, містить схизму і єресі. 
Студзінський та інші польські феодали підкреслювали визначну 
роль українських друкарень в ідеологічній підготовці визвольної 
боротьби українського народу: «Таке велике повстання в державі 
показало тепер наслідок діяльності їх друкарень, що сіють часто 
і густо схизму». На вимргу Студзінського магістрат опечатав брат
ську друкарню. І хоч братству вдалось добитися зняття секвестру, 
воно, боячись дальших переслідувань, мусило значно звузити те
матику своїх видань.

Вже в перші місяці визвольної війни українського народу під 
проводом Богдана Хмельницького на значній частині України 
було ліквідовано національно-релігійний гніт. Це, як і формування 
в ході війни елементів української державності, створювало спри
ятливі умови для розвитку української культури. Арабський 
мандрівник Павло Халебський писав у той час, що «кількість 
письменних особливо збільшилася з часу появи Хмеля (дай бо
же йому довго жити!), який звільнив ці краї й визволив ці міль
йони православних від йрма ворогів віри, ляхів»6. Гостя з далекої 
Сірії вразило, що на Україні вміють читати не лише чоловіки, 
але навіть більшість жінок і дочок мешканців «країни козаків» 
(так він називав Україну).

До речі, це повідомлення привернуло увагу В. І. Леніна. Готу
ючи проект промови з національного питання, яку виголосив 
20 травня (2 червня) 1913 р. у Державній думі більшовицький 
депутат Г. І. Петровський, він підкреслив низький рівень народ
ної освіти на тогочасній Україні, а для контрасту покликався на 
повідомлення Павла Халебського про освіченість українців у се
редині XVII ст.7 У листі від 18 квітня (1 травня) 1913 р. 
Н. К. Крупська писала, що треба докласти всіх зусиль, щоб про
мова була зачитана повністю, бо вона надзвичайно важлива 8.
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Поширення письменності було одним з наслідків праці друка
рень. Навіть у суворі воєнні роки Києво-Печерська друкарня збе
регла славу визначного видавничого осередка. Той же Павло Ха- 
лебський, відвідавши цю друкарню 1653 р., писав про неї як про 
чудовий і знаменитий друкарський будинок, з якого виходять 
книги «різного вигляду і кольорів» і «малюнки на великих ар
кушах» — станкові дереворити9. Після недовгої затримки Київ
ська друкарня в другій половині XVII ст. стає найважливішим 
центром публікації оригінальних публіцистичних і літературних 
творів. Досить назвати такі широко популярні не тільки на Укра
їні, але й поза її межами видання, як «Ключ розумінія» Йоани- 
кія Галятовського (1659), перше старослов’янське видання Киє
во-Печерського патерика (1661), «Меч духовний» Лазаря Барано- 
вича (1666), «Мир с богом человіку» Інокентія Гізеля (1669) і 
«Синопсис» того ж автора (перше видання 1674 р.).

Дуже високого рівня в другій половині XVII—на початку 
XVIII ст. досягло оформлення київських видань, у якому поєдну
ються народні традиції із загальноєвропейськими стилістичними 
рисами доби розвиненого барокко. Особливо багаті київські друки 
на майстерно виконані сюжетні гравюри, вмонтовані в текст.

Протягом 1674—1679 рр. діяла друкарня в Новгороді Сівер- 
ському. Вона була заснована чернігівським архієпископом Лаза
рем Барановичем головним чином для публікації літературних 
творів, а не для розмноження літургічних текстів. З 20 відомих 
нині безсумнівно новгородсіверських видань 15 — це твори того
часних українських письменників: самого Барановича, Йоаникія 
Галятовського, Дмитра Туптала-Ростовського, опубліковані укра
їнською, церковнослов’янською та польською мовами10.

З 1679 р. друкарня працювала у Чернігові. І далі значне міс
це в її продукції займали твори тогочасних авторів: Барановича* 
Галятовського, Туптала, Петра Армашенка, Івана Величковського 
та інших. У чернігівській друкарні застосовувалися різноманітні 
шрифти — кириличні (інші для українських видань, інші для 
церковнослов’янських) та латинські п. У 1683 р. тут вжито мі- 
дерит для ілюстрування книжки12. Автором гравюри був талано
витий митець Інокентій Щирський, який швидко став одним з 
найвизначніших майстрів книжкової графіки. 1676 р. Перемишль
ське трієцьке братство купило друкарню від мешканця Пере
мишля Андрія Миколайовича П’ятисотника. Друкарі Сидір і Ва
силь виготовляли в ній «образки» (станкові дереворити). 1683 ро
ку цю друкарню купило Львівське Ставропігійське братство13.

Не маючи змоги докладніше охарактеризувати все розмаїття 
книжкової продукції друкарень України другої половини XVII— 
XVIII ст., відзначимо лише, що аж до кінця XVIII ст. стародру
ки зберігають ряд елементів оформлення, які були ще у видан
нях Івана Федорова. Це, насамперед, титульні аркуші з дерево- 
ритними рамками, в’язь, заставки, кінцівки, виливні складані 
прикраси. Істотні риси стилю Івана Федорова проникали і до ком
позиції оздоб, створених на інших стилістичних основах 14.

Діяльність Івана Федорова була яскравим виявом впливу ро
сійського книгодрукування другої половини XVI ст. на україн
ське. Водночас і українське книгодрукування XVII—початку 
XVIII ст., як підкреслювали В. В. Стасов, О. О. Сидоров та інші

ПРОДОВЖУВАЧІ СПРАВИ
ІВАНА ФЕДОРОВА
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дослідники, мало позитивний вплив на російське друкарство15. 
Взаємокорисні творчі зв’язки встановилися і між українським 
і білоруським друкарством, що знайшло, зокрема, відображення 
у праці білорусів С. Соболя і М. Сльозки на Україні та у виданні 
білоруськими друкарнями праць українських письменників Сте
фана і Лаврентія Зизаніїв, М. Смотрицького, П. Беринди. Укра
їнські видання того часу були популярними і на Балканах і спри
яли зміцненню культурних взаємин України з південнослов’ян
ськими і східнороманськими народами16.

Таким чином, посіяні визначними слов’янськими * першодру
карями зерна впали на добрий грунт. їх праця, як і праця про
довжувачів їхньої справи, сприяла тому, що книгодрукування 
кінця XVI—XVIII ст. стало однією з яскравих сторінок україн
ської культури, відіграло важливу роль у міжнародних культур
них зв’язках.



П І С Л Я М О В А ід кінця XVI до другої по
ловини XVIII ст. тривав за
початкований Іваном Федо- 
ровим ранній період історії 
друкарства на Україні. Твор
че використання його спад

щини сприяло створенню передумов 
для якісних змін в друкарстві, які 
дають підстави говорити про новий 
етап його історії, починаючи з пер
ших десятиріч XIX ст. Відтоді змісі 
більшості видань стає світським, но
ва літературна мова на народній 
основі витісняє з друку церковно
слов’янську і стару книжну україн
ську мову. Важливими етапами цьо
го процесу було видання першого то
му «Енеїди» І. П. Котляревського 
(1798), публікація в харківському 

журналі «Украинский вестник» укра
їнських творів П. М. Гулака-Арте- 
мовського (1818—1819), а на Захід
ній Україні — вихід у світ альманаху 
«Русалка Дністровая» (1837). «По
чатком нової ери українського пи
сьменства», за висловом І. Я. Фран
ка, став Шевченків «Кобзар» (1840).

Тематика українського друкар
ства XIX—початку XX ст. відобра
жала дедалі більше загострення бо
ротьби двох культур — культури тру
дящих, культури народних мас, з 
одного боку, і культури експлуата
торських класів — з другого. Також 
і в нових історичних умовах постійно 
тіснішали російсько-українські зв’яз
ки в галузі друкарства, які ніколи не

122



припинялися з самого початку діяльності на Україні Івана Фе
дорова. Якщо царський уряд жорстоко переслідував демократичну 
книгу всіх народів, забороняв українське друковане слово, то пе
редова громадськість Росії завжди надавала неоціненну допомо
гу українським видавцям і діячам літературного руху. Характер
но, що саме у Петербурзі побачило світ перше видання «Енеїди», 
а також ряд українських альманахів, 29 з 61 дожовтневого ви
дання збірок поезій Т. Г. Шевченка ( в тому числі і перший 
«Кобзар»).

Наприкінці XIX — на початку XX ст. у Росії і на Україні 
все більше поширюється марксистська література. Величезну 
роль у піднесенні революційної свідомості трудящих стали віді
гравати більшовицькі видання (книги, газети, прокламації), 
особливо в період трьох російських революцій.

Великий Жовтень відкрив небачені раніше перспективи для 
бурхливого розквіту культури російського, українського і всіх 
інших народів, які 1922 р. об’єдналися під проводом Комуністич
ної партії в Радянський Союз — небачену раніше в історії люд
ства незламну співдружність народів-братів. У Країні Рад впер
ше в історії людства всі поліграфічні підприємства, книгарні, біб
ліотеки передано для користування самим трудящим. Долаючи 
труднощі, радянський народ зумів створити передову, високоме- 
ханізовану поліграфічну промисловість. Книжка, журнал, газета 
міцно увійшли в побут кожної родини. Величезними, небаченими 
в жодній країні світу тиражами видаються твори класиків марк- 
сизму-ленінізму, праці керівників Комуністичної партії і Радян
ського уряду, класична література минулого і книжки сучасних 
авторів, підручники, журнали, плакати та інша друкована про
дукція.

Лише за 1980 р. в СРСР вийшло 80 676 назв книжок і брошур 
загальним тиражем 1760 млн. примірників. В Радянському Сою
зі видається також 6878 газет разовим тиражем 173 млн. примір
ників і річним тиражем 394 млрд. примірників, 1386 журналів1. 
Книжки у нас видаються 111 мовами, в тому числі 62 мовами 
народів СРСР. Високого рівня досягла поліграфія в усіх союзних 
республіках. Протягом 1980 р. лише в Українській РСР видано 
9061 назва книжок і брошур загальним тиражем 14,5 млн. при
мірників ( в тому числі українською мовою 9,2 млн. примірни
ків)2. Отже, на душу населення припадає щороку майже 2,9 при
мірників нововидрукованих книжок. Характерно, що тираж кни
жок українською мовою, виданих на Україні, зріс з 1913 до 
1980 р. більш як у 100 разів. У майбутньому передбачається ще 
більше зростання тиражів книжок, газет і журналів.

З року в рік підвищується технічна оснащеність радянської 
поліграфії, споруджуються нові друкарні, а ті, що існували здав
на, забезпечуються найсучаснішим устаткуванням. У боротьбі за 
технічний прогрес друкарства велику роль відіграють досліджен
ня вчених України, зокрема працівників Українського науково- 
дослідного інституту поліграфічної промисловості та Українсь
кого поліграфічного інституту ім. Івана Федорова. Центрами на
укової розробки питань книгознавства стали Центральна наукова 
бібліотека АН УРСР та інші установи секції суспільних наук 
АН УРСР, Музей книги і друкарства Української РСР, який діє
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в будинку колишньої друкарні Києво-Печерської лаври. У Львові 
відкрито музей Івана Федорова в приміщенні Онуфріївського- 
монастиря, де похований славетний першодрукар.

У праці радянських книгознавців важливе місце займає вив
чення діяльності Івана Федорова, яка була яскравим зразком єд
нання культур російського, українського та білоруського народів. 
Дослідження і популяризація спадщини Івана Федорова є важ
ливим внеском у висвітлення глибоких історичних коренів ідео
логії дружби і братерства між народами.
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22 М аш т алір  Р . М . Д о питання про соціально-економ ічні передум ови  

друкарського виробництва на  У к р аїн і.— У кн.: Н аукові записки Україна 
ського поліграф ічного ін ституту . Львів, 1962, т. 16, с. 77.

2. ПЕРШІ КИРИЛИЧНІ ДРУКАРНІ 
ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

1 К у н и н  В .  В.  Ричард де Бери.— В кн.: Книга. М., 1968, сб. 16, с. 220.
2 И с а е в и ч  Я . Д .  Редкая инкунабула.— В кн.: Альманах библиофилу 

М., 1973, с. 194—199.
3 U r b a n k o v a  Е.  Nejstarsi prvotisky ceskeho puvodu.— In: Kniha a knihtisk 

v ceskych zemich od husitstvi do Bile Ногу. Praha, 1970.
4 К р у м и н г  А .  А .  Славянские старопечатные книги глаголического 

шрифта в библиотеках СССР.— В кн.: Проблемы рукописной и печатной 
книги. М., 1976, с. 103—106.

5 Про обставини видання кириличних першодруків див.: Немирве
с к и й  Е. Л . ,  1971. Опис збережених примірників див.: Описание изданий 
типографии Швайпольта Фиоля /Сост. Е. Л. Немировский. М., 1979.

6 Roczniki Biblioteczne, 1977, 21, z. 1—2, s. 541.
7 В л а д и м и р о в  П . В .,  1894, с. 28.
8 Там же, с. 27; А н і ч з н к а  У., 1966, с. 68—70; Щ е п к и н  В. И., 1967, 

с. 131.
9 Л ю б л и н с к и й  В .  С., 1959, с. 138.
10 У працях з історії Закарпатської України можна зустріти тверджен

ня, що Фіоль після виїзду з Кракова заснував друкарню в Грушівському 
монастирі (тепер Тячівський район). Як довів А. І. Геисьорський, дже
релом пізніших згадок про це є рукопис І. Симончича (1804), який по
милково вважав «грушівським» буквар, надрукований в м. Трнаві. (Ісае- 
ви ч  Я .  Д .  1972, с. 138—139).

11 К а ц п р ж а к  Е. И.  Первопечатник Иван Федоров. М., 1964, с. 21.
12 Н е м и р о в с к и й  Е. Л . ,  1971, с. 192, 193, 208—209, 218.
13 Про це свідчить склад Перемишльської капітульної бібліотеки — 

однієї з найстаріших українських наукових бібліотек. Після другої світо* 
вої війни рукописи і частину стародруків цієї бібліотеки передано Вар
шавській Національній бібліотеці, решту стародруків — бібліотеці Като
лицького університету в Любліні. Грамоти й актові книги Перемишльської 
єпископії належать Державному архіву Перемишельського воєводства ( Р о 
з о в  М. М .  Маловідомі джерела з історії української мови. Рукописи греко- 
уніатського капітулу м. Перемишля.— У кн.: Питання української мови. 
К., 1970, с. 177).

14 Р о г о в  А .  И.  Из истории культурных связей Галиции и Молдавии 
с балканскими странами.— В кн.: Юго-Восточная Европа в средние века, 
Кишинев, 1972, вып. 1, с. 239—254.

15 M a r te l  A .  La langue polonaise dans les pays ruthenes Ukraine et 
Russie blanche 1569— 1667. Lilies, 1938, p. 175; F ija le k  J. Pocz^tki cenzury 
prewencyjnej w kosciele rzymsko-katolickim і w Polsce.— In: Studia Staro» 
polskie. Krakow, 1928, s. 143— 144.

16 Ф р а н к о  I.  1910, c. 40.
17 К а л а й д о в и ч  К .  Иоанн Экзарх болгарский. 1824, с. 113; R a d o jc ic  D. S.  

Die erste wallachische Druckerei.— In: Gutenberg Jahrbuch, 1960, s. 167—171; 
T o m e s c u  M .  Istoria cartii romane§ti. Bucure^ti, 1968, p. 28.

18 М е д а к о в и й  Д .  Графика српских штампаних кньига XV—XVII века, 
Београд, 1958, с. 33—36.

19 Белорусский просветитель Франциск Скорина и начало книгопеча
тания в Белоруссии и Литве.— В кн.: Федоровские чтения. 1977. М., 1979,

20 П о д о к ш и н  С . А .  Франциск Скорина. М., 1981, с. 36.
21 П а д о к ш ы н  С. А .  Гусізм і грамадскі рух Беларусі і Літвьі, XV— 

XVII ст.— У кн.: 450 год беларускага кнігадрукавання. Мінск, 1968, с. 72.
22 С к а р ы н а  Ф., 1969, с. 198.
23 Начало книгопечатания в Беларуссии и Литве. Жизнь и деятель

ность Франциска Скорины. Описание изданий и указатель литературы 
1517—1977 /Сост. Е. Л. Немировский. М., 1978, с. 5—13.
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24 В а х н я н и н  А .  О докторі Франциску Скорині і його літературній 
діяльності. Відбитка з звіту Академічної гімназії у Львові. Львів, 1879, 
с. 18-19.

25 М ы л ь н и к о в  А .  С., 1971, с. 89.
26 Гравюры Франциска Скарыны /Уступны артикул, сістзматьізацьія 

і мастацтвознаучы аналіз Л. Баразны. Мінск, 1972, N°№ 33—35.
27 Див. малюнок цього будинку, який нині не існує, у кн.: І с а е -  

вич  Я. Д. Юрій Дрогобич. К., 1972 (вклейка після с. 64).
28 Труды Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, 1959, вып. 3, с. 215.
29 К о р ш у н а у  А .  Ф. Знойдзена «Пасхалія».— Помнікі гісторьті і культу

ры Беларусі, 1972, № 4, с. 45; Л у к ь я н е н к о  В . И ., 1973, с. 27.
30 Начало книгопечатания в Белоруссии и Литве, с. 13—19.
31 С к а р ы н а  Ф., 1969, с. 160.
32 Там же, с. 59.
33 Ж у р а у с к і  А .  І. Мова друкованых выданняу Ф. Скарыны.— У кн.: 

450 год беларускага кнігадрукавання. Мінск, 1968, с. 302—303.
34 А н і ч е н к а  У., 1968, с. 263—276; Г о л е н ч е н к о  Г. Я .  Книги Скорины в 

белорусских, украинских и русских собраниях XVI—XVII вв.— В кн.: Бе
лорусский просветитель.., с. 149—163.

35 Б а р с о в  Е. В .  Описание некоторых южнорусских и западноукраин
ских рукописей, находящихся в рукописном собрании Е. В. Барсова.— 
ЧОИДР, 1884, ч. 2, с. 13; Національна бібліотека у Варшаві. Збірка руко
писів Перемишльської капітульної бібліотеки, № Акц.— 2769, 2806; В о з 
ни к  М., 1921, с. 10—11.

36 БЛ, відділ рукописів, ф. 256 (М. П. Румянцева), № 19.
37 Харківська наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, рукопис 819172.
38 ДИБ, рукопис F 1.4; К а л а й д о в и ч  К .  Ф., Строев П. М.  Обстоятельное 

описание славянороссийских рукописей, хранящихся в Москве в библиот 
теке гр. Ф. А. Толстого. М., 1825, с. 30—35; В л а д и м и р о в  П . В.,  1888, 
с. 219-220.

39 А н і ч з н к а  У., 1966, с. 68—69.
40 G f b a r o w ic z  М .,  1969, s. 24.
41 Т и х о в с к и й  Ю. И. Южнорусский библейский кодекс Луки из Тер

нополя /1559/ и его отношение к трудам Скорины и к южнорусскому 
библейскому кодексу 1575—1577 гг.— Труды XII Археологического съезда. 
М., 1905, т. 3, с. 337.

42 ЛБАН, монастирська збірка, рукопис 1290; ДПБ, рукопис збірки 
Погодіна, 85; Опис: Г о л о в а ц ъ к и й  Я .  Нисколько слов о Библии Скорины и о 
рукописной русской библии из XVI ст., обретающейся в библиотеке мо
настиря св. Онуфрия во Львове.— Науковый сборник Галицко-рускої 
матиці. Львів, 1865, с. 225—256; П е т р у ш е в и ч  А .  С. Каталог церковносла
вянских рукописных и печатных книг.., с. 10.

43 А н і ч з н к а  У., 1968, с. 269; В ост оков  А .  X ., 1842, с. 22.
44 А х р ы м е н к а  П. П .  Летапіс братэрства. Мінск, 1973, с. 31.
45 G § b a r o w ic z  М ., 1969, s. 19, 469.
46 Ibid, s. 14— 15; B a ta b a n  M .  H istoria Zydow w  Krakowie і na Kazim ierzu  

1304— 1868. Krakow, 1931, t. 1, s. 131, 505, 527.
47 G § b a r o w ic z  M .,  1969, s. 24.
48 Там же, s. 66, 67.
49 І с а е в и ч  Я .  Д. Бібліотека Львівського братства.— У кн.: Бібліотеко

знавство та бібліографія. X., 1966, вип. З, с. 128.
50 Г а л е н ч е н к а  Г. Я .,  1968, с. 175; Л е в и ц ь к и й  О ., 1913, с. 5—21.
51 З а п а с к о  Я. П .,  І с а е в и ч  Я . Д., 1981, с. 34.
52 Г а л е н ч е н к а  Г. Я., 1968,с. 176.
53 З и м и н  А .  А .  Реформы Ивана Грозного. М., I960,' с. 316—479;

Шмидт С. О. Правительственная деятельность А. Ф. Адашева.— Ученые 
записки МГУ. М., 1954, вып. 167; З и м и н  А .  А . ,  Х о р о ш к е в и ч  А .  Л .  Россия 
времени Ивана Грозного. М., 1982.

54 О р л о в  А .  С. Древняя русская литература. М.; Л., 1939, с. 242—244.
55 Апостол. Москва, 1564, л. 260—261.
56 400 лет русского книгопечатания. М., 1964, т. 1, с. 33.
57 Отчет Московского публичного и Румянцовского музея за 1870— 

1872. М., 1873, с. 12—13; В ик т о р о в  А .  Е .  Не было ли в Москве опытов 
книгопечатания прежде первопечатного Апостола 1564 года?— В кн.: Тру
ды Третьего археологического съезда бывшего в Киеве в августе 1874 года. 
К., 1878, т. 1, с. 211-220.
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58 Ы е м и р о в с к и й  Е. Л .  Труды по истории русского первопечатаиия 
во второй половине XIX—XX в. — В кн.: Книга. М., 1964, сб. 9, с. 399— 
401.

59 А. С. Зьорнова доводить, що заставка широкошрифтного Євангелія 
є наслідуванням заставки Апостола (З е р н о в а  А .  С ., 1947, с. 30).

• Г ер а к л іт о в  О ., 1925, с. 93—97.
v 61 З е р н о в а  А .  С ., 1947, с. 9—14. Перелік примірників див.: Н е м и р о в - 

сп и й  Е. Л .,  1964, с. 398—399.
62 Л р о т а съ е ва  Т. Н .  Первые издания московской печати в собрании 

Государственного исторического музея. М., 1955, с. 11; Т и х о м и р о в  М. //., 
1959, с. 26.

63 Н е м и р о в с к и й  Е. Л . ,  1964, с. 263.
64 Сын отечества. 1842, № 7, с. 22—23.
65 Н е м и р о в с к и й  Е. Л ., 1964, с. 257.
66 С и д о р о в  А .  А . ,  1951, с. 42.
67 С и д о р о в  А .  А . ,  1965, с. 27.
68 К о л я д а  Г . Я., с. 16.
69 Н е м и р о в с к и й  Е. Л ., 1964, с. 260.
70 Г е р а к л и т о в  А. А., 1926, с. 9, 16.
71 Найчастіше трапляється у  середньошрифтному Євангелії філігран 

«кабан» з папірні м. Свидниці /Швайдніц/ у Сілезії; є також папір зі 
знаками тіари, ведмедя у нашийнику з мисливським рогом та тулубі, ма
лого ведмедя, голови блазня ( М а ц ю к  О. Я., 1971, с. ЗО, 31).

72 К о л я д а  Г.  Я., 1961, с. 227.
73 Щ е п к и н  В.  Я., 1967, с. 131; В л а д и м и р о в  Я. В., 1894, с. 27; Восто

к о в  А .  X 1842, с. 22.
74 Варто підкреслити, що редактори московського Апостола в 1564 р. 

послідовно заміняли редуковані голосні на «о» і «е», однак в тексті 
Апостола у складі острозької Біблії відновлено болгаризми — очевидно, на 
вимогу українських замовців і редакторів книги.

75 Отчет Московского Публичного и Румянцовского музея за 1870— 
1872 г. М., 1873, с. 13.

76 Н е м и р о в с к и й  Е. Л ., 1964, с. 200.
77 F le tch er  G., 1964, р. 269.
78 Н е м и р о в с к и й  Е. Л., 1964, с. 150.
79 ДПБ, примірник, 1.3, 66.
80 ЦНБ шифр. Кир-751.
81 П о з д е е в а  Я. В.,  К а ш к а р о в а  Я. Д.,  Л е р е н м а н  М. М. Каталог книг 

кириллической печати XV—XVII вв. Научной б-ки Московского ун-та. 
М., 1980, с. 31. Див. також БД (примірник колекції О. I. Маркушевича); 
Державна публічна історична бібліотека РРФСР (примірник 1394926); Хар
ківська наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка (примірник 750454).

82 З и м и н  А .  А .  И. С. Пересветов и его современники. М., 1958, с. 42—43.
83 О р л о в  А .  С. К вопросу о начале печатания в Москве.— В кн.: Иван 

Федоров первопечатник. М.; Л., 1935, с. 17; ПСРЛ, т. 29, с. 212.
84 Н е м и р о в с к и й  Е. Л . у 1964, с. 266.
85 С и д о р о в  А .  А . ,  1959, с. 47.
86 Т и х о м и р о в  М.  Я., 1959, с. 33.
87 З е р н о в а  А .  С., 1947, с. 26; Г ер а к л и т о в  А .  А . ,  1926, с. 20.
88 К о л я д а  Г. И.,  1963, с. 130.
89 С и д о р о в  А .  А .  Навстречу четырехсотлетию русского книгопечата

ния.— В кн.: Книга. М., 1961, сб. 5, с. 189.
90 Опис: Н е м и р о в с к и й  Е. Л .,  1964, с. 277—310.
91 К о л я д а  Г. И.,  1961, с. 288; К о л я д а  Г. И.,  1963, с. 137; К о л я д а  Г. 

1966, с. 57—59.
92 К а ц п р ж а к  Е. И.  Первопечатник Иван Федоров. М., 1964, с. 45.
93 Г о л е н ч е н к о  Г. Я.у 1965, с. 156.
94 К о л я д а  Г. И.у 1961, с. 232.
95 М а к а р е н к о  М., 1926, с. 162—172; Бібліологічні вісті, 1926, № З, 

с. 58—61; С и д о р о в  А .  А . ,  1951, с. 74.
96 Н е м и р о в с к и й  Е. Л .у 1964, с. 165—166.
97 З а ц е п и н а  Е. В.  К вопросу о происхождении старопечатного орна

мента.— В кн.: У истоков русского книгопечатания. М., 1959, с. 101 —
153.

98 К и с е л е в  Н. 11. Происхождение московского старопечатного орна
мента.— В кн.: Книга. М., 1965, сб. 11, с. 193—194.
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99 Немировский Е. Л., 1964, с. 297—298.
100 Tiberghien A. Quelques mots sur les commencements de la typographic 

russ-e.— Revue de les bibliotheques et archives de Belgique, 1903, p. 143—150.
101 Дякую О. X. Горфункелю за повідомлення про цей примірник.—

(Я .  L ) .
102 Книга була в цьому коледжі вже 1575 р. (Tyrell Е. Р ., Sim

mons J. S. G. Slavonic books before 1700 in Camebridge libraries. Reprinted 
from Transactions of Camebridge Bibliographical Society, vot. 3, 5, 1963, 
p. 388).

103 Simmons /. S. G 1963. p. 770.
104 Немировский E. Л., 1964, c. 316.
105 Коляда Г. /., 1966, с. 64.
106 Ми користувалися наявним у Бібліотеці ім. В. І. Леніна примір

ником репродукції, підготовленої в 1967 р. брюссельською фірмою «Culture 
et Civilisation».

107 Протасъева Т. Н., Щепкина М. А., 1959, с. 210.
108 Немировский Е. Л ., 1962, с. 261.
109 Прибытков В. С. Иван Федоров. М., 1964, с. 294—295.
110 Лукомский В. К. К вопросу о родопроисхождении Ивана Федоро

ва.— В кн.: Иван Федоров первопечатник. М.; Л., 1935, с. 171—172.
111 Післямова до львівського Апостола 1574 р.
112 Останнє не може стосуватися Івана Федорова. Це видно з того, що 

у Білорусії Г. О. Ходкевич, говорячи про двох друкарів, які прибули з Мо
скви, називав москвитином лише Івана Федорова («ИзобрЪтох... Ивана 
Федоровича Москвитина да Петра Тимофеевича Мстиславца»).

113 Мыцко И. 3 ., 1979, с. 193.
114 Немировский Е. Л ., 1962, с. 243—251. Версію про роль Мессенгейма 

як «засновника» російського друкарства ставив під сумнів вже німецький 
буржуазний дослідник Курт Тауц /Tautz К . Zur Einfiihrung der Buchdruck- 
ckerkunst in Russland.— Zentralblatt fur Bibliothekwesen, 1914, N 3, s. 118— 
119/.

115 Сидоров A. A., 1964, c. 21.
116 Протасъева T. Я., Щепкина M. B., 1959, c. 210.
117 Документи Богдана Хмельницького / Упорядники І. Крип’якевич та 

І. Бутич. К., 1961, с. 95, 326, 327 та ін.
118 Протасъева Т. Н.} Щепкина М. В., с. 210.
119 Иконников В. Максим Грек и его время. К., 1915, с. 33—34.
120 Выписка из книги В. Е. Румянцева. Сборник памятников, относя

щихся до книгопечатания в России.— В кн.: У истоков русского книго
печатания. М., 1959, с. 260.

121 Тихомиров М. //., 1959, с. 31.
122 Про українську друкарську лексику див.: Феллер М. Д. Старі 

українські слова на позначення друкування.— В кн.: Тези доповідей На
укової конференції Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федо
рова. Львів, 1962.

123 Fletcher Giles, 1964, р. 269.
124 Немировский Е. Л., 1969, с. 54—55.
125 Album studiosorum universitatis Cracoviensis, Cracoviae, 1872, t. 2,

р. 245.
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115 А н у ш к и н  А .  Я ., 1970, с. 115— 117.
116 Словар ук р а їн ськ о ї мови Б. Д. Грінченка. К., 1958, т. 1, с. 332; 
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125 Деякі дослідники (С. M. Сольський, Р. Матесьєн) твердять, що 
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в Речі Посполитій католицька церква. Саме тому острозький гурток йшов 
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131 Р еп р одук ц ії обох варіантів: Щ е п к и н а  М . Я ., 1959, с. 249— 251.
132 Ще П. І. К еппен  відзначив, щ о у  віденськом у прим ірнику Острозь
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м ірнику збірки Гуттен-Ч апських (Н аціональний м узей  у  Кракові, прим.

142
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177 Запаско Я. П.} 1971, с. 63.
178 Там же, с. 62, 64 -65 , 78.
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первопечатника Ивана Федорова.— В кн.: Федоровские чтения, 1978. М., 
1981, с. 63—75.

16 Свешников И. К. Поиски места погребения Ивана Федорова и его 
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17 Крип’якевич 7. 77., 1953, с. 57.
18 Першодрукар.., с. 56.
19 Там же, с. 58, 63—65.
20 Там же, с. 67.
21 MCS, р. 418.
22 Крип*якевич 7. 77., 1953, с. 58.
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1602 р.). Львівський крамар Сенько Луцький під час свого процесу з Сень- 
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шодрукар.., с. 115—117, 266; Ружицъкий Е. Й., 1972, с. 68).
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й ту же ж заставу, право на яку Фольтин частково відступив Віттем
бергерові. Взагалі, вивчаючи джерела про фінансово-кредитні операції 
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повторювалися у різних варіантах (Drukarze.., 1959, s. 87).

25 Першодрукар.., с. 86.
26 А. С. Зьорнова припускала, що друкарня деякий час діяла в цьому 

місті (Зернова А. С., 1958, с. 31). Єдиною відомою дотепер пам’яткою 
літературно-наукової діяльності у  Константинові наприкінці XVI ст. 
є кормча, переписана «в академії константинівській» (Пташицкий С. Иван 
Федоров. Печатное искусство, 1903, с. 305).

27 Крип*якевич 7. 77., 1953, с. 61.
28 У тому числі острозькі шрифти, які застосовано в перших видан

нях братства (Зернова А. С., 1947, с. 67—69). -
29 Першодрукар.., с. 81.
30 Там же, с. 80—82.
31 ЦДІАЛ, ф. 129, он. 1, спр. 1220, арк. 64, 68, Исаевич Я . Д., 1981, 

с. 20—21.
32 ЦДІАЛ, ф. 52, оп. З, д. З, арк. 631.
33 РИБ, т. 31, 1914. шп. 469.
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Коляда Г. И., 1952, с. 200, 211, Исаевич Я. Д., 1981, с. 22.
36 АЮЗР, ч. 1, т. 11, с. 369.
37 Макаренко M.f 1926, с. 193—194.
38 Зернова А. С., 1947, с. 69, додаток 3—5; Запаско Я. Я., 1970, с. 164, 

165.
39 Зернова А. С.9 1965, с. 128, 130—133; Гусєва А. А ., 1974, с. 41—42.
40 Каменева Т. 77., Гусєва А. Я., 1978, с. 9—10.
41 Киселев /7. Я., 1964, с. 74.
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42 Анушкин А. И., 1970, с. 42—44, 48, 110; Tumelis J. Vieno raizinio 
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43 Roczniki Biblioteczne, 1980, t. 22, N 3—4, s. 605—606.
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10 Клепиков С. А. Издания Новгород-Северской типографии и ложно- 
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ІМЕННИЙ
ПОКАЖЧИК

Август, курфюрст саксонський 7, 81, 
109, 110

Авукар Федір 79 
Адам Бондар див. Торик Адам 
Адашев Олексій Федорович ЗО, 132 
Алексеев А. О. 98, 143 
Альбрехт Гогенцоллерн, герцог прус- 

ський 24
Андрелла-Оросвигівський Михайло 

104
Аніченко У. В. 125, 132 
Аннич Тимофій 72 
Антох Аврамович (Абрагамович) 

108
Анушкін О. І. 125 
Анфим, син Сильвестра ЗО 
Армашенко Петро 120 
Арсеній Еласонський 78 
Артемій, російський публіцист XVI 

ст. 41
Архангельський О. С. 141 
Астаф’єв М. О. 144 
Атанасов Петар 125, 138, 141 
Аугездецький Олександр 57 
Ашер, син Саму їла з Галича див. 

Галич Ашер

Бабич Хома 11 
Бабич Якуб 21 
Багрій А. 140
Балабан Гедеон 49, 50, 52, 108, 110, 

112, 113, 117, 136 
Балабан Ісая 140 
Балабан Федір 117 
Балика Хоцько 60 
Баранович Лазар 120 
Барберіні Рафаель 28 
Барнікот Дж. 82 
Барсов Є. В. 132 
Баторій Стефан 
Бахрушин С. В. 38 
Бевзо О. А. 20 
Бенкрафт Річард 44 
Беринда Памво 117, 120 
Бері Річард де 15 
Бертольдо Фольтин 111, 112, 145 
Вехам Ганс Зебальд 56 
Викова Т. 140 
Білдага Іван 48, 50, 108 
Біркенмаер О. 58
Блазій (Блажей, Влас), замшовик 

70
Блоницький Яків 105 
Богатирець Іван 48, 100, 113 
Богдан Онков 21 
Богорич Адам 75, 81, 140 
Бодянський О. М. 141 
Болоньєтто Альберто 108, 129 
Будний Симон 25, 26, 29, 31, 37, 40, 

82, 93
Будзина Семен 49 
Бунчук В. І. 138 
Бурцов Василь 82

Вагнер Валентин 19 
Вальс Томас 70 
Варшевицький Кшиштоф 57 
Василь з Стрия, маляр 58 
Василь, писар острозький див. Су- 

разький Василь 
Васько з Ярослава 23 
Васько пекар 23, 49 
Вахнянин А. 131 
Величковський Іван 120 
Веніамін, перекладач 98 
Вербицький Тимофій 43, 114, 118 
Верджеріо П. П. 25 
Виноградов В. В. 143 
Вишневецька Катерина Іванівна 40, 

41, 60
Вишневецький Дмитро 40 
Вівдя Антипоркова 73 
Вікторов О. Є. 27, 28, 29, 132 
Вітковський В. 143 
Віттемберг Єронім 112, 145 
Владимиров П. В. 16, 125 
Воєвудка Бернард 25 
Возняк М. С. 67, 125 
Волович Остап 25 
Володимир Василькович 13 
Володимир Мономах 64, 138 
Володимир Ольгердович 13 
Володимир Святославич 93, 96, 97 
Вольбрам Христофор 146 
Воскресенський Г. О. 141 
Востоков О. X. 125 
Вуєк Якуб 115 
Вукович Божидар 19 
Вукович Вічеицо 19

Гавриленко В. О. 130 
Гайль (Іоїль), художник 18 
Галич Ашер 24 
Галич Ельякін 24 
Галич Самуїл 24 
Галлі Птоломео 108 
Галятовський Йоаникій 120 
Ганна Федорівна, дружина Сенька 

Калениковича Сідляра, пізніше 
Корунки Сенька 145 

Гануш з Острога 111 
Гарабурда Василь 
Гарабурда Михайло 72, 97 
Гаштовт Альбрехт 24 
Геліцер див. Галич 
Гембарович М. Т. 24, 25, 39, 49, 74, 

129, 134, 145, 146
Геннадій, митрополит новгородський 

98
Генсьорський А. І. 131 
Гераклітов О. О. 28, ЗО, 125, 132 
Гербурт Я. Н. 57 
Гергард Йоганн Ернст 81 
Гермоген Тихоненя Яцкович 23 
Гжегож з Жарновця 115 
Глинський Іван Михайлович 60 
Годунов Борис 68
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Голенищев-Кутузов I. М. 125 
Галенченка Г. Я. див. Голенчен- 

ко Г. Я.
Голенченко Г. Я. 132, 133 
Голобуцький В. О. 130, 139 
Головацький Я. Ф. 23 
Голубев С. Т.
Голубинський Є. Є. 38 
Голубникович Мартин 108, 111 
Гопіс Д. Б. 42 
Гонтер Йоганн 19 
Гончар В. К. 130 
Горсей Джером 60, 104, 144 
Горський О. В. 125 
Горфункель О. X. 134 
Готрі Томас 141
Грассгофф Г. 75, 76, 79, 129, 140 
Гринь Іванович (Гринько Маляр) 

51, 71, 77, 107, 108 
Тройський Й. С. 136 
Груневег Мартін 47*
Губа Лука 11 
Губицький В. 109, 126, 130 
Гудович I. 143 
Гуревич М. М. 140 
Гурницький Лукаш 96 
Гусева О. О. 126, 130 
Гуслистий К. Г. 130 
Гутенберг Йоганн 16 
Гуттер Еліас 81, 110

Далматин Юрій 81 
Данило Пушкар див. Кеніг Данило 
Данило Романович Галицький, князь 

13
Даукша Мікалоюс 115 
Дашкевич Я. Р. 146 
Дашкович Михайло 52 
Девлет-Гірей 38 
Демін А. О. 144 
Демкова Н. С. 138 
Джунті Яків (Джакобо) 94, 102 
Джуса Михайло 69 
Діонісій Палеолог (Раллі), митро

полит Тирновський 79, 98 
Дмитро з Зінькова 24 
Добровський Й. 141 
Домжив Люткович Павло див. Лют- 
кович Павло Домжив 
Дроблепкова Н. Ф. 138 
Дрогобич (Котермак) Юрій 16 
Друкарович Іван див. Іван Івано

вич
Дурново М. М. 135 
Дюрер Альбрехт 56 
Дягілев С. 32

Ебіш Блезіус 7, 70, 101 
Евріпід 139
Ельякін, син Самуїла з Галича див.

Галич Ельякін 
Енгельс Ф. 130, 142 
Ербен, друкар у Віттенберзі 81

Євсєєв І. 126, 143 
Євстахій Нафанаїл 96

Єлеонський Ф. Г. 144 
Єремій, дяк з Городка 58 
Єремія Транос, патріарх константи

нопольський 98 
Єрьомін І. П. 135

Желиборський Арсеній 118 
Жилин Михайло, козак ЗО 
Жолтовський 11. М. 130 
Жугаєвич Василь 23, 24 
Жур Валентин 49 
Журавський А. Й. 132

Замостеаці Симеон Дпір 48 
Запаско Я. П. 7, 56, 101, 114, 126 

130, 132
Зарецький Зеновій 42—43 
Зарецький Іван 42 
Зацепіна О. В. 133 
Зволінський П. 97, 129, 143 
Земка Тарас 47
Зернова А. С. див. Зьорнова А. С. 
Зигмунт Август, король Польщі 40 
Зизаній (Кукіль) Лаврентій 11, 120, 

144
Зизаній (Кукіль) Стефан 11, 52, 120 
Зібенайхер Микола 57 
Зільбер Еухаріус 16 
Зімін О. О. 132 
Зубрицький Д. І. 61, 129, 136 
Зьорнова А. С. 28, ЗО, 37, 75, 76, 82, 

94, 101, 114, 126, 132, 140, 143, 145

Іван IV 26, 27, 35, 39, 97, 144 
Іван, друкар в Острозі (1603) 72 
Іван з Бучави (Іван Сербин) 73, 139 
Іван Іванович, палітурник (Іван 

Друкарович), син Івана Федорова 
73, 74, 108, 111, 112 

Іван Пекар 49
Ігнатій, діяч реформаційного руху 

10
Ізраїль Якубович 73, 112, 113 
Іоанн Дамаскин 63 
Іоанн IX Агапіт, патріарх 42 
Іоанн Золотоустий 139 
Іоїль, художник див. Гайль 
Ісаєвич Я. Д. 126, 131, 132, 136, 138, 

140, 146
Ісайя Кам’янчанин 39, 40 
Ісачко Острозький, купець 25 
Існер Йоганн 21

Йона, єпископ перемишльський 18

Кавелін Л. О. 27, 28 
Кавечинський Матвій 25 
Каганов І. Я. 126 
Казимір ГУ Ягайлон, 18 
Калайдович К. Ф. 132, 135 
Каленикович Семен див. Сідляр 

Сецько 
Калепін 68 
Каліст І, патріарх 42 
Кальнофойський Афанасій 117 
Каменева Т. Н. 126, 130, 146
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Карамзін М. М. 38 
Каратаев І. П. 27, 126 
Караматенянц (Муратович) Говга- 

нес 118—119 
Карський Ю. Ф. 41, 135 
Карцан Ян 115 
Кацпржак Є. І. 17, 131, 133 
Кеніг Данило 109, 110 
Кеппен П. І. 126, 142 
Кипріян, митрополит київський 84 
Кирило (Костянтин) Філософ 76 80 
Кирило Турівський 42, 135 
Кисельов М. П. 78, 101, 126, 133 
Кінан Е. Л. 137 
Кісь Я. П. 126, 130 
Клаус Г. 75, 140 
Клепіков С. О. 146 
Кленард 139 
Клименко П. В. 126 
Кміта Петро 39 
Княгиницький Йов 68 
Ковалівський А. П. 146 
Ковальський М. П. 81, 126, 140 
Кожин М. С. 126
Козачинський Михайло (Мануїл) 

39, 53
Козменич Нестор 41, 42 
Колосова В. П. 128 
Коляда Г. І. 28, 52, 54, 57, 59, 126, 

127, 137, 138, 140 
Копержинський К. 139 
Копистенський Захарія 117 
Коресі, диякон 19 
Корнейчик І. І. 142 
Корнякт Костянтин 50, 136 
Король Данило див. Кеніг Данило 
Корунка Сенько (Семен) 72, 95, 112, 

145
Коршунов О. X. 132 

Косов Сильвестр 10 
Костомаров М. І. 143 
Кот С. 82
Котермак Юрій див. Дрогобич Юрій
Котляр М. Ф. 130
Котляревський І. П. 122
Кранах Лукас 86
Красовський Дмитро 11
Красовський Іван 11
Крафт 81
Крекотень В. І. 128 
Криловський А. С.
Крип’якевич І. П. 51, 126, 130 
Кришковський Лаврентій 25 
Крумінг А. А. 131 
Крупська Н. К. 119 
Куєв К. 140 
Кузнецов П. С. 138 
Кукіль Лаврентій див. Зизаній Лав

рентій
Кукіль Стефан див. Зизаній Сте- 

фан
Куліш П. О. 62 
Купчинський О. А. 127, 130 
Курбський Андрій Михайлович 25, 

41, 50, 51, 69, 113, 136 
Куфаєв М. М. 59

Лавриш маляр див. Пухала Лаврен
тій Пилипович 

Лазаж Андрисович 57, 97 
Лапка (Лапчинський) Валентин 55 
Лев Данилович 47 
Левицький О. І. 127, 132, 143 
Ленін В. І. 10, 69, 119, 130, 139, 140 
Леонід див. Кавелін Л. О.
Леонтій, ігумен Онуфріївського мо

настиря у Львові 52, 110 
Леополіта (Нич) Іоанн 92, 93 
Лесько, колтринник 13 
Лихачова О. П. 143 
Лінчевський Лаврентій, папірник 55 
Лобанов В. В. 142
Лобачевський Єрофій архимандрит 

дерманський 35, 139 
Лозня Іван 111 
Лопатинський Феофілакт 105 
Лосятинський Василь 72 
Лука з Тернополя 23, 132 
Лукаріс Кирило 
Лукашевич І. Я. 27 
Лукомський В. К. 34, 59, 132, 137 
Лук’яненко В. І. 62, 65, 82, 132, 141 
Луппов С. П. 144 
Лур’є Я. С. 143 
Луцик Р. Я. 130 
Луцький Сеиько 51, 145 
Люткович Павло Домжив 89, 118 
Лютер Мартін 92 
Люфт Ганс 137

Макаренко М. О. 114 
Макарій, друкар у Волощині 19 
Макарій, друкар у Чорногорії 19, 29* 
Макарій, митрополит московський. 

26, 27, ЗО, 31
Максим Грек (Триволіс Михайло) 

36, /72
Максименко Ф. П. 127, 130 
Максимович Яків див. Яцько Мак

симович
Макушка Яцько 23 
Малецький Лесько 11, 48, 113 
Малишевський І. Г. 127, 130 
Малюшицький Василь Андрійович 

див. Суразький Василь 
Мамоничі 95, 115 
Мамонич Кузьма 43, 71, 111, 112,

113
Мамонич Лука 43
Мануцій Альд 36, 59, 78
Маркіон 31
Маркс К. 5, 130, 142
Марухна, дочка Сідляра Сенька 145
Маруша Нефедьев 27
Марш Нарсис 86
Маслов С. І. 127
Матесьєн Р. 138, 142
Матфей Десятий з Торопця 99
Махновець Л. Є. 129
Мацюк О. Я. 127
Машталір Р. М. 130, 141
Медакович Д. 131
Мекенем Ізраель ваи 32
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Мелешко Андрій, протопіп у Остро
зі 139

Мессенгейм-Богбіпдер Ганс 35 
Мефодій 80
Мещеринов Іван, воєвода 104 
Мещерський М. О. 143 
Мигура Олександр 117 
Микитась В. Л. 127, 135 
Мильников О. С. 127, 132 
Мина, друкар 72 
Минець (Минцєвич) Іван 48, 112 

113, 114
Михайлович Тимофій 68, 70, 72, 83 

87-90 , 96
Михальчук К. П. 135, 143 
Мицько І. 3. ЗО, 127, 130, 139, 144, 

145
Могила Петро 86, 114, 117, 118 
Моретус 105 
Моркунас Якуб 115 
Мороховський Іван Яцькович 52 
Мосцицький Яків 15 
Мстиславець Петро Тимофійович 27, 

28, ЗО, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42 
43, 101

Муратович Іван див. Карматенянц 
Говганес

Мурмеліус Станіслав 25

Наливайко Дем’ян 69, 72, 117 
Наливайко Северин 117 
Наровчатов С. 134 
Невежин Іван 105 
Невоструєв К. І. 125 
Негалевський Валентин 88, 96 
Немировський Є. Л. 7, 28, 35, 36, 59, 

60, 76, 77, 81, 110, 127, 128, 130, 
131, 144

Никон, патріарх 79 
Нич Ян див. Леополіта Ян 
Німчук Е. В. 128, 143, 144 
Ностіц 141

Огінський Богдан 86 
Олізар Волчкович Іван 60 
Оріховський Станіслав 57 
Орлов О. С. 132, 133 
Осталовський Іван Лопатка 50, 136 
Острозька Беата 24 
Острозький Костянтин (Василь) 

Костянтинович 50, 66—69, 73, 74 
83, 84, 90, 93, 95, 97, 98, 105, 108, 
109, 112, 113, 116, 139

Павел Гжегож з Бжезін 57, 101—102 
Павло Халебський 119 
Паліцин Авраамій 105 
Панцер Георг Вольфганг 
Панькевич І. А. 128 
Папеброх Даніель 105, 144 
Парфен, переписувач 23 
Пекалід Симон 67 
Перетц В. Н. 128, 142, 143 
Петров В. II. 140 
Петровський Г. І. 119 
Петрушевич А. С. 23

Пилипович Лаврін див. Пухала Лав- 
рін Пилипович 

Пилип Остапкович 73 
Пічета В. І. 128 
Плантен 105
Плетенецький Єлисей 11, 117 
ГІогодін М. П. 23, 44 
Подокшин С. О. 130, 131 
Поздєєва І. В. 133 
Поляк Анзельм 91 
Поссевіно Антоніо 67, 98, 138 
Потебня О. О. 135 
Протасьева Т. М. 28, 38, 128 
Прощин Г. Г. 128 
Пташицький С. 90, 129, 142 
Пухала Лаврентій Пилипович 51, 52, 

58, 71, 114
П’ятисотник Андрій Миколайович 

120

Рагози див. Рогози 
Радзивілл Микола-Криштоф 69, 90, 

91, 135
Радзивілл Микола (Рудий) 90 
Радзивілл Микола (Чорний) 25 
Радишевський Онисим Михайлович 

72, 73, 139 
Ратдольт Едгар 102 
Рау Георг 86 
Рей Міколай 115 
Римша Андрій 70, 90, 142 
Рогатинець Іван 11, 86 
Рогатинець Юрій 11 
Рогов О. І. 128, 131, 135 
Рогович М. Д. 130
Рогози (Рагози), шляхетська роди

на 34
Родецький Олекса 88, 117 
Розов М. М. 131 
Романовський В. О. 128 
Рубан Василь 139 
Рудницький А. М.
Рудольф II, імператор 109 
Ружицький Е. Й. 48, 128, 130, 146

Савельев Сергій 135 
Сагайдачний Конашевнч Петро ЗО, 

68
Сакович Касіян 11 
Сапіга Лев 91 
Сапунов Б. В. 128, 134, 138 
Сенько Каленикович див. Сідляр 

Сенько
Сенькович Сацько (Сідляр Сацько) 

51, 72, 95, 112 
Свєнціцька В. І. 157 
Свєнціцький І. С. 128 
Свєшніков І. К. 145 
Сенько Каленикович, сідляр див.

Сідляр Сенько Каленикович 
Сербин Іван див. Іван з Сучави 
Сєнник (Сянко) Мартин 55, 70, 139 
Сидоров О. О. 37, 82, 86, 120, 128, 

133, 141, 146 
Сикстус Еразм 59
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Сильвестр, священик благовіщеп- 
ський у  Москві ЗО 

Симеон, єиископ київський 18 
Симончич І. 131
Сідляр Сацько див. Сенькович 

Сацько
Сідляр Сенько (Сенько Каленико- 

вич) 50, 51, 55, 70, 112, 113, 145 
Сімонс Дж. С. Г. 44, 75, 76, 79, 128, 
129, 132, 140
Сім’яшкович Антосько 71 
Скора Яків 12 
Скорина Лук’ян 20 
Скорина Франциск 20—25, 29, 37, 

56, 85, 102, 125, 127, 128, 131, 132, 
137 .

Скринніков Р. Г.
Скумин Федір (Теодор) 91 
Славинецький Єпіфаній 105 
Слівка Андрій 110 
Слонімський Гедеон 105 
Слуцький Юрій 41, 67 
Сльозка Михайло 54, 82, 115, 118, 

119, 120
Смотрицький Герасим Данилович 

68, 69, 70, 77, 93, 95, 96, 99, 143 
Смотрицький Мелетій-Максим Ге

расимович 68, 79, 100, 120 
Смотрицький Стефан, острозький 

протопоп 68, 71, 139 
Соболь Спиридон 43, 54, 114, 118, 120 
Сольський С. М. 142, 143 
Сопіга (Сапега) Івасько 18 
Ставницький Василь 96 
Ставровецький-Транквіліон Кирило 

43, 114, 118 
Стасов В. В. 120, 146 
Стефан, керівник школи у Львові 

52, 137
Стефановський Войтіх 58
Стецькевич, львівський вірменин 59
Стороженко А. 141
Страх Мартин 49
Строев П. М. 27, 132, 142
Студзінський 119
Сулима Н. М. 142
Суразький Василь (Малюшицький 

Василь Андрійович) 68, 71, 72, 139 
Суха Л. М. 130

Тарасевич Антоній 104 
Тауц К. 134 
Теве Андре 38 
Тенцель 105
Тереитій Ів^нівський, протопоп в 

в Острозі 71, 72 
Терлецький О. 139 
Тетяна, дружина Івана Друкарови- 

ча 73
Тимофій Михайлович див. Михай

лович Тимофій 
Тисаровський Єремія 119 
Тиховський Ю. 132, 135, 137 
Тихомиров М. М. 28, 36, 38, 39, 128, 

135
Тишко, друкар в Острозі 72

Толстой М. І. 135
Томас з Любліна див. Вальс Томас 
Торик Адам (Адам Бондар) 48 
Трубар Прімож 83 
Турзон Йоган 17 
Тяпинський Василь 26, 29

Унглер Флоріан 36 
Ундольський В. М. 27 
Успенський Б. А. 138, 144

Феллер М. Д. 132, 141 
Федір Грек 108 
Федір, друкар в Острозі 72 
Федір Іванович, цар 69 
Федько Антипоркович 73 
Феодосій Ізограф 32 
Филипович Лаврін див. Пухала Лав- 

рін Пилипович 
Філалет Христофор 117 
Філофей, патріарх 42 
Фіоль ІПвайпольт 6, 14, 16, 17, 18, 

29, 59, 62
Флетчер Джілс 36, 38, 129 
Флоря Б. М. 139
Фольтин див. Бертольдо Фольтин
Фофанов Микита 105
Фрайдгофф Г. 129, 143
Францев В. А. 141
Франко І. Я. 19, 103, 122, 128, 131

Харлампович К. В. 67, 128 
Хмельницький Богдан 55, 119 
Ходкевич Ганна 41 
Ходкевич Григорій Олександрович 

3 8 -4 6 , 50, 53, 57, 135, 138 
Ходкевич Єронім 41 
Ходьковичі 40 
Хома з Рогатина 117 
Хоропшевич Г. Я. 132 
Храбр, чорноризник 76, 77, 78. 80, 

141

Ціхановський Ф. 23 
Ціцерон 139

Чехович Мартин 88, 89

Шарфенбергер Вендель 58 
Шарфенберг Георг 58 
Шарфенбенгери 100 
Шарфенберг (Шарфербергер) Мико

ла 55, 57
Шарфенбергер Станіслав 84
Шафарик П. Й. 141
Швабе Йоганнес 81, 82
Швентер Даніель 81
Швертель Йоганн 57
Шевелев Василь Григорович 60
Шевченко Т. Г. 122, 123
Шен Ергард 32
Шмідт С. О. 132
Шолом Ф. Я. 138
Шпонер Георг 59
Шуйський Василь Іванович, цар 72 
Шумак Семен, козак ЗО 
Щапов Я. М. 143
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Щепкін В. М. 128 
Щепкіна М. В. 128 
Щербич Павло 73

Юрій, водогінний майстер 111 
Юрій з Дрогобича див. Котермак 

Юрій

Яблоновський О. 41 
Яворський Ф. 137 
Ягич В. 138
Яків Максимович див. Максимович 

Яків
Якобсон Р. 129
Ян, єпископ віденський 24, 25 
Янушовський Ян 97 
Яременко П. К. 143 
Ярослав Мудрий 95 
Яцько Максимович 111 
Яцько, швець-сап’янник 52

Barberi F. 141 
Barnicot J. D. А. 129 
Black М. А. 141, 144 
Bohorich А. див. Богорич А. 
Bolognetto А. див. Болоньєтто А.

Claus Н. див. Клаус Г.
Clement D. 144

Dibdin Т. F. 144

Fijalek J. 131
Fletcher G. див. Флетчер Джілс 
Freidhoff G. див. Фрайдгофф Г.

G§barowicz М. див. Гембарович М. 
Goldschmidt Е. 141 
Gornicki L. 129
Grasshoff Н. див. Грассгофф Г. 

Henschelius G. 144

Jakobson R. 129 
Jgdrzeiowska A. 136 
Juchhoff R. 137

Kawecka-Gryczowa A. 129 
Keenan E. L. див. Кінан E. JI. 
Korotajowa A. 129 
Kunstmann H. 140

Macurek J. 143 
Martel A. 131
Mathiessen R. див. Матесьєн P. 
Morison S. 144

Papebroch D. 144 
Pawel Grzegorz 137 
Possevino А. див. Поссевіно A. 
Ptaszycki S. див. Пташицький C-

Radjocic D. S. 131

Scholderer V. 140 
Siennik M. див. Сенник M. 
Simmons J. S. G. див. Сіммонс Дж. 

С. Г.
Spenoer G. J. 144 
Szoltesz R. 137

Theiner A. 143 
Tiberghien A. 134 
Tomescu M. 129, 131 
Tumelis J. 146 
Tyrrell E. P. 129

Uchastkina Z. V. 144 
Urbankova E. 131

Vladimirovas L. 129

Wittyg W. 137

Zubrzycki D. див. Зубрицький Д. 
Zwolinski P. див. Зволінський П.



ГЕОГРАФІЧНИЙ
ПОКАЖЧИК*.

Антверпен 88 
Архангельська область 32 
Аугсбург 101

Базалія 137 
Базель 68, 85, 101, 139 
Берестечко 119 
Білашів 69 
Білка 60
Болгарія 40, 63, 80, 84 
Брашов 16, 19, 115 
Брест 25, 88, 102 
Буда 106 
Будапешт 60, 131 
Буйничі 114 
Буковина Південна 104 
Буськ 54, 111 
Бухарест 106

Валетта 86 
Варшава 7, 18, 86 
Венеція 19, 36, 101, 102 
Відень 109, 110, 142 
Вільнюс (Вільно) 20, 21, 43, 44, 67, 

71, 86, 87, 91, 95, 101, 111, 113, 115 
Віттенберг 81, 86, 101, 137 
Волинь 23, 66, 67
Волощина (Мултани) 19, 40, 43, 139 
Вольфенбюттель 57, 108 
Врднік 103 
Вроцлав 70, 101

Галич 24, 25 
Гданськ 47 
Говора 43 
Городок 18, 58 
Гостунь 33 
Гота 75, 82 
Грубешів 111 
Грушів 131

Дебрецен 57
Дермань 7, 35, 51, 69, 70, 103, 114, 

139
Дрезден 7, 81, 109, 110 
Дрогобич 16, 18, 59 
Дублін 86 
Дял 43

Єв’є (Вевіс) 86, 91

Жешів 131 
Житомир 104

Заблудів 38, 39, 40—46, 49, 50, 59, 
71, 114

Закарпаття 18, 104, 131

* До покажчика не включено наз
ви, які часто зустрічаються в тексті 
всіх розділів книги (Москва, Львів, 
Росія, Україна тощо).

Залісся 35, 60 
Зіньків 24 
Золочів 23

Італія 61

Кенігсберг 24, 137 
Кембрідж 32, 44, 82 
Київ 40, 60, 87—88, 90, 97, 103, 106, 

111, 114, 117—120, 124 
Кимполунг 43 
Клуж 57
Копенгаген 21, 32, 75 
Краків 16, 17, 18, 20, 24, 37, 49, 57, 

86, 88, 97, 100, 109, 110, 142 
Красний Брід 104 
Крем’янець 24, 25, 118 
Крехів 144
Кріт (Кандія) 96, 97—98 
Кутеїно 87, 91, 114 
Кшешовичі 55, 100

Лаврів 18, 44 
Лейпціг 81 
Лівчиці 54, 100 
Ліон 94, 101, 102 
Лондон 32, 44 
Луцьк 143
Люблін 7, 70, 88, 111, 131 
Ляхівці (Лемківці) 131

Маначин 24 
Могилів 100, 114
Молдавія (Волощина) 12, 18, 40, 108, 

114
Мостиська 48 
Мстиславль 34, 37, 134

Наконечне 58 
Несвіж 25, 93 
Німеччина 70 
Новий Сад 103 
Новгород 27, 33, 34, 98 
Новгород-Сіверський 82, 120 
Новогрудок (Новгородок) 90 
Новостав 100 і
Нюрнберг 32

Оксфорд 82 
Олонецький повіт 60

Палестина 91 
Панівці 118
Перемишль 18, 23, 86, 106, 120, 131, 

146
Пересопниця 86, 103 
Петербург 90, 106, 123 
Петкевичі 33, 37 
Підляшшя 11, 42 
Підмонастир 23 
Пйонтковіце 37 
Познань 115 
Полоцьк 20, 98
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Потелич И 
Потуриця 142 
Почаїв 82, 106, 118 
Прага 20, 21 
Продник 54

Раваниця 104 
Рим 32, 98, 108 
Рогатин 108, 117 
Рохманів 118

Свидниця (Швайдніц) 133 
Скит Манявський 104 
Слуцьк 39
Солунь (Салоніки) 80 
Софія 82, 141
Старий Костянтинів 113, 145
Стрий 58
Стрятин 103, 117
Супрасль 60, 99
Сучава 139
Сучевиця 104
Сянік 18, 44
Страсбург 101

Тернопіль 23 
Теслугів 23 
Тирява Волоська 44 
Торопець 99 
Торчин 23 
Трнава 131 
Тюбінген 83 
Тяпино 26

Угорці 118 
Ужгород 104 
Унів 82, 96

Харків 107 
Хишевичі 56, 58 
Хмельницька область 24 
Холмщина 11, 111 
Хорошів 88

Чернігів 82, 103, 118, 120 
Четвертня 118 
Чорна 118

Ярослав 18, 23
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