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ПЕРЕДМОВА

Ця робота є новою науковою книжкою1 про Івана 
Федорова Москвитина, видатного діяча українсько го 
культурного відродження ХVІ століття. Цьому сла-
ветному друкареві присвячено досить багато праць2, 
однак ще постійно віднаходяться нові цікаві відомос-
ті про його життя і діяльність, документи про сорат-
ників, учнів. У цьому дослідженні пропоную увазі 
читача свої знахідки в цій царині3. Тому не зупиняти-
муся на загальновідомих фактах, а детальніше гово-
ритиму про факти 
маловідомі чи щой
но встановлені. 

Насамперед вар 
то нагадати про   по-
передників Іва  на 
Фе дорова. По т рібно 
на голосити, що він 
не був ук раїнським 
пер  шодрукарем, ані  
російським чи  бі
ло  руським. На шим 
п е р  ш од р у  к а  р е м 
став Швайпольт Фі
оль. Перші у світі  
кириличні друковані книги по бачили світ у столиці 
Польського Королівства. Цей краківський німець ви-
пустив 1491 р. Часослов та Октоїх, і десь відразу піс-
ля цього недатовані Тріодь пісну та Тріодь цвітну4. 
Призначалися вони насамперед для українців, які 
жили в той час на території цієї держави. Анонімним 
ініціатором їх друку став православний Перемишль-
ський єпископ Йона5. 

Вихідні дані Часослова  
Швайпольта Фіоля
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Аж на Балканах запрацювала наступна кирилична  
дру карня (14941496 рр.), у столиці Чорногорії, м. Це
тіньє. Після окупації турками батьківщини чорногор
ці Божидар та Вінченцо Вуковичі впродовж 1519
1561 рр. випускали церковнослов’янські літургічні 
книжки в еміграції, у Венеції.

І білоруський першодрукар, доктор медицини 
Франциск Скорина з Полоцька надрукував свої книги 
не на батьківщині. У Празі, столиці Священної рим-
ської імперії німецької нації, побачили світ у 1517
1519 рр. Псалтир та більша частина Біблії (22 книги у 
19 випусках). А у Вільнюсі, столиці Великого князів-
ства Литовського, він надрукував призначені для по-
залітургічного вжитку "Малу подорожную книжицю" 
(1522) та Апостол (1525). Їх мова була "зразком біло-
руської редакції церковнослов’янщини, проміжною 
ланкою у переході від церковнослов’янської мови до 
білоруської"6.

Кириличну друкарню власне на білоруських зем-
лях, у Несвіжі, організував у 1562 р. кальвініст Си-
мон Будний. У ній він випустив 1562 р. "Катехисис" 
та "О оправданіи грhшнаго чоловhка пред Богом".

Перші російські друковані книги побачили світ  
бл. 1553 року. За відсутності вихідних даних до-
слідники їх назвали анонімними, а на підставі полі-
графічних характеристик відповідно іменували та 
встановили  такий порядок виходу: вузькошрифтне 
Євангеліє, Тріодь пісна (два видання), Тріодь цвіт-
на, середньошрифтне Євангеліє, середньошрифтний 
Псалтир, широкошрифтне Євангеліє, широкошриф-
тний Псалтир.  Вва жається, що випускались вони до 
1560их рр., іні ціаторами заснування і керівниками 
друкарні були свя щеник московської Благовіщен-
ської церкви Сильвестр і його син Анфім. За двома 
документами 1556 р. є відомий один з її працівників, 
"мастер печатных книг Маруша Нефедьев"7. Офі-

Франциск Скорина.
Гравюра 1517 р.
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ційним визнанням першодрукарем його, а не Івана 
Федорова, стало оголошення у 2003 році ЮНЕСКО, 
за поданням Російської Федерації, роком російської 
книги. Такий ювілей був пов’язаний з 450літтям ви-
ходу вузькошрифтного Євангелія. До слова, саме це 
анонімне видання має в тексті найбільше українських 
рис8. І не виключено, що згаданий майстер походив з 
України.

Деякі дослідники припускають, що Іван Федоров 
був причетний до виходу анонімних видань. Із надру-
кованих ним книжок ми знаємо, що з ініціативи ца ря 
Іва на ІV Грозного було організовано 1563 р. держав ну  
друкарню. В ній Іван Федоров та виходець з бі  ло русь
ко го міста Мстиславля Петро Тимофійович ви пус ти  ли  
у Москві перші точно датовані російські дру ки. Про 
дукція обох типографій призначалась для хрис  ти яні
зації населення захопленого Росією у 1552  р.   Казан-
ського ханства.

Емігрувавши до Великого князівства Литовського 
та Королівства Польського, Іван Федоров організував 
видавництва у білоруському містечку Заблудові, в 
українських містах Львові та Острозі. 

Середньошрифтне Євангеліє.
Примірник гетьмана П. Сагайдачного

Московський кремль 
Гравюра початку XVII ст.
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БАТЬКІВЩИНА

Жодних документальних даних про перебуван-
ня Івана Федорова в Росії немає. Лише наявні скупі 
згадки у вихідних даних його московських друків та 
післямові львівського Апостола 1574 року. В грець-
кому тексті післямови Острозької Біблії згаданий 
"Іван, син Федора з Великої Росії" (у грецьких дже-
релах Малою Росією іменували Україну та Білорусь). 
Друкар в острозькому Новому Завіті 1580 р. нази-
ває себе "Іоанномъ Феодоровымъ сн̃омъ з Москвы", 
в Острозькій Біблії 1581 р. "Иваном Феодоровым 
сн̃омъ москвитином", "Ίωaννοσ του̃ θεοδωρoυ", "Іо-
анном Феодоровым сыном з Москвы"9. Тобто, його 
прізвисько, присутнє також в інших друках у формі 
"Федоров", "Федорович", походило від імені батька. 

Відсутні російські дані про рідню друкаря. Вже 
у львівських документах згадується його син Іван і 
якісь інші неназвані діти. Однак є низка матеріалів, у 
яких, правдоподібно, фігурують його батьки та брат. 
За білоруською грамотою 1567 р., про яку детальні-
ше йтиметься згодом, Іван Федоров мав зведеного 
або двоюрідного брата Євстафія. Відносно рідкісне 
ім’я останнього дає підставу висловити гіпотезу про 
приналежність до роду друкаря одного запису ХVІ ст. 
в синодику київського Святомихайлівського монас-
тиря. Тут, зокрема, поминається "Род инока Симиона 
Федорович: инока Семиона, Феодора, Епифаніи, Оста-
фія, Якова, Олексія, Анну, Лоук’яна, Петра, Домны, 
Еvfхиміи, Алексанъдра, Татяны, инока скимніка 
Ионы, Василія, Анны, отца и мтре и вся родители 
ихъ"10. В разі справдження цієї гіпотези, матимемо 
підставу говорити про ім’я матері друкаря – Епіфа-
нія, та ще одного брата, що став київським монахом, 
прийнявши чернече ім’я Симеона. Підтвердити або 

відкинути це припущення можна буде, вивчивши 
російські синодики ХVІ ст., насамперед московські. 
Іван Федоров був не тією людиною, щоб не відзначи-
ти і свій рід поряд із записами царя, можновладців. 

В цьому ж суботнику11 та записі 1561 р. на Єван-
гелії12 згадується мешканець Києва, ктитор Святоми-
хайлівського монастиря НефедійБогдан Маликович. 
Його перше ім’я та прізвисько дуже близькі до імені 
та прізвиська "мастера печатных книг" Маруші Не-
федєва. Останній відомий за копіями царських гра-
мот від 9 лютого та 22 березня 1556 року13. Не ви-
ключено, що оригінальне ім’я російського друкаря 
– Малуша – зазнало в мовній практиці зміни або ж 
було переінакшене писарем (форма Маруша є жіно-
чою і походить від імені Марія). Поки що немає під-
став вбачати в російському діячеві сина або близько-
го родича цього шанованого киянина. Однак всетаки 
варто пошукати в московських пом’яниках записів з 
тотожними київського роду Богданів іменами.
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НАВЧАННЯ В КРАКОВІ

При відтворенні життєпису, видавничої та лі-
тературної діяльності Івана Федорова ключовим є 
питання, де, коли і яку освіту він здобув. Ще сорок 
років тому московський дослідник книги Євгєній 
Неміровський пов’язав із друкарем низку записів у 
документах краківського Ягеллонського університе-
ту14. Він звернув увагу на те, що у 1529 р. туди за-
писався, сплативши відповідну суму Ioannes Theodori 
de Phyetkowycze тобто, Іван Федоров (син Федора) з 
Фєткович (Пєткович). Тут же вказувалось, що це по-
селення розташовувалося на території краківської ді-
єцезії римокатолицької церкви15. 

У 1532 р. в списку осіб, що стали бакалаврами 
вільних мистецтв, відзначений Ioannes Theodorus 
Moscus (Іван Федор Москвитин). Він, згідно з пізні-
шою допискою, став каноніком, тобто католицьким 
кліриком16. В наступні два роки в 5 документах фігу-
рує "бакалавр вільних мистецтв Федор". Оскільки в 
добре збережених університетських матеріалах за по-
передні роки особа з таким православним іменем не 
згадується, то Є. Нєміровський цілком резонно вбачає 
в ньому згадуваного студента. Іменемпрізвиськом, як 
в ті часи нерідко бувало, йому став перелицьований 
патронім17. Можливо, для того, аби відрізнити від ба-
гатьох інших Іоанів, Янів, Йоганів.

Унікальність згадки про навчання у Ягеллонсько
му університеті росіянина, збіг імен, патронімів та 
міст походження, хронологічні розрахунки дозволили 
дос лід никові висунути припущення про тотожність 
цієї особи з друкарем Іваном Федоровим з Москви. 
Од нак остаточно прийняти цю гіпотезу заважали три 
об ста вини, які суперечили відомим даним з біографії 
дру каря. Вид Кракова.

Гравюра початку ХVІІ ст.
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Насамперед, це власні слова Івана Федорова у піс
лямові львівського Апостола 1574 р., з яких начеб
то виходило, що для Івана Федорова землі Литви та 
Поль  щі були "невідомими країнами". Окрім того, в 
уні  вер ситетському документі місцем проживання 
ро сій  ського студента вказано село на Краківщині. І 
на реш ті, примітка, що він став католицьким кліри-
ком у  м. Красноставі, на терені західноукраїнської 
Холмщи ни.  

Проведені дослідження дозволяють позбутися 
сумнівів стосовно тотожності краківського студента 
з майбутнім друкарем. 

Щодо першого застереження. Насамперед потріб
но вказати на таку обставину: післямови та передмо  ви 
федорівських друків містять багато недомовок, при
хо ваного підтексту. Так у післямові львівського Апос
тола 1574 р. йдеться про надання гетьманом Гри го рієм 
Ходкевичем Іванові Федорову неназваної ма єт ності, 
що аж в ХХ ст. було підтверджено документаль ними 
матеріалами18. Там же анонімно цитувались “невиїз-
ний” з Росії українець Ісая Кам’янчанин, особисті во-
роги царя Івана Грозного – російські емігранти в Речі 
Посполитій старець Артемій, Андрій Курбський19.

Присутній у пам’ятці і прихований політичний 
підтекст. Звертає на себе увагу прославлення, і це вже 
з перших рядків, особистої заслуги Івана Грозного у 
заснуванні друкарської справи в Росії, підкреслено 
його посередня причетність до книгодрукування і в 
Україні: “Сї# оубо повhсть изъ"вл#ет ^куду начас# 
и како съвершис# друкарн# сї#. Изволенїемъ ^ца, 
и с поспhшенїемъ Сн̃а и съвершенїемъ Ст̃аго Дх̃а, 
повhленїемъ блг̃очст̃иваго цр̃# и великаго кн#s# 
Ивана Васильевича все# Русїи, и блгословенїемъ 
преосщ̃еннаго Макарї# митрополита все# Руси”20.

Варто нагадати, що Апостол вийшов у світ на 
тере ні Речі Посполитої, яка перебувала в той час у 

стані вій  ни з Росією. І незважаючи на це, в книзі, 
призначе ній на довге функціонування у великому 
реґіоні цієї дер  жа  ви, прославляється Іван ІV, по суті, 
нав’язується дум  ка про його заслуги у виникненні 
львівської друкарні. 

Вважається, що згадку про царя введено тут із ме-
тою продажу книги в Росії. І нібито на користь цього 
свідчить царський титул Івана Грозного, офіційно не 
визнаний у той час у польськолитовській державі. 
Проте в післямові згадано, більш, аніж нейтрально, 
уже покійного на той час польського короля і велико-
го князя литовського Жиґмунта Авґуста. Крім того, 
говориться, і до того ж достатньо багато, про при-
хильність до Федорова гетьмана Григорія Ходкевича, 
а надалі – про протекцію з боку його синів. Однак із 
документів відомо, що після надіслання гетьманом у 
1567 р. листів російським боярам ставлення до нього 
Івана ІV різко погіршилось21. Цар, від імені бояр, ске-
ровує свої відповіді королю і гетьманові. Послання 
Григорію Ходкевичу було складено в далеко не ди-
пломатичному тоні, з використанням корчемних слів. 
Ця обставина, без сумніву, була відома Іванові Фе-
дорову, який тоді перебував при гетьманові22. Тому, 
якби Іван Федоров розраховував на розповсюдження 
книг у Росії, він не згадував би, принаймні з пієтетом, 
короля, Ходкевичів; анонімно – царських ворогів. 

Іншу мету переслідував друкар, акцентуючи з 
пер ших же рядків післямови на особі Івана Грозного.  
Де які дослідники вже звернули увагу на політичну 
си туацію, яка збіглася з підготовкою, виходом та дру-
куванням від 25 лютого 1573 до 15 лютого 1574 р. 
львів ського видання23. У 1572 р. помер бездітний Жиґ
мунт Авґуст. Різні угруповання почали висувати сво їх 
кандидатів на престол, серед них бачимо й Івана ІV.  
Передвиборна боротьба супроводжувалася випуском  
численних пропаґандистських матеріалів. Вибори 
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на польський трон Анрі Валуа 20 травня 1573 року 
супроводжувалися виданням різноманітних брошур 
“французького” табору, в яких нагадувалися диспо-
тичні риси царя, розповідалось про жахливі сторінки 
опричини. Якраз у контексті протиставлення їм і по-
трібно розглядати прихильні згадки про Івана Грозно-
го Івана Федорова, людини, яка особисто його добре 
знала. Не випадково друкар підкреслював, що пере-
слідуваний він був не самим царем, а від “многих на-
чальник, и священноначальник, и учитель”. Можли-
во, що таким чином друкар намагався відкрити собі 
шлях до повернення на батьківщину.

Отож, наведені факти говорять, що інформація в 
після мові достовірна, невипадкова, іноді навмисно 
дво з начна.

Згадуючи тут про людську зависть і ненависть, яка 
стала причиною його змушеного виїзду з батьківщи
ни, Іван Федоров говорить таке: "Сї# оубо насъ ^ 
земл# и ^чст̃ва и ^ рода нашего изгна и въ ины стра
ны незнаемы пресели. Егдаже ̂ туду сhмо преидохом, 
і по блгдти бг̃оначалнаго Іс̃а Х̃а Г̃а нашего, хот#щаго 
судити вселеннhи въправду, въспрї#ша насъ любезно 
бл̃гочестивый гсд̃арь Жикгимонтъ Август кроль поль-
скїи, и великїи кн#зь литовъскїи … съ всhми Паны
рады свое#"24. І далі йде мова про перебування дру-
каря в польськолитовській державі, до складу якої 
тоді входили Білорусь та більша частина України.

Вважається, що з Росії друкар переїхав безпо-
середньо у Велике князівство Литовське, яке і ото-
тожнюється, разом з Польським Королівством, з 
"незнаемыми странами". А слово "оттуду" дослідни-
ки розуміють як його батьківщину. Проте в післямо-
ві недвозначно говориться про зустріч з Жиґмунтом 
Авґустом лише після прибуття з якихось "незнаемых 
стран", а не з Росії.

Щоб потрапити на білоруські та українські зем-

лі, Федоров, слід думати, вибрав окружний шлях, у 
тогочасних умовах найбезпечніший. Не потрібно за-
бувати, що він виїжджав із ремісничим обладнанням, 
своїми великими за об’ємом книжками; можливо, з 
родиною. Тому, вочевидь, поїздка через контрольо-
вані татарами південні райони навіть не бралась до 
уваги. На литовськоросійському кордоні, незважаю-
чи на перемир’я, ситуація в 15651566 роках так само 
була непевною: почастішали напади на прикордонні 
села, купців. Наприкінці літа 1566 р. на Смоленщи-
ні почалась епідемія25. Найбільш надійним, хоч і до-
вшим через незнайомі "іноязичні" області, був північ-
ний шлях. Він ішов по окупованій Швецією території 
Естонії та Латвії, т.зв. Лівонії. Від осені 1564 р. діяло 
семирічне перемир’я між Росією і Швецією. Воно 
відновило регулярне сполучення, нормалізувало тор-
гівлю в цьому районі26. А власне в складі купецьких 
валок найвигідніше було переїхати друкареві. Вже з 
Лівонії було нескладно потрапити на терени Велико-
го князівства Литовського. 

Таким чином, під невідомими краями післямови 
потрібно розуміти не Велике князівство Литовське 
чи Польське Королівство, а Лівонію. 

Натомість текстологічний аналіз документа зі 
згадкою про "каноніка красноставського"27 дозволяє 
зрозуміти, як виникла помилка при публікації цього 
запису. Ioannes Theodorus Moscus передостанній на 
сторінці. Після нього йде лише Adam de Cvrzelow. 
Через багато років після закінчення студентами ака-
демії, хтось із її співробітників подописував у цьо-
му реєстрі короткі дані про подальшу долю деяких із 
них. Розпочати "послужний список" цього Адама він 
змушений був, аби не переходити на наступну сторін-
ку, біля згадки про Івана Москвитина. Таким чином 
біля нього і опинились слова – "Канонік красностав-
ський". Що це справді так, свідчить і той факт, що 
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лише перше слово першого рядка написано з великої 
букви. Колишній студент Адам, судячи із дописки, 
після декількох призначень врештірешт став кліри-
ком на своїй батьківщині28.

Ioannes Theodorus Moscus Canonicus Crasnostaviensis
Adam de Cvzelow      plebanus in Siewierz,

        mansionarus in arce Cracoviensi, 
       vicepraepositus Cuzelovienze.

На жаль, через недогляд публікатора документа  
Я. Мучковського29 помилкове твердження про каноні-
ка Івана Федорова закріпилось у літературі.

І нарешті останній уявний аргумент проти навчан-
ня Івана Федорова в Краківській академії.

Як відомо, друкар мав свій знак. Він його викорис-
товував у видавничій марці (із львівських видань), на 
перстенісигнеті. Його ж було викуто на надгробку 
друкаря. Знак являє собою увінчане стрілкою зо-
браження хвилястої стрічки, схоже до зворотньо на-
писаної літери S. Він подібний до клейноду, який у 
польській геральдиці відомий під назвою "Шренява" 
і відрізняється від нього лише іншим завершенням, 
хрестиком. Вважається, що герб пов’язаний з яки-
мось героїчним вчинком, здійсненим на однойменній 
річці, яка протікає на північ від Кракова і являє собою 
її символічносхематичне відтворення30. 

Виходячи з цього, львівський дослідник Роман Буч 
ко поновому прочитав місце проживання студента, 
зазначене в університетському документі31. Вар  то на-
гадати, що оскільки згаданих у документі Phyetkowycz 
на Краківщині немає, то дослідники вба ча  ють у цьо-
му поселенні Пєтковичі в Білорусі (однак  ту  ди не 
поширювалась юрисдикція краківської діє це зії) чи 
П’ятковичі (Piątkowice) на Краківщині32. Натомість 
львівський історик вбачає тут перекручену наз  ву  села 
Пьотрковіце (Piotrkowice), яке розташоване на  Кра

ківщині, на р. Шреняві. В першій половині ХVІ ст. 
воно належало шляхтичам Стадніцьким. Його при в
не с ла до цього роду Наталія Кміта гербу "Шренява", 
одружившись у 1516 р. зі Станіславом Стадніцьким 
гербу "Дружина"33 (являє собою аналогічне зо бра
же ння ріки, лише без хрестика). Власне від їх си на 
СтаніславаМацєя (†1563) і ведеться сімейна традиція 
іменувати свій герб замість "Дружина" "Шре ня вою", 
навіть у його двоюрідних братів та їх нащад ків.

Перейменування родинного клейноду Стадніць-
ких сталося саме тоді, коли в Краківському універ-
ситеті навчався Іван Москвитин. Ми не знаємо, чому 
Іван Федоров через 40 років узяв собі цей дещо ви-
дозмінений герб за особистий знак та ґмерок (за то-
гочасними правилами, ремісники зобов’язані були 
мітити відповідним знаком свої вироби). 

Є. Нєміровський припускає можливість адаптації 
друкаря до цього гербу, виходячи, зокрема, з того, що 
на печатці в листі Івана Федорова 1583 р. до саксон-
ського курфюрста Августа ІІ знак розташований під 
короною. Він же наводить і низку інших, посередніх 

Герби Шренява та Дружина.
Гравюра 1584 року
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аргументів. У краківській друкарні Флоріана Унглера 
1538 р. вийшов твір Яна зі Львова, один з елементів 
оформлення якого стилістично схожий до заставки 
московського Часовника 1565 року. У надрукованому 
Унглером 1539 р. Псалтирі міститься герб "Шреня-
ва" спонсора видання краківського воєводи Пьотра 
Кміти (14771553), відомого тогочасного мецената. 
Тому, на думку московського дослідника, "якщо Іван 
Федоров навчався в Краківському університеті, а по-
тім працював у друкарні Унглера, то можна вислови-
ти припущення, що Пьотр Кміта "приписав" до свого 
гербу молодого бакалавра"34.

Однак, як це вже неодноразово відзначалось, у до
ку мен тах друкар жодного разу не названий шляхти
чем35.  До того ж шляхтичі не мали права займатися  
ре  меслом. Як би там не було зі шляхетством Івана  Фе
дорова, але є безсумнівним зв’язок Федорова з Пьотр  
ковіцами та їх власниками, підмічений Р. Бучком.  

Потрібно додати ще таке. Наприкінці 1520х на 
початку 1530х рр. власником Пьотровіц був Ста-
ніслав Стадніцький (†1542). Його син, згаданий 
вже СтаніславМацєй, в 1540х рр. входив до кра-
ківського гуртка гуманістів. Тоді ж він став протес-
тантом, згодом на галицькому Підкарпатті заснував 
відому кальвіністську школу в Дубецьку, яка діяла 
протягом 15591563 років36. Тому не виключено, що 
пов’язаність друкаря із цією родиною і стала пізніше 
у Москві підставою для звинувачення у єретизмі.

На фотографії згаданого документа37, видно, що 
цей запис виконаний у чистовій книзі, а не в чернетці,  
яка мусила їй передувати. Бо перед ним занотовані 
імена п’ятьох вступників, об’єднаних дужкою і вка-
зівкою на те, що вони походять з теренів познанської 
дієцезії. Сам же Іван Федоров розпочинав чотирьох
особову групу осіб з теренів краківської дієцезії (та-
кож об’єднаних дужкою та підписом). Зрозуміло, що 

хлопці не приходили записуватись в академію від-
повідними групами. Та й первісний запис робився, 
без сумніву, з голосу, і ніхто не писав, як це робить-
ся в наші часи, вступних заяв. На якомусь з цих ета-
пів і було помилково переінакшено Piotrkowycze на 
Phyetkowycze, можливо, під впливом патроніма на-
шого Івана.

До речі, і при цій згадці про Івана Федоро ва в реє-
стрі опинилась частина "чужої" дописки – vir sanctus 
(муж святий). Стосується  вона попереднього сту-
дента, Станіслава, си на Яна, з Мщонова. Біля нього 
розташований початок речення – paenitencionarius 
Plocen[sis], тобто розгрішитель гріхів з польського 
міста Плоцька.

Як бачимо, останній аргумент проти навчання Іва-
на Федорова в Краківському університеті не тільки 
не підтвердився, але навпаки, посередньо став ваго-
мим доказом на користь такого припущення.

Цікавий документ від 21 листопада 1532 року 
зберігається у львівському ґродському суді38. З ньо-
го довідуємося про "Федора ножівника з Москви, з 
Великого князівства Московського", який віз свої 
товари для продажу в Молдову. На одній з митниць 
(вочевидь, в Коломиї) йому їх затримали. Тоді Федор 
поїхав до короля в Краків. Останній своїм листом на-
казав вернути купцеві вказані товари. Владнання кон-
флікту з керівником митниці Міколаєм Сінявським і 
фіксував акт. Сталося це того ж року, коли в Кракові 
"Іван Федор з Москви" отримав ступінь бакалавра. 

Можливо, в документі йдеться про батька майбут-
нього друкаря. Потрібно підкреслити таке. Переїзд 
росій ського юнака для навчання з Москви до Польщі 
бу ло справою непростою. І річ не тільки у великій від
стані. У 1520х рр. Росія і Литва, а через неї і Польща, 
формально знаходились у стані війни. Крім того, перш 
аніж приступити до навчання в Краківському уні вер
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ситеті, юнакові потрібно було опанувати хоч би поль-
ську мову. Необхідні були також рекоменда ції , грошо-
ва допомога студентові протягом принай мні  декількох 
років. Все це найкраще міг зробити ку пець. Він, су-
дячи зі швидкого владнання справи у ко  ро ля, мав до-
бре налагоджені зв’язки у Кракові. Та й при батькові, 
ремісниковіножівнику, Іван Федоров міг би здобути 
навички майстраметаліста, які згодом про явив при 
створенні друкарні, при виготовленні гар мат.

Такими є нові докази на користь гіпотези Є. Нє-
міровського про студії друкаря Івана Федорова в 
15291534 рр. у Ягеллонському університеті39. Вони 
дають право з більшою вірогідністю говорити про 
його навчання у відомому європейському навчально-
му закладі. На жаль, ми не знаємо, за яких обставин 
юнакмосквитин потрапив до Кракова, чи виїзд до 
Польського королівства був добровільним, чи це була 
вже його перша еміграція.

ПОВЕРНЕННЯ

Невідомо, чи Іван Федоров відразу після закін-
чення Краківського університету виїхав на батьків-
щину, чи служив десь на білоруських або українських 
землях Польського Королівства, Великого князівства 
Литовського. Принаймні десь він мусів таки при-
лучитись до друкарської справи. А це тоді можливо 
було зробити лише в Кракові.

Наприкінці 1540х років молодий Іван Грозний на-
магався спровадити зза кордону різних ремісників і 
вче них людей, серед них “книжних людей, що знали 
ла тин ську і німецьку грамоту”40. Правдоподібно, ви-
користання царем “західних” університетських знань 
Іва на Федорова в державній друкарні не було чимось 
ви нят ковим. 

Як відомо, достовірні дані про діяльність Івана 
Федорова в Москві містяться лише в його книжках. 
З них ми знаємо, що будучи дияконом московської 
церкви Миколая Ґостунського, він разом з Петром 
Тимофійовичем Мстиславцем41 1 березня 1564 року 
випустив у світ Апостол – першу точно датовану ро-
сійську книгу, а через рік – два видання Часовника, 
праця над яким тривала відповідно від 7 серпня до 29 
вересня та від 2 вересня до 29 жовтня.

Вже доведено, що ні сам друк, ні тексти відомих 
нині московських книг Івана Федорова не несли в 
собі нічого єретичного. Тому не зовсім зрозумілими є 
такі слова львівської післямови: “Сї# же оубо не туне 
начахъ повhдати вамъ, но презhлнаго ради озло-
бленї# часто случающагос# нам, не ^т самого того 
гсд̃р#, но ̂  многихъ начальникъ и сщ̃енноначальникъ, 
и оучитель. Которые на насъ зависти ради, многї# 
ереси оумышл#ли. Хот#чи бл̃гое въ зло преврати-
ти и Бж̃їе дhло вконець погубити, "кож обычаи есть 
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24 25

злонравных и ненаоученых, и неискусных в разумh 
чл̃къ, ниже грамотическї# хитрости навыкше, ниже 
дх̃овнаго разума исполнени бывше”42. Без сумніву, 
що мова йшла про переслідування з боку світських та 
церков них кіл. Формальною підставою для них, воче-
видь, послужило навчання друкаря в Краківській ака-
демії – чужоземному неправославному навчальному 
закладі, та можлива пов’язаність із протестантською 
родиною Стадніцьких.

Десь наприкінці 1566 або на початку 1567 року 
друкарі змушені були покинути Москву. Правдопо-
дібно, до цього спричинилось погіршення політичної 
та культурної ситуації в державі, пов’язане з уведе-
ням опричнини та її терором. Вони не стали перши-
ми тогочасними емігрантами. Ще 1552 р. втекли з Ро-
сії релігійні вільнодумці Артемій та Феодосій Косой, 
1564 р.  князі Андрій Курбський, його брат Михайло 
Оболенський, менш знані особи, бояри.

ПЕРШІ РОКИ ЕМІГРАЦІЇ

Переїхали Іван Федоров та Петро Мстиславець до 
Ве ли ко го князівства Литовського, держави, до скла ду 
якої, крім власне литовських земель, входили тоді Бі
ло русь і більша частина України. Є. Немировський по
в’я зує з Іваном Федоровим та його сином тезкою за пис 
з вересня 1566 року в рахунках королівського дво ру 
про видачу шістьом "москвитинам" по 2 злотих: Сол-
тану, Павлові, Сенькові, Григорію, Івану, Іван кові43. 

Звертає на себе увагу той факт, що у Великому кня
зів стві Литовському Іван Федоров (хоч і висоосвіче
на особа, але всетаки в очах сильних світу цього 
простий ремісник) був прийнятий королем і сенатом 
(Панамирадами)44. Хтось йому склав у цьому про-
текцію. Це міг, на мій погляд, зробити Андрій Курб-
ський, відомий російський військовий і політичний 
діяч, згодом знаний літератор, який також змушений 
був покинути батьківщину та оселитись в Україні. 
Андрій Курбський тоді був у великій ласці короля45.

Однак прямих даних про сприяння князя Івану 
Федорову ми не маємо. Друкар не був зацікавле-
ний афішувати контакти з особистим ворогом царя
тирана, це могло дуже зашкодити йому в майбутньо-
му. Правдоподібно, тому друкарі і не поїхали до нього 
на Волинь. Вони поступили на службу до одного з 
найбільших магнатів держави, який випросив (?) їх 
у Жиґмунта Авґуста. Як сказано в післямові львів-
ського Апостола "Въ тоже врем# съ тщанїемъ оумо-
ли гсд̃р#, велеможныи панъ Григореи Алеzандровичь 
Ходкевича, панъ виленьскїи, гетманъ наивышшїи, 
великого кн#зьства литовъскаго, староста городень-
скїи и могилевъскїи прї# насъ любезно къ своеи 
бл̃гооутhшнhй любви. И оупокоеваше насъ немало 
врем# и вс#кими потребами телесными оудовл#ше 
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насъ. Еще же и сїе недоволно ему бh еже тако оустро-
ити насъ, но и весь немалу дарова ми на оупокоенїе 
мое. Нам же работающим по воли Г̃а нашого Іс̃а Х̃а, и 
слово его по вселеннhи разсhвающе"46.

Не випадковим був приїзд Івана Федорова та 
Пет ра Мстиславця саме до Григорія Ходкевича. Де-
кілька років перед тим він та інший відомий магнат 
Ос та фій Волович вирішили заснувати кириличну 
дру кар ню. Їх задум підримали Київський митропо
лит Сильвестр, король та великий князь литовський 
Жиґ мунт Авґуст. У липні 1561 року в Москву прибув 
їх посланець ієродиякон Ісая Кам’янчанин. Він хотів 
отри мати списки Біблії, Бесід Іоанна Златоуста, жи-
тія Антонія Печерського47. Однак внаслідок наклепу, 
він був звинувачений у єресі, засланий до Ростова, де 
і по мер, не змігши, попри бажання, повернутись на 
бать ківщину48. 

Іван Федоров та Петро Мстиславець перед пере-
їздом до Григорія Ходкевича, чи вже під час служби у 
нього, зустрілись з відомим тогочасним протестант-
ським діячем та друкарем Симоном Будним. У перед-
мові до польськомовного Нового Завіту, що вийшов у 
м. Лоску 1574 р., він згадав авторів перших датованих  
російських книг, обставини виникнення їх друкар-
ні (за післямовою московського Апостола 1564 р.). 
Говорячи про достовірність використаних ними для 
друку текстів, Будний зазначив, "як самі мені повідо-
мили друкарі, багато недавніх і невеликих помилок 
за старими книгами виправили. Але старі маркіо-
новські, гомозіанські та інших єретиків викривлення 
не за московським зібранням книг правити. І замало 
для цього голів Івана Федорова та Петра Тимофієва 
Мстиславця. Зробили те, що могли. За це інші пови-
нні бути вдячні. Але це ще малий початок"49. 

Не відразу взялися друкарі до своєї справи. На по-
чатку осені 1566 року Іван Федоров при зятеві геть-

Король і великий князь литовський Жиґмунт Авґуст.
Гравюра 1578 року
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мана, Романові Сангушкові, виїхав на Поділля. Зупи-
нились вони, правдоподібно, у Вінниці50, в будинку 
ін шого зятя Григорія Ходкевича – Філона Кміти Чор-
нобильського51. Останній, без сумніву, мав викликати 
в Івана Федорова особливе зацікавлення. Цей при-
київський шляхтич був активним учасником бойових 
дій на території Росії в 15621581 роках. Прославився 
він  тим, що 1564 р. в битві при р.Улі за допомогою пі-
дісланих з неправдивою інформацією посланців, зму-
сив у паніці тікати п’ятидесятитисячну російську ар-
мію, яка полишила багатий обоз. У 1566 р. Кміта був 
при зна чениий старостою білоруського міста Орші, 
роз та шованого на кордоні з Росією. Мав там своє-
рідну "резидентуру", де збирав військовополітичні 
ві до мос ті про Росію від спеціально засла них  розвід-
ників, білоруських та російських ін фор маторів. І хоч 
був затятим воякою, досконало володів пером, мав 
літературний хист52.

Князь Роман Сангушко висланий був у ті краї для 
організації оборони, бо "татарове перешедши на сю 
сторону Днестра великим войском... двакрот у волост 
Вінницкую і Хмілницкую приходили, шкоди починив-
ши в полон люду немало взяли"53. При цій нагоді дано 
в с. Мізякові певні ґрунти "москвитинові Івану Дия-
кону (Diakowu!)"54. До речі, переселення російських 
емігрантів на Поділля не було в ті часи дивиною. Так, 
ще в 1564 р. були відправлено у Вінницю "слуг госпо-
дарських москвитинов и детей боярських"55.

Іван Федоров невдовзі перебрався з цього неспо-
кійного краю в білоруську резиденцію Григорія Ход-
кевича містечко Заблудів (тепер у складі Польської 
республіки). 8 червня 1567 року гетьман видав фун-
даційну грамоту місцевій церкві Успення Богородиці 
та св. Миколая56. 

"Григории Алекъсандрович Ходкевич пан вилен-
скии, гетман наивисшии Великого князства Литов-

ского, староста городенскии, державца могилевскии. 
Ознаимуем сим нашим листом, иж за волею Бг̃а ми-
лостивого а ку розмноженю хвали его светое, а для 
збираня и богомоля людеи народу християнского 
заложили и збудовали есмо церков на чест и на хва-
лу Гс̃пду Бг̃у в именю нш̃ом отчизном в месте За-
блудовском на памет Успеня Пречистои Богородици 
и светого великого чудотворца Николы. До которое 
церкви обрали есмо и встановили свещеником на имя 
Еvстафеа Григоревича и диякона на имя Ивана брата 
его, и прыдали есмо им на пашню земли. Свещенни-
ку две волоки, а диякону волоку третею. А на збудо-
ване и постановене дому поповскаго в месте нашом 
Заблудовском поблизу церкви дали есмо ему пляц на 
улицы, которая идет от двора до церкви мимо сажав-
ку. К тому первеи сего поступили есмо были з дво-

Григорій Ходкевич. 
Гравюра 1578 року
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Мапа т.зв. Європейської Сарматії 1570 р.
Верхня частина

ра нш̃ого десетины давати на тую церков жыта коп 
тринадцат, пшеницы копъ десет, ячменя коп десет, 
гороху коп пят а гречихи копъ двадцат. А плебану 
заблудовскому по тому ж з двора нашого десетины 
давано. Оно иж в том же месте нашом Заблудовском 
збудовали есмо шпитал при церкви рускои для людей 
убогих так закону грецкого, яко и рымского. Тогды 
тую десетину з двора нашого обернути есмо велели 

на шпитал. А за тую десетину з двора нашого на тот 
шпитал мает быти давано на год жыта бочок шестде-
сят, ячменю бочок петнадцат, гороху бочокъ шест а 
гречихи бочок двадцат. Имает быти встановлено над 
тым шпиталем на кождыи год по два радских з места. 
Которые радские по годох колку мают тот шпитал за-
ведати и всякого порадку в нем погледати. А людей 
убогих до того шпиталя мают прыимовати так закону 
грецкого, яко и римского, однож старых, небудучых, 
хорых, немоцных, хромых, невидущих, которые бы 
вже до роботы не годилисе. И тою живностю ихъ 
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мает быти кормлено. А к тому прибавляти себе будут 
зъ ялмужныхъ. А на то местце устрояючи, благо цер-
ковное такъ есмо постановили и зоставуемь иж все 
подданные нашы того именя нашого заблудовского, 
яко люди тяглые з волости, так и мещане з волок мес-
ких, повинни будут на год давати десятины з волоки 
зуполное жыта пол копи, ячменю пол копы. И такто 
есмо на сес час подлуг волок тепер оседлых, окром 
того, што еще напрод осести могут. И шацовали, ижъ 
вчынит тое десетины с подданых жыта копъ двесте, а 
ячменю копъ двесте на год. Которую десетину з волок 
мещанскихъ мает воитъ местскии выбрат. А з волок 
тяглых з волости, подъ ведомом врадничым, лавники 
виб равши на одно местцо мают зложити. И тая десе-
тина мает быти розделена тым обичаем. Свещеннику 
рус кому жыта дати копъ пятдесят а ячменю коп пят-
десят. Диякону жыта коп пятдесят а ячменю коп пят-
десят. Плебану до костела римского тоееж десятины 
жита коп пятдеся а ячменю коп пятдесят. А к тому две 
во локи тому плебану на пашню од нас прыданых и 
пляцов при костеле пят вольныхъ. А штося зоставает 
тое десетыни жыта коп пятдесят, то мает быти на пол 
роз делено. Жыта коп двадцати пят а ячменю такожъ 
коп двадцат и пят ма быт дано уставнику. Которыи 
иж бы при церкви уставичне был установен, человек 
гра моте умелыи и церкви пилныи. А другую полови-
цу того остатку тое десетины жыта коп двадцат пят 
а ячме ню коп двадцат пятъ мает прыходити и да ва но 
быти мистру при костеле римском. А они за то послу-
ги своее костелное мают быт пи лны. И к тому мают 
на науце детеи держати. Надто што есмо ещо заса
жываючы зно ву место нашое Заблудовское так есмо 
пос та новили и на листе, на дате нашои им данои то 
опи сали. Ижъ маютъ и повинни будут все мещане з 
до мов их местскихъ по чотыры грошеи коледы пла-
тит так на попа русского яко и на плебана. Ино и те

пер на том зоставуем иж вси мещане места нашого 
Заб лудовского закону грецкого и римского подлуг 
лис  ту их мают тую коляду з дому з пляцу зуполного 
 по  чотыры грошы давати. А то зъ их мает отбирати 
войтъ местскии и розделити то мает на трое, част 
од на попу рускому, а другая част диякону, а третяя 
 част  плебану. И вже тот порадок около тое десетины 
и пос тавене нашо мает быти на вси потомные часы 
дер жано и ничим не мает быти зрушивано. Также з 
во локь и с плацов на оселене попу, плебану и диякону 
од  нас даных не мают и не будут повинни цыншу або 
пла  ту никоторого на нас платити и давати. Але будут 
по  ви н ни уживаючы того хлеба справы церковные яко 
на  свещенников прыслушить быти пильны а за госпо
да ра Бг̃а Мл̃тивого просити. А людеи до тое божеи 
цер  к  ви и до костеля прыходящых не мают на них нез
бо ж  ных вымыслов вымышляти и од проводу также, 
и от упису не мают помного брати, але побожне. Якъ 
и о иншых речеи духовных маютсе так заховати, то 
ест от  проводу грш̃еи шест от упису в суботник гро-
шеи два надцат. Окром если хто по доброи воли што 
от пи  шет, то будет на его воли от венчаня мает брати 
по гро шу а от хрещеня дитяти грош тым же обичаем 
и в ын шихъ речех а справах духовныхъ заховатисе 
мают.  А   в  убогих людеи которы бы не мел чего да
ти яко от про воду, от венчаня, од хрещеня дитяти и 
од ин шых духовных справ, тогди то все пови  нен  бу-
дет свещенник без заплаты чинити. А  от  местца яко 
пер веи вымыслы чынивано и  о  тося торговывано при 
по хо ва ню змерлых лю  деи тела, тогди то вже болше 
не мает быт чы  нено. И на то дали есмо свещеннику 
и диякону заблудовскому вышеи писаным сес нашъ 
лист  з  на  шею печатю и с подписанем власное руки 
на шое. Пи  сан у Белевичах лета божого нарожене 
#aф̃k̃з мца ию  ня з̃ дня. Григореи Ходкевич пан вилен
ски, гет  ман". 
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Отже, Григорій Ходкевич призначив до новозбу-
дованої заблудівської церкви "свещеником на имя 
Еvстафеа Григоревича и диякона на имя Ивана брата 
его". Факт приїзду саме в цей час Івана Федорова до 
Великого князівства Литовського, збіг імен та цер-
ковних посад дозволяє вбачати в дияконі саме нашо-
го друкаря. Як видно з тексту, брати були в Заблудові 
людьми прийшлими, бо одночасно їм лише давалось 
місце на збудування "дому поповского".

Хоч грамота була опублікована ще в ХІХ ст., до-
слідники її не пов’язували з друкарем. До цього спри
чинились як помилкове датування 1563 та 1597 рр.  
(тобто коли Іван Федоров не міг ще бути в Заблудо-
ві), так і прізвиськопатронім священика, який не був 
тотожний патроніму диякона. Оригінальну дату до-
кумента вдалось встановити, це – 1567 рік. Вона ціл-
ком узгоджується з часом приїзду друкаря. Що ж до 
відмінних патронімів – Федорович та Григорович, 
то тут можуть бути різні пояснення. Перше – згадані 
клірики не були братами рідними (останнє в тогочас-
них документах здебільшого оговорювалось57). Вони 
були зведені брати, тобто мали спільну матір, або ж 
двоюрідні. Існувала і практика відзначення в доку-
ментах не патронімів особи, а її батька. Так у 1572 р. 
згадується дарування королем маєтності "Петру Ва-
силевичу Остафьеву, москвитину", який в іншому до-
кументі фігурує як "Петр Остафьевич"58. І нарешті, в 
заблудівській грамоті могла статися помилка: писар, 
під впливом імені гетьмана, дав священикові інший 
патронім, або його перекрутив сам гетьман, який не 
був зобов’язаний пам’ятати прізвисько священика.

Як бачимо, спершу Іван Федоров обійняв посаду 
диякона в тутешній церкві, при своєму родичеві свя-
щенику Остафію Григоровичу. Вона йому забезпечува-
ла елементарні умови для проживання. У подальшому, 
правдободібно, як платню за видавничу діяльність він 

вже тримав “фільварок друкаровски” у с. Малинці59. 
Його співробітником був згаданий 1570 р., “слуга 

друкарні гетьмана Григорія Ходкевича” Василь Ми-
хайлович Гарабурда60, знаний згодом білоруський 
книжник, друкар61. Правдоподібно, вже тоді Федо-
ров зав’язав якість контакти з відомим вже в той час 
львівським художником Лаврентієм Филиповичем 
Пухалою. Адже саме у другій половині 1560х і на 
на початку 1570х рр. той служив у згаданого Романа 
Сангушка62. Він міг взяти участь в оформленні біло-
руських видань.

У Заблудові 17 березня 1569 року побачило світ 
Учительне євангеліє, книга, призначена для позалі-
тургічного читання. Надзвичайно цікавим є факт ви-
користання в ньому паперу з філігранню, схожою до 
відомого з українських книжок Івана Федорова його 
ж ремісничого знаку63 (про це йтиметься згодом).

У 1570 р. Іван Федоров, вже без Петра Мстислав-
ця, видав Псалтир з Часословцем. 

Можливо, друкар був певний час і секретарем 
Григорія Ходкевича. 1 березня 1572 року гетьман 
направив листа до ігумена київського Никольсько
Пустинного монастиря. В ньому він просив вибачен-
ня, що через скрутне матеріальне становище не може 
повністю повернути позичені гроші64. Без сумніву, 
особисто гетьман листа не писав, та й важко було б 
чути з уст одного з найбільших магнатів Речі Поспо-
литої такі словавиправдання:

"Въ Бозh достойному отцу Якимею, игумену Свя-
того Николы манастыра Пустынского въ Кіевh, и 
всей братьи законникомъ, еже о Христh господиномъ 
мнh ласкавымъ. 

Господине отче игумене! Радъ слышу о добромъ 
здоровьи вашей милости самого и всее братьи вашей 
милости законниковъ еже о Христh, которого здоро-
вья и спасенія отъ Господа Бога вhрне вашей милос-
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ти зычу, яко будучи зычливый пріятель и сынъ вашей 
милости духовный.

Што ваша милость рачили писать до мене, припо-
минаючи ся о долгъ, штомъ виненъ до скарбу вашей 
милости церковного манастыра Пустынского копъ 
двhстh, абыхъ вашей милости водлh квиту своего 
заплатилъ. И рачили ваша милость до мене широ-
це выписать недостатокъ того манастыра, ижъ для 
многихъ пригодъ на тотъ часъ зъубожалъ, яко тому зъ 
листу вашей милости вырозумhлъ. И радъ быхъ то 
на писанье и жеданье вашей милости братьи моее 
ласкавое и богомольцовъ удhлать, одножъ можете 
то ваша милость сами розумhти и бачити, ижъ не 
только тамъ, въ томъ краи вашомъ, недостатокъ 
ся дhеть, але по всихъ сторонахъ и краехъ великій 
утискъ и недостатокъ укоренилъ ся. Такъ ижъ до 
неба голосъ, плачъ, крыкъ оть убогихъ подданыхъ 
идеть. И не только што ся есмо сподhвали 
цыншовъ, платовъ зъ людей своихъ, тогды вжо отъ 
колько годовъ не можемъ мhти. И еще надто кор-
мити ихъ мусимъ, бо зъ голоду здыхають. А такъ 
для таковыхъ всихъ прычинъ и для такового недо-
статку въ тые лhта голодные, мушу вашей милос-
ти прозбами своими уживати, а теперъ посылаю до 
вашей милости через тыхъ братьи вашей милости отца 
Пахомея, отца Селивестра копъ литовськихъ двадцять. 
А на сто и на осмъдесятъ копъ квитъ мой до вашей 
милости посылаю. И прошу, яко отцов и братьи духо-
вное, абы ваша милость до часу слушного терпеливы 
были. Въ чомъ я, дознаваючи ласки вашей милости, 
всимъ добромъ вашей милости задhлывати отдава-
ти буду повиненъ. А съ тымъ ся ласкавой пріязни и 
богомоли вашей милости самого себе и увесь домъ 
мой залецамъ. Писанъ в Заблудови, року 72, мhсеца 
Марца 1 день. Зычливый пріятель и сынъ духовный 
вашей милости Григорій Ходковичъ, панъ Виленскій, 

гетманъ навышшій великого князства Литовського, 
староста Городенскій и Могилевскій".

Виділений фрагмент листа за своєю патетикою 
близь кий до певного фрагменту федорівської післямо-
ви львівського Апостола 1574 р., де йдеться про по шу
ки друкарем у Львові коштів на друкарню: "…Мно
гащи богатыхъ и бл̃городных въ мирh помощи про с# 
^ нихъ и метанїє сътвор## колhномъ каса#с# и при
пада# на лицы земном сердечнокаплющими сле зами 
моими ноги ихъ омывах. И сїє не единою, ни два щи, 
но и многащи сътвор#х и въцр̃̃кви сщ̃еннику всhмъ 
въслухь повhдати повелhхь, не испросих оумиле н
ными гл̃ы ни оумолих многослезнымъ рыда нїем…"65.

Певна стилістична схожість цих фрагментів, обста-
вини виникнення листа та його адресат (церковна осо-
ба) дозволяють висловити припущення, що його міг 
написати Іван Федоров. Він тоді ще жив у Заблудові, 
був високоосвіченою, обізнаною в київських церков-
них справах особою (там, правдоподібно, був ченцем 
його рідний брат).

Незабаром Григорій Ходкевич відмовився від під-
тримки книгодрукування. Ось як це пояснює Іван 
Федоров у післямові львівського Апостола. "Егдаже 
прїити ему въ глубоку старость и начастh главh его 
болhзнїю одержимh бывати, повелh намъ работанї# 
сего престати, и художьство рукъ наших нивочтоже 
положити, и въ веси земледhланїемъ житїе мира сего 
препровождати. Еже неоудобно ми бh раломъ ниже 
сhменъ сh#нїемъ врем# живота свого съкращати. 
Но имам оубо въмьсто рала художьство наручныхъ 
дhлъ съсуды, въмhсто же житныхъ сhменъ дх̃овна# 
сhмена по вселеннhи разсhвати, и всhмъ по чину 
раздавати дховную сїю пищу. Найпаче же оубо#хс# 
истязанї# влдки моего Х̃а, непрестанно въпїюща къ 
мнh: Лукавыи рабе и лениве, почто не вда сребра 
мого торжникомъ. И азъ пришед вз#лъ бых свое с 
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лихвою. И когда оубо на оуединенїи въ себе прихож-
дах, и множицею слезами моими постелю мою омо-
чах. Вс# сї# размышл## въ срдцы своемъ, дабых не 
съкрылъ в земли таланта ^ Бг̃а дарованнаго ми. И ту-
жаву ми дх̃омъ сї# гл̃ах, еда въ вhки ^ринеть Г̃ь, и не 
приложитъ бл̃говолити паки, или до конца млст̃ь свою 
^сhчетъ. По притчи смоковничаго неплодъствї#, 
"ко всує землю оупражн#ющу. 

И сего ради понудихс# ити ^ туду. И въпуть ше-
ствующу ми многи скорби и бhды обрhтоша м#, 
не точїю долготы ради путнаго шествї#, но и пре-
зелному повhтрею дышущу и путьшествї# моего 
стhсн#ющу. И просто рещи вс# зла# и злых злhе. И 
тако промысломъ Бж̃ї# чл̃колюбї# до бг̃осп̃саемаго 
града нарицаемаго Лвова прїидох и вс# "же на пути 
случающа# ми с# нивочтоже въмhн#х"66.

УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ

Десь наприкінці 1572 р. Іван Федоров подається 
до Львова. Закономірним став вибір ним цього міста 
для заснування власної друкарні. Їхати до Вільнюса 
йо му не було сенсу, бо там вже осів Петро Тимофійо
вич Мстиславець67. В організованій при допомозі 
там теш ніх купців Кузьми та Луки Мамоничів друкар-
ні він дещо згодом випустив Євангеліє (15741575), 
Псалтир (1576), вочевидь, і безвихідний Часовник 
(1575-1576).

Київ ще тільки починав відроджуватись і на той  час  
був не дуже безпечним місцем на кордоні зі Сте пом . 

У Львові ж високий розвиток ремесла і торгівлі 
створював сприятливі умови для заснування книго-
друкування і, що також важливо, для успішного роз-
повсюдження готової продукції. На той час Львів був 
найбільшим економічним та культурним центром 
України. Попри значну дискримінацію корінного на-
селення з боку польських та сполонізованих німець-
ких колоністів, українці все ж таки змогли витворити 
на той час впливовий культурноідеологічний осе-
редок, де, зокрема, культивувалась велика пошана до 
книжності. Цьому, вочевидь, сприяло і заснування 
1539 р. у Львові православного єпископства. Адже 
його перший владика, Макарій Тучапський, будучи 
ще простим купцем, спроваджував до Львова для 
своєї бібліотеки книжки аж із Волощини68. Саме з 
ним потрібно пов’язувати заснування бібліотеки при 
Святоюріївському кафедральному храмі, де 1569 р. 
було "п’ятдесять книг в склепі, ще в церкві шістнад-
цять, Євангеліє сімнадцяте"69. В умовах тогочасної 
України, при відносно невеликому репертуарі право-
славної книжності, це було значним зібранням.

У цей час у Львові поступово починають набирати 
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силу прицерковні міщанські братства, відомі згодом 
релігійні, громадські та культурні організації. Свід-
ченням високих культурних запитів львівських міщан
українців є їх змагання за право посилати своїх дітей 
в інші міста навчатись “вільним мистецтвам”, тобто в 
середніх і вищих навчальних закладах. Саме в 1572 р. 
таке право формально був змушений визнати король70. 
Симптоматично, що це збіглося з приїздом Івана Фе-
дорова до Львова.

Слова з післямови львівського Апостола про над-
звичайно несприятливі обставини для продовження 

видавничої діяльності знаходять своє підтвердження 
і в документах. Як зазначено в Острозькому літописі: 
"1571 Місяца лютого згриміло з блисканням вели-
ким. Рок той бул неврожайний, люди з голоду умира-
ли. 1572… року мор великий в Польщі, же большего 
не помнять"71. У Львові епідемія шаленіла з 1569 до 
1573 року72.

Українці, мешканці середмістя, опинились у дуже 
скрутному становищі. У 1570 р. завалилася прицер-
ковна вежа, щойно збудована за гроші бездітного 
старця Давида Русина. І хоч "майстра Красовського 
судили й покарали, а дідусь Давид, вражений цим не-
щастям, захворів і помер"73. 1571 року "на саме Воз-

Вид Львова.
 Гравюра початку ХVІІ ст.
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несіння Господнє почалась пожежа серед жидівських 
будинків з такою силою, що знищила Жидівську, Ху-
добну, Руську вулиці, третю частину міста, частину 
вулиці Вірменської, а також щойно висвячену міську 
церкву, в усій східній частині міста залишився лише 
домініканський костел і монастир"74. 

Найбагатші українці та греки, мешканці серед-
містя, зазнали величезних збитків, мусіли занового 
зводити свої будинки, церкву. Тому Іван Федоров і не 
дістав від них допомоги. Не дуже багаті священики, 
ремісники з передмість, які не потерпіли від пожежі, 
позичили йому необхідні гроші. Вони були викорис-
тані для виготовлення верстату, придбання великої 
партії паперу, найняття челядників і т. ін. 

Документи зберегли для нас імена найближчих 
приятелів і друзів друкаря. Ними стали жителі Кра-
ківського передмістя сідляр Сенько Каленикович, ху-
дожних Лаврентій Пилипович, кравець Антон Абра-
гамович, Михайло Дашкович, ігумен Онуфріївського 
монастиря Леонтій75. 

Серед них насамперед виділявся своєю непересіч
ністю Сенько Каленикович (Сенько Сідляр). Незва
жа ючи на те, що він належав до професії, зовсім не 
пов’язаної з культурою (як художники, перепису вачі, 
спі ваки), був людиною начитаною, обізнаною в того-
часній книжності. Саме до нього можна застосувати 
та кий сучасний вислів, як “інтелігент духом”. Це до-
сить добре простежується з листування Сенька Кале-
никовича з таким відомим тогочасним публіцистом, як 
Андрій Курбський. Збереглася відповідь князяеміг
ранта з 1580 року. В ній він роз’яснює цьому ”мужу 
честному, о духовних вещох вопрошающему” важли-
ві ідеологічні питання, запрошує –“почтися наведити 
мя…, тогда усты ко устамь бесhдовати о том будем, 
како с ними (пропагандистами католицизму – І.М.) 
подобает поступовати, да не возличуть протывныє 

правде”76. Недарма ж Андрій Курбський увів це по-
слання до свого епістолярного кодексу, який мав ха-
рактер збірки відкритих послань. У ньому зібрав свої 
найважливіші листи до відомих тогочасних діячів 
східнослов’янського культурного відродження. 

Саме Сенько Каленикович фінансував діяльність 
Івана Федорова, позичивши 700 злотих, досить зна-
чну на той час суму. Мало того, добре розуміючи ста-
новище друкаря, не наполягав на скорому поверненні 
грошей; їх отримали його спадкоємці вже після смер-
ті друкаря77. Ці факти вже давно фігурують у науковій 
дітературі. Але чомусь ніхто не наголошує, що Сень-
ко Каленикович, по суті, став фундатором друкарства 
на землях України і став у цьому розумінні нарівні 
з царем Іваном Грозним і російською церковною 
єрархією (засновниками книгодрукування в Росії) та 
магнатом Григорієм Ходкевичем, покровителем Івана 
Федорова в Білорусі.

Свого часу був виявлений документ про Леонтія 
– од но го з найближчих львівських приятелів Івана 
Федорова – ігумена Онуфріївського монастиря, що на 
Кра ків ському передмісті78. Про його тісні взаємини 
з Іваном Федоровим свідчить акт ревізії церковного 
май на 1588 року членами Успенського братства, які 
зао пікувалося цією обителлю. Зокрема, в ньому було 
від зна чено, що отець Леонтій свого часу 80 злотих з 
цер ковної каси “дал... бил пред тим небожчикові Іва
нові Друкареві без нашої волі на Апостоли. І по смер
ті Івана Друкаря узял отец Леонтій 40 Апостолов за 
тиї осьдесят золотих”. Цю позичку датують роками 
15791583, бо гроші під час ревізії 1579 р. були на-
явні. Однак таке пояснення явно не узгоджується зі 
словами про призначення грошей на друк Апостолів. 
Протягом 15791583 років Іван Федоров ніяких Апос-
толів не друкував і нема відомостей, що збирався це 
робити. Та й не було сенсу через незначний час повто-
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рювати випуск тієї самої книги. Пояснити це можна 
дещо поіншому. Леонтій очолював монастир з почат-
ку 1560х рр. і, як засвідчують документи, вільно по-
водився з коштами, які надходили з пожертвувавань, 
з монастирських маєтностей. Гроші Івану Федорову 
він позичив у 15721574 роках. Ця фінансова опера-
ція відбулася без відома опікунів монастиря – членів 
Успенського братства, з якими друкар тоді не зміг на-
лагодити ділових контактів. Під час ревізії 1578 р., не 
бажаючи виявлення факту позики, Леонтій, напевне 
показав власні гроші. А вмираючи в 1588 р. (п’ять ро-
ків після смерті Федорова), він уже міг сказати прав-
ду79. Тим більше, що докорінно змінилося ставлення 
цих міщан до друкарства. Саме тоді вони збирали ко-
шти на викуплення верстатів Івана Федорова. 

Приїхавши до Львова, Іван Федоров, напевно, по-
знайомився з усіма місцевими священиками. Парохи 
могли стати замовниками його планованих видань. 
Без сумніву, друкареві було цікаво оглянути їхні та 
прицерковні бібліотеки.

У власне міській церкві Успення, при якій згодом 
ви   ни к ло славетне Ставропігійське братство, упро
довж   15781583 рр. згадується отець Іван, від 1584  р.    
священик та намісник Григорій Чобіт – Горбачев сь
кий80. З парохів тринадцяти храмів на передмістях та 
в приміських селах відомі такі: ігумен Святоонуфріїв
ського монастиря (1558†1588) ієромонах Леонтій, 
богоявленський Симеон (1584), миколаївські – Андрій 
(1575), Стефан (1578, 1595), Яків (1584), федорівський 
Йосиф (1585†1602), благовіщенський "Габріель ста-
рий" (1584), юріївські – Сава та Іван (1584)81.

Іван Федоров, без сумніву, вивчав традиційну 
українську книжність, яка зберігалась у храмах, при-
церковних та монастирських бібліотеках, приватних 
зібраннях. Так у 1579 р. бібліотека Успенської церкви 
нараховувала 53 позиції, а підпорядкованого їй Свя-

тоонуфріївського монастиря –30. Серед них були і за-
блудівські Учительні Євангелія82.

Краківський Часословець Швайпольта Фіоля 1491 р.  
ще на початку ХVІІ ст. був "ве Лвовh у Честного Креста 
на Личаковh передмhстию Галицкомь"83.

Напевно наш друкар звернув увагу на Феофілак-
тове "Євангеліє толкове", скопійоване 1493 р. його 
тезкою, грекомемігрантом з Росії. Вихідні дані цього 
не дуже доброго знавця церковнослов’янської мови, 
книжника, засвідчують про те, що вона "во Лвовh вь 
Простоі Бгомтри wісас# рукою многогрhшнаге и чю-
жеземцог ивашка діака москвітіна повельніем Ники-
фор Данільевич" 84. Можливо, грек прибув до Москви 
із Софією Палеолог у 1472 році. Цікаво, що саме вона 
фундувала будівництво московської церкви Миколи 
Ґостунського, де дияконував Іван Федоров.

Був книжником і Антон Іринкович, парох Бого-
явленської церкви на Галицькому передмісті Львова. 
Збереглись два томи переписаних ним 1543 р. Міней 
на листопадгрудень та січеньлютий. Те, що він мав 
"жилку історика", свідчать вихідні дані скопійованих 
книжок. Він гордо іменував себе родичем, дідичем 
львівським". Так в одній з них читаємо: "Списана быст 
сїа минеа но#бреваа во градь Илвовh на передмhс̃и 
галицком працею и пилностїю Антона попа илвовскаго 
родча львовскаг мц̃а сеп ке̃ на преподобнои мт̃ре Еф-
роснїи за велкого крал# Жикгимонта и при кралевои 

Боунh и при их сн̃оу ново коронуваном кн#зи великом 
Жикгимонтh Авгоустh и при старостh велком илвовь-
ком Андривоши под лhты божего нарожнїа числ# п#тсот 

мг̃го рокоу. Того рокоу была велика воина оу Москвh 
с кралем полским Жикгимонтом. А того тыж рокоу во-
лоскїи побрал Покоуте и Галич выпалил мсц# їюл в к̃. на 
ст̃го прр̃ їлїи"85.

Цьому ж львівському храмові належали чотири 
книги місячних Міней, виготовлені у 1566–1567 рр. 
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“за стараниєм и накладом бг̃обойнаго мужа пн̃а 
И"кова Моисеωвича мєщанина Лвовскаго…, за спра-
вою и пилностю раба Бж̃ ди"кона Андре"”86. Пере-
писав їх відомий в ті часи білоруський діяч Андрій 
Колодинський, православний диякон з Вітебська87. 
Він певний час перебував під впливом російських 
емігрантів, послідовників єретика Феодосія Косо-
го88. Вже згадуваний старець Артемій так написав 
про нього: “Козма, его же вы нарекосте Андрея, в 
Витепску ясно объявил богомерзкое нынешнее ере-
си проповедание”89. Згодом диякон Андрій переїхав 
в Україну, на Перемишльщину, де при протекції міс-
цевого владики, жив у монастирі і займався пере-
писуванням книжок90. Є вагомі підстави приписати 
Андрієві Колодинському анонімний полемічний твір, 
створений невдовзі після 1578 р. на Перемишльщині. 
Зокрема, його друга частина є відповіддю на поле-
мічний твір єзуїта Бенедикта Гербеста “Опис дороги” 
(1566 р.)91. Написавши свій твір із православних по-
зицій, автор, однак, підкреслено нейтрально вислов-
лювався про кальвіністів, використовував польсько-
мовні протестантські книжки, надруковані 1560 року 
в Бересті92.

Відповіддю на твір Гербеста з боку протестантів
ан титринітаріїв став “Лист половця Івана Смери  до 
великого князя Володимира”93, найвідоміша ре лі гій
нополітична підробка в Речі Посполитої. Фальсифі-
катори приписали виявлення пам’ятки саме Андрію 
Колодинському94. 

Не виключено, що Іван Федоров зав’язав із цим 
книжником та полемістом якісь творчі контакти. 

Завдяки фінансовій допомозі львівських ремісни-
ків, священиків і була заснована перша друкарня на 
українських землях. Містилась вона, очевидно, у бу-
динку бондаря Адама Торика на Краківській вулиці, 
де в 15731574 рр. друкар мешкав95. 

Є можливість пов’язати з Іваном Федоровим па-
пірню в Новому Ставі біля Луцька. Підставою стали 
два документи, виявлені серед справ Луцького ґрод-
ського суду96. Отже, 5 вересня 1573 року сюди звер-
нувся львівський крамар Бартош. Він позивав підда-
ного луцького домініканського монастиря папірника 
з Нового Ставу Мартина Кобеляку за неповернення 
позики в 110 злотих. Папірник був винен гроші і 
пріору монастиря Северину. Тому останній запропо-
нував купцеві власний “долгь заплатити, а собе его 
(Кобеляку – І.М.) зо вьсими станками его папирними 
до Львова взяти, або где до иншое папирни”. На що 
однак крамар не погодився і наступного дня знову 
прийшов до монастиря. І ось при цій нагоді судовий 
виконавець записав надзвичайно цінне для нас свід-
чення ремісника, який “поведил, иж гроши твои (тоб-
то Бартоша – І.М.) выложил на будоване, на паперню, 
на верстать, а на материю, и на челад, которые при 

Філіграні новоставської папірні
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мне на той роботє были”. Таким чином дізнаємося, 
що саме львівський крамар субсидував будівництво 
папірні і випуск першої продукції. І це він робив у 
той час, коли Іван Федоров організував у Заблудо-
ві друкарню. Як виявляється, новоставський папір 
з’являється в актових книгах міст Волині та Галичи-
ни з 1568 року. Що важливо, є він і в заблудівському 
Учительному Євангелії, праця над яким тривала від 8 
липня 1568 року до 17 березня 1569 року. Натомість 
у львівському Апостолі, який друкувався продовж 25 
лютого 1573 року і до 15 лютого 1574 року, такого 
паперу немає.  Це і зрозуміло, бо саме тоді виник кон-
флікт львівського купця з ремісником. 

Тому, не виключено, що Бартош міг бути лише під-
ставною особою, а фактичним організатором цього 
підприємства став наш друкар. Адже Іванові Федо-
рову, іноземцеві, православному, напевно, не просто 
було замовити папір на підприємстві домініканського 
монастиря. 

Не може не кинутись у вічі і схожість деталей во-
дяного знаку цього паперу із особистим знаком друка-
ря, вперше зафіксованим у його львівських виданнях. 
Філігрань являє собою розташовану в гербовому щиті 
велику літеру  S, з’єднану внизу з меншою літерою N, 
яка графічно нагадує стрілу. Літери є першими буква-
ми топоніму Новий Став  “N[owy] S[taw]”97.

Первістком львівського книгодрукування стала ко-
пія московського Апостола. Причина обрання саме 
такої книги очевидна. Іван Федоров, правдоподібно, 
не мав часу та можливостей для редагування нової 
великооб’ємної книги з традиційного православно
літургічного репертуару. 

Львівський Апостол, праця над яким тривали від 
25 лютого 1573 року до 15 лютого 1574 року, різнить-
ся від московського трохи більшим обсягом і багат-

Видавнича марка  Івана Федорова   
в Апостолі 1574 року
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Львівський Буквар 1574 року
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шим художнім оздобленням. Як самостійний вида-
вець, Федоров мав змогу додати до нього світський 
твір – автобіографічну післямову “Повhсть... ^куду 
начас# и како съвершис# друкарн# сї#”. Без жодно-
го перебільшення можна констатувати: за своїм рів-
нем вона найкраща серед східнослов’янських перед-
мов ХVІХVІІІ століття.

У контексті освітних потреб львівських міщан
українців цілком закономірним є друк Іваном Федо-
ровим у 1574 році Букваря. Він став першим букварем 
у східних слов’ян. На противагу львівському Апосто-
лові, ця навчальна книга не мала попередників, вона 
оригінальна. Її друкар скомпонував на основі різних 
джерел – “вмале ськратив сложих”, врахувавши при 
цьому і місцеву рукописну традицію98.

Не виключено, що Буквар побачив світ раніше від 
Апостола. Друкарі досить часто, готуючи великі ви-
дання, випускали значними накладами малоформатні 
популярні книги. Це дозволяло досить швидко повер-
нути значну частину коштів. До того ж, хоч Буквар і 
датований 1574 роком, однак міг бути надрукований 
попереднього. Бо 1 вересня 1573 року фактично роз-
починався новий 1574 церковний рік.

ПОРТРЕТ ДРУКАРЯ

У львівському Апостолі фронтисписзо бра жен
ням  апостола Луки інший, аніж в московському дру-
ці. Виконавці нової гравюри залишили на ній свої іні-
ціали "ЛП" та "WS", тобто автор малюнка Лаврентій 
Пилипович (Филипович) Пухала та гравер із Кракова 
Вендель Шарфенберг99.

Відомий львівський мистецтвознавець Віра Свєн-
ціцька, аналізуючи цей дереворит, звернула увагу на 
те,  що "реалістичні тенденції знайшли відображення 
на сам пе ред в реаліях, що, правдоподібно, побутували 
в той час у середовищі львівських міщан, в намаганні 
об ри  су ва ти форми людського тіла і, насамперед, в не-
ідеалізованому, майже портретному вирішенні лику 
апос тола, обрамленого буйною масою коротко під-
стриженого волосся і широкою бородою. Мимоволі 
навіть виникакає думка  чи це не портрет самого Іва
на Федорова?"100.

Можна додати ще один аргумент на користь тако-
го припущення, на який, наскільки мені відомо, ніхто 
не звернув увагу. За традиційною іконографією апос-
тол зображався як такий, що пише. На столику або 
в руці святого малювався сувій із першими словами 
книги "Первое оубо слово сътворихъ…". Натомість у 
львівському друці чомусь маємо справу з дублюван-
ням цих слів. Вони написані на сувоєві, який лежить 
на столику. Їх пише Лука і на другому, що в його лівій 
руці. Якщо вважати, що в зображенні святого відтво-
рено портрет Івана Федорова, то можна прийняти гі-
потезу, що тут ми маємо натяк на тиражування святих 
слів, тобто на фах Федорова.

Внесення друкарем до художнього оформлення 
цер ков ної книжки свого портрету не було новиною в 
ки риличному друкарстві. Вже Франциск Скорина по
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Святі Лука та Іоан.
Ікона Л. Пилиповича Святий  Лука з Апостола 1574 року

міс тив до празької Біблії (надрукованій 1517 р. "Кни зі 
Ісуса Сирахова") свій великий дереворитний пор трет101. 
І майже у всіх інших друкованих окремо кни гах Свято-
го Письма він розміщував свій "герб" – осо бистий дру-
карський знак – зображення сонця і пів мі ся ця. 

Якщо цей прихований портрет Івана Федорова 
мав би відтворювати реальні риси друкаря, то інший, 

ство рений його послідовником у друкарській справі 
Михайлом Сльозкою, правдоподібно, вже фантастич-
ний. Йдеться про заставку із зображенями чотирьох 
чоловічих постатей, поміщену у львівському Апос-
толі 1654 року102. В одному з чоловіків, як припус-
кають дослідники, і зображений перший львівський 
друкар103.
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ДЕРМАНСЬКА ОБИТЕЛЬ

Десь на початку літа 1574 р. Іван Федоров виїхав 
зі  Львова на Волинь. У давній літературі цей його крок 
пояснювався тим, що він нібито зазнав банкрутст ва  і 
змушений був піти на службу до князя ВасиляКос
тян тина Острозького (15261608). Однак насправді 
він,  як і більшість європейських друкарів ХVХVІ ст.,  
пристрасно був відданий своїй просвітницькій спра ві, 
у ній бачив покликання, сенс життя104. Саме то ді при 
князівському дворі розпочалися підготовчі ро боти зі 
створення першої у східних слов’ян школи вищого 
типу, планувалося видати перше у світовій практиці 
повне видання Біблії церковнослов’янською мовою. 
Для кожного точасного друкаря випустити таку книгу 
було найбільшим визнанням його професійної май-
стерності. Томуто Іван Федоров і поїхав на Волинь.

Однак найстаріший відомий волинський документ 
про Івана Федорова не пов'язаний ще з Острогом. У 
ньо му він говорить про зайняття ним 5 березня 1575 
року посади управителя Дерманського монастиря. В 
науковій літературі не пояснюється, чому саме сюди, 
а не в Острог, був призначений друкар. До цього, на 
нашу думку, спричинилися різні обставини. Формаль-
но князь В.К. Острозький отримав Острог разом з ін-
шими маєтностями своєї племінниці Гальшки восени 
1573 року. Однак вони ще раніше були незаконно пе-
редані у володіння королеві. І лише новий польський 
король Анрі (Генріх) Валуа, якому необхідна була 
підтримка магната, відрікся від них. Таким чином, 
навесні 1574 р. В.К. Острозький почав приймати ма-
єтності, заміняючи королівських урядників своїми. 
Тоді ж перейшла до нього і острозька волость. Однак 
17 червня цього року Генріх Валуа зрікся польського 
престолу і повернувся до Франції. А його наступник Заставка з портретами чотирьох друкарів
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на польському престолі Стефан Баторій довго не хо-
тів відмовитися від таких великих володінь. Питання 
належності Острога В.К. Острозькому остаточно ви-
рішилось лише у листопаді 1576 року. Цілком зрозу-
міло, що до того часу в цьому місті не було сенсу не 
тільки організовувати видавництво, школу, а й збира-
ти літераторів, друкарів, перекладачів.

Дерманський монастир був досить знаним в Укра-
їні, користувався авторитетом, що проявилось на-
віть у його титулуванні 1538 р. як "ωбители велики# 
лавры Дер̃мани"105. Володіючи п’ятьма селами, був 
він одним із найбагатших православних чернечих 
осередків. 

Село Дермань мало також і вигідне географічне 
розташування, оскільки містилось на півдорозі між 
Дубном, резиденцією В.К. Острозького, і м. Остро-
гом. У монастирі, і це дуже важливо, Іван Федоров 
мав можливість знайти помічників серед монахів
книжників. Про те, що вони тут справді були, свід-
чить наявність тут відносно великої і цінної бібліо-
теки, яка нараховувала "40 посполитих (тобто, не 
літургійних – І.М.) руських книг".

Видавничій діяльності в Острозі передували по-
шуки необхідних списків, для чого були направлені 
пос лан ці до всіх православних народів, на терени 
Свя ще н ної Римської імперії німецької нації. Як і інші 
мо нас тирі України, Дермань мав налагоджені зв’язки 
зі закордонними православними осередками. Крім 
то го, прибутки від великого маєтку можна було вико-
ристовувати для фінансування відповідних поїздок, 
купівлі як в Україні, Білорусі, так і за кордоном ру-
кописів, книжок, оплати витрат на копіювання, реда-
гування і т. ін. Тут же могли жити на повному монас-
тирському утриманні переписувачі, редактори.

Маємо можливість наочно уявити собі, який ви-
гляд мав Дерманський монастир, коли сюди приїхав 

Іван Федоров. У цьому нам допоможе інвентар за 1571 
рік. У ньому відзначено: "Церковні будівлі. Церква 
дерев’яна, невелика, на честь св. Трійці, при ній вбік 
каплиця дерев’яна на честь св.Дмитрія, старого бу-
дівництва". Серед небагатого церковного інвентаря 
відзначено і речі, які повинен був використовувати 
диякон Іван Федоров під час Служби Божої: "Книги 
Євангелія покриті злотогловом, позолочені сріблом, 
оправлені, з простими каменями… Хрест немалий 
позолочений… Кадильниця срібна, біла з срібними 
ланцушками… Крученого срібла в скринці, яке нази-
вають гривеньки, які вішають на образах – сімдесять. 
При них дукат і дві позолочені запонки… 

Деісус або образи в церкві просто мальовані, а один 
образ Святої Трійці з позолотою, на ньому є коронок 
на головах срібних позолочених з камінням три і дві 
малі срібні гривні… Особливі три невеликі образки 
на вівтарі, на двох з них по три срібні позолочені ко-
ронки. Інших образів простих, як в каплиці, так і на 
стіні  вісім. Також сорок посполитих руських книг. 

Дзвіниця, на якій великий дзвін і три малих. 
 На   тій  же дзвіниці є годинник, до нього є всі кола і 
дзвін"106.

Будучи монастирським урядником, Іван Федоров 
повинен був добре знати імена численних місцевих гос-
подарів, бо направляв їх на відповідні роботи, збирав з 
них чинші. І ми маємо можливість дізнатись, як ті дер-
манці називались "по вуличному"107: Мичина Коваль, 
Лаврик, Івашко, Свирид, Ісаєць, Гаркавець, Іванютка 
Олекса, Хведорець, Бухало, Мартинець, Величко, Гос-
тило, Сенець, Козел, Іванець Петрашевич, Коречевич, 
Хведорець Людикович, Юрко Піпуса, Ячина, Масько, 
Іліус, Андреєць, Федорець Батієвич, Курило Батієвич, 
Івашко Батієвич, Мелешко Мацінта, Івашко, Цекічи-
на, Хома, Романець, Якимець, Івашко, Богон, Зданець, 
Бондар, Олешко, Семин Риболов, Іванець Улешко, Ме-
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лешко, Бортник Сесун, Лаврик, Савка, Макарець, Сте-
панець, Гапонець, Гачко, Сенець, Петрашевич108. Жив 
тут і "путний слуга Наїм Гарабурда, служить конем, 
що накажуть"109. З його родичем, Михайлом Гарабур-
дою, Іван Федоров мав уже стосунки іншого характе-
ру, літературновидавничого.

Займаючи посаду управителя дерманського маєт-
ку, Іван Федоров листувався з різними особами та ін-
ституціями, вів господарські книги, укладав чи заві-
ряв угоди про оренду корчми, млинів і т.д. Оригінали 
чи копії таких документів повинні були відкладатися 
в монастирському архіві. Однак протягом чотирьох 
століть монастир часто горів, під час численних воєн 
його неодноразово грабували польські війська, тата-
ри. Тому до наших днів і не збереглись ці акти. Але 
вдалось натрапити на їх анотації, які виявилася цін-
ним джерелом до біографії Івана Федорова. Першу 
з них пощастило виявити у відомому дослідникам 
фонді Радзимінських (Львівська національна науко-
ва бібліотека НАН України)110. У реєстрі документів 
Дерманського монастиря згадується "Лист, писаний 
у Дубні 2 травня 1576 року від ясновельможного їх 
милості Костянтина Острозького. Щоб (управитель – 
І.М.) не залучав білашівських підданих до тяглої по-
винності, лише щоб вони несли військову службу"111. 
В анотації адресат не названий. Але як відомо з давно 
опублікованих матеріалів, управителем маєтку Дер-
манського монастиря був саме Іван Федоров. Зміст 
листа, незважаючи на лаконічність виписки, зрозумі-
лий: Іванові Федорову належало звільнити селян з с. 
Білашева від тяглої повинності, за якою вони орали 
своїм інвентарем і худобою монастирську землю.

Анотація листа подібного змісту міститься у фон-
ді Дерманського монастиря. На цей раз вже у Києві, в 
Центральному державному історичному архіві Укра-
їни. Хоч і тут адресат не названий, але, без сумніву 

тут йдеться про Івана Федорова: "4 травня 1580 року 
в Здолбиці. Лист від київського воєводи князя Кос-
тянтина до острозького друкаря. В ньому мова йде 
про те, щоб звільнив від робіт білашівських підда-
них, які повинні бути готовими до війни"112. Йшлося 
про зобов’язання білашівських підданих "на воєнну 
службу виправляти два коні" (двох вершників)113. Бі-
лашівці мали взяти участь у війні з Росією. Ця, зда-
валось би, маловартісна згадка, дозволила продовжи-
ти час перебування друкаря на посаді дерманського 
адміністратора ще на чотири роки, бо останній на 
той час з відомих документів походив з вересня 1576 
року. Необхідно застерегти, що ця посада після осені 
1576 р. вже була суто номінальною і являла собою 
компенсацію друкареві за організацію видавництва в 
Острозі.

9 серпня 1575 року, невдовзі після переїзду в Дер-
мань, Іван Федоров фігурує у документах Луцького 
грод ського суду вже як Іван Друкар114. Але відомо, що 
піс  ля двох львівських видань 1574 року й аж до 1578 
ро ку він не друкував жодної книги. Чому ж його так 
на зи ва ють волиняни? Можливо, до стабілізації стано-
вища з приналежністю Острога друкарня початково 
фун  к ці о нувала в Дермані. Тут могли бути випущені 
якісь малоформатні видання, які не дійшли до наших 
ча  сів. Адже львівський Буквар віднайдений відносно 
не  дав  но. 

Те ж саме можна сказати і про Буквар 1578  р. ві-
домий лише в двох дефектних примірниках. Не ви-
ключено, що він взагалі вийшов не в Острозі, а у 
Львові чи Дерманському монастирі. Нагадаймо текст 
титульної сторінки 

"Всесилною десницею вышн#го Бг̃а, оумыш ле
нїем и промышленїемъ бл̃гочст̃иваго кн̃з# Конь с
т#нтина Коньст#н̃тиновича Кн̃#жати острозскаго…  
Повелhвшу ему оустроити домъ на дhло книг̃ 
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печатныхъ. К тому же еще домъ и дhтемъ къ наоуче-
нїю, въ своемь ^ч̃изном и славномъ градh Острозh, 
еже есть лежащїй въ земли волыньстеи. И избрав-
ши мужеи, въ бжст̃венномъ писанїи искусныхь, въ 
греческомъ языцh, и в латиньскомь, пачеже и в рус-
ком. И приставї ихъ дьтищному оучилищу. И се# ради 
вины напечатана сї# книжка по греческїи альфа вита а 
по рускїи азь буки. Перваго ради наоученї# дhтьскаго. 
Многогрhшнымъ Іоанномь Феодоровичемъ"115. 

На звороті титульної сторінки розміщений герб 
В.К. Острозького і дата 18 червня 1578 року. Наяв-
ність герба ще не вказує на вихід книги в Острозі. 
Адже Іван Федоров в львівському Апостолі помістив 
герб свого, на той час вже покійного патрона Григо-
рія Ходкевича. Дослідження післямови львівського 
першодруку засвідчують, що власні тексти видань 
Івана Федорова не мали в собі нічого випадкового, 
детально продумувались і часто несли певний прихо-
ваний зміст. Тому звертає на себе увагу той факт, що 
в Букварі 1578 р., єдиній серед відомих федорівських 
книг, немає прямої вказівки на її випуск в Острозі. 
Не зовсім зрозуміло, хто вказував "устроити дом на 
діло книг печатных…, дом и дітем к наученію": Бог 
– В.К. Острозькому чи князь – Федорову? Училище 
вже було створене, бо для нього випускалась книга. 
Чого, одначе, не можна сказати про друкарню, яку 
лише "повелевалось устроити". 

Як відомо, Іван Федоров виїхав зі Львова, зали-
шивши у закладі два верстати. У цьому ж зв’язку по-
трібно звернути увагу на певний факт. У сучасному 
листі королівського секретаря Я. Пєтровського до ко-
ронного маршалка Л. Опалінського від 3 липня 1578 
року зі Львова говорилось про страту тут Івана Під-
кови, очевидцем якої Петровський був. Між іншим, 
відзначалося: "Дивна річ, як його тут весь простий 
народ жалує, книги, пісні про нього друкує…."116. У 

Львові, при королівському дворі, існувала друкарня, 
якою керував В. Лапчинський і яка випустила три ви-
дання. Зрозуміло, вона б не друкувала книги, присвя-
чені героєві, якого наказав стратити король. Водночас 
в Україні не було інших друкарень, аніж закладених 
саме у Львові федорівської, чи гіпотетичної волин-
ської. Однак друкувати такі видання в князівській 
типографії було небезпечно. Адже тоді і так вже по-
ширювалась неприхильна для В.К.Острозького ін-
формація про його раніші контакти з молдовським 
воєводою. Буквар вийшов на третій день після страти 
Підкови 16 червня, десь тоді ж мали з’явились і ці, ще 
не віднайдені друки, які прославляли господаря. Ми 
нічого не знаємо про їх тексти. Одне безсумнівно, в 
них не могло бути навіть натяків на пов’язаність ви-
дань із князем В.К.Острозьким. Тому, на наш погляд, 
вони, як і підготовлена в Острозі Азбука, були надру-
ковані в Львові чи Дермані.

Таку гіпотезу підтверджує факт іменування ост-
розького Нового Завіту з Псалтирем 1580 р. як "прьвіи 
овощь ^ дому печатнаг свого острозскаго"117.
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У ПОШУКАХ СПИСКІВ  
СВЯТОГО ПИСЬМА

У передмові до Острозької Біблії говориться про 
здобуття потрібних текстів у європейських держа-
вах, насамперед серед народів православної традиції. 
Туди були вислані відповідні листи та освічені люди: 
"Много странъ далекихъ вселенны# проход#, "ко 
римскі# предhлы, тако и кандійскї# островы, паче 
же много монастырей грецкихъ, сербъских и болгар-
ских, даже и до самаго... пречст̃наг̃ Іеремї# архиеппса̃ 
Констан̃тина града, …доидохъ, требу# съ тщанїемъ 
и моленїемъ прилежнымъ тако людїи, наказаных въ 
писанїах свт̃ыхъ еллинскихъ и словенских, "коже 
изводовъ добрh исправленыхъ и порока вс#каго 
кромh свhдетельствованыхъ"118.

Низка опосередкованих даних свідчить, що за 
списками Біблії був відправлений й Іван Федоров. І 
виїхав він на південь у 1578 р. зі Львова, після того, 
як, правдоподібно, надрукував “книги і пісні” про 
страченого молдовського господаря Івана Підкову та-
Буквар119.

Саме тоді до Львова прибуло багатьох відомих 
політичних, релігійних та культурних діячів Речі По-
сполитої. Пов’язане це було із перебуванням тут від 
12 травня до 15 вересня 1578 року короля та його най-
ближчих урядовців. Як зазначено в українському лі-
тописі, тоді ж "Баторій бул во Лвові і поїхал на лови, а 
казал козака Подкову стяти, бо посол турецький скар-
жил на него, же татарув біял і до Польщі недопущал. 
Того ж року земля тряслася"120.

Якщо Іван Федоров друкував книги і пісні про Іва-
на Підкову, то повинен був близько знати оточення 
господаря. Їхні імена дізнаємося у зв’язку з переда-
чею одягу Івана Підкови міському Успенському хра-

мові. Тоді згадані молдовани Кречок Гарбуш, Григер 
Колич, Олекса Тотернак, Петрашко Пітор, українець 
Іван Русон, а також виконавець заповіту Ян Ходкевич 
і священик Іван121. Після страти Підкови його моги-
лу в Успенській церкві 30 червня відвідали Андрій 
Курбський із дружиною, королівський секретар Ста-
ніслав Жолкєвський122. У вересні в гродських доку-
ментах згадується Мальхер Панєвський, чоловік Ма-
ріам, сестри померлого в Росії молдовського воєводи 
Богдана123. Перебував наїздами і В.К. Острозький. 27 
червня він фігурує у львівському суді у зв’язку з во-
лодінням замком у прильвівському Старому Селі124. 
Однак невдовзі виїхав, бо в першій половині серпня 
відбулось весілля його доньки у волинському м. Дуб-
ному.

Королівську канцелярію супроводжувала т. зв. лі-
таюча друкарня – філія відомої краківської видавни-
чої фірми Ніколая Шарфенберґа. Її керівник Валєнти 
Лапчинський мав право “вільно продавати книжки, 
папір і пергамент у містах постою монарха”125. Готу-
ючи саме в цей час друк першої у світі повної Біблії 
церковнослов’янською мовою, Іван Федоров, напев-
но, налагодив із ним контакти (ознайомлення з тех-
нікою, закупівля паперу тощо). Відомі три видання, 
які випустив Лапчинський у Львові. Автором двох 
антипротестантських проповідей був Станіслав Со-
коловський, придворний проповідник. Власне з ним 
пов’язаний один цікавий факт. У посвяті папі рим-
ському Григорію ХІV у своїй книзі, виданій пізніше 
у Кракові, він згадує: “Коли я з королем прибув до 
Львова, випадково познайомився там із певним гре-
ком архимандритом, людиною вченою й обізнаною... 
Розповів він мені, що до його патріарха ці єретики 
(протестанти. – І. М.) з Німеччини недавно присла-
ли послання”. Пропозицію об’єднання з ними патрі-
арх відкинув. “Оскільки той грек повинен був їхати 
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до Константинополя, я попросив, аби переслав мені 
копії тих листів, особливо патріарха. Обіцяв мені з 
охотою якнайшвидше виконати. Що і зробив”. Соко-
ловський наводить супровідну записку грека, з якої 
дізнаємося про його ім’я – Теолепт, що він, повернув-
шись, перебував при палаці патріарха в Константи-
нополі, там, “де жив і раніше”126. Обіцяну копію лис-
та патріарха він передав через якогось вірменського 
священика127. При нагоді просив прислати книжки і 
підтвердив готовність до подальшої співпраці. Деякі 
дослідники вважають, що Теолепт був одним із двох 
посланців, яких патріарх спрямував у причорномор-
ські краї для збору пожертв, і що дещо пізніше він 
сам очолив константинопольську православну ієра-
хію128. Характер його поїздки в 1578 р. підтверджує і 
запис у книзі видатків королівського двору: “Теолеп-
ту, Константинопольському архимандритові, милос-
тині з ласки короля по представленню пана Іржичека 
у Львові 15 злотих”129. Не виключені якісь напівофі-
ційні контакти і зацікавленість стосовно Теолепта з 
боку королівської адміністрації (в ті часи грецькі іє-
рархи зазвичай були й інформаторами). Бо це єдиний 
відомий мені випадок, коли ревний католик Стефан 
Баторій дав ялмужну високому грецькому православ-
ному достойникові, який жив, нагадаю, в Константи-
нополі, столиці Оттоманської імперії.

Відвідуючи українські землі Речі Посполитої, Тео-
лепт не міг не зустрітись із В.К. Острозьким, відомим 
своїми пожертвами грецькій та південнослов’янським 
церквам. З іншого боку, особливо наближена до па-
тріарха особа, високоосвічений, обізнаний в сучасній 
книжності діяч становив для князя Острозького (і Фе-
дорова) значний інтерес. Як знавець грецької мови він 
міг редагувати грецькі тексти Букваря 1578 року. Але 
основне – кращого посередника в отриманні списку 
Біблії з Константинополя в той час годі було знайти.

Деякі дослідники вважають, що саме Іван Федо-
ров був висланий до Царгорода. Підставою для них 
служить заява, подана до львівського маґістрату 22 
жовтня 1579 року Іваном Сербином із Сучави, де 
він знімав всі претензії стосовно Івана Федорова (в 
якому історики вбачають друкаря) у Молдові та зем-
лях Туреччини. У зв’язку з цим Є. Нєміровський на-
водить примірник Острозької Біблії, подарований 
слугою В.К. Острозького (як він гадає, друкарем) до 
сербського монастиря Раваніце130. Час, коли Федоров 
міг поїхати на Балкани, судячи з відсутності архів-
них згадок про нього і його друків, визначено черв-
нем 1577 – березнем 1578, червнем 1578 – березнем 
1579 років. Правдоподібніше, що це могло відбутись 
у другий із названих періодів, бо до нього належить 
заява Івана Сербина та приїзд із Царгорода архиман-
дрита Теолепта.

Мандрівники та монахи, відправляючись на дале-
кі відстані, зокрема на Балкани, з міркувань безпеки 
приєднувались до купецьких валок, а ще краще – до 
дипломатичних місій. На час перебування у Львові ко-
ролівського двору сюди приїжджали численні посоль-
ства, з якими і могли виїхати Теолепт та Федоров.

23 травня прибув чауш (посланець султана. – 
І. М.) Мехмед131. За три дні до страти Івана Підкови, 
яка відбулась 16 червня, він виїхав із міста. Присут-
німи на страті були лише молдовські посли Балика 
та Строїч132. 22 червня разом із польським послом у 
Константинополі Анджеєм Тарановським прибули 
чауш Сулейман та посланець татарського царя Ібрагім 
(Бєлєцкі)133. 28 серпня зустрічали чауша Гусанбека з 
Білгородського санджака134. У листі Яна Пєтровсько-
го від 30 серпня повідомлялось, що “ні чауша Сулей-
мана, ні Бєлєцкого ще не відправили, бо татарам по-
трібний К. Острозький, котрого ждуть із дня на день”. 
У той же час декілька днів тому прибув інший чауш 
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Вид Константинополя. 
Гравюра початку ХVІІ ст.
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– Ахмед, який в Мальборку врегульовував справи ту-
рецького купця135. Мова йшла про купця, якому ще 26 
лютого король видав у Варшаві проїзну грамоту. В ній 
ішлося про те, що “Андрій Шверо, купець імператора 
Його Милости турецького… до нас приїхав, просив, 
аби ми йому дозволили разом з помічниками Яном 
Чамадурою та Яном Конаном та іншими своїми слу-
гами, покупками, товарами, які зі землі московської в 
землю турецьку вертаються, через нашу державу та 
кордони проїхати”136. З цими купцями, вочевидь, гре-
ками, прибув і сам Ахмед. Він, до речі, користувався 
особливою прихильністю султана. У листі Яна Пє-
тровського від 10 вересня повідомлялось, що “турки 
і татари сьогодні або завтра повинні виїхати, дарунки 
при одному з чаушів посилаємо і посла Бронєвського 
при ньому”. Наступного дня їх усіх прийняв у себе 
В.К.Острозький137. 11 вересня у львівському суді зро-
бив запис “Гюльнат з села Чурташе в землі султана, 
другий посол татарського царя”138, а наступним днем 
датована інструкція Марціну Бронєвському (послу до 
перекопського царя) і лист короля султану139.

Дипломатичні місії і купецька валка виїхали 13–
15 вересня. З ними і могли поїхати Іван Федоров та 
Теолепт. Причому, до Кам’янця вони могли їхати з 
Марціном Бронєвським (†1593), непересічною осо-
бистістю, який під час цієї поїздки в Орду створив 
відомий “Опис Татарії”. 

Їхній шлях за кордонами України можна відтвори-
ти за російськими шляховими записками ХVІ століт-
тя. Цікаво, що, описуючи церкву св. Миколая в Яссах, 
анонімний автор порівнює її з церквою Миколи Ґос-
тунського в Москві140. А в ній, як відомо, Іван Федо-
ров був дияконом. Тому не виключено, що цей опис 
міг створити й Іван Федоров, людина, як ми знаємо, 
не позбавлена літературного таланту141. 

Маємо можливість за допомогою цього подорож-

ника відтворити шлях, яким, правдоподібно, і поман-
дрував друкар. Маємо можливість з його допомогою 
дізнатись про тогочасну архітектуру деяких поселень, 
де робились зупинки (стани). Правда, в подорожни-
кові відтворено не весь шлях, але лише той, що роз-
починався з Кам’янцяПодільського, куди російські 
купці потрапляли з боку Східного Поділля:

"Каменец городок каменной, с Можайск, стоит на 
каменном острову. Под ним река с Яузу, а от того го-
рода пошла меж двух гор каменных, а березы у нее 
высоки, камень синей, синей, и утесь. Да обошла та 
речка около горы каменные ж и пришла тут же к ка-
менному городу, маленко опять не сошлась, только 
сажней с 30, да встретилась, с Московской стороны, 
от городка на лево и пошла меж гор же. А на том мес-
те, где та река сошлась, от городка к тому острову, 
от которого обошла, мост деревянной на каменных 
столбах. А от того острову, круг которою та река обо-
шла с Китайгород и на том острову стоит посад и 
торг. А стены круг посаду нет, потому что тот ост-
ров каменный, от воды добре высоко, утес же сверху 
до воды впрям саженей 10. А место людно и торги 
добры. А у города ворота одны, а у посаду, что на 
каменной горе, двои ворота; в ниских местех, ….. и в 
тех местех по обе стороны ворот нет. К горам стены 
придельные, каменные сажень по пятидесяте и бол-
ше…"

Наявний в пододорожнику і опис Хотина. "Город 
каменный, не велик, мало поболши Дьячих Изб. А 
река под ним Днестр, поболши Москвы реки, а по-
саду немного, только з Болванье. От города от Хотени 
10 верст река Прут, с Москву реку … 

В селе в Степанцовцах 3 церкви да торг, а посаду 
дворов 150... От села от Степанцов до посаду до Яс, 
где живет волоский воевода, поль 50 версть. А горо-
да во Ясех нет, потому что турский цар города туто 
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поставить не велит. А около воеводцого двора стена 
каменная и полати. А в церквh и во Ясех 10 и болши, 
каменные и древянные, а соборная церковь Никола 
чюдотворец болшии Николы Гостунского и выше… 
И стоит та церковь против воеводцкого двора. А под 
посадом речка маленка да пруд, а посад с Ростов. А 
торги добры, лавок много и товары есть всякие… 

В Волоской же земле город Сычав (Сучава – І.М.) 
– тово ж воеводы, а прет сего в том городе живали 
волоские государи. И воеводцкой двор в том городе 
есть. А ныне в том городе турской и волоским госу-
дарям жити не вели, для того что тот город блиско 
литовского рубежу, чтобы волоским воеводам нелзе 
бегати к цысарю, в Литву…

Стан был в посаде в Правоте. А стоит тот посад в 
до лу меж двух великих гор, а горы высоки, каменные, 
что береги камень утес. А в долину их тех гор от того 
по саду до ровного места. А сказывали тутошные лю
ди, что истари то место было пролива морская, да 
выш ла в Чермное море. А над посадом на горе на 
бе ре гу был городок каменный. Ныне пуст и разорен, 
тол ко еще две башни и ныне стоить скраю. А коли бы
ло тут меж гор море, тогда люди жили в городе на го
ре, для того что к тому горотку карабельной пристав. 
А както место стало сухо и люди, покиня городок, со-
шли жити в дол, а сколь давно, того не ведают…

Стан был в болгарском селе в Ченге, а под селом 
река болши Яузы. А имя ей Каменник. А от посаду 
от Правотей верст с 15, а ехати к нему все горами да 
лесом. А стоит то село ниж гор вдолу. А против его 
за рекою великие горы, а словуть те горы Болханы. 
А дорога к Едрину одна в гору, а другая дорога тою 
рекою, что под селом вверх меж гор…

Стан был у торшку, словет Хапота. Ту зделана 
мечеть, а у них словет Чюмалы. А около ее, что мо-
настирь, ограда каменная да полаты, в избы место и 

поварни в стене же поделаны. А живут в тех пола-
тах турские дербыши в чернцох место… Да тут же 
зделаны полаты великия для приезжих людей. А ста-
нет в одной полате человек 50 и с лошадьми; и тем 
людем дають ести на день двожды… А словуть у них 
такие места иматрhда. И в иных местах во многих у 
них по дорогам такие места поделаны, инде царство 
стройнее. А в ыных местех паши и всякие люди таки 
места устраивают и дают приезжим людеи ясти и ло-
шадем по 3 день. А учнет хто стояти в одном месте 
болши Зх день, и тому не станут давати ничего… 

Селивреи… стоит тот городок у моря на берегу на 
горе, а посад невелик. 

Стан был в крестьянском селе у моря на берегу. А 
з того стану до посаду до Биокчекмечей верст с 5. 
А под посадом прилива морская. А через проливу, к 
посаду идучи, мост каменной с пол версты на сводех 
каменных же. А от того посаду до другово посаду до 
Кучюкьчекъмечей верст с 70. А под посадом проли-
ва ж морская, а через проливу к посаду мост камен-
ной на сводех каменных же. А от того посаду до Царя 
города верст с 8"142.

Подорож від Кам’янця до Константинополя, за 
цим описом, три вала півтора місяці. Тому, якщо Іван 
Федоров і Теолепт їхали до Царгорода разом із чау-
шем Ахмедом, то вони прибули б туди приблиз но в 
середині листо пада143. Повертатися в Україну взим-
ку цим шляхом було вже досить складно. Але можна 
було пере че ка ти кілька місяців у монас ти рях Греції, 
Сербії, Болгарії, вив чаю чи їх багаті бібліотеки, купу-
ючи чи копіюючи необхідні книги. Ціка во, що в бе-
резні 1579 р. Вільнюс, на шля ху до Москви, відвідав 
“Мехмед Челебі, син Мухамеда, турецький купець, 
сприяти яко му просив особисто султан”144. З ним і міг 
повер нутися в Украї ну Іван Федоров.
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"ВОЛИНСЬКІ АФІНИ"

Фундатором культурноосвітнього та видавничо-
го центру в Острозі став В.К. Острозький, найбіль-
ший магнат держави, нащадок самого св. Володимира, 
єдиний аристократ держави, який дозволяв собі іме-
нуватись як незалежний правитель – "Божою милістю 
князь"145. Від батька, гетьмана Великого князівсва Ли-
товського, він успадкував значні володіння, які з часом 
у декілька разів збільшив, ставши найбільшим після 
короля магнатом Речі Посполитої146. Такі маєтності, 
як і знатне походження, дозволили В.К. Острозькому 
посісти і впливові держані посади волинського мар-
шалка, і володимирського старости (1550), київського 
воєводи (1559). Концентрація великої влади і багатств 
давала змогу йому продовж 50 років відігравати зна-
чну роль у політичному житті Речі Посполитої. 

Вибір князем Острога для влаштування академії, 
друкарні і літературнонаукового гуртка був невипад-
ковим. Насамперед з престижних міркувань, йому 
важливо було те, щоб розмістити їх в "домоначально-
му граді" – місті, яке дало назву родові – і в одному 
з осередків православної ЛуцькоОстрозької єпархії. 
Саме батько князя, великий гетьман Великого кня-
зівства Литовського К.І. Острозький (14601530)147, 
домігся визнання за новозбудованою бл. 1521 ост-
розькою замковою Богоявленською церквою статусу 
кафедрального собору148. Князівський двір (в Острозі 
та Дубні) став центром політичного життя України в 
останній чверті ХVІ ст. – на початку ХVІІ століття.

Місто мало відповідну матеріальнотехнічну базу 
для академії та друкарні. Острог на той час належав 
до найбільш економічно розвинутих приватних міст 
України149.

Князі Острозькі та Заславські. 
Гравюра 1578 року

В.К. Острозький споруджував школу "майже з 
королівським розмахом"150. Правдоподібно, що князь 
видав значні кошти і на видавництво. Адже, напри-
клад, друк великоформатної та великотиражної Біблії 
вимагав значних видатків на папір, шрифти, оформ-
лення. 

Його заснування було у прямому зв’язку із зас
ну ванням школи вищого типу, школи "семи вільних 
на ук". Однак острозька докорінно відрізнялася від 
аналогічних західноєвропейських чи польських на-
вчальних закладів насамперед своїм активним вико-
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ристанням грековізантійської культурної спадщини. 
Унікальність та оригінальність її виявилися і в тому, 
що відповідно до культурних та політичнорелігійних 
потреб України тут своєрідно інтерпретували гума-
ністичну ідею "тримовного ліцею" (тобто гебрайсько
греколатинського). Православний характер школи 
зумовив заміну гебрайської церковнослов’янською 
мовою151.

Вперше ідею тримовної школи, покликаної готува-
ти видання Біблії, висунув і спопуляризував у Європі 
Еразм Роттердамський (14671536). Її засади послі-
довно втілював у життя іспанський кардинал Фран-
сіско Хіменес. Він заснував університет в Алкалі та 
зініціював випуск першої у світі друкованої багато-
мовної Біблії (гебрайською, грецькою, латинською і 
халдейською мовами), так званої Комплютенської по-
ліґлоти (1517 – 1577).

Прямо чи посередньо еразмівський тримовний 
ліцей послужив за прообраз школи в Острозі, що за-
свідчують книжки, які передували виходові тут пер-
шої повної друкованої Біблії церковнослов’янською 
мовою. Всі вони призначалися для школи. 

ОСТРОЗЬКІ ВИДАННЯ

Підбір матеріалу в Букварі, який побачив світ 18 
червня 1578 року, добре ілюструє ті завдання, які по-
стали перед новим українським культурноосвітнім 
центром. Титульна сторінка, яка є нетрадиційною, по 
суті, становить собою коротку передмову. З неї і дізна-
ємося про організацію в цьому місті слов’яногреко
латинської колегії, видавництва, літературнонаукового 
гуртка з яскраво вираженою антикатолицькою спрямо-
ваністю. Основу книги становить львівський Буквар. 
Однак вищі потреби острозького культурноосвітнього 
осередку спонукали Федорова до розширення його 
змісту. Додається грецький алфавіт і надруковані пара-
лельно грецькою і старослов’янською мовами молит-
ви. Іншим нововведенням, поява якого мала неабиякий 
культурнополітичний аспект, стала відома пам’ятка 
староболгарської літератури “Сказаніє како состави 
святий Кирил Философ азьбуку по язику словенску и 
книги преведе от греческих на словенский язик” Чор-
норизця Храбра (X ст.). Цей же додаток служив для 
історичного та політичного обґрунтування острозько-
го варіанту "тримовної школи", для доведення рівно-
правності слов’янської мови із класичними. Завдяки 
своїй незгасаючій політичній актуальності цей твір, 
в умовах тогочасної ідеологічної боротьби в Україні, 
отримав виразне антикатолицьке звучання. Можна 
навіть вбачати в ньому приховану відповідь знаному 
єзуїту Петрові Скарзі, який рік перед тим гостро ви-
ступав проти старослов’янської мови та книжності в 
своєму полемічному трактаті “Про єдність Церкви...” 
Говорячи про "Сказаніє…", треба наголосити, що вво-
дячи такий високохудожній твір у підручник, Федоров, 
без сумніву, ставив за мету прищепити дітям патріо-
тичні та православні, і в той час вже антикатолицькі, 
погляди. 

Князь Василь Острозький.
Медаль кінця XVI ст.
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Острозький Буквар 1578 року
Чорноризець Храбр «Сказаніє…»  
(Острозький Буквар 1578 року)
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Грекоцерковнослов’янський Буквар 1578  р. – еле-
ментарний підручник двох мов з острозької лінгвіс-
тичної тріади, на вже цитованому титулі якого була 
задекларована ідея „три мов ної школи”. До речі, в Ост-
розі не дру ку валися латинські тексти. Це, вочевидь, 
зумовлювалося небажанням порушувати монопольні 
права про тегованих королем польських друкарень, що 
мо гло стати формальною підставою для закриття та-
кого по тужного православного видавництва.

Через два роки з’являється Новий Завіт разом із 
Псалтирем. Малий формат, дрібний шрифт, розта-
шування Псалтиря, за яким тоді щоденно навчались 
грамоти та співу, на початку – засвідчують шкільне 
призначення видання. А цитування в передмові слів 
апостола Тимофія "сї# предажде вhрным чл̃ком иже 
доволни будут і иныхъ наоучити"152 і доданий до Но-
вого Завіту тематичнопредметний покажчик Тимо
фія Михайловича – говорять про його богословську 
скерованість. 

Новий Завіт із Псалтирем мав нелітургічне засто-
сування, призначався він для індивідуального озна-
йомлення. Проте видавці явно не планували обмеж-
увати його використання душоспожитним домашнім 
читанням. У передмові прямо говориться про потребу 
застосування книги в тогочасній боротьбі зі зростаю-
чою католицькою релігійноідеологічною експансією. 
Привертає до себе увагу Новий Завіт. Саме цю части-
ну Біблії найбільше досліджував Е.Ротердамський; 
він, власне, вперше видав Новий Завіт грецькою мо-
вою. Його ж таки, поряд із творами отців Церкви, 
вчений поклав в основу своїх богословських курсів, 
читаних у Кембриджі.

У тому ж таки 1580 році Іван Федоров друкує пер-
ше у східних слов’ян довідкобібліографічне видан-
ня. Йдеться про алфавітнопредметний покажчик до 
Нового Завіту, т. зв. "Книжка, собраніє вещней нуж-
нійших". Уклав його Тимофій Михайлович.

"Книжка" Тимофія Михайловича
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Через рік, 5 травня 1581 року, виходить в Остро-
зі т.зв. "Хронологія" Андрія Римші – "Которого с# 
мhсяца што за старых вhков дhело короткое описа-
нїе". З поліграфічного боку це листівка, форматом в 
аркуш, з текстом на обох внутрішніх сторінках. Це 
перелік старослов’янською, староєврейською та 
українською мовами місяців року, з доданим до кож-
ного місяця дворядковим віршем на сюжет із старо-
завітної історії. Судячи з формату і змісту видання, 
воно призначалось для навчання в початкових класах 
Острозької академії і було першим у кириличному 
друкарстві окремим виданням поетичного твору. 

Дидактичною метою видання, напевно, було зау-
чування "спудеями" напам’ять назв і порядку місяців 
із паралельним засвоєнням у легкодоступній віршо-
ваній формі біблійних подій; сприяло це також роз-
витку елементарних навиків віршування.

Одним із найкращих європейських друків ХVІ ст. 
стала Біблія, підготовлена острозьким літературно
науковим гуртком і надрукована Іваном Федоровим. 
Поява книги в кириличному друкарстві була результа-
том релігійного, культурного і суспільнополітичного 
розвитку України, наслідком і необхідністю тогочас-
них міжконфесійних ідеологічних змагань.

Підготовка в стінах академії Біблії ініціювала ви-
роблення певного стандарту церковнослов’янської 
мови для всіх слов’яноправославних народів у XVI 
– XVII століттях. 

Перша передмова Біблії, написана від імені князя 
В.К. Острозького, надрукована старослов’янською 
та частково грецькою мовами. Звідси дізнаємося про 
отримання необхідних для друкування книги списків 
із різних європейських країн. Не без політичного під-
тексту підкреслюється, що основний текст був отрима-
ний "^ бл̃гочестива и въ православїи изр#дно сїателна 
гсд̃ар# и великаго кн̃з# Іоанна Василїевича москов-
скаго и проча# бг̃оизбраннымъ мужемъ Михаиломъ 

"Хронологія" Андрія Римші

Гарабурдою писаремъ Великаго кн#зства литов̃скаго 
съ прилhжнымъ моленїемъ испрошеную"153. 

При другій передмові і віршах вказане авторство 
Герасима Смотрицького. Не випадково його ім’я, по-
ряд з іменем друкаря Івана Федорова, фігурує у цій 
першій у світі повній друкованій кириличній Біблії. 
Йшлося про те, щоб виділити саме українського та 
російського діячів, а не греків, прибулих із Риму. 

Натомість грецькі тексти першої передмови і 
другого варіанту післямови (1581) мали на меті за-
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декларувати високий рівень тутешнього центру, до-
зволяли ознайомитись з історією створення книги 
західному та грецькому читачеві, необізнаному зі 
старослов’янською мовою.

Не дуже зрозуміло, чому це в час війни Речі По-
сполитої з Росією, в книзі досить позитивно згаданий 
московський правитель. Двозначність, навіть певна 
пікантність ситуації полягала в тому, що в серпні 1581 
року той таки Михайло Гарабурда у складі загонів 
Кшиштофа Радзивіла воював проти російських військ. 
2529 серпня вони здійснити кіннотний рейд аж над 
Волгу, до міста Ржева, "загрожуючи безпосередньо 
Іванові Грозному, який знаходився тоді в Старіці"154.

Можливо, що саме ці військовополітичні події 
вплинули на датування Острозької Біблії. Як відомо, 
на титульному аркуші стоїть дата ≠а̃фп̃а (тобто 1581). 
Така ж є і в передмові В.К.Острозького, і в одному з 
варіантів вихідних даних на останній сторінці книги 
– 12 серпня 1581року. У другому ж варіанті післямо-
ви бачимо дату 12 липня 1580 року. Таку різницю по-
яснюють тим, що книгу спершу планували закінчити 
у 1580 році. Однак, не виключено, що через згадані 
військові дії спершу вирішили датувати вихід книги 
попереднім, менш "драматичним" роком155.

Титул Острозької Біблії Вихідні дані Острозької Біблії
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Острозька Біблія
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"ПОСПhШНИКИ И 
ЕДИНОМЫСЛЕНИКИ"

Хто ж допомагав Івану Федорову у випуску во-
линських видань, з ким він налагодив книжні та літе-
ратурні контакти?.

Про них знаємо не дуже багато. В основному такі 
відомості містяться в острозьких друках, у кодексі 
відкритих послань Андрія Курбського, в листуванні 
високих достойників польської католицької церк-
ви та Ватикану. Якщо про одних є відомі поодинокі 
біографічні факти, збереглись створені ними кни-
ги, то про інших відомості обмежувались окремими 
принагідними згадками в документах, пов’язаних з 
Іваном Федоровим, острозьким культурноосвітнім 
центром, князями Острозькими. Насамперед потріб-
но згадати Герасима Смотрицького (†осінь 1594)156. 
Його ґрунтовна освіта, висока ерудиція, напевно, 
пов’язані з тим, що він походив з родини спадкових 
книжників. Його батько, дяк Данило у м. Смотричі, 
скопіював україномовні "Пасії" (Страсті Христові)157. 
Не виключено, він тотожний з "дячіще… Даниле и 
прозываемый Новицкий, а родом з повhту воло-
димирског… ис Студены Воды", який переписав у 
КиєвоПечерській лаврі 1571 року Мінею158.

Очевидно, Г. Смотрицький здобув домашню осві-
ту при батькові, бо в передмові до Острозької Біблії 
говорить, що училища не бачив. Відомо, що був грод-
ським писарем у Кам’янціПодільському, а принай-
мні від 1576 р. займав впливову посаду підскарбія 
В.К.Острозького. Із організацією Острозької акаде-
мії став її першим ректором, правдоподібно, очолив 
літературнонауковий гурток. Лише його ім’я як ре-
дактора, поряд з Іваном Федоровим, згадано в поза-
канонічних текстах Острозької Біблії. Він є автором 

її двох передмов. У 1587 р. Г.Смотрицький створив 
православні полемічні твори "Ключ царства небесно-
го", "Календарь римски новы". 

Автором тексту т.зв. Хронології був Андрій Рим-
ша (†після 1595), білоруський шляхтич, кальвініст, 
слуга зятя В.К. Острозького, також кальвініста 
КшиштофаМиколи Радзивіла159. Оскільки знав ла-
тинську та староєврейську мову, є підстави вважати, 
що здобув добру освіту. В.К. Острозький у листі до 
К.М. Радзивіла від 9 травня 1581 року згадав про 
його невтішний астрологічний прогноз: "Математик 
пан Римша на підставі розташування світил написав, 
що рік у всьому винний і що люди до Стрітення все 
повинні робити навпаки"160. Окрім співпраці з видав-
ництвом, він міг тоді викладати в Острозькій академії 
власне математику.

19 березня 1582 року львівський художник Лав-
рентій Пилипович засвідчив у суді, шо "протягом 
двох років підготовляв і навчав живописному мис-
тецтву юнака Гринька Івановича з підляського міста 
Заблудова", відданого йому на навчання Іваном Фе-
доровим. Зробивши для друкаря два типи шрифту і, 
очевидно, оформлення для острозьких видань, само-
вільно виїхав до Вільнюса. Там Гринь виготовив для 
Кузьми Мамонича два типи шрифтів. 26 лютого 1583 
року, повернувшись до Івана Федорова, підписав з 
ним в Острозі угоду про подальшу співпрацю161. До-
свідчений і знаний художник Лаврентій Пухала, мо-
лодий майстер Гринь Іванович, могли брати участь в 
оформленні острозьких видань.

Свідком у згаданій справі фігурує "острозький пи-
сар пан Василь" – Василь Григорович Лисичинський, 
(займав цю посаду принаймні у 15781583 рр.)162. Для 
Івана Федорова він цікавий, напевно, був не тільки як 
освічена людина, але і як син пушкаря. 

25 березня 1575 року Іван Федоров у львівському 
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війтівському уряді уповноважив "свого слугу, обач-
ного Василя Лосятинського, посланця" стягнути борг 
із жителя Коломиї Івана Шпака163. Очевидно, походив 
він з с. Лосятина на Волині. 

Деякі дослідники до соратників Івана Федорова за-
раховували відомого в післяфедорівські часи острозь-
кого полеміста, видавця Василя Суразького. Правда, 
достовірного про нього було відомо не дуже багато. 
У 1588 р. він створив в Острозі свій публіцистичний 
трактат "О єдиной істинной православной вірі". Над-
рукував в Острозі, можливо, відредагувавши, "Мар-
гарит" Іоана Златоустого (1595) та "Псалтир з воз-
слідуванням" (1598). В ньому ж дослідники вбачали 
ост розького богослова Василія, який бл. 1590 року 
вів  диспут з єзуїтами. Ключем для реконструкції біо-
графії цього діяча стала згадка в одному полемічно-
му тво рі за 15931595 рр. про письменника як "пана 
Василя, старосту Суразького". Подалі з’ясувалось, що 
був він сином власника Суразької волості164, королів-
ського писаря і дипломата Андрія Івановича Харито-
новича Убринського Хорунжича165. Останній у складі  
дипломатичної місії відвідав Москву в 1570 році. По-
їздка мало не закінчилась для нього трагічно, коли 
він висловив незадоволення з приводу невідповідних 
йо го рангові подарунків. Послані Іваном Грозним на 
По сольський двір слуги прилюдно розсікли двох ко-
ней, ногами топтали подарунки, писареві вирвали пів 
бо роди166. Андрій Іванович помстився цареві, коли по-
вернувшись, зладив цікавий опис Москви. В ньому не 
пошкодував чорних фарб для характеристики тамтеш-
нього правителя та його діянь. До речі, наскільки мені 
відомо, цей опис так і не був надрукований в Росії167.

Син королівського писаря, Василь Андрійович 
Малюшицький (†після 1604 р.) вступив на службу 
до В.К. Острозького168 в часи перебування в Острозі 
Івана Федорова169. 

5 березня 1578 року Іван Федоров заявив у луць-
кому ґродському суді про видання ним повноваження 
"приятелю моєму, пану Тимофею Михайловичу слу-
жебьнику єго милости" Михайла Гарабурди стягнути 
борг у вільнюського міщанина Якова Максимовича. 
До кументи 1577 р. фіксують приналежність М. Гара-
бурді с. Шпиколос у Луцькому повіті, де і міг жити  
Т. Михайлович170.

Деякі дослідники вбачають у Тимофієві Михайло-
вичу викладача початкових класів Острозької акаде-
мії, про якого йде мова у 1584 році. Тоді "Тимофей 
Аннич, діак школы русской острозской", і дерман-
ський боярин Федор Наумович Гарабурда подарува-
ли Дерманському монастиреві вільнюське Євангеліє 
Петра Мстиславця171.

Згадуваний вже "слуга друкарні" Григорія Ходке-
вича Василь Гарабурда (†після 1582) міг допомагати 
Івану Федорову і в Острозі172. Відомо, що його бать-
ко, королівський писар і дипломат, під час однієї по-
їздки до Москви привіз на прохання В.К. Острозько-
го церковнослов’янський список Біблії173. 

Є дані про групу освічених греків, які прибули до 
Острога з Риму. Найвідомішим серед них був крітя-
нин, римський вихованець Діонісій Раллі174 (†після 
1620). З політичних міркувань підкреслював свою 
спорідненість із візантійським імператорським родом 
Палеологів. За вказівкою папи Григорія ХІІІ привіз, 
правдоподібно у 1578 чи 1579 р., до Острога список 
Біблії, як вважається, грекомовний. Хоч В.К. Ост-
розький і призначив його архимандритом багатого во-
линського Дорогобузького монастиря (1582 р.) проте 
невдовзі виїхав з України. Ставши Тирновським ар-
хиєпископом, був одним з організаторів антиосман-
ського Тирновського повстання 1598 року.

Євстахій Натанієль (†між 1579 та 1583)175 похо-
див з  м. Кандії на грецькому острові Кріті. Близько  
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1579 р.  був учителем дітей В.К. Острозького, пере-
кладав грець кі тексти Біблії. Налаштований прокато-
лицьки, тому і відмовився підготувавти відповідь на 
книгу П. Скарги "Про єдність Церкви..." (1577).

Вихованцем єзуїтського римського Германського 
колегіуму був грек Еммануїл Мосхопулос176. Звідти 
його забрав із собою Діонісій Раллі, можливо, коли 
повіз в Україну ватиканську Біблію. Приїхавши до 
Острога, не тільки не сприяв переходу В.К. Острозь-
кого в католицизму, але, навпаки, так настрополив 
князя, що той перестав відвідувати католицькі храми.

У 1583 р. в Острозі згадується Тимофій "архієпис
копномінат Поло", міста в італійській провінції Ка-
лабрії, де греки з Криту заснували свою колонію177. 
Через несприятливий для його здоров’я клімат невдо-
взі виїхав з Острога. Невідомо, чи був залучений до 
перекладів та редакції текстів в тутешньому видав-
ництві.

Те саме можна сказати і про македонського Ме-
глинського єпископа Феофана Грека178. У час видання 
Острозької Біблії, на прохання В.К. Острозького, ко-
роль 28 травня 1580 року надав йому багату Жиди-
чинську архимандрію поблизу Луцька.

Хоч і немає прямих даних, проте можна з вели-
кою долею вірогідності говорити про співпрацю 
Івана Федорова, острозьких літераторів, викладачів 
з Андрієм Курбським. Як і Іван Федоров, цей ро-
сійський князь щонайбільше проявив свій талант 
письменника,  публіциста, книжника в еміграції, на 
українських зем лях Речі Посполитої. У наданій йому 
королем Ковельській волості, в містечку Милянови-
чах, він організував значний культурний осередок. 
Тут виник перший в Україні спеціально створений 
літературноперекладацький гурток з власною про-
грамою і світсь ким складом співробітників. Діяв він з 
кінця 1560х рр. до смерті князя в 1583 році179. Навіть  

при певній обмеженості, зумовленій класовими  та  
ортодоксальноправославними поглядами А. Курб
ського, діяльність гуртка стала значним вкладом у 
культурне піднесення України, прямо і посередньо 
го тувала ґрунт для виникнення Острозького осередку. 
На час його заснування князь Андрія Курбського мав 
уже багатий досвід у справі організації культурно
освітніх робіт. 

Власне його лінгвістична концепція про пріоритет 
старослов’янської мови в перекладах творів греко
візантійської книжності і була покладена в основу 
наукової дільності в Острозі. Поряд з уже висловлю-
ваними в літературі доказами на користь участі миля-
новицьких діячів у перекладі і редагуванні острозь-
ких видань, можна навести ще два. Близько 1576 р. в 
Миляновичах відбувся диспут з католиками. Тоді по-
ряд з традиційними полемічними питаннями "о про-
исхождению Святого Духа… лhтех о созданія мира… 
зверхности папи их" також говорилось і "о библияхь 
их розличних преводников"180. А в 1578 р. під час ін-
тенсивних робіт у справі підготовки Біблії, в Острог 
був направлений миляновицький перекладач Брум із 
значним запасом чистого паперу181. 

Можливо, з Острогом співпрацював інший росій-
ський емігрант, старець Артемій182. Принаймні з Іва-
ном Федоровим він знався, оскільки той використав 
його твір ще в післямові львівського Апостола. Цей ві-
домий російський церковний діяч, публіцист, чільний 
представник "нестяжательства" – російської рефор-
маційної течії, після втечі в Білорусь став активним 
прихильником традиційних православних поглядів. 
З м. Слуцька Артемій проводив значну агітаційно
публіцистичну антипротестантську діяльність, охо-
плюючи нею і українські землі. У деяких списках 
його творів зазначено: "Книга Артемія старца ост-
рожского посланіє его к Симону Будному"183. Якщо 
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це не помилка пізніших переписувачів, то монах міг 
перебу вати в Острозі не раніше весни 1574 р., коли 
В.К. Острозький став власником міста.

Полеміст Олексій184 згадується у двох листах  
А. Курб ського до В.К. Острозького (бл. 1578 р.).  Був 
наб лиженною до князя особою, вів активну публіцис
тич  ну діяльність, нетрадиційно коментував Святе 
Письмо. Не виключено, що це міг бути краківський 
про тестантський друкар Алєкси Родецкі. Він змуше-
ний саме в 1578 р.  був покинути місто після спален-
ня йо го друкарні, у 1583 р. іменував себе типографом 
Яна Кішки185. Останній доводився В.К.Острозькому 
зятем; був покровителем С. Будного. Цей  відомий 
майстер, до речі,  міг брати участь у  випуску Ост-
розької Біблії.

Острозький протестантський діяч Мотовило також  
ві домий з листування А. Курбського з В.К. Острозь-
ким186. Він підготував полемічну відповідь та твір єзу
їта П. Скарги "Про єдність Церкви…" (Вільнюс, 1577). 
Прізвище і походження публіциста, напевно, по в’язані 
з с. Мотовилівкою, приналежною В.К. Ост розькому. 
Очевидно, він був дрібним волинським шлях тичем, як 
і його однофамільці Іван, Ян, Михайло, Вацлав, Саму-
їл, згадки про яких виявлені в актах кінця ХVІ – пер-
шої половини ХVІІ століття.

СПРАВИ ГАРМАТНІ

Біблія – останнє відоме видання Івана Федорова. 
Документи свідчать про його повернення до Львова 
з наміром відновити діяльність залишеної тут дру-
карні. Однак з Острогом він не поривав контактів, з 
тактичних міркувань іменував себе “друкарем князя 
Острозького”.

Є згадка про львівську граматику 1582 року187. Її, 
окрім Івана Федорова, не мав змоги тоді ніхто над-
рукувати на заставленому кредиторам обладнанні. 
Малоформатні букварі й інші книжечки можна було 
оперативно випустити великим накладом і швидко 
розпродавши, віддати частину боргу.

За цей період дослідники віднайшли документи, 
з яких прямо говориться про те, що Іван Федоров за-
ймався виготовленням гармат. І в достовірності цих 
джерел не доводиться сумніватись. У січні 1583 р. в 
Кракові видано гроші з королівської скарбниці Iwano 
Fiedorowicz Drukari Moscho на дорогу до Львова та 
відлиття гармати за зразком, який був у львівського 
старости188. 

Тоді ж Данило Кеніг та Іван Федоров виготовили 
якусь розбірну гармату. Принагідна згадка про це міс-
титься в записці від 2 лютого 1584 року слуги канцле-
ра Яна Замойського, в якій йшлося  про  реставрацію 
та перелиття дзвонів. “Вказувалось на те львівському 
ливарникові, який минулого року робив у Львові з 
Москвитином складану гармату”189.

А в листі до саксонського курфюрста Августа, на-
писаному 23 липня 1583 року у Відні, Іван Федоров 
стверджує, що вже багато років займався виготовлен-
ням гармат. Тут же повідомляється про винайдення 
ним нового типу мушкета і багатоствольної розбірної 
гармати. Він навіть у Відні продемонстрував її дію 
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імператорові Священної Римської імперії німецької 
нації Рудольфу ІІ і ерцгерцогам190.

Що спонукало Івана Федорова до поїздки в далеке 
міс то Відень? За яких обставин відбулась ця подорож? 
Зна ючи фанатичну відданість його друкарству, його 
над звичайну заанґажованість видавничими справами, 
важко уявити, щоб він постійно багато років підряд 
зай мався ливарництвом гармат. На мій погляд, ці факти 
тлумачити потрібно так, що друкареві справді належа-
ли певні винаходи в цій військовій галузі, однак прак-
тично їх втілював хтось з професіоналівгарматників. 
Як відомо, добрим приятелем його був саме львівський 
ливарник гармат Данило Кеніг191. У 1582 році коштом 
міста йому було споруджено спеціальну майстерню, 
він купив після смерті людвісара Мельхіора Герле всі 
його інструменти192. Однак потрібно звернути увагу на 
таку важливу обставину. У своїй діяльності цей львів-
ський ремісник був дещо обмежений. Зокрема, усі лякі 
винаходи чи просто сторонні замовлення він не  міг 
виконувати без згоди магістрату. Тогочасна прися га 
ливарниківгарматників (відома за списком ХVІІ ст.) 
суворо забороняла “всі винаходи та виробничі секре-
ти, в яких зацікавлене місто, а також усі довірені та-
ємниці не відкривати нікому. Без волі та відома панів 
радників міста не залишати і ні до кого іншого без від-
повідного дозволу переходити”193.

Зрозуміло, що такі суворі приписи сковували твор-
чу і фінансововиробничу ініціати ву  цього заповзято-
го ремісника. Місто, без сум ніву, не дозволило б про-
дати винайдений  чи  ним самим, чи в ”співавторстві” 
з ки мось  новий тип гармати десь поза Львовом, бо  
було зацікавлене в монопольному володінні ним. На
томість нічого не заважало це зробити Федорову, який 
у той час ще формально вважався острозьким го ро
жанином та слугою самого князя В.К. Острозько го.

На користь даної гіпотези свідчать такі факти. 
Король Стефан Баторій. 

Гравюра 1578 року
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Вид Відня.
Гравюра початку ХVІІ ст.

Коли Іван Федоров отримував від Стефана Бато-
рія замовлення на гармату, то саме в цей час пози-
чав гроші в Данила Кеніга. І сталося це у Кракові194. 
Подруге, без згоди і прямої участі останнього Іван 
Федоров не зміг би виготовити у Львові гармату, бо 
посягав на права ливарників. Згадаймо його затяж-
ний процес із столярським цехом за те, що хотів виго-

товити дерев’яні частини 
для свого ж друкарського 
верстата. 

Висоосвіченість Івана 
Федорова нерідко доз
воляли  йо му долати ту  
величезну соціальну дис
танцію,  яка від діляла ре-
місника від сильних світу 
цього. Зга дай мо  російсько-
го царятирана Івана  Гроз-

ного, поль сь  ких  королів ЖиґмунтаАвґуста, Стефана 
Баторія, єв   ропейського рівня магнатів Г. Ходкевича, 
В.К. Ост   розького. Тому йому було легше, аніж про-
стому ре місникові Данилові Кенігові, добитись зу-
стрічі з імператором.

Подорож до Відня відбулась в умовах складних 
міжнародних відносин. Між Стефаном Баторієм і 
Рудольфом ІІ в цей час були досить напружені від-
носини, які дещо вдалось залагодити папському ле-
гату Антоніо Поссевіно. Важко припустити, щоб 
Федоров самостійно і на 
власну руку їхав до Від-
ня продавати винахід. 
Король міг трактувати це 
як державну зразду. Тому 
друкар повинен був бути 
при комусь, хто займав у 
Речі Посполитій значне 
становище і водночас осо-
бисто їхав до імператора. Імператор Рудольф ІІ.

Монета кінця XVI ст.
Курфюрст Август.
Монета кінця XVI ст.



102 103

І тут знову прояснити ситуацію допомагають архівні 
матеріали. Вдалося встановити, що саме 1582 року 
Януш Острозький одружився з угорською магнаткою 
Сузанною Середі, отримавши за нею у посаг воло-
діння на території Священної римської імперії. Ру-
дольф ІІ категорично заперечував права князя Януша 
на ці маєтності, оскільки це б сприяло поширенню 
польських впливів. Для залагодження цієї справи на-
прикінці 1582 р. і в 1583 р. висилався секретар князя 
Кшиштоф Казімірський. У 1583 році до Відня мав 
їхати і сам Януш Острозький195. Напевне, при комусь 
з них і прибув друкар до Австрії.

Відрядження його до Відня могло мати і певний 
дип ло матичний відтінок. У цей час Рудольф ІІ нама-
гався створити європейську антитурецьку коаліцію, в 
якій важливе місце належало б Росії. В той час і Іван 
Гроз ний виношував аналогічні плани. Можливість 
та кої співпраці обговорювали з імператором і Папою 
Рим ським російські посольства 1580 р. (два) та в бе-
резні 1582 року – січні 1583 року. Рудольф ІІ міг бути 
заці кавлений у зустрічі з людиною, не дипломатом, 
яка доб ре знала Івана Грозного, російських політич-
них дія  чів.

ДРУКАРІВ СПАДОК

Яку особисту мету мав Іван Федоров під час по-
їздки до Відня? Можливо, він намагався налагодити 
зв’язки з цим відомим австрійським центром книго-
друкування. Адже тут мала свою друкарню знана ро-
дина Шарфенбергів, у якої він свого часу закуповував 
папір для острозьких друків.

Повернувшись до Львова, друкар проживав на 
Краківському передмісті, у хаті кравця Антона Абра-
гамовича. Тяжка недуга та дуже поважний вік не 
дали змоги здійснити нові видавничі плани. “Впад-
ши в болезнь ко смерти”, він у четвер 5 грудня 1583 
року помер. Поховали його в Святоонуфріївському 
монастирі. Відспівував, вочевидь, його добрий при-
ятель, тутешній ігумен, ієромонах Леонтій. Львів’яни 
заопікувались сиротами, поставили на його могилі 
надгоробок з нетрадиційним оригінальним написом, 
який відбив їх велику пошану до цього російсько-
го типографа мандрівця: “Іоан Θедоровичъ друкаръ 
Москвитинъ которыи своимъ тщаниемъ друкованіе 
занедбалое wбновилъ преставис# въ Лвовh АΘПГ 
року декемр e. Оупокоені# въскресні# из мертвых 
чаю друкарь книгъ пред тымъ невиданныхъ”.

Невдовзі після смерті Івана Федорова його верста-
ти знову запрацювали. Продукція острозького приа-
кадемічного видавництва та видавництва львівського 
Ставропігійського братства стала надзвичайно попу-
лярною серед східних і південних слов’ян, східноро-
манських народів. 

Цікавою є доля багатьох примірників федорів-
ських друків, засвідчена записами в самих книжках, 
архівними документами. Вони особливо цінувалися 
сучасниками, часто переписувались. Так, у 1585 р. 
львівський намісник і Святомиколаївський свяще-

Підпис Івана Федорова  
у листі  до курфюрста
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ник скопіював заблудівське Учительне Євангеліє, 
вказавши, що "выписана есть в мhстh зовомом во 
Лвове. Руко@ мнwго грешнаго Андре# попа родомь 
^ ¤рославл#"196. Як маргіналії, тут поміщені пере-
кладені на українську фрагменти протестанської По-
стили Миколая Рея.

Після смерті сучасника Івана Федорова, діяча 
львів  сь кої Ставропігії Леська Малецького в 1590 р. 
за  ли  ши  лась книжки, з яких більшість (23) він пере дав  
брат ській бібліотеці. За гроші, які вони коштували , 
мож  на було купити будинок на передмісті. Серед кни
жок Малецького названий друкований Апостол (мос
ковське або львівське видання Івана Федорова)197.

16 вересня 1626 року братський писар занотував 
про даж майбутньому Київському митрополитові 
Пет рові Могилі: "пану Петрашкові, господарчико ві 
волоскому … Апостол тетр друку старого Івана Мос
кви тина"198.

Були федорівські книжки у спільній бібліотеці ві-
домих діячів Ставропігійського братства братів Івана 
та Юрка Рогатинця. Там зберігалось аж два Нових За-
віти199 та три Біблії.

Після смерті Івана Федорова у Львові залишилось 
двісті примірників Біблії200. Архівні справи містять 
відомості про деякі з них. Так, 1590 р. святомикола-
ївський священик Матвій дав перевірити таку книгу 
стосовно комплетності тогочасному братському вчи-
телеві Стефанові Зизанієві201. Семен Тучапський з 
Городка 1600 р. позичив львів’янинові Костянтинові 
Савичеві 4 злоті на "Біблію словенським язиком або 
руським"202. А десь перед 1609 р. святоюрїївський 
священик Ілля дав 14 злотих простому ремісникові 
"Іванові Фарберові.. на дві книжки, тоест на Біблію 
і на Олександрію (Історію життя Олександра Маке-
донського – І.М.)"203. 

Зберігся примірник цього видання з бібліотеки 

священика Ставропігійської церкви Василя Боярсько-
го (†1630і рр.)204, який його дід Василь міг придбати 
ще в самого друкаря. Біблія має оригінальну плетену 
зі срібних ниток закладку, на кінці прикрашену рубі-
нами205. Цю книгу священик 1626 р. подарував Став-
ропігійському братству. 

Інша, як свідчить вкладний запис ХVІІ ст., "вда-
на ест в дар училищу школh соборного братства 
лвовскаго во вhчныя лhта от благочестиваго мужа 
Леонтія, мещанина лвовскаго ктитора, фундатора и 
старhшину братства и школы лвовское"206.

До наших днів дійшли примірники Біблії із бібліо-
тек відомих українських діячів ХVІХVІІІ століть207. 
Деякі друки мають давні цікаві примітки до самого 
тексту Святого Письма. Серед них виділяються сво-
єю нетрадиційністю коментарі "волинського вільно-
думця" першої половини ХVІІ століття208.

Є всі підстави стверджувати, що літургічні ви-
дання Івана Федорова прослужили в храмах України, 
Росії, Білорусі, південних слов’ян більше чотирьох 
століть. Навіть у наш час деякі з них ще виявляють 
у діючих церквах. Натомість збережені в найбільших 
бібліотеках світу надруковані Іваном Федоровим 
навчальні книги, церковнослов’янська Біблія гідно 
представляють високий рівень української культури 
ХVІ століття.
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ЗАГАДКИ ПОХОВАННЯ

Велика політика відіграла в житті друкаря Івана 
Федорова певну роль. У своєрідний спосіб торкну-
лась вона його і три століття після смерті. Йдеться 
про загадкову долю його надгробка та поховання у 
львівському Святоонуфріївському монастирі209. 

Плита друкаря наприкінці ХVІІІ ст. розміщалась 
поблизу іконостасу, біля південної стіни під вівтарем 
Богородиці. Тут її виявив та скопіював у монастирську 
хроніку 1771 р. збережену частину напису василіян-
ський ігумен Боніфатій Кровницький. Реконструював 
ім’я та патронім в інскрипції на підставі львівського 
першодруку Модест Гриневецький, василіянин, про-
фесор Львівського університету, дослідник рукописів 
та давніх друків. У 1817 р. він описав та замалював 
пам’ятку.  Її, разом з федорівськими Учительним 
Євангелієм та львівським Апостолом, він популяри-
зував серед польських та російських вчених. 

Згодом плиту перенесли в бабинець. 14 серпня 
1883 року львівський історик А. Петрушевич, який 
бачив її останнім, констатував, що "надгробний ка-
мінь є в притворі, поблизу головних дверей, з правої 
сторони під стіною, закритий тепер лавками"210. 

Причиною зникнення плити стала тогочасна полі-
тична ситуація в Галичині211. Саме в 1881 році закін-
чився політичний процес над відомими москвофілами 
Ольгою Грабар та священиком Іваном Наумовичем. У 
зв’язках з ними, а відтак і з російським урядом, зви-
нувачувались навіть грекокатолицький митрополит 
Йосиф Сембратович та монахивасиліяни. І ось не-
вдовзі після цього, 5 грудня 1883 року, виповнюва-
лась 300 років від дня смерті відомого російського 
православного діяча Івана Федорова. Якщо протягом 
першої половини ХІХ ст. церкву св. Онуфрія – храм Надгробок Івана Федорова. 

Зарисовка М. Гриневецького 1817 року
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центрального грекокатолицького монастиря Гали-
чини  оглянуло близько десяти відомих російських 
вчених і діячів культури212, то і до ювілею варто було 
сподіватись таких відвідин. Монахам такі зустрічі не 
були потрібні, бо вони могли спровокувати небажані 
політичні наслідки. Вочевидь, з цим і пов’язане зник-
нення плити, яка, правдоподібно, була закопана при 
західній чи північній стіні бабинцевого склепу. 

Попри категоричне твердження про втрату 
пам’ятки213, у львівських провасиліянських колах іс-
нувало тверде переконання, що вона таки збереглась 
і захована десь у церкві. Під час російської окупації 
Галичини в 19141915 рр. декілька російських комі-
сій досить рішуче вимагали від монастирських влас-
тей показати захований надгробок. 

Напередодні святкування 350ліття виходу у Льво-
ві Апостола з’явилось повідомлення про знаходжен-
ня плити в апсиді правого нефу церкви214. Перевірити 
його стало можливим лише в 1971 році. Надгробка 
друкаря там не було виявлено, однак, випадково від-
найшлося сховане у стіні поховання старшого чолові-
ка215. Не виключено, що воно належить друкареві Іва-
ну Федорову216.

На жаль, і в наш час навколо плити друкаря та зга-
даного поховання точаться політичні пристрасті, які 
здебільшого мають антиукраїнський характер217. 

Запис М.Гриневецького про надгробок друкаря  
у Апостолі 1574 року
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Життя Івана Федорова було хоч і нелегким, од-
нак яскравим, насиченим значними подіями, зустріча-
ми з відомими діячами епохи. Вже в  юному віці він 
подався  на науку до найближчої вищої школи, в поль-
ське місто Краків, розташоване за дві тисячі верст. На-
певно, нелегко йому було повертатись до Москви, піс-
ля Ягеллонської академії, де плекались гуманістичний 
світогляд, толерантність, неортодоксальність поглядів. 
Та й суспільні порядки в Польському Королівстві були 
не до порівняння із тими, які запанували тоді в Росії. 

Здобуті знання Іван Федоров зміг використати в 
Москві, ставши редактором православних літургічних 
текстів та їх друкарем. Згодом західна освіта стала 
підставою для його переслідувань зі сторони консер-
вативних релігійних та світських кіл. У  немолодому 
віці, маючи десь  з 55 років, не зі своєї волі змушений 
він був знову виїжджати, назавжди. 

Найкращі умови для своєї діяльності друкар 
знайшов  в Україні, в той час найбільш розвиненої в 
культурноосвітньому відношенні серед східних сло
в’ян. Вона ж стала батьківщиною для його нащадків.

В Москві Іван Федоров не зміг би  здійснити те, 
що йому вдалось в еміграції.  В часи кривавого терору 
Івана ІV Грозного було не до значних культурницьких 
починань. Анонімна та перша державна друкарні ви-
пустили лише той книжковий репертуар, який був по-
трібний для християнізації, тобто підкорення та упо-
корення,  народів Казанського ханства. 

Саме у Львові, на замовлення  українських міщан, 
Іван Федоров уклав перший у слов’яноправославному 
регіоні Європи Буквар. Для потреб Острозької акаде-
мії – першої у східних слов’ян школи вищого типу – 
були призначені грекоцерковнослов’янський Буквар 

та Хронологія Андрія Римші, яка стала першим окре-
мим кириличним видання поетичного твору. 

Без сумніву, в умовах політичної реакції російські 
церковні кола, боячись звинувачень у єресі, ніколи б 
не піднялись до друку Святого Письма. Досить ска-
зати, що перше російське видання Біблії з’явилось у 
Москві аж в 1663 році і являло собою передрук ост-
розького. Та й т.зв. Єлизаветинська Біблія, що побачи-
ла світ 1751 р. у СанктПетербурзі, також в основному 
повторила Острозьку218. Її редакторами були викладачі 
КиєвоМогилянської академії Варлаам Лящевський та 
Гедеон Слонімський.

Лебединою піснею Івана Федорова стала підготов-
лена острозьким літературноперекладацьким гуртком 
перша повна церковнослов’янська Біблія 1581 року. В 
цьому відношенні він був символічним спадкоємцем 
засновника європейського книгодрукування німця Йо-
ганна Гутенберга, який бл. 1445 р.  вперше надруку-
вав, латинською мовою, Святе Письмо.



112 113

1 Характер видання зумовив друк церковнослов’янських 
та староукраїнських текстів відповідно до правил наукової 
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історична. Статті та повідомлення. – Львів, 2002. – Вип. 37. – 
Ч. 1. – С. 123.

158 Боянівська М. Переписувачі книжок як культурні діячі 
України. ХV – перша половина ХVІІ ст.. – Львів, 1994. – С. 11.

159 Мицько І. Острозька…академія. – С. 108.
160 Ісаєвич Я. Першодрукар. – С. 91.
161 Мицько І. Острозька… академія. – С. 91.
162 Там само. – С. 98.
163 Там само.
164 На думку Володимира Собчука, висловлену в приват-

ній розмові, ним міг бути згаданий у 1576 р. Василь Курган, 
суразький урядник Андрія Івановича.

165 Можливо, його стосується запис у списку студентів 
Кра ківського університету 1555 р. "Андрій Іванович з Киє ва, 
тієї ж дієцезії" (Мицько І. Острозька… академія. – С. 91).

166 Новодворский В. Борьба за Ливонию между Москвой 
и Речью Посполитой (15701582) // Записки историко
филологического факультета имп. СанктПетербурзкого уни-
верситета. – С.Петербург, 1909. – Ч. 72. – С. 24.

167 Россия и Италия: Сборник исторических материалов 
и исследований, касающихся сношений России и Италии. –  
С.Петербург, 1913. – Т. 2. – Вып. 2. – С. 243, 244, 246, 247, 
250.

168 Мыцко И.З. Украинский писательполемист Василий 
Суражский – сподвижник Ивана Федорова // Федоровские 
чтения 1979. – Москва, 1982. – С. 2021.

169 Правдоподібно, саме він привіз із Гданська виготовле-
ні там 1575 р. два надзвичайної мистецької ваги підсвічники 
(зберігаються тепер в острозькому та дубнівському музеях).

170 Мицько І. Острозька… академія. – С. 101102.
171 Немировский Е. Начало книгопечатания. – С. 128129.
172 Немировский Е. Иван Федоров в Белоруссии. – С. 6768.
173 Там само.
174 Мицько І. Острозька…академія. – С. 106107.
175 Там само. – С. 104. 
176 Там само. – С. 102. 
177 Там само. – С. 113114.
178 Там само. – С. 114; Горін С. Боротьба за Жидичинську 

архімандрію у другій половині ХVІ ст. // Національний уні-
верситет "КиєвоМогилянська академія". Наукові записки. – 
Т. 52. Історичні науки. – Київ, 2006. – С. 413.

179 Мицько І. Острозька… академія. – С. 14 – 16; Його ж. 
Осередки культури при магнатських і шляхетських дворах. 
Острозька академія // Історія української культури у п’яти то-
мах. – Т. 2. – Українська культура ХІІІ – І пол. ХVІІст. – Київ, 
2001. – С. 531539. 

180 Письма князя А.М.Курбского к разным лицам. – 
 С.Пе тербург, 1913. – Ствп.66.

181 50 повних аркушів великого формату (Жизнь князя Ан-
дрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни. – Киев, 
1849. – Т. 1. – С. 313).

182 Казакова Н.А. Артемий (ХVІ) // Словарь книжников 
и книжности Древней Руси. – Вып. 2. – (Вторая половина 
ХIVХVI в.). – Ч. 1. – Лениград, 1988. – С. 7173. Послание 
старца Артемия. ХVІ в. // Русская историческая библиотека. –  
С.Петербург, 1878. – Т. 4.

183 Вилинский С. Г. Послания старца Артемия (ХVІ века). 
– Одесса, 1906. – С. 289. 

184 Мицько І. Острозька…академія. – С. 104105; Письма. – 
Ствп.53, 108. В 1576 р. слугою вільнюського міщанина Луки 
Ма монича, який підтримував зв’язки з Острогом, був якийсь 
Олексій. Його тоді вислали на розвідку до примосковсь
кої Алєксандрової слободи (Акты Западной России. –  
С.Петербург, 1848. – Т. 3. – С. 166, 168).

185 KaweckaGryczowa A. Rodecki Aleksy  // Polski Slownik 
Biograficzny. – 1988. – T. 31. – S. 352353;  У 1597 чи 1598 рр. 
він надрукував у своїй відновленій друкарні польськомовний 
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варіант "Апокрисису", твору острозького полеміста М. Бро-
нєвського. 

186 Мицько І. Острозька… академія. – С. 102103; Пись-
ма князя А. М. Курбського к разным лицам. – С.Петербург, 
1913. – Ствп.103104; Там само. – Ствп.105110.

187 Андрій Стороженко в листі до Осипа Бодянського 
від 3 вересня 1848 року говорить про надруковані в Україні 
"грамматики, как напр. изданная во Львове 1582 г., которой 
экземпляр есть и у меня" (Соколов Е.И. Библиотека Импера-
торского общества истории и древностей российских. Описа-
ние рукописей и бумаг, поступивших с 1846 по 1902 г. – Вып. 
2 // Чтения Общества истории и древностей российских. 1906. 
– Москва, 1905. – Кн. 1. – (216). – С. 649). 

3 серпня 1582 року король Стефан Баторій дав якомусь 
Iwan Moscho 15 злотих, коли той прибув з Пскова до нього 
в Ціханув (Źrodła dziejowe. – Warszawa, 1881. – T. 9. – S. 91). 
Не виключено, що йдеться про нашого друкаря, бо саме так 
його іменували в деяких львівських латиномовних докумен-
тах (Першодрукар. – С. 54, 55, 74, 76). 

188 Źrodła dziejowe. – Warszawa, 1881. – T. 9. – S. 119.
189 "Ukazowało sie to rotkiserowie lwowskiemu, ktory robił 

łonie we Lwowie z Moskwicinem działo składane". Хоч це 
свідчення було опубліковано ще в 1913 році (Archiwum Jana 
Zamojskiego kanclera i hetmana wielkiego koronnego / Wyd. 
J.Siemiński. – Warszawa, 1913. – T.3. – S.505), звернув на нього 
увагу дослідників та  пов’язав  з друкарем  Едвард Ружицький 
аж 2006 року (Różycki E. Jeszcze o Iwanie. – С.62).

190 Hubicki W. Pierwszy drukarz Moskwy i Lwowa kost ruk
to rem armat. Nieznany list Fedorowicza  // Kwartalnik Historii 
Nauki i Techniki. – 1968. – N1. – S.312;  Губицкий В. Перво-
печатник Иван Федоров – пушечный мастер // Вопросы исто-
рии естествознания и техники. – Москва, 1969. – Вып.2(27). 
– С.5863

191 Gębarowicz M. Iwan Fedorow. – S. 159168. Без ширшого 
обґрунтування дослідник висловив припущення, що Іван Фе-
доров не займався ливарництвом, а лише представляв інтер-
еси Данила Кеніга.

192 ЦДІАУЛ. – Ф.52. – Оп.2. – Спр.18. – С. 731.
193 Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні. – Київ, 

1973. – С. 14.
194 Першодрукар. – С. 7172.
195 Див.: Monumenta Poloniae Vaticana. – Cracoviae, 1938. 

– T. 6. – Pars. 2.
196 ЛННБ НАНУ. – Віділ рукописів. – N АСП5. – Титул. 

В 1554 році було пререписане Євангеліє "рукою …ерея Ан-
дрея в селh Кореници в #рославской волости" (Національ-
на бібліотека в Варшаві. – N2666), можливо, цим пізнішим 
львівським священиком.

Розміщення надгробку друкаря  
у Святоонуфріївській церкві
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197 Skoczek J. Lwowskie inwentarze biblioteczne w epoce 
Renesansu. – Lwów, 1039. – S. 167168.

198 Архив ЮгоЗападной России. – Киев. – Ч. 1. – Т. 10. – 
С. 369.

199 Зберігаються в російській Державній публічній бібліо-
теці. Мають грецизуючі кириличні написи про приналежність 
Іванові Рогатинцю.

200 Першодрукар. – С. 5253.
201 Monumenta. – P. 225226. Братчики впізнали книгу – перед 

тим вона належала бібліотеці їх Онуфріївського монастиря.
202 ЦДІАУЛ. – Ф.52. – Оп.2. – Спр.391. – С. 947948.
203 Національним музей у Львові . – Fо 103/190519. – С. 119.
204 Александрович В., Мицько І. Архієрейський Служеб-

ник і Требник Івана Боярського. Нова інтерпретація унікаль-
ного рукописного кодексу 1632 року // Пам’ятки України. – 
Київ, 1993. – Ч. 1/6. – С. 7778.

205 Львівський історичний музей.
206 Ісаєвич Я. Літературна спадщина. – С. 161.
207 Там само. – С. 144173.
208 Харківська наукова бібліотека ім. В.Короленка. –  

N 332 018 / 543 803. Фотинский О. Волынский религиозный 
вольнодумец ХVII в. // Чтения исторического общества Не-
стора летописца. – Киев, 1905. – Кн. 18. – Вып. 34. – Отд.2. 
– С. 71102.

209 Про поховання Івана Федорова та його надгробок 
йдеться в: Мыцко И.З. Документальные данные о надгробии 
и захоронении первопечатника // Федоровские чтения 1978. 
– Москва. 1981. – С. 6375; Свешников И.К. Поиски места 
погребения Ивана Федорова и его надгробной плиты // Там 
само. – С. 5763.

210 Петрушевич А.С. Иван Федоров – русский первопе-
чатник. Историкобиблиографическое рассуждение. – Львов, 
1883. – С. 25.

211 Щурат В. Довкола намогильного каменя Ів. Федорова // 
Записки Чина св. Василія Великого. – Жовква, 1924. – С. 137.

212 Щурат В. Довкола намогильного каменя. – С. 135140.
213 Ігумен монастиря Климентій Сарницький разом із гру-

пою польських вчених склав протокол про те, що плита ви-
падково була знищена при заміні підлоги в бабинці церкви. 
Во на нібито розлетілась на дрібні куски, коли її ломом під-
важив простий робітник. Для перевірки показів ігумена на 
місці ос таннього розташування надгробку було знято підлогу. 
Зроблені шурфи засвідчили відсутність як плити, так і її фраг-
ментів. (Kurjer lwowski. – Lwów, 1883. – N264. – S. 23; Pług A.  
Jan Fedorowicz, uważany za pierwszego drukarza lwowskiego // 
Kłosy. – 1884. – N979. – S. 218, 224).

214 Ігумен Христинопольського монастиря Мелетій Лон-
чина, будучи вже в досить поважному віці, 1924 р. дав таке 

Поховання, виявлене в 1971 р.  
у замурованому проході.

Фото В. Ольхом‘яка
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свідчення: "В році 1887ім я прибув до Львова в монастир 
отців василіан… Переходячи коло престола в старій каплиці, 
положеній від полудневої сторони, о. Климентій Сарницький 
(тогочасний ігумен – І.М.) вказав на плиту величини около 1 
метра з невиразним, вчасти і затертим написом, яка була вму-
рована в підлогу тої ж каплиці, з лівої сторони від престола, 
в південносхіднім напрямі, і сказав: "Отсе плита першого 
руського друкаря Івана Федорова". При добудовах у згада-
ній церкві за мойого ігуменування, які в році 1903ім пере-
вів проф. Іван Левинський, узнав він за потрібне випростати 
бічну ліву запрестольну від північного сходу положену стіну 
старої каплиці в той спосіб, що не на рушаючи первісної стіни, 
поставив при ній же нову стіну, що саме прикрила плиту, яку 
вказував мені в 1887 р. о.Климентій Сарницький…" (Кривець-
кий І. Надгробні камені Федоровичів у Львові // Стара Укра-
їна. – Львів, 1924. – Ч. 2/5. – С. 50). Мелетій Лончина додав 
план церкви з вказанням місця розташування плити. Тоді була 
створена комісія, яка мала зайнятись пошуками надгробку. 
Однак з невідомих причин вона цього не зробила.

Твердження Мелетія Лончини вдалось перевірити в 1971 
році. Встановлено, що стіна для вирівнення апсиди поставле-
на не в північносхідній її частині, як вказував о. Мелетій, а 
в південносхідній. Жодної плити під нею немає. Натомість в 
північнозахідній частині апсиди відкрився замурований про-
хід, порогом якого є надгробок львівського міщанина Панте-
леймона Левковича, відомий на цьому місці ще з 1820х років. 
Через в’язь та значні витертя напис на ньому погано читабель-
ний,: "….. / ставис# рабъ / бжи славетне / урожоный / панте-
лиимон…/ вкович / … жив лh". На надгробку лежали кості 
старшого чоловіка віком 6070 років та молодої людини віком 
2540 років. Кістки першого були покладені по лінії західсхід, 
і спря мовані головою на захід, так як погребались рукополо
же ні клирики. З якихось міркувань василіяни вважали, що лю
ди на, кістяк якої було виявлено, мала право бути похованою у 
приміщенні церкви. Мало того, вони були заховані. Потрібно 
наголосити, що саме коло цього проходу роз  та шовувався на-
прикінці ХVІІІ ст. надгробок Івана Фе до  ро ва. Він яко диякон 
мав бути похований за церковни  ми правилами саме тут, біля 
іконостасу, головою на схід (Треб  ник. – Друкарня Києво
Печерської лаври, 1646. –  Ч.   1 .  – С. 542). Правдоподібно, під 
час ремонту церкви 1902  р.  "з пониженням рівня підлоги … в 
середній наві" (ЦДІАУЛ. – Ф.684. – Оп.1. – Спр.2503. – Арк.20) 
і було виявле но поховання друкаря, яке могло бути атрибуто-
ваним за печаткоюсигнетом, із всім відомим його знаком.

215 До проведення відповідних експертиз воно зберігаєть-
ся в "Музеї мистецтва української книги", відділі Львівської 
галереї мистецтв.

216 У 1973 році було розкопано ту частину бабинця, в якій 

до 1883 р. лежав надгробок друкаря. Жодних фрагментів пли-
ти Івана Федорова там не знайшли.

217 Особливо багато спекуляцій на цю тему є в Інтерне-
ті, в чому можна пересвідчитись, завдавши  в пошуковій 
системі ключеві слова "Иван Федоров, погребение, надгро-
бие". Зокрема, на сайті "Україна православна",  в розділі 
"Межконфессиональные отношения" "кандидат богословия, 
преподаватель церковной истории ПСТБИ Владислав Пе-
трушко" помістив повну фактичних помилок антикатолицьку 
статтю "Печальная судьба могилы первопечатника". У нього 
Іван Федоров "печатал свои книги в типографиях при Успен-
ском братстве и Онуфриевском монастыре", він не зміг зрозу-
міти, "почему напечатанные немецким мастером (Швайполь-
том Фіолем – І.М.) на территории Польши богослужебные 
книги на церковнославянском языке были названы украин-
скими "першодруками". Василіяни у нього "развернули на-
стоящее гонение на память православного русского перво-
печатника. Сначала его надгробие перенесли внутрь храма, 
вмуровав его в пол неподалеку от входа… В 1903 году, при 
перестройке Онуфриевского храма, предпринятой базили-
анами, погибла и надгробная плита — ее попросту замуро-
вали в стену… Ревнители антимосковской идеи уничтожили 
надгробие Ивана Федорова — памятник не только великому 
первопечатнику, но и единству православного народа Руси 
Западной и Руси Московской".

218 Ісаєвич Я. Першодрукар. – С. 105.
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