Вшанування пам’яті
Івана Федорова
Український народ віддає належне
своєму першодрукареві. У 1959 році
книговидавці та книгознавці започаткували
й регулярно проводять щорічні наукові
сесії, присвячені актуальним проблемам
історії книги та книжкової справи –
“Федоровські читання”.
У
місті
Старокостянтинів
(Хмельницька область) на честь Івана
Федорова
названо
Центральний парк.
У Львові
іменем Федорова
названо вулицю, діє
Поліграфічна
академія імені Івана
Федорова і в 1977
році встановлено
пам’ятник великому
просвітителю
Заслуги Івана Федоровича перед
українською культурою і мистецтвом
велетенські.
Своєю
благородною
діяльністю на ниві книгодрукування він
здійснив життєвий і творчий подвиг, який
завжди пам’ятатиме Україна та все
цивілізоване суспільство.
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Людина Європи –
Іван Федоров

(бл.1515-1583)

один із перших східнослов'янських
друкарів, а також гравер, інженер,
ливарник.

Пам’ятка
за проектом
«Пам’ятай! Відроди! Збережи!»
Київ, 2018

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Пропонуємо Вашій увазі пам’ятку,
присвячену видатному діячу української
культури кінця ХVІ ст. друкарю Івану
Федорову за проектом ЦБС «Пам’ятай!
Відроди! Збережи!».
Висока ерудиція, дипломатичний та
літературний хист, жертовна праця цього
визначного просвітника сприяли тому, що
його брали до себе на службу сильні світу, з
ним спілкувалися ті, хто вирішував долю
тогочасної Європи — російський цар Іван ІV
Грозний, польські королі Сигізмунд Август
та Стефан Баторій, імператор Священної
Римської імперії, німецький король
Рудольф ІІ Габсбург; магнати Речі
Посполитої
Григорій
Ходкевич
та
Костянтин-Василь Острозький.

свого маєтку Заблудова (тепер Польща). Тут
виходить Євангеліє учительне (1569),
збірки проповідей, які виголошувалися
кліриками в храмах або читалась удома
світськими людьми.
Через важку хворобу гетьмана
друкарня припинила своє існування.
Немолодий вже Іван Федоров змушений
був покинути Білорусь та шукати нового
місця для своєї діяльності.
Восени 1572 р. він вирушає до
Львова,
найбільшого
тогочасного
економічного та культурного центру
України. Першою друкованою книгою, яка
побачила світ на українських землях 15
лютого 1574 року, став львівський
Апостол.

Народився Іван Федоров у Москві,
дитячі роки провів на Краківщині, в
Пьотрковіцах. У 1532 р. отримав вчену
ступінь
бакалавра
Ягеллонського
університету Кракова.
Близько 1553 року в Москві, за
ініціативи царя Івана ІV, відкривається
перша російська друкарня. Першою
російською
друкованою
книгою
з
вихідними даними став Апостол, що
побачив світ 1 березня 1564 року.
Надрукували її Іван Федоров та білорус з
міста Мстиславця Петро Тимофійович.
Введення опричнини, наступ реакції
стали причиною того, що друкарі змушені
були покинути Росію. Литовський гетьман,
відомий православний політичний діяч
Григорій Ходкевич, запросив друкарів до

Наприкінці того ж року друкар
перебирається на Волинь. Тут магнат Речі
Посполитої князь Костянтин-Василь Острозький
заснував першу у східних слов’ян вищу школу —
славнозвісну
Острозьку
слов’яно-греколатинську академію та запланував видати
першу
у
світі
повну
Біблію
церковнослов’янською мовою.

Острозька Біблія, 1581 р.

Апостол, 1574 рік
Унікальним стало наступне видання,
мале за об’ємом, але не менш важливе за
змістом.
Йдеться
про
перший
у
кириличному друкарстві випуск Букваря
(1574), перший друкований підручник у
слов’ян православної традиції.

Острозька Біблія 1581 року стала
виданням Світового рівня. Підготовлена вона
була тогочасними острозькими діячами.
Іван Федоров не тільки надрукував цю
книжку
на
найвищому
тогочасному
поліграфічному рівні, але як добрий знавець
латини і грецької брав участь у підборі та
редагуванні текстів.
Острозька Біблія стала «лебединою
піснею» Івана Федорова. Він повернувся до
Львова, намагаючись знову стати самостійним
видавцем.
Але роки, а йому було близько
сімдесяти, почали брати своє. Захворівши, він
помирає у Львові. Поховали його у церкві
передміського Святоонуфріївського монастиря.

