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Daniel Šimek
JOHANNES GENSFLEISCH GUTENBERG

Roku 1397 se Johannes narodil do patricijské rodiny na Christophsgasse v Mohuči. Jeho otec Friele Gensfleisch pocházel z rodiny obchodníka. Matka Else Wirich byla otcovou 2. manželkou. Byla dcerou bohatého mohučského kupce. Johannes měl 2 sourozence: sestru Else a bratra Frieleho. Johannes byl nejmladší. Všichni společně chodili do církevní školy nebo byli vyučováni soukromými učiteli. Otec umírá 1419, matka o 14 let později.
Johannes neusiloval o vědecké či duchovní vzdělání, jak mu přikazoval jeho původ. Spíše tíhnul k řemeslu, což nebylo obvyklé, aby člen patricijské rodiny věnoval rukodělné práci. Již od mala toužil přijít na svět s něčím novým, co doposud světlo světa nevidělo. Této myšlence věnoval celý svůj následující běh života.
Johannes se v Mohuči stal zlatníkem a brusičem drahokamů, ale častokrát musel toto město opustit. Poprve odešel z Mohuče ještě jako malý chlapec. Otec se rozhodl, že se vystěhuje, protože nekonečné spory mezi patriciji a cechy znemožňovaly v Mohuči klidný život a zdárnou práci. Když potom obě strany uzavřely mezi sebou mír (1414), vrátili se zpátky do rodného města a Johannes si zde zařídil dílnu. Za několik let (1428) to začalo znovu. Patricijové měli stará privilegia – cechy žádaly, aby byla zrušena. Patricijové trvali na tom, obsazovat si ze svého středu primátorský úřad a z polovice i městskou radu: cechy naproti tomu namítaly, že při obsazování úřadu nesmí rozhodovat původ občana, nýbrž jeho osobní vlastnosti, zdatnost a charakter. Patricijové platili příliš nízké daně – a cechy žádaly, aby staré daně byly zrušeny a zavedeny nové. Patricijové se měli zavázat, že zůstanou aspoň 10 let ve městě, aby se nemohli vyhnout platbě nových daní.
Gutenberg pocházel také z patricijské rodiny, ale vždy když chtěl vstoupit do mincovní společnosti, byl odmítnut proto, že jeho babička nebyla z patricijského rodu, ale jenom obyčejná kupecká dcerka. Celá rodina měla až po krk života ve městě, v němž jedna polovina občanů už celou řadu let nedopřeje druhé polovině volně dýchat, rozhodli se odejít, všichni Gutenbergové z Mohuče, konkrétně Johannes do Štrasburgu. Za to byli dáni do klatby a zbaveni občanských práv.
Město Mohuč jako takové bylo hrdé na to, že je svobodným městem, které je poddáno pouze císaři, a že mohučský arcibiskup je jedním ze sedmi kurfiřtů, kteří volí císaře. Avšak záhy zjistíme, že se ze svobody neradovalo zas tak dlouze.
Z pramenů se dovídáme, že od roku 1428 pobývá Gutenberg již ve Štrasburgu společně s bratrem, který se za 2 roky vrací zpět do Mohuče, kde se oženil a zde také dožil.
Johannes žil ve Štrasburgu na předměstí St. Arbogast se svým služebníkem Lorenzem Beildeckem a jeho paní a jejich synem Lukášem. 
Jedna z příčin, co vedla Johannese do Štrasburgu byl spor o vydání městského písaře města Mohuče Mikuláše z Worrstadtu mezi mohučskou a štrasburskou městskou radou. Spor spočíval v tom, že mohučská městská rada přestala vyplácet rentu (platbu za používání pozemku), Johannesovu bratranci do Oppenheimu. Renta činila 310 zlatých. Johannes proto poslal Mikuláše z Worrstadtu do vězení pro dlužníky z titulu příslušníka patricijského rodu. (Když Woorstadt navštívil Štrasburk, tak jej tam zavřel do věže – prý tam onemocněl dnou)
14. 8. 1434 nakonec Johannes podepsal listinu, kterou mu osobně doručil Josef Buchholz, z níž vyplývalo, že bude uhrazena renta s tím, že bude Mikuláš propuštěn z vězení pro dlužníky. Gutenberg si neodpustil jednu podmínku, že jej musí Mikuláš z Worrstadtu navštívit. Mikuláš byl o pár let starší než Johannes. Mikuláš byl udiven, když mu Johannes vypráví, že k žádnému stavu ve Štrasburgu nepřísluší, neboť je v tomto městě cizincem. Patricijové jej neuznávají za sobě rovného a zlatnický cech ho tu jen trpí, asi proto, že se jeho členové chtějí od něj lecčemus přiučit, protože zlatníci a brusiči drahokamů z Mohuče mají výbornou pověst. Když se ho Mikuláš zeptal, proč s těmi pány z mincovny nezatočí, náhle vytáhne z pod pracovního stolku list papíru a podává je Mikuláši:“Potištění papír, písmena pracně vyřezaná ze dřeva. Proč mi to ukazujete? Snad nechcete s tímhle krámem zaklepat na brány mincovny? Ten papír má být vaše zbraň? To jste blázen, mistře?“ a Gutenberg odpovídá:“List papíru se může stát plachetnicí, která ponese náklad slova do  všech zemí. Neboť slovo je silnější než meč. Vyřčené slovo odezní, slovo napsané nebo natištěné žije dál, od pokolení do pokolení.“ Odvětil.
Gutenberg si uvědomoval, že i přes pohledávku, kterou má u města Mohuče, bude potřebovat mnohem více peněz, ohlíží se po nějaké půjčce. U místního truhláře – Konráda Saspacha si nechává zhotovit lis, ale předběhla ho se zakázkou paní od Železných dveří, resp. její dcera Anna. Gutenberg  byl často zván na dvůr paní od Železných dveří. On sám tam chodil jako řemeslník nikoli jako nápadník slečny Anny, to se nelíbilo její matce, která jej pohnala před biskupský soud ve Štrasburku, aby se zodpovídal z nedodržení slibu manželství, který dosvědčil svou přítomností její svědek Klaus Schott, který před soudem řekl, jak tehdy slyšel Gutenberga, jak žádá Annu o ruku. Gutenberg se rozčílil nazval jej taškářem, který se jen šalbou a lží protlouká životem. Soudce spor odročil a Gutenberg měl na krku za 3 týdny 2. předvolání, tentokráte k městskému soudu ve štrasburské radnici, neboť je žalován místním obuvníkem Klausem Schottem pro nařčení ze lži a pro utrhání na cti. 1437 byl vynesen prozatímní rozsudek – Gutenberg je povinen zaplatit Schottovi jako odškodné 15 rýnských zlatých.
Gutenberg i nadále snil svůj sen tisknout knihy a knihu knih – bibli. Ve Frankfurtu se na trhu platí za bibli 60 zlatých. Přitom se za 80 až 100  pořídí už pěkný dům! On si však nechtěl pořídit písárnu knih, tím by podle sebe málo prospěl světu, protože jen stěží by mohl prodávat své bible levněji než ostatní
Gutenberg pomalu začíná budovat svou dílnu, přijímá tovaryše – ONDŘEJ HEILMANN, KLAUS HEILMANN, které mu doporučil děkan kláštera u sv. Petra Mladšího (mimochodem vlastním jménem Antonín Heilmann),ONDŘEJ DRITZEHN – zdědil po otci se svými bratry hodně peněz, HANS RIFFE – starosta města Lichtenau, jeho syn MARTIN, který jej doprovází od svých 11 let, kdy Martinovi jeho kamarádi hodili do Rýna otcova Donáta – učebnice latinské gramatiky – Muž, který sestavil tuto učebnici, se jmenoval Aelius Donatus. Žil v Římě ve 4. století n. l. a nazval svého dílo Ars grammatica – Umění gramatiky – od té doby uplynulo více než tisíc let, ale starý donát je stále ještě nejlepší učebnicí latiny, a tak se z něho každoročně pořizují stovky nových opisů. “,  Gutenberg, když tehdy viděl nešťastného chlapce nad zničeným donátem, jej vzal k sobě do dílny, provedl jej po ní a dal mu svého donáta, od té doby se jejich cesty spojily. Tehdy bylo Martinovi 11 let. Donát – 28 hustě popsaných stran a jeho opisování  = nesmírně náročná práce.
 LUKÁŠ – syn Lorenze Beildecka – Gutenbergova služebníka – mistr je bude učit, jak se brousí drahokamy a za učení budou platit – každý po 10 zlatých. Spolupracovníci – Hans Dunne – zlatník ve Štrasburku – „mecenáš Gutenbergův“,
Proč je výhodnější knihy tisknout než opisovat?
Písmena se vyřezávají do dřevěných destiček. Pak se potřou tiskařskou černí, která se vyrábí ze sazí a z oleje, na destičku se položí list papíru a vsune se pod lis, který přitiskne papír pevně na desku. Tak se může pořídit mnoho otisků za sebou: jde to mnohem rychleji než psaní. A když řezbář udělá chybu, musí se každý jednotlivý otisk zvlášť opravovat rukou. Tisknout knihy z dřevěných destiček není ještě ten pravý způsob. Na druhém konci světa, v Číně a v Koreji, zkoušeli tisknout hliněnými písmenky, avšak  byly velmi křehká a snadno se lámala
GUTENBERGOVA VÝROBA PAPÍRU
hustá drť v kádi – kaše, kterou tovaryš sítem nabírá, poté se papírová vrstva sejme ze sítového rámu, dá se sušit mezi 2 plstěné desky a jakmile se z ní voda vysaje, přetřeme ji štětcem namočeným v klihu, aby se vlákna dobře slepila. Pak se teprve listy papíru rovnají a překládají
Egypťané však dělali papír jinak. Používali jako suroviny dřeně ze stébel papyrusu – to je rostlina, které se daří v nilské deltě – tu dřeň rozkrájeli na tenké proužky, narovnali hezky jeden těsně vedle druhého, pak přes tuto vrstvu položili napříč další a plochým kamenem obě vrstvy sklepali. Přitom z dřeně prýštila lepkavá šťáva, kterou se jednotlivé proužky pevně sklížily dohromady. Proto Egypťané při výrobě papyrusu nepotřebovali klih. Hotové listy papyrusu pak na okrajích seřízli, aby byly tenčí, a tyto okraje nalepovali na sebe, až vznikl dlouhý, dosti široký pruh, na který písaři malovali štětcem a barvou znaky egyptského písma. Na obou koncích papyrového pruhu pak připevnili dřevěné tyčinky, na ty se papyrus natáčel. Knihy, které byly napsány na papyrusu, nebyly tedy čtyřhranné a ploché, nýbrž svinuté do válečku, a říkalo se jim proto svitky. 
Číňané neměli žádné rostliny, jako byl egyptský papyrus: používali tehdy k výrobě papíru hedvábných zbytků, konopí  a kůry z morušových stromů: tu rozmělnili na kaši, kterou také nabírali sítem. Japonci zas vyráběli papír z bambusových výhonků. Čínští naběrači papíru se později usadili v Samarkandu, a když Arabové před 500 lety Samarkand dobyli, odkoukali od Číňanů jejich způsob výroby papíru a začali také dělat papír: arabští obchodníci jej pak prodávali do Bagdádu, Damašku a Káhiry a touto cestou se nakonec papír dostal až k nám, do Evropy. Teď děláme papír podle čínského způsobu v Norimberku, v Kolíně, Řeznu i u nás, ve Štrasburku.
Roku 1430 Gutenbergův bratr Friele Gensfleisch se vrací do Mohuče, kde se stává členem městské rady a oznamuje mu, že městská pokladna mu už vyplatila první splátku. Klaus Vitzthum, který se oženil s Gutenbergovou sestrou Elsou, peníze převzal a pošle je mistrovi do Štrasburku. Téhož roku předává Konrad Saspach své dílo – tiskařský lis – Gutenbergovi. 
Gutenberg a spol začal vyřezávat a vypilovávat písmena – jedno jediné trvalo mistrovi celý týden! A to jich potřebovali 200 a navíc k tomu diakritická znaménka. Vše ale úzkostlivě před svými učedníky a lidmi v domě tajil. Připadá si zajatcem ve svém vlastním domě, všichni jsou zvědaví, co jim mistr tají. Už dál takhle nemůže a je ochoten ze svých učedníků udělat své společníky (Hans Riffe, Ondřej Heilmann, Ondřej Dritzehn), neboť za 2 roky práce nemají vyřezánu a ulitu z olova ani polovinu abecedy, napřed v obvyklé velikosti liter, pak v druhé a třetí velikosti (postup – řezání a rytí liter, lití, sázení a tisknutí)
DĚLENÍ ZISKU: starosta Hans Riffe – 1/4 čistého zisku, Heilmann a Dritzehn každý 1/8 zisku a na samotného vynálezce připadla 1/2 zisku. Dohoda platila po dobu 1 roku a pak se uvidí, a požadoval od učedníků-společníků za rok 80 zlatých, za to, že je naučí to, jak se řežou a ryjí litery, jak se odlévají z olova a jak se písmo tiskne. Aby vše utajili, nesmí svůj poklad na 1 místě – Dritzehn – lis, Heilmann – kasy s literami, Riffe – zkušební listy
Začaly s tiskovinami, které jim budou lidé trhat z rukou – různé kalendáře a až budou mít později dostatek sazečských kas plných liter a náležitě zdokonalí tiskařské umění, budou moci tisknout – mešní knihy, bibli, Homéra, Livia, Platóna, Aristotela aj.

Brusičský kámen ve zlatnické dílně se už jen zřídkakdy roztočí: Gutenberg přijímá jen ojedinělé objednávky na nové šperky a i staré zákazníky nechává dlouho čekat, a tak ho postupně opouští jeden po druhém. Odlitá písmena se stěhují do Heilmannova mlýna, vysázené řádky a stránky do domu Ondřeje Dritzehna, potištěné listy zůstávají v Gutenbergově světnici, kde je mistr přísným zrakem zkouší a hodnotí.
1438 blíží se konec smlouvy – ani fenik zisku a tisky mají daleko do požadované dokonalosti. Naděje – v Cáchách se bude konat pouť – nabídnout na trzích knihu – Speculum (zrcadlo)
Navrhnuta nová smlouva 1438-43 + klauzule, že dědicové toho ze společníků, který zemře, dostanou roku 1443, kdy smlouva vyprší, vyplacenou částku 100 zlatých, zisk rozdělen mezi žijící společníky. Návrh smlouvy byl všemi schválen, Dritzehn ho vzal k sobě, ale neopsal ho ani ho nedal potvrdit notářem a opatřit notářskou pečetí, protože náhle onemocněl a musel zůstat na lůžku. Poslal Gutenbergovi po bratru Klausovi 40 zlatých se vzkazem, že zbytek doplatí, jakmile bude zase zdráv. Nemoc se však stále zhoršovala a o Vánocích roku 1438 Ondřej Dritzehn umírá! Jeho bratři Jiří a Klaus se ihned chopili možnosti získat jeho pozůstalost z těch dohod s Gutenbergem. Chtěli podíl v podniku, na nějž podle dohody právo neměli. Gutenberg na ně vyrukoval s tím, že Ondřej mu dlužil ještě 85 zlatých – zbytek 1. splátky 3 splátky po 25 zlatých, což teď požadoval od nich!
Opět došlo na městský soud ve Štrasburku, který se vlekl až do prosince 1439. 12. 12. 1439 vynesl městský soud ve Štrasburku rozsudek: uznal návrh smlouvy za pravoplatný, ač na něm chyběly podpisy a notářská pečeť. Bratři Jiří a Klaus Dritzehnové nemají nárok ani na vrácení 40 zlatých, které Gutenbergovi zaplatil Ondřej Dritzehn, ani na to, aby byli přijati do podniku jako společníci.Musí se spokojit s 15 zlatými, které jim Gutenberg nabídl (100-85=15), a tím jsou vyrovnány všechny pohledávky, které by mohli od Gutenberga žádat.
V dílně zaujal teď místo zemřelého Ondřeje Dritzehna MARTIN RIFFE, je mu 15 let a jak se na učedníka sluší, bydlí v Gutebergově domě.
Papír z Heilmannova mlýna je sice pevný, ale tvrdý a nesnadno přijímá tiskařskou čerň. Gutenberga napadlo, že papír zvláční, jestliže jej před tištěním navlhčí. Dělá to tak, že jeden list papíru ponoří na okamžik do vody a pak jej položí mezi 4 suché. Tyto složky zatíží dřevěnými deskami, pod jejichž váhou navlhnou od mokrého listu i ostatní. Po tisknutí se listy rozvěšují na šňůry blízko dveří, kde je čerstvý vzduch brzo usuší.
Rok 1442 – dosud žádný výtisk, kterým by se mohl Gutenberg veřejně pochlubit a nejsou peníze. Proto požádal Gutenberg klášter sv. Tomáše o půjčku. 12. 11. 1442 podepsal dlužní úpis na 80 liber štrasburských feniků.
Rok 1443 opět jalový, nač tedy revidovat smlouvu. Srpen 1444 Lorenz Beildeck přichází celý vyděšený se zprávou, že na město se chystají ARMAGNAKOVCI – smečka hrdlořezů a paličů, které si hrabě z Armagnaku naverboval v jižní Francii, vyučil a vycvičil je vojenskému řemeslu a nyní je pronajímá každému, ať je to kníže, hrabě či král, kdo za služby zkušených sekáčů a rváčů dobře zaplatí. Vypalují vesnice, pustoší města. Vraždění a loupež je jejich řemeslem. Z Gutenbergova domu zůstaly jen holé zdi. Střecha se zřítila, dveře shořely, okenní rámy jsou zuhelnatělé. Z knih v Gutenbergově světnici zůstala jen hrstka popela: dřevěný lis v dílně napolovic shořel – už nepoužitelný. Písmena se žárem roztavila, z licích forem jsou jen nepotřebné, podkovami lancknechtů rozdupané kousky železa.
Stejně dopadly dvory jeho společníků. Nejhůře řádili v Lichtenau – starosta se jim postavil s hrstkou ozbrojenců na odpor – zabili i jeho ženu. Když se Gutenberg dovídá, vrací se do svého domu, ví, že Martin jej tam bude hledat a také se zde opět sešli. Celé předměstí St. Arbogast lehlo popelem a jejich práce za posledních 15 let taktéž. Gutenberg s Martinem se vydávají směřem na Mohuč, mají štěstí – nalodili se na loď, jež tím směrem právě plula.
Útočiště nacházejí v Humbrechtském dvoře, ve kterém žila jeho sestra Else se svým manželem Klausem Vitzthumem. Jeho bratr Friele se z Mohuče odstěhoval do Eltvillu. Mohuč byla obchodním a řemeslným městem a životní úroveň zde byla rok od roku vyšší. S tímto rozkvětem se lidem otevřela také cesta ke vzdělání – lidé mohli navštěvovat školy a univerzity. Mohuč, jakožto staré římské sídlo čítalo ve 14. stol. Asi 6000 obyvatel, pro srovnání Frankfurt 8000, a Norimberk 20 000 obyvatel.
Klaus Vitzthum našel Gutenbergovi 2 tovaryše: Jindřicha Keffera  - kovář, a Bechtolffa z Hanau – vyučil se kovolijcem. Setkává se s předsedou městské rady Mohuče – dr. Konrád Humery – žádá jej o půjčku – on jí odmítá poskytnout, zkouší jí získat i přes jeho sestru Hedviku Humeryovou – ta mu finančně pomáhá jak jen může, ale je to i tak málo. Olovo mu dováží z celého okolí Jáchym Meltz. 
První výtisky jsou výňatky ze Sibyliných knih, zlomek o posledním soudu – Sibyliny knihy vznikly kolem roku 1360 v Durynsku, jsou to v podstatě přebásněna prastará proroctví o osudech lidstva. Dále tiskne první Donata – v objemu 7 archů, každý o 4 stránkách, na každé stránce 26 řádků. Na podzim roku 1447 chystá Gutenberg do sazby astronomický nástěnný kalendář na rok 1448, který má být vzornou ukázkou nového tisku a hodlá také rozjet tisk bible, ale nemá peníze. Proto dne 17. 10. 1448 byla sepsána u notáře v Mohuči listina, v níž se praví, že Reinhard Brumer a Henchin Rodenstein, mohučští měšťané, půjčují Arnoltu Gelthusseovi z Oppenheimu (bratranec Gutenberga) 150 zlatých. Jeho bratranec zastavil několik svých mohučských domů. 
V kostele sv. Kryštofa v Mohuči si Gutenberg od faráře Jindřicha Gunthera půjčuje bibli jako předlohu. Na to, aby ji mohl tisknout potřeboval 290 razidel a odlít 290 typů. Nadpisy byly provedeny ručně, červeným inkoustem. V drahých opisech bible jsou počáteční písmena každého odstavce, tzv. iniciály, bohatě zdobena mnohobarevnými ornamenty: i tento způsob chce Gutenberg zachovat. Iniciály bude vyřezávat ze dřeva, v podstatně větších rozměrech, než má písmo v textu. Po natištění bude je malíř na každém obtahu zvlášť ručně iluminovat pestrými barvami. Po písmenech musel spočítat ještě stránky a sloupce. Každá stránka bude mít 2 sloupce, každý sloupec 42 řádky. 2564 sloupců vytištěných na 1282 stránkách vydá svazek o 641 listech, což by se obtížně svazovalo dohromady. Rozhodl se tedy, že bibli rozdělí do 2 svazků. První bude mít 324 listů, druhý 317. Záměrem je 120 otisků na papíře a 30 na pergamenu, k tomu potřebuje více lisů a více rukou, přijímá proto PETRA SCHOFFERA Z GERNSHEIMU. 
Lukáš Beildeck – syn Gutenbergova služebníka utíká ze dvora a s sebou odnesl i zisk za prodej 80 donátů! Proto se obrací Gutenberg na Mikuláše z Worrstadtu o finanční výpomoc. Ten jej odkazuje na advokáty Jakuba a Jana Fustovi. Od nich žádá půjčky 800 zlatých. Oni souhlasí s podmínkami: 6% roční úrok – Gutenberg ručí veškerým zařízením, které za tyto peníze pořídí – lisy, licí formy, odlité písmo + ze Fust je ochoten vypomoci 300 zlatými na Gutenbergovy životní potřeby, mzdy lidem v dílně a tiskařskou barvu.
S novými penězi přišla i nová práce – Svatý otec, papež Mikuláš V., vypsal 12. 4. nové odpustky, platné od 1. 5. 1452 do 1.5. 1455 a Paulinus Zappe pověřuje Gutenberga vytištěním odpustkových listů. Proč? Od roku 1444, kdy turecký sultán porazil křižácké vojsko u Varny, a ještě k tomu zabil nejenom uherského krále Ladislava, ale i papežského legáta Cesariniho. Jeho vojáci zpustošili Peloponés: s výjimkou Albánie je celý Balkán pod ukrutnou vládou zakřivené šavle a půlměsíce. Cařihrad je ohrožen a sultánovy lodě se mohou každým dnem objevit před Kyprem. Jan II. Z Lusignanu, kyperský král, zbrojí na obranu ostrovní říše. Potřebuje k tomu peníze. Má mu být přispěno výtěžkem z prodeje odpustků. A tak tisk bible musel jít stranou.
Tisk odpustkových listů znamená pro Gutenberga víc papíru, více tiskařů a více peněz, což si dobře uvědomoval bratři Fustovi a nabídli mu 2. půjčku. Půjčkou před dvěma lety mu Jan Fust půjčil 800 zlatých  a vymínil si právo zabavit zařízení tiskárny v případě, kdyby Gutenberg nezaplatil včas úroky anebo nebyl s to půjčku vrátit: tentokrát, při půjčce dalších 800 zlatých, požaduje stát se rovnoprávným společníkem podniku, který budou provozovat Jan Gutenberg a Jan Fust ke společnému prospěchu.První půjčky (1450) bylo použito pro nákup nutného zařízení, druhá (1452) měla být podle smlouvy určena k práci na knihách. Jan Fust jej zahnal do kouta, neboť se blížila lhůta splatnosti 1. půjčky navíc s 96 zlatými jako úroky a Gutenberg ty peníze neměl a tak, ať se mu sebevíc příčilo, nakonec podepsal, jinak by vše, co vybudoval, spadlo do rukou Fustovi a to on nechtěl připustit i za cenu toho, že se Jan Fust stal rovnoprávným podílníkem jeho tiskárny.
S novými penězi  mohl konečně dokončit sadu 150 tisků bible (mezi léty 1452-55). Latinským jazykem tištěna, mnoho zkratek a ligatur, často byly jednotlivé strany bible ručně namalovanými květinami zdobeny – jako celek se bible velmi podobala ručně psané. O tuto bibli je dodnes pečováno v Národní knihovně v Paříži.
Nová práce – žaltář (sbírka biblických žalmů – biblický zpět). Žaltář bude tištěn na pergamenu v rozsahu 340 foliových stránek. Na rok 1455 připravuje mistr nový, veršovaný kalendář v německé řeči, kde budou úvodem vytištěna slova: VÝZVA KE KŘESŤANSTVU  - DO BOJE PROTI TURKŮM
Dne 29. 5. 1453 dobyli Turci Cařihrad a vyplenili ho. Chrám sv. Sofie se zlatými mozaikami, s obrazy svatých a podobami byzantských císařů a císařoven byl proměněn v mešitu. Dne 30. 9. 1453 vydal papež bulu, v níž vyzval knížata západních zemí ke křížové výpravě. Knížata však byla k jeho slovům hluchá. Císař nemá peníze, aby mohl vyzbrojit křižácké vojsko. VB a F vedly mezi sebou po dlouhou dobu válku: Karel VII. a Jindřich VI. Naříkají, že mají prázdné truhly. Také knížeti Bedřichu Sličnému do Burgundska, do města Benátek, rodu Medici ve Florencii jsou posílány naléhavá slova, jež čtou křesťané na stránkách tureckého kalendáře, vytištěného v Gutenbergově tiskárně. Pod každým nadpisem měsíce je umístěno provolání k papeži nebo k císaři, k evropským králům, ke svobodným říšským městům.  Po výzvách, jež mají zburcovat ospalé svědomí, následuje přání štěstí všem, kdo si kalendář pověsí na stěnu svých příbytků: „Dobrý, blahý Nový rok!“.
 Z jejich zisku vrací Gutenberk Hedvice Humeryove 200 zlatých. Jelikož to neušlo Petrovi Schofferovi – spojka Fusta v dílně, dovídá se to Jan Fust, který jej žaluje z porušení smlouvy a krácení zisku a žádá zaplacení 2 půjček + 426 zlatých úroků. = 2026 zlatých. Jinak veškeré vybavení podniku vejde do vlastnictví Fustova. Podle Fusta Gutenberg utržil za prodej 150 biblí přes 3500 zlatých. Fust jej oklamal, neboť Gutenberg měl uhradit i úroky, které měl Fust vůči svým věřitelům, od kterých si půjčil těch 2x 800 zlatých., což Gutenberg netušil, on se domníval, že jde o jeho vlastní peníze. Městský soud určil, že do 6. 11. 1455 musí Gutenberg předložit vyúčtování příjmů a výdajů a ohodnocení veškerého vybavení dílny. Soud vynesl rozsudek, že musí uhradit dluh ve výši 2026 zlatých, nestane-li se tak, má právo žalobce (Jan Fust) zahrnout do svého majetku veškeré zařízení tiskárny – tiskařské lisy, licí formy, písmo, zásoby papíru atd.. Majetkem obžalovaného (Gutenberga) zůstává však veškeré zařízení a přístroje nutné k provozu tiskárny, které mu náležely v roce 1450, předtím, než mu Fust peníze půjčil. Lhůta pro zaplacení – březen 1456. Samozřejmě Gutenberg nezaplatil, téměř o vše přišel, ale byl odhodlán začít budovat již 3. tiskárnu!
Nové působiště nachází v přízemí dvora Eisenecku. První větší tiskařské dílo, které vyšlo z Gutenbergovy  nové dílny, je turecká bula Kalixta III. Papež Mikuláš V. zemřel a jeho následovník Kalixtus III. Vydal 29. 6. 1455 bulu, v níž vyzývá ke křížovému tažení proti Turkům: mělo být zahájeno 1. 5. 1456. Ve všech kostelích západních zemí vybízejí křižáčtí kazatelé křesťany, aby stavěli vojsko, které zatlačí Turky zas nazpět. V Německu je papežem pověřen biskup Jindřich Kalteisen z Drontheimu, který pochází z Koblenze, aby řídil nábor vojska. Biskup přeložil latinskou bulu do němčiny a Gutenberg ji vytiskl  vlastním nákladem. Na rok 1457 chystá se chystá k tisku nová bible. Tištěna na 442 arších: každá stránka bude mít 32 řádek. K tisku bude zapotřebí 22 písmem velké abecedy, 164 písmem malé a 10 různých znamének. V srpnu 1457 vychází žaltář. Týchž rok jej navštěvuje Ondřej Heilmann s ženou (Anna – dcera paní od Železných dveří)
Říjen 1458 přichází do Eisenecku Mikuláš Jenson – pracoval v královské mincovně v Paříži – Karel VII. – král jej pověřil, aby si našel práci v dílně mistra Gutenberga, aby odkoukal nové umění a král mu pak doma ve Francii zřídil vlastní tiskárnu. Po nové bibli, mešní knize pracují nyní na knize Catholicon – bude čítat 744 dvousloupcových stránek a každá stránka bude mít 66 řádek – Catholicon, což znamená Univerzální kniha, je dílo dominikánského mnicha Jana Balbuse, který je sepsal ve 13. století v Janově a shromáždil v něm veškeré, od samého počátku dějin lidstva známé vědění. – na to je třeba vyřezat a odlít nové písmo, menší velikosti, než jaké dosud Gutenberg používal. Jakmile písmo vytvořili – poslal Martina Riffe do Banberka, aby tam pomáhal Albrechtu Pfisterovi v jeho větší dílně – je mu  36 let. Po 25 letech tedy opouští mistra, který u štrasburských hradeb skočil do řeky, aby vylovil z vody svou latinskou gramatiku.
18. 6. 1459 zvolila mohučská chrámová kapitula za arcibiskupa a kurfiřta Diethera z Isenburgu. Nově zvolený arcibiskup se brzy dostal do sporu s papežem i s císařem. O dva měsíce později se dohodli papež s císařem, že arcibiskupa sesadí a na jeho místo bude jmenován jeden z mohučských prelátů – hrabě Adolf Nassavský. Chrámové kapitule se nelíbilo zasahování do jejích práv, ale byla přinucena se podřídit. Diether z Isenburgu se však bránil sesazení. Pokládal i nadále za zvoleného arcibiskupa a požádal mohučské měšťany, aby se postavili na jeho stranu. Městská rada byla také rozdělena – 5 členů zachovalo věrnost Dietherovi z Isenburgu. Primátor, oba jeho náměstci (jedním byl Jakub Fust) a 6 radních pánů se rozhodli pro Adolfa Nassavského. 10 zbývajících se spíše hlásilo k Adolfu Nassavskému. Jako nejhorlivější obránce práv arcibiskupa Diethera z Isenburgu vystupoval dr. Konrád Humery. 
Když Diether z Isenburgu poslal mohučským měšťanům písemné poselství, přinesl je dr. Humery Gutenbergovi, aby je mistr vytiskl. Nakonec ta kolísající skupina radních pánů se nyní postavila za Diethera z Isenburgu a městská rada sjednala dne 2. 12. 1461 s arcibiskupem ochrannou smlouvu. Adolf Nassavský zasílá městské radě list, v němž jí vyhlašuje nepřátelství. Odpověď nedostává – proto hrabě sebral hordu 500 žoldnéřů, postavil se jí do čela a v noci z 28. na 29. 10. 1462 přepadl Mohuč útokem. Město bylo v jednom plameni. 150 domů lehlo popelem i Fustův dům. Jakub Fust byl mezi mrtvými. Hrabě se dovídá, kdo vytiskl poselství druhého arcibiskupa.
Syn služebníka Lukáš se vrací v tu dobu do trosek města a ještě stihl potištěné listy před hrabětem spálit. Počet obětí tohoto útoku dosáhl počtu 400. Uhořel i Mikuláš z Worrstadtu. Další den se museli všichni měšťané shromáždit na tržišti Dietmarkt. Adolf odňal městu veškeré svobody a výsady, jichž Mohuč dosud požívala. Město není již poddáno jen císaři, nýbrž i kurfiřtovi, který se stává pánem v církevních i světských věcech. Majetek všech přívrženců sasazeného arcibiskupa Diethera z Isenburgu, který uprchl, propadá konfiskaci, stejně tak i majetek cechů a Židů. Pouze ten, kdo koná práci nezbytnou pro blaho města, jako pekaři a řezníci anebo, kdo chce svýma rukama přispět k znovuvýstavbě města, jako zedníci, kameníci, pokrývači a truhláři, smí v Mohuči zůstat. Gutenberg patří do skupiny lidí, kteří musí město opustit i dr. Humery, i Klaus Vitzthum, Jindřich Keffer, Bechtolff z Hanau a ostatní tovaryši. Adolf Nassavský svým věrným spojencům jako projev vděčnosti věnuje majetek  vyhnanců, tak Jan Fust získává Humbrechtský dvůr náhradou za vypálený Fustovský dům.
Se svým švagrem (Klausem Vitzthumem) odjíždějí do Frankfurtu ke Klausově dceři Else Humbrechtové. V Mohuči se pomalu vše vracelo opět k normálu, hrabě na počátku roku 1463 dovolil návrat všem vyhnancům. Koncem roku 1462 opouští Gutenberga tovaryš Bechtolff z Hanau, který si otvírá tiskárnu v Basileji. Až v říjnu 1463 se Diether z Isenburgu vzdává nároku na arcibiskupskou stolici v Mohuči i na titul kurfiřta, dostal za to od hraběte Adolfa Nassavského kurfiřstký hrad Gross-Steinheim a Dieburg.
Gutenberg opět začíná budovat dílnu v Algesheimském dvoře s tovaryšem Ludvíkem Eberhartem. Společně tisknou kalendáře. Roku 1464 je Gutenberg pozván do arcibiskupské rezidence v Eltvillu samotným arcibiskupem Adolfem Nassavským. Chtěl po něm, aby zaujal úřad dvořana v jeho družině:
“Jako můj dvořan máte právo jíst u mého stolu, kdykoli se vám zlíbí. Dám vám jednou za rok ušít oděv dvořana: je vaší věcí, budete-li jej nosit, či ne. Můj sekretář se postará o to, aby vám bylo dodáno obilí a víno v náhradu za to, nebudete-li se pravidelně účastnit stolování v mé rezidenci jako ostatní dvořané. Musíte se pouze zavázat, že obilí a víno spotřebujete ve své domácnosti: nic nesmíte prodat. Pokud jde o ostatní věci, jste osvobozen ode všech služebních povinností dvořana jakož i ode všech daní, které jsou povinni odvádět mi mohučští měšťané jako kurfiřtovi a které by od vás v budoucnu snad mohli požadovat.Musíte my ale přísahat věrnost jako svému arcibiskupovi a kurfiřtovi. Dne 17. 1. 1465 podepsal Gutenberg ve svém domě listinu, kterou potvrdil svůj slib věrnosti.“
1466 umírá na mor Jan Fust při návštěvě svého závodu v Paříži. Johannes Gutenberg týchž rok oslepl, z dvora téměř nevychází. V únoru 1468 jej přepadla prudká zimnice. V podvečerních hodinách 3. 2. 1468 umírá. Ostatky jsou uloženy v kostele sv. Františka v Mohuči. V srpnu roku 1577 byl františkánský kostel předán jezuitům. Roku 1742 byl zbořen. Postaven nový barokní kostel, který 1793 byl zachvácen požárem.
V době, kdy byl Jan Gutenberg v Mohuči pochován, věnovali se tiskařskému umění kromě Martina Riffa v Bamberku a Petra Schoffera v Mohuči také ostatní jeho bývalí tovaryši: Bechtolff z Hanau tiskl knihy v Basileji, Jindřich Keffer v Norimberku, Mikuláš Jenson v Benátkách. Vznikly nové tiskárny v Eltvillu, ve Štrasburku, v Brugách, v Haarlemu, v Paříži, v Avignonu, ve Florencii a v Boloni.
Gutenbergovi pokračovatelé
ULRICH ZELL von Hanau – tiskárna v Kolíně od r. 1464
Od r. 1466 vycházejí u něho první knihy náboženského charakteru, 1507 umírá, nebyl tu však jediný tiskař – ke konci 15. století jich bylo v Kolíně na 20.
HEINRICH QUENTELL – z jeho tiskárny vyšla bible v dolnoněmeckém dialektu.
LUBECK
JOHANN KOELHOFF – vyučil se tiskařskému řemeslu ve Venedigu u Wendelina von Speyera
LUCAS BRANDIS – 1473 – tiskne první listy - předchůdce novin
STEFEN ARNDES – nejznámější, bible v dolnoněmeckém dialektu ilustrována dřevoryty
STRASBURG
JOHANN MENTELIN – roku 1460 tiskl Gutenbergovu 42 řádkovou bibli – tiskařství se naučil v Mohuči
1465 – bible v tehdejší německé řeči – od císaře Friedricha III. mu byl propůjčen rodový znak
BAMBERK
ALBERECHT PFISTER
ULM
JOHANN ZAINER – vyučen v Mohuči, podporován Heinrichem Steinhowelem – ulmský městský lékař, spisovatel a velký humanista – s jeho pomocí mohl vytisknout např. Bajku o Ezopovi zdobenou četnými dřevoryty – k těm dřevorytům, jejich účelem bylo vzbudit u čtenářů fantazii, třeba aby jim to nastínilo dobu příběhu té knihy, aby se přenesly do té doby toho děje.
BASILEJ
JOHANN BERGMANN VON OLFE -  u něho vyšla jedna z nejznámějších a neslavnějších knih té doby tzv. Narrenschiff (Bláznova loď) od Sebeastiana Branta roku 1494 – německy psaná, zdobená dřevoryty
dalšími tiskaři byli JOHANN AMERBACH, BECHTOLFF VON HANAU
VENEDIG
centrum knihtisku – MIKULÁŠ JENSON – velice úspěšný tiskař, o čemž svědčí, že jej papež Sixtus IV. Pozval do Říma na pobyt, kde jako 60 letý bohatý muž umírá
další – ERHART RATDOLT
AUGSBURG
po 1468 (smrti Gutenberga) zde vydával knihy GUNTER ZAINER, město jako takové nikdy takového věhlasu jako za Gutenberga již v budoucnosti nedosáhlo, ale i nadále patřilo v mezinárodním měřítku k nejvýznamnějším městům v Evropě.
NORIMBERK
ANTON KOBERGER – tiskárna s 24 lisy a více než 100 lidmi – patřila k nejvýznamnějším, co se do objemu produkce týče. Koberger se stal prvním velkým podnikatelem v grafické (tiskařské) živnosti, jehož moc a vliv byl všeobecně uznávána a hlavně patřičně oceňována.
ITÁLIE
klášter Subiaco – tistěny zde první knihy v Itálii vůbec
ALDIUS MANUTIUS – nejznámější tiskař Itálie – on učil děti italských knížat, ale neměl je podle čeho učit, chyběly mu učebnice, tak se dostal k myšlence zřídit si tiskárnu
1494 vyšla u něj řecká gramatika – Constantina Lascaris
1499 vytiskl nejkrásnější knihu novověkého tiskařství v Itálii – die Hypneromachia Poliphili – román od Francesca de Collony, krom toho jako první začínal tisknout kurzivním písmem – konkrétně tak tiskl roku 1501 díla Vergiliova
FRANCIE – PAŘÍŽ
- první tiskárna až roku 1470
nadšenci myšlenky zřídit zde tiskárnu – profesoři Sorbony – JOHANN HYENLIN VON STEIN, GIULLAUME FICHET, kteří zvali německé tiskaře do Paříže (Ulrich Gering von Konstanz, Michael Friburger von Colmar a Martin Crantz) – oba profesoři jim dali k dispozici jako dílnu i místnosti svých domů. Dlouho jejich spolupráce však netrvá. Heynlin opouští Paříž a jede do Basileje a Fichet do Říma. Ale ti Němci tiskárnu vedou i nadále.
S městem Paříží jsou spjati i Johannes Fust a Petr Schoffer, kteří jezdili sem prodávat knihy a Fust tu i umírá.
LYON
BARTHÉLEMY BUYER – právník, GUILLAUME LE ROY – z Lutychu, společně vydávali vědeckou a populární literaturu
ŠPANĚLSKO
tiskářství jsem jako do celé Evropy, přinesli němečtí tiskaři – konkrétně pocházeli z oblasti Ravensburg-Kostnice a jednalo se JACOB VIZLANT – Valencie (umírá 1475) PAULUS HURUS – ZARAGOZA, JOHANN ROSENBACH – BARCELONA
ANGLIE
WILLIAM CAXTON – prezident obchodní společnosti v Brugách, bohatý, velmi vzdělaný obchodník, jeden čas působil i jako sekretář vévodkyně z Yorku či jako její knihovník, jakožto člen jejího dvora často cestoval, z cest psal různá pojednání, také překlady atd., v Kolíně se také seznámil s uměním knihtisku, proto roku 1475 zřídil tiskárnu v Brugách a o rok později již v Anglii – nedaleko Londýna ve WESTMISTERU
Objev knihtisku Gutenbergem dobyl celý svět. Do r. 1500 bylo vytištěno okolo 45 000 knih a ve 206 městech vznikly tiskárnu. Ceny i přes to zůstávaly poměrně vysoké, počet čtenářů se sice zvýšil, ale hlavními odběrateli byly univerzitní města, kláštery, církevní a knížecí rezidence. Nejžádanější neustále byly teologické spisy v čele s Biblí, dále například právnické listiny.
Nejvyšší rozmach knihtisku nastal počátkem 16. století, zřizovala se tiskárna za tiskárnou a díla z nich měla stále vyšší kvalitu, která byla umocňována vysoce umělecky hodnotnými ilustracemi. Navíc se tiskaři v říši těšili podpoře císaře Maxmiliána I., císařským tiskařem byl HANS SCHONPERGER.
Za Reformace došlo k rychlému rozšíření Lutherova učení hlavně díky tiskárnám, jež mohly mezi lidi šířit Lutherovy spisy a myšlenky. Lutherovy spisy tiskl JOHANN FROBEN, vůdčí knihtiskař 16. století, přítel ERASMA ROTTERDAMSKÉHO, který jej finančně podporoval. 
Třicetiletá válka přenesla těžiště knihtisku z německy mluvících zemích do Francie (PIERRE SIMON FOURNIER), Anglie (JOHN BASKERVILLE) a Itálie (GIAMBATTISTA BODONI)
Roku 1800 v Anglii lord Stanhope sestavil kovový lis, Němec Fridrich Konig z Lipska se snažil zmechanizovat určité fáze tisku, až to nakonec s pomocí anglických kolegů dokázal. Roku 1807 si nechal v Londýně patentovat mechanický kovový lis, který byl podstatně výkonnější než ručně ovládaný. On zmechanizoval fáze tisku nalévání tiskařské černě a sázení liter. 29. 11. 1814  londýnské Timesy byly poprvé vytištěny mechanickými kovovými lisy.
OTTMAR MERGENTHALER ze Švábska zkonstruoval sázecí stroj roku 1884 tzv. linotyp, od té doby nemusel již sazeč vkládal jednotlivé sady liter do lisu, on na něm pracoval v USA, on se tam vystěhoval po prusko-francouzské válce v roce 1870 a dokázal tam vybudovat fabriku, která z něho udělal jednoho z nejbohatších Američanů. Jeho Linotyp spojoval 2 postupy – nalévání černě a sázení sad liter. O oddělení těchto 2 fází se zasloužil TOLBERT LANSTON roku 1897 – ty 2 fáze přenesl nikoli na jeden stroj, ale na 2. Na předchůdci dnešního psacího stroje sazeč skládal litery a nalévací stroj jej vtiskával na papír.
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