
Ио́ганн Генсфляйш цур Ладен цум Гу́тенберг (нем. Johannes Gensfleisch zur La-
den zum Gutenberg; между 1397 и 1400, Майнц — 3 февраля 1468, Майнц) — 
немецкий ювелир и изобретатель книгопечатания. Иоганн Гутенберг родился 
между 1397 и 1400 годом в семье патриция и торгового агента Фриле Генсфлайша 
(Гейнсфлейша) и дочери сукноторговца Эльзы Вирих в городе Майнц. Он был 
младшим ребенком от второго брака Генсфлайша, заключённого в 1386 году; 
помимо Иоганна в семье были его старший брат Фриле, сестра Эльза и сводная 
сестра Патце.

Ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος (πλήρες γερμ. όνομα Johannes Gensfleisch zur Laden zum 
Gutenberg) γεννήθηκε κατά την επικρατέστερη εκδοχή το 1397 και απεβίωσε στις 3 
Φεβρουαρίου του 1468 σε ηλικία 71 ετών. Τόπος γέννησής του είναι το Μάιντς (Mainz) 
της Γερμανίας και θεωρείται ο «πατέρας» της τυπογραφίας. Περίπου στα 1430 
εγκαταστάθηκε στο Στρασβούργο. Τον Μάρτιο του 1434, ένα γράμμα του υποδεικνύει 
ότι εκείνη την εποχή διέμενε εκεί, όπου είχε κάποιους συγγενείς από την πλευρά της 
μητέρας του. Στο Στρασβούργο άρχισε να πειραματίζεται στη μεταλλουργία και στα 
1434 έκανε τα πρώτα του βήματα στην τυπογραφία.
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