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Ю.Л.Омепьченно
ФОРМУВАННЯ
ВІТЧИЗНЯНОЇ
КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ

A bstract
The article considers the formation o f national cultural heritage in the context o f museum's development.

Розглядаючи питання періодизації історії му
зейної справи, вітчизняні дослідники виділяли 
як один з елементів її розвитку "передісторію", 
останній період якої Г.Мезенцева пов'язувала із 
"середньовічним збиранням" культурних цінно
стей (IX -  XVII ст.) (Мезенцева, 1980, с. 12-14). 
В.Дубровський відносив "початок українського 
музейництва, спершу у вигляді простого зби
рання пам'яток культури й природи" "до часів 
виникнення державності України -  Русі й при
йняття нею християнства". На його думку, на
ступний етап "організованого музейництва по
чинався в XIX ст. на Україні в зв'язку з україн
ським культурним і національним рухом" (Дуб- 
ровський, 1995, с. 1019). Автори правильно від
значили, що кожний з етапів історичного розви
тку музейництва становив новий, вищий сту
пінь. Щодо «середньовічного збирання» 
Г.Мезенцева вбачала прогрес у різномаїггі скла
ду зібрань, прилученні до нього значно ширших 
верств суспільства, ніж це було раніше (Мезен
цева, 1980, с. 14). Проте, не можна не бачити, що 
більшість музеєзнавців ще не звертає увагу на 
особливості нагромадження історико- 
культурних цінностей в українських землях, на 
формування культурно-історичної спадщини. 
Розвиток сучасного музеєзнавства та культуро
логії дають підставу для відтворення становлен
ня вітчизняного музейництва на тлі загальноєв
ропейського культурного процесу.

Сучасна культурологія схильна значно роз
ширювати обсяг традиційного поняття "музей
ництво (музейна справа)" як робота музею до 
рівня системи освоєння історико-культурної 
спадщини минулого, що включає матеріальні й 
духовні цінності, опанування якими здійсню
ється у специфічній сфері суспільної діяльнос
ті, пов'язаній з наукою, освітою, вихованням, 
культурою взагалі. У другій половині минулого 
століття під впливом ідей екомузею, перегля
даються деякі основоположні засади світового 
традиційного музейництва. Воно поступово

розширює офіційне визначення (прикладна 
культурологічна дисципліна) до сфери теорії та 
практики збереження й використання всієї нау
кової та історико -  культурної спадщини. До
лаються бар’єри між організаційною формою 
(музеєм-установою) та її оточенням, між пред
метом в музеї та поза його межами (предмет 
музейного значення -  музейний предмет), між 
рухомими та нерухомими цінностями (пам'ят
ками та пам'ятниками), інформацією та річчю. 
Предметом теорії стає сама суть феномена спа
дщини, а музейні зібрання складають лише її 
частину. З 80-х років в європейському музей
ництві спостерігається "рух за спадщину". Пе
редбачається, що сучасному музейництву має 
відповідати наукова теорія, на яку можна спи
ратись в процесі організаційної роботи, пов'я
заної із спадщиною. Йдеться про щось на зра
зок організаційно-управлінської науки, яка за
ймається лише проблемами культурної спадщи
ни. Висловлювалось побажання координації з 
метою розв'язання завдання -  "heritology" ("ви
вчення спадщини") -  діяльності музеїв, бібліотек, 
виставочних центрів, реставраційних служб, 
установ, відповідальних за охорону пам'яток, ар
хівів, синематек, інших організацій та засобів ін
формації, що мають справу із збереженням куль
турних цінностей (Шола, 1987, с.52-53).

Поступово ідеї оновленої музеології поши
рюються в Україні, відбиваються в теорії та іс
торії музейництва. Свідченням цього є прийнят
тя Верховною Радою України законів "Про му
зеї та музейну справу"(1995 р.), "Про охорону 
культурної спадщини", 2000 р.). Не можна не 
бачити, що ці закони мають ряд суперечностей в 
трактуванні ключових понять, не усунутих на
ступними законодавчими актами (“Закон Украї
ни про музеї та музейну справу” із змінами та 
доповненнями, внесеними Законом України від 
14 травня 1999 року №659 -XIV; Указ Президе
нта України "Про невідкладні заходи щодо роз
витку музеїв України", 20 березня 2000 р.). Ви-
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вчення історії вітчизняного музейництва дає 
чимало підстав не обмежуватись традиційно ви
вченням змісту музейної роботи, а говорити про 
музейну діяльність як ядро системи успадку
вання культурної спадщини.

В сучасній культурології та законодавстві те
рмін "культурна спадщина" вживається у значен
ні успадкованих людством від попередніх поко
лінь об'єктів культури. До останніх відносять -  
місця, споруди (витвори), комплекси (ансамблі), 
їхні частини, пов'язані з ними території; природ
ні, природно -  антропогенні або створені люди
ною об'єкти незалежно від стану збереженності, 
що донесли до нашого часу цінність з антрополо
гічного, археологічного, естетичного, етнографі
чного, історичного, мистецького, наукового чи 
художнього погляду і зберегли свою автентич
ність (Закон України "Про охорону культурної 
спадщини" (2000 р.).

Невід'ємною складовою частиною культурної 
спадщини є Музейний фонд України. Він являє 
сукупність рухомих пам'яток природи, матеріа
льної і духовної культури, які мають художнє, 
історичне, етнографічне та наукове значення, 
незалежно від їх виду, місця створення форм 
власності, зберігаються на території країни, а 
також нерухомих пам'яток, що знаходяться в 
музеях. На початку 2000 р. в 550 державних і 
комунальних музеях зберіглось майже 8,5 млн. 
музейних предметів. Крім того, в 3 тис. громад
ських музеях налічувалось 1,5 млн. одиниць 
зберігання, більшість з яких мають наукову, 
культурно-історичну цінність. (Товариш, 2000, 
лютий) Все це розглядається як національне 
культурне надбання, тобто -сукупність пам'яток 
матеріальної і духовної культури країни або на
роду, що є складовою частиною національних 
багатств. Віднесення тієї чи іншої пам'ятки до 
категорії національних цінностей -  прерогатива 
держави, суспільства. Закон України визначає 
пам'ятку як об'єкт культурної спадщини націо
нального або місцевого значення, який занесено 
до реєстру нерухомих пам'яток України. Основ
ну категорію пам'яток, що включає як музейні 
предмети та предмети музейного значення, так і 
нерухомі пам'ятники, серед яких окремі можуть 
бути об'єктами музейної демонстрації, являють 
пам'ятки історії та культури. Це поняття об'єд
нує різні види пам'яток: пам'ятки історії, архео
логії, архітектури та містобудівництва, мистецт
ва, документальні пам'ятки. (Музейні терміни, 
1986, С.93). Всі вони -  культурні цінності, тобто 
такі речі, що здатні задовольняти певні соціаль
ні, культурні потреби, серед яких музейна. Це 
потреба збереження та суспільного використан
ня предметів, що мають властивість відобра
ження дійсності, є джерелами цінної семантич

ної та естетичної інформації або самі являють 
етичну цінність. Такий ціннісний підхід -  один з 
елементів емпіричного способу освоєння світу 
(Музееведение, 1988, с. 14). Не все те, що нази
вається "пам'яткою", має однакову суспільну 
цінність. Термін "пам'ятник" походить від слова 
"пам'ять", а ідентичне слово "монумент" від ла
тинського "монео", що означає -  "нагадую".

Пам'ятники матеріальної та духовної культу
ри, що мають значну соціальну значимість скла
дають основу національної культури, естафети 
поколінь. Поняття пам'ятник поширюється на 
окремі архітектурні споруди, цілі сільські та мі
ські комплекси, пов'язані з певною культурою, 
знаменним фактом або історичною подією. Во
но охоплює й більш скромні, що набувають з 
часом значної культурної цінності у просторо
вому середовищі, яке склалося довільно або 
спеціально створено. (Игнаткин, 1990, с.8-9)

До нерухомих пам'яток відносяться об'єкти, 
що збереглися цілком у своєму первісному ви
гляді, а також ті, які знаходяться у зруйнованому, 
фрагментарному стані, стали частиною більш 
пізніх об'єктів. Розрізняють пам'ятники справжні, 
що "свідчать", тобто документи епохи, та меморі
альні, які "нагадують". Справжні історичні пам'я
тки -  неповторні реліквії минулого, свідки подій, 
явищ. Меморіальні пам'ятки -  обеліски, монуме
нти, меморіальні музеї та парки.

Поняття "природна спадщина" поширюється на 
природні пам'ятки: геологічні та фізичні утворен
ня, унікальні або типові, цінні з наукової, культур
но -  пізнавальної чи естетичної точки зору.

Зупинятись на огляді репертуару пам'яток -  
об'єктів загальнолюдської культурної спадщини 
доводиться у зв'язку із тим, що вони з'являлись в 
різні часи у різних народів, виконували різні фун
кції, задовольняли різноманітні потреби, але, як 
правило, лишались своєрідними дороговказами на 
шляху з минулого в майбутнє, засобами забезпе
чення наступності, діалогу культур, трансмісії 
міжпоколінного соціального досвіду.

З таких позицій спробуємо розглянути істо
рію становлення вітчизняного музейництва в 
загальноєвропейському контексті.

Проблема вітчизняної культурної спадщини 
після батиєвої навали ХШ ст. чи не найсклад
ніша в музеєзнавстві. Обмеженість джерель
ної бази, специфіка історичного культурного 
процесу в різних регіонах української терито
рії, стан культурної спадщини попередніх дав
ньоруських часів, як і багато інших факторів, 
роблять її  такою.

Монгольська навала довершила руйнування 
Київської держави, розпочате міжусобними вій
нами. Його своєрідним символом можна вважа
ти розорення Десятинної церкви, загибель в ній
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останніх захисників міста 6 грудня 1240 року. 
Побудована в традиціях візантійської архітекту
ри, прикрашена іконами, оздоблена іншим куль
товим начинням, вивезеним князем Володими
ром із Херсонеса, церква Пресвятої Богородиці 
в Києві кілька століть була центром духовного, 
культурного життя країни. Наявність у храмі 
святинь і пантеону, бібліотеки, в якій зберіга
лись державно-правові акти, в тому числі дого
вори Русі й Візантії, перші хронікальні записи 
власної історії, болгаро-візантійські богослуже
бні книги, мабуть, сприяла виникненню в ньому 
першого осередку давньоруського літописання. 
Високо оцінюючи історико -  культурне значен
ня Десятинної церкви, сучасні дослідники звер
тають увагу на те, що в часи князівських між
усобиць вона вже була об'єктом вандалізму. Так, 
Г.івакін припускає, що взяття і пограбування 
Києва, храму військами князя Мстислава Андрі
йовича 1171р., князя Рюрика Ростиславовича 
1203р. "супроводжувалися й певним руйнуван
ням його інтер'єру, прикрас, які накопичувалися 
протягом всього періоду його існування". Як 
зазначає П.Толочко, в 1240 р. руйнування церк
ви були такі великі, що всі наступні неодноразо
ві спроби відреставрувати храм успіху не мали 
(Церква Богородиці Десятинна в Києві, 1996, 
с.9,11). В останні роки з посиланням на наслідки 
археологічних розкопів на території стародав
нього Києва робиться висновок: "руйнування 
міста відкинуло його, як і всю Русь, на століття 
назад", "ті риси матеріальної культури, що були 
звичайними в ХП -XIII століттях, знову з'явля
ються лише в XVII ст.” (Факти, 1999, 18 грудня).

І все ж руйнування Київської держави -  під
ґрунтя високої давньоруської, зокрема, елітарної 
культури не означало раптового розриву наступ
ності поколінь, знищення їхньої матеріальної, що 
дійсно зазнала відчутних збитків, та духовної 
культури. Після воєнної катастрофи життя Київ
ської Русі не було цілковито паралізоване, про 
що свідчили спостереження Плано -  Карпіні, ма
теріали археологічних розкопок міст, поселень, 
які після навали почали поступово відроджува
тись на руїнах. Н.Полонська -  Василенко назива
ла такі фактори, що мали сприяти цьому: сільське 
населення ще до навали призвичаїлось рятува
тись в лісах, ярах, печерах, а коли небезпека ми
нала, поверталось до прихованого добра; впрова
джений монголами устрій не дуже відрізнявся від 
того, що передував йому; в містах далеко не все 
було зруйновано, завойовники ставилися толера
нтно до християнської церкви (Полонська - 
Василенко, 1992, с. 186-190).

Засобом підтвердження або спростування 
цих положень міг би стати аналіз матеріальної 
й духовної культури населення загарбаних те

риторій, розгляд її в аспектах наступності та 
іноземного впливу.

Висновку про поступове відродження життя 
в Києві та його окрузі не суперечать матеріали 
археологічних та нумізматичних досліджень. 
Вивчення Л.Чміль матеріальної культури насе
лення Наддніпрянщини, зокрема, найбільш ма
сових пам'яток керамічного виробництва, дає 
підставу говорити про збереження в цій галузі 
традицій давньоруського часу, хоча в ХПІ -  
XIV ст. з’являються нові форми (Українська 
Наддніпрянська кераміка, 1994, с.16).

Тим часом, була поширена думка про су
цільний занепад ремісничої та торгівельної ак
тивності міст, зокрема Києва. Вважалось, що 
були втрачені рецепти виробництва поливи 
(Макарова, 1967, с.61), полив'яний посуд знову 
з'являється в Наддніпровї лише в кінці XV ст. 
-  на початку XVI ст. (Лащук, 1963, с.33-37). 
Розкопки в київській садибі (вул. Воздвижен- 
ська), датованій XIII -  XIV ст., спростували 
твердження Т.Макарової та Ю.Лащука, підтве
рдили думку О.Тищенко про безперервний 
розвиток полив'яного керамічного виробницт
ва. (Тищенко, 1992. с.33-52, 102-104, 155-168).

Відбуваються поступові зміни в технології, 
складі сировини, формах та декорі кухонного 
неполив'яного посуду XIII -  XIV ст. виробниц
тва київських гончарів. Новий спосіб форму
вання верхньої частини горщиків, що з'являєть
ся наприкінці XIII ст., зберігається протягом 
XIV -  XV ст. без особливих змін, хоча й побу
тують різноманітні варіації форм вінець. Ма
буть, технологічні зміни обумовлені нагрома
дженням емпіричного досвіду, прагненням міс
цевих гончарів удосконалити процес виготов
лення посуду, поліпшити його якість. Вважа
ють, що, починаючи з XIV ст., в Україні поши
рюється швидкообертовий шпицевий ножний 
гончарний круг. Існує припущення, що західно
європейський класичний варіант такого типу 
круга з'явився в Україні під впливом польських 
гончарів, до яких він потрапив ще у XII ст. че
рез німецьких майстрів. У XIV ст. цей круг був 
добре відомий на території Білорусії, його за
лишки виявлені у Верхньому Придністров’ї' та 
на Волині (Українська Наддніпрянська керамі
ка, 1994. с.11-12). Навіть одне це дозволяє вва
жати, що в XIII ст. матеріальна давньоруська 
культура, зазнавши відчутних збитків, продов
жувала еволюціонувати в тому ж напрямку, що 
й загальноєвропейська, але значно повільніше.

Стан вивчення археологічних пам'яток пев
ної етнічної приналежності та часу, як відомо, 
значною мірою залежить від об’єкту та якості 
першоджерел, включених до наукового вико
ристання. Це стосується й української кераміки
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XIV -  початку XVII ст. Незважаючи на певні 
успіхи її вивчення, ще не з’ясовані питання мі- 
крохронології (датування із точністю хоча б до 
півстоліття), її регіональні особливості, техно
логія. Для XV -  початку XVII ст. маємо в осно
вному роботи мистецтвознавчого характеру. Це 
обумовлено кількома причинами; по-перше, 
нагромаджено не так вже й багато матеріалу, 
бо період після монгольської навали почав 
привертати увагу дослідників порівняно недав
но. Певний час історичний період XIV -  XVII 
ст. не визнавався об'єктом вивчення археології, 
хоч офіційно вважали, що її наукові інтереси 
сягають і XVIII ст., не виключали можливості 
польового дослідження пам'яток Нового й Но
вітнього часу. Тому культурні шари XVII - 
XVIII ст., хоч і були потужними, часто не бра
лись до уваги. Позначалась погана збереже
ність шарів XIV -  XVI ст., що згодом руйнува
лись у зв'язку із господарською діяльністю. То 
ж не випадково склалась така ситуація, що ар
хеологи історію матеріальної культури Київсь
кої Русі знали краще, ніж середньовічної 
України. Позначилось пріоритетне становище 
давньоруської тематики в археологічних дослі
дженнях XIX -  XX ст., що було наслідком здій
снення певної культурної політики. Матеріаль
ні й духовні здобутки кількох поколінь вітчиз
няних істориків та археологів, мистецтвознав
ців -  дослідників Київської Русі стали підґрун
тям для формування уявлення про культуру 
великих міст з їхніми золотими банями храмів, 
фресками і мозаїками соборів, бібліотеками, 
школами, пишнотою княжого двору, легендар
ним воїнством. Не останню роль у формуванні 
такого стереотипу давньоруської культури віді
грало й музейництво з його фондом пам'яток, 
засобами прилучення нащадків до спадщини 
пращурів. І пам'ять про Київську Русь стала 
врешті-решт розглядатись як найвищий спалах 
національної свідомості. Зрозуміло, сталось це 
завдяки неперервності духовності багатьох по
колінь. Не можна не погодитись з Г.Вервесом, 
який підкреслює, що давньоруська культура не 
могла зникнути безслідно ще й тому, що протя
гом багатьох століть функціонувала в системі 
та традиціях візантійсько -християнської спіль
ноти, була своєю не лише в Києві й Новгороді, 
а й на Афоні, в Тирново, Константинополі. І 
якщо Київська земля після 1240 р. опинилась 
на глибокій периферії політичного й культур
ного життя, причину цього Н.Полонська- Васи
ленко бачила в послабленні факторів стимулю
вання розвитку мистецтва, літератури. І це за 
умов продовження як і в давньоруські часи, хо
ча й у, певно, менших розмірах нагромадження 
і тезаврування цінностей. Про це свідчать і ну

мізматичні матеріали XIV -  XV ст. Аналіз мо
нетних знахідок на території Києва, здійснений 
Г.Козубовським, дозволив йому припустити 
наявність певної наступності потенційних "на- 
громаджувачів скарбів".

До кінця XIV ст. скарби концентрувалися в 
районі Замкової гори та центру Подолу. Протя
гом XIV -  XV ст. на території міста, як і всього 
Середнього Придніпров'я, основними в обігу 
були джучидські монети, монети Володимира 
Ольгердовича, литовські динарі!, празькі гроші. 
Складна політична ситуація протягом всього 
XV ст. сприяла тезавруванню. Найбільші за 
кількістю монет скарби, знайдені на території 
біля Печерського монастиря, Г.Козубовський 
пояснює прагненням та можливостями монас
тиря займатись лихварськими операціями (Ко- 
зубовський, 1991, с.13, 23-25)

Н.Полонська-Василенко вважала, що даль
ший культурний розвиток гальмувався занепа
дом князівсько-дружинного життя, еміграцією 
боярської, патриціанської верхівки та вищої 
церковної ієрархії до Суздальщини. (Полонська 
-  Василенко, 1992, с.190) Щодо цього в культу
рології існують різні думки. Зокрема, вважа
ють, що київська еліта, захопивши з собою в 
майні неабиякі культурні цінності, об'єктивно 
сприяла їх збереженню. Коли мова йде про ви
ключне значення Півночі як скарбниці старода
вньої слов'янської культури, завжди підкрес
люють, що сталість північного побуту дозволи
ла зберегти стародавні риси народного образо
творчого та будівельного мистецтва, "старови
ни" (під назвою "билин") (Алферова, 1973, с. 13- 
14). Останні найчастіше зустрічалися в Олоне- 
цькій та Архангельській землях. Про їхнє пів
денне походження свідчать імена дійових осіб -  
Володимира Великого та Мономаха, Іллі Му- 
ромця, мощі якого зберігаються в київських 
лаврських печерах до нашого часу. Б.Рибаков 
звертав увагу на знахідки на Півночі, Бєлоозері 
учасниками студентських експедицій врятова
них від монголів стародавніх рукописних книг, 
ікон з півдня Русі (Рыбаков, 1966, с. 13-14).

Для наступного розвитку української куль
тури надзвичайно важливо те, що через скрут
ну зламну годину вітчизняної історії суспільст
во пронесло усвідомлення культурної цінності 
спадщини Київської Русі. Про це свідчать 
спроби її збереження. Коли в Київській землі 
вже відчувався спад культурного життя, Дани
ло Галицький добирав найбільш видатні речі з 
київських церков для своїх резиденцій (Гру- 
шевський, 1991, с.65). Таким чином, традиції 
Київської Русі живили як Північ, так і Захід. 
Вони безпосередньо в рамках єдиної культури 
знаходять продовження в Галицько-
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Волинському князівстві. З утвердженням хрис
тиянства на Волині пов'язується запозичення 
надбань високої візантійської культури, зміц
нення зв'язків з Києвом, що відбивались на по
будові церков у Володимирі, Луцьку, Дорого- 
бужі, та ін., розвитку сакрального мистецтва і 
освіти (школа у Володимирі). Археологічно це 
підтверджується чисельними знахідками мета
левих та кам'яних хрестиків, іконок, предметів 
церковної атрибутики, бронзових і залізних 
етил осів. Про значне поширення грамотності 
на Волині свідчать окремі літери на черепках із 
Коршева, Луцька, Перемишля, Чульчиців, час
тина алфавіту на гребінці з Берестя, написи на 
амфорі з Володимира, на руків'ї ножа з Доро- 
гичина та хрестиках-енколпіонах і печатках з 
Дорогобужа, Сонсядки, Белза тощо. "Міста 
Володимир -  Волинський і Холм були центра
ми літописання" твердить М.Кучинко (Кучин- 
ко, 1999, с.21). Про південноруське літописан
ня періоду роздрібленності -  пряме продов
ження раннього місцевого літописання та літо
писів Київської Русі пишуть Віктор та Анато
лій Коцури. Відзначивши, що найбільш ранні 
пам'ятки історичних творів, які існували в XI- 
ХП ст. в Галицько -  Волинських землях, без
посередньо до наших днів не збереглися, авто
ри підкреслюють: вони у вигляді окремих опо
відань потрапили як вставки до окремих реда
кцій "Повісті минулих літ" (1116, 1118 рр), так 
званого Київського літопису XII ст.

Всі оповідання і записи XIII ст. в Іпатіївсь- 
кому літописі, що стосуються виключно історії 
князівства, називають Галицько-Волинським 
літописом, який є не що інше, як особливе лі
тописне зведення повістей, що належать різним 
авторам. Пізніший редактор, який об'єднував 
літопис разом з цілим південноруським зве
денням XIV ст., мабуть, навмисно ввів хроно
логію в такий спосіб, щоб літопис являв собою 
пряме продовження так званого Іпатіївського 
літопису. (Коцур, 1999, с.48-49)

На Волині та Галичині в XII ст., мабуть, не 
існувало традиційного літописання, натомість 
уже в середині XII ст. там почали створюватись 
історико-літературні повісті. Таку думку 
М.Котляра підтримав П.Толочко, спираючись 
на аналіз історії та наслідки досліджень Гали
цько -  Волинського літопису XIII ст. (Толочко, 
1994, с.63). Писались вони різними світськими 
особами, учасниками описуваних подій, що 
відбувались переважно в Галичині та на Воли
ні, у їхніх західних сусідів , претензії яких до 
південно-західних руських земель посилюва
лись у зв'язку з послабленням централізуючого 
значення Києва. Своєрідність Галицько- 
Волинського літопису XIII ст. не означала по

рушення традиції давньоруського літописання, 
окремі зводи якого, базуючись на київській 
традиції історичної письменності XI -  початку 
XII ст. послідовно продовжували один одного. 
При цьому автори та редактори літописних 
зводів свідомо чи підсвідоме нагадували своїм 
князям про часи київської єдності.

Відзначивши, що наявний літописний мате
ріал неадекватно відображає все розмаїття дав
ньоруського літописної традиції Х-ХІП ст., 
П.Толочко вважає шахматовський образ дав
ньоруського літописання гігантського вікового 
дерева, коріння якого проросло в київський ду
ховний грунт, а потужний стовбур розгалузився 
рясними гілками в усіх давньоруських землях, 
найбільш вдалим визначенням суті цього істо- 
рико-літературного явища. (Толочко, с.81).

Після монгольської навали, ще більше ніж 
століття політичним та культурним центром 
тяжіння стає Галицько -  Волинське князівство, 
яке навіть пережило розквіт міської культури 
(Попович, 1999, с. 134-135). Попри монгольсь
кий погром поступальний розвиток Волинської 
землі продовжувався, що виявилось в містобу
дівництві в поліських регіонах. Правда, з 68 
"градів" Волинської землі X-XIV ст. далеко не 
всі були класичними містами, тобто такими, 
які відповідали усталеним в науці критеріям: 
укріплення складного типу, монументальне 
будівництво, виробничі комплекси тощо. 
М.Кучинко дослідив з таких 40. В кінці XIII - 
середині XIV виникають нові або перебудову
ються старі міста. В цей час густина міст на 
Поліссі досягла оптимальної для давньорусь
кого часу величини (Кучинко, 1999, с.11-12). 
Після розорення в 1259 р. Галицько- 
Волинської землі ордами хана Бурундая за йо
го наказом були знесені укріплення у Володи
мирі, Луцьку, Львові, Кременці, Данилові. Але 
через деякий час починається і триває протя
гом XIII-XV ст. будівництво замків-фортець у 
Львові, Луцьку, Одеську, Ужгороді, Невиць- 
кому. В XIV ст. споруджуються замки у Смот- 
ричі, Бокоті, Кам'янці, Меджибожі, Брацлаві, 
Винниці, Бережанах, Хмельнику, Теребовлі, 
Мукачевому, Хусті, Дармані, Клевані, Хотині. 
Залишки фортифікаційних споруд, досліджені 
сучасними археологами та архітекторами, му
зейними працівниками, відіграли не останню 
роль в тому, що знищені міста внесені до "Спи
ску історичних населених місць України" -  до
датку до Закону України "Про охорону культу
рної спадщини". Тогочасне інтенсивне форти
фікаційне будівництво обумовлене зазіханням з 
боку сусідніх держав. їхній рівень культурного 
розвитку був різний, а тому вони не нехтували 
під час військових конфліктів грабунками
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культурних цінностей, включаючи рештки дав
ньоруської мистецької спадщини, вдавались до 
запозичень. Загальновідомо, що початок писе
мності в Литві пов'язується з впливом давньо
руської культури через її мову, яка використо
вувалась як засіб комунікації в сфері адмініст
ративно-державних відносин при великокня
жому дворі. Вважають, що під певним впливом 
"Руської правди" написані кодекси феодально
го права -  Литовські статути (1529, 1588 років). 
(Очерки, 1953, с. 573 -  574). Цим іноді пояс
нюють "оксамитовий" характер входження 
українських земель до складу Литви. Близь
кість соціально -  економічних умов сприяла 
відносно безболісній адаптації удільних князів 
до нових умов. В перші десятиліття другої по
ловини XIV ст. дев'ять десятих українського та 
білоруського населення увійшло здебільшого 
мирним шляхом до Литви. Як вважає 
Н.Полонська -  Василенко, це сталось завдяки 
тому, що Ольгерд та інші литовські князі зобов'я
зувались "старовини не рушати, новини не вво
ди". (Полонська-Василенко, 1992. т.І, с.312). І все 
ж серед об'єктивних причин збереження незнач
ної кількості пам'яток галицько-волинської куль
турної спадщини ХПІ -  XIV ст. В.Александрович 
бачить історичну ситуацію, яка склалась після 
входження західноукраїнських земель до Литви, 
Польщі та Угорщини, не сприяла збереженню 
пам'яток, що нагадували про ранішу традицію. 
(Александрович, 1999, с.6.)

Достатньо згадати та порівняти свідчення Га
лицько-Волинського й Львівського літописів. 
Князь Володимир Василькович Волинський 
(1270-1289) -  людина висококультурна, гуман
на, освічена, неохоче брав участь у війнах, до 
яких примушували його як васала татари, біль
ше приділяв уваги будівництву, оздобленню 
храмів. Галицько-Волинський літопис згадує 
про чисельні коштовні дари князя-мецената цер
квам у Перемишлі, Володимирі, Кам'янці- 
Литовському, Чернігові, Луцьку, Любомлі. З 
іншого, Львівського літопису, довідуємося, що в 
1339 р., взявши Львів, польський король Кази
мир III, "забрав великі скарби, срібла, золота, 
дорогоцінного каміння, блаватів, 2 золотих хре
сти, усіяних камінням, в одному дерево Святого 
Хреста, 2 корони, крісло коштовної роботи, ризу 
чистим золотом шиту і дорогоцінним камінням 
усіяну." (Бевзо, 1971. -  с.99). У 1382 р. прави
тель Галичини Володислав Опольский вивіз із 
Белза ікону Богоматері, яка потрапила в Україну 
з Константинополя. Подарована монастирю пав- 
ликанів у Ченстохові, перемальована в XV ст., 
вона стала реліквією католицької церкви у 
Польщі. (Верстюк, 1995, с.38).

Інтерес завойовників до культурної спадщи
ни Галицько-Волинської держави В.Алексан
дрович пояснює своєрідним характером тамте
шньої культури. Він стверджує, що вона, як 
складний і багатоплановий комплекс не чисель
них регіональних пам'яток XII -  XIV ст. -  свід
чень далекої традиції, випадково вцілілих та 
збережених, доповнених скупими даними літо
пису, хоч найтісніше пов'язана із східним хрис
тиянським світом, тоді ще була мало віддаленою 
і зовсім не чужою латинській культурній тради
ції. (Олександрович, 1995, 5). На думку
Р.Михайлової, важливе значення в ХШ XIV ст. 
для розвитку культури Південно-Західної Русі 
мали надбання візантійсько -  руської традиції, 
яка збагачувала не тільки проникненням у світ 
християнського мистецтва, а й можливістю зна
йомства з античною традицією. З огляду на по
ступове поширення в Європі XIV-XV ст. ренеса
нсних впливів цінність галицько-волинської мис
тецької спадщини зростала. З другого боку, жодна 
давньоруська школа не відобразила так повно різ
нобічні неруські традиції, що лежали в сфері спі
льних або схожих ідеалів часу, ніж самобутня 
культура Південно -  Західного регіону. (Михай
лова, 1994, с.20). То й не дивно, що у 1393-1394 
рр. українські маляри розписували у краківському 
замку королівську опочивальню та каплицю абат
ства Св. Христа на Лисцю в Малій Польщі. А в 
наступному столітті галичани розписали монас
тирську Онуфріївську церкву у  польському місте
чку Посад Риботицький. (Верстюк, 1995, с.38)

ХПІ ст. Д.Антонович називав найтемнішим 
періодом нашої історії, бо від того часу зберіг- 
лося найменше пам'яток. (Українська культура, 
1993, с.316). Довгий час здавалося, що "мисте
цьке життя Галицько-Волинської держави при
речене залишатись сферою втрачених пам'яток, 
відомою насамперед із високих, але, за відсутні
стю конкретних оригінальних зразків, реально 
трудно матеріалізованих у свідомості нащадків 
описів Галицько-Волинського літопису". (Алек
сандрович, 1999, с.68-69). Тим часом, відомо, що 
з XIII ст., пов'язують написання ікон Волинської 
Богоматері, галицької ікони Покрови (Верстюк, 
1995, с. ЗО). Датування ікон, що свого часу на
дійшли до львівських музеїв, XIV ст. викликало 
у Д.Антоновича ряд питань (Українська культу
ра 1993, 320). У публікації до 800-річчя Галиць
ко-Волинської держави, В.Александрович датує 
XIV ст. ікони "Архангел Михаїл" та "Архангел 
Гавриїл" з церкви у Даляві, "Святий Георгій" -  з 
Турї, "Богородиці Одигітрії” з Покровської цер
кви в Луцьку, "Преображення" -  з церков у Бу- 
совиськах та Вільшаниці, "Спас" з церкви у Вій- 
ському, "Архангел Михаїл з діяннями" з церкви 
у Стороні. При цьому він зазначає, що лише чи
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сельні відкриття останніх десятиліть XX ст., 
цьогочасові політичні переміни зумовили мож
ливість звернення до усієї сукупності збереже
них пам'яток та фактичних відомостей, пере
осмислення проблеми мистецької спадщини га
лицько -волинської традиції. Він визнає зрос
тання музейного фонду мистецьких пам'яток 
галицько-волинської традиції насамперед завдя
ки археологічним дослідженням. (Александро
вич, 1999, с.7-8, 69, 81-93).

Рецензуючи мистецтвознавчі роботи 
В.Александровича, Л.Довга зазначає, що автор, 
крок за кроком збираючи крихти відомостей, 
доступні нам для відновлення картини мисте
цького життя на українських землях, слушно 
звертає увагу на вцілілі залишки пам’яток, вба
чаючи в них достатнє підгрунтя для гіпотетич
ного доповнення втрачених деталей. На думку 
Л.Довгої, це дало В.Александровичу змогу не 
лише простежити неперервність мистецької 
традиції, але й, довірившись наявному матеріа
лові, реконструювати “живу переконливу кар
тинку зародження, розвитку й згасання окре
мих художніх шкіл(навіть майстерень) та мис
тецьких напрямків, їх змагання за право вижи
ти, наступність художніх ідей та манер, 
“вперше суттєво розширити географію маляр
ських осередків середньовічної України, довес
ти, що вона виходить далеко за межі “великих” 
міст. (Довга, 1999, с.31-32)

Малярство галицької доби було, на думку 
Д.Антоновича, продовженням візантійської де
коративності. Вважається, що в українському 
живописі XIII-XV ст. немає більш довершеного 
твору ніж ікона Волинської Богоматері з По- 
кровської церкви, що тепер зберігається в На
ціональному музеї українського мистецтва в 
Києві. Вона, як зазначає Г.Логвин, повторює 
давній тип Богоматері -  Путевідниці ("Одигіт- 
рії"). Можливо, її замовив для кафедрального 
собору ще князь Мстислав Данилович. Таким 
же, як і ікона, духом суворої величі пройняті й 
твори архітектури. (Логвин, 1969. с.151).

Найдавніші пам'ятки львівської архітектури 
ХШ -  XIV ст. зберіглись у зміненому вигляді. 
Це церкви святого Миколая, Параскеви П'ят
ниці, Онуфрія, побудовані на фундаментах 
львівських православних храмів пізніше (XIV- 
XVIII ст.). Але в їхній архітектурі досить вира
зно виявляються риси та особливості давньору
ського зодчества. В цьому простежується пря
ма наступність місцевої будівельної традиції. 
(Островский, 1975,с. 13, 15-16).

Особливістю галицько-волинської та закар
патської культурної традиції є її зв'язок з різно- 
етнічним ремісничим та купецьким середови
щем. Розбудовуючи та прикрашаючи місто

Холм, князь Данило Галицький, за свідченням 
літопису, почав запрошувати вітчизняних та 
іноземних майстрів, ремісників, які втікали від 
татаро-монголів із східних князівств. Серед них 
згадуються німці, руси, ляхи, інші "іноязични- 
ки". Крім згаданих, у Львові жили вірмени, та
тари, євреї, греки, молдовани, італійці і навіть 
сарацини. Переважали, звичайно, русини. Про 
культуру львівських ремісників -  архітекторів, 
каменерізів, скульпторів, малярів, свідчать іс
торичні пам'ятки. На жаль, не дійшло описів та 
зображень Львова княжої доби. Лише опосере
дковані дані, археологічні матеріали дозволя
ють припустити, що в першій половині XIV ст. 
на Замковій горі знаходились укріплення, кня
жі хороми, які мали білокам'яні колони, при
крашені рельєфами -  стилізованими зображен
нями рослин, птахів. Вони нині зберігаються в 
Національному Львівському історичному му
зеї. Припускають, що той палац належав Левові 
Даниловичу в 1264-1301 рр.

Самобутність волинської будівельної школи 
виявилась в ранньому застосуванні цегли- па- 
льчатки замість плінфи і нової вендської (бал
тійської") системи кладки стін, зокрема, побудо
ві ротонди з підкупольною колонадою Михай
лівського монастиря у Володимирі-Волин- 
ському. Є припущення, що Василівську ротон
ду у Володимирі, нижній ярус Луцького замку 
в стилі ранньоготичної архітектури спорудила 
місцева будівельна артіль. Волинь стала пер
шою руською землею, де почалося застосуван
ня веж -  донжонів в системі оборони міст. Но
вий підхід в зодчестві волинських будівничих 
виявився у поєднанні цегляної кладки стін з 
білокам'яними деталями, різьбленими портала
ми, стрільчатою формою пройомів, нерв'юрни- 
ми зводами тощо. (Кучинко, 1999, с.15).

XIV -  XV ст. -  період, коли в архітектурі 
Львова розквітла готика, велось бурхливе буді
вництво. Крім житла зводили башти Галицьких 
та Краківських воріт, Нижній Замок, церкву Св. 
Юра, Вірменський та Кафедральний собори, 
синагогу, костели Св.Духу, Домініканський, 
Св.Станіслава. Майже всі вони були побудова
ні в готичному стилі і майже всі зникли внаслі
док природного старіння, перебудови, руйнів
них війн, облог, пожеж, особливо 1527 р.

Частково зберігся до нашого часу лише Ка
федральний, або Латинський собор, збудова
ний в готичному стилі. Але, насправді, він яв
ляє цілий конгломерат архітектурних та деко
ративних форм, що створювались протягом 
XIV -  XX ст.: каплиць, вівтарів, надгробків, 
скульптур, рельєфів, розписів, вітражів і т.ін. 
Але всі наступні нашарування торкнулись го
ловним чином оточення собору та декору його
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інтер'єру. В своїй основі, за стилем та констру
ктивним принципом собор може служити хара
ктерним прикладом готичної архітектури. (Ос
тровский, 1975, с.27)

Пам'ять про тогочасних будівничих збері
гають храми в інших містах та селах: Покров- 
ська церква- фортеця (XIV ХУст.) в 
с.Сутківцях, Петропавлівський костел -  пам'я
тка пізньоготичного стилю в м.Олиці на Волині 
(1450 р.), Успенський костел Домініканського 
монастиря в Острозі (XV ст.), Миколаївський 
костел в Рогатині (XV ст.), Петропавлівський 
кафедральний костел у Кам'янці (XV ст.) та ін. 
(Верстюк 1995, с.32, 34, 37,39). В середині ХІП 
ст. поблизу міста Ужгорода на Закарпатті спо
руджено церкву-ротонду Св.Миколи, а в XIV 
ст. її розписано фресками.

Як свідчать аналіз пам'яток, культура Воли
ні, Прикарпаття та Закарпаття розвивалась у 
руслі загальноруських традицій. Разом з тим, з 
уваги на порубіжне положення регіону, в дру
гій половині XIII -  середині XIV ст., посилю
ється тяжіння місцевої культури до централь
ноєвропейської, інтерес до конкретного в зо
браженні, що зумовлюється ідеологією реміс
ничих і купецьких мас. (Логвин, 1968, с.207).

Повноцінним історичним джерелом, що ха
рактеризує грошовий обіг на території України 
XIV -  XV ст., є нумізматичні музейні зібрання. 
Монети та архівні матеріали дали можливість 
М.Котляру вивчити тогочасне грошове госпо
дарство та торгівлю. З'ясувалось, що монетний 
обіг Галицької землі у XIV- XV ст. був дуже 
жвавий. У Львові працювала монетарна, де кар
бували монети для потреб місцевої та зовніш
ньої торгівлі, існували вже досить розвинені 
кредитні стосунки. Проте, ринок підкорений 
стихії феодальної торгівлі, нестабільність внут
рішньої політичної обстановки, зовнішня загро
за не виключали нагромадження та приховуван
ня скарбів, що згодом виявлені та вивчені, ста
нуть невід'ємною частиною музейного фонду, 
культурної спадщини країни. (Котляр, 1971, 
с.38-42, 49-63). Для дослідження вітчизняної 
історії нагромадження історико -  культурних 
цінностей середньовічні скарби мають виключ
не значення, як і для з'ясування торгівельних та 
культурних зв'язків між країнами Європи.

У XIV- XV ст., після тимчасового спаду, Львів 
знову стає центром транзитної торгівлі, серйоз
ним конкурентом купецького Кракова. Торгіве- 
льними шляхами Львів був пов'язаний на півдні -  
з Молдовою, генуезькими колоніями на кримсь
ких берегах, на заході -  з Краковом, Нюрнбер
гом. Ще у 1356 р. Львів здобув "магдебурзьке 
право" самоуправління, ще раніше або пізніше 
таке право одержали інші міста. Перша писемна

згадка про чинність на українських землях (у Во- 
лодимирі-Волинському) магдебурзького права 
припадає на 1324 р., а в 1339 р. таке право дістає 
місто Сянок, 1374 р. -  Кам'янець, 1432 р. -  
Луцьк, 1438 р. -Кременць, 1444 р, -  Житомир, 
1494-1497 р. -  Київ. (Верстюк, 1995, 
с.ЗО,32,35,36,38).

В економічному та культурному розвитку 
західного регіону істотну роль відіграли італій
ські торгівці сіллю, жупники, фінансисти, архі
тектори. Після захоплення в 1349 році Поль
шею західноукраїнських земель певний час там 
зберігались давньоруські організаційні форми 
видобутку солі, аж поки протягом XV ст. по
ступово джерела та солеварні не опинились у 
володінні королів, магнатів, шляхти. Прагнучи 
підвищити прибутковість солеварень, з середи
ни XV ст. король надавав перемишльські жупи 
в аренду або управління жупникам з числа іта
лійських купців -  фінансистів: Кристіану Гвар- 
діа де Санкто Ромуло, Кристіанові Італійцю, 
Айнольфо Петротті Тедальді, Джованні та Пе- 
роцці Тедальті, Октавіано Гуччі з Флоренції, 
Карло Гальвані. (Грабовецкий, 1984, с.14-15). 
Майже століття діяльність італійців-жупників 
на Прикарпатті сприяла активізації товарно- 
грошових відносин, розширенню ринків збуту 
солі, залученню в цю сферу місцевого населен
ня. Служба молодих прикарпатців у італійсь
ких або будь-яких інших купців сприяла їхньо
му прилученню до чужої культури, переважно 
міської. В той час, як Львів XIV -  XV ст. пере
живав період розквіту готичної архітектури, що 
панувала в інших країнах Європи, в далекій 
Італії вже займалася зоря Відродження. (Остро
вский, 1965, с.27). її безпосереднім свідком 
став Ю.Котермак (Дрогобич) (1450- близько 
1494) -  український вчений, гуманіст, поет, до
ктор медицини і філософії, ректор Болонського 
університету, професор астрономії та медицини 
Краківського університету (Верстюк, 1995, 
с.37). Роки його життя чітко співпадають з од
ним із періодів італійського Відродження, який 
його дослідник М.Гуковський характеризував 
як час політичного, соціального та економічно
го занепаду за тріумфального розвитку культу
ри. (Гуковский, 1961, с.6, 223). Першою євро
пейського рівня культурною фігурою України 
ренесансної епохи вважає Котермака 
М.Попович (Попович, 1999,с. 173). В.Микитась 
відносить Ю.Дрогобича до предтеч гуманізму 
та Передвідродження в Україні, Польщі. (Ми- 
китась, 1994, с.37). Енциклопедії та довідники, 
як правило, згадують Котермака у зв'язку із пе
ршим виданням українцем друкованої книги за 
кордоном у 1483 р., його перебуванням на по
саді ректора Болонського університету в 1481-
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1482 роках (Енциклопедія українознавства, 
1993, с.597). Своєрідним обгрунтуванням висо
кої оцінки діяльності Ю.Дрогобича є праця 
Я.Ісаєвича, в якій, спираючись на різноманітні 
джерела, автор простежив життєвий шлях вче
ного (Ісаєвич, 1972, 121 с.), створив його образ, 
що поступово вкоренився в свідомість широко
го загалу, втілений в пам'ятнику Котермака на 
його малій батьківщині. Завдяки Я.Ісаєвичу 
виникла можливість відтворити музейними за
собами культурне середовище XV ст. в Україні, 
Польщі, Італії, де пройшло порівняно коротке 
життя Котермака. Відомі пам'ятні місця, пам'я
тки архітектури, науки та мистецтва, архівні 
документи, книги, якими користувався вчений, 
нарешті, зберіглась книга Прогностична оцін
ка поточного 1483 року майстра Юрія Дрого
бича з Русі, доктора мистецтв і медицини Бо
лонського університету", видана в Римі лати
ною, яка власне (так іноді вважають не без під
став), принесла славу вченому в нові часи у 
зв'язку з пробудженням національної свідомос
ті українців. До того понад три століття на ба
тьківщині ніхто Ю.Дрогобича, здається, не зга
дував, хоч у Краківському університеті зберіга
лись книги із записами про діяльність Котер
мака. В розділі "У пам'яті нащадків" Я.ісаєвич 
пояснює це змінами в культурному житті на
вчального закладу. З початку XIV ст. гуманісти 
здають позиції (Ісаєвич, 1972, с.115). Про Ко
термака поляки згадали в другій чверті XIX ст.: 
опублікували всі рукописні джерела про на
вчання та викладання Ю.Дрогобича в Краківсь
кому університеті. У 1932 р. про нього писав 
західноукраїнський історик та бібліограф 
І.Кривецький. Щодо цього більш послідовними 
були науковці Болонського університету, скла
вши у 1623 р. список своїх колег - 
попередників, шо пізніше був оформлений як 
"Каталог докторів філософії і медицини за 
1156-1663 роки "нотарем учбового закладу ме
диків та артистів Б.Альбертіні та опублікова
ний його наступником Дж.Ковацца. Аж до 1848 
р., коли вийшов останній "Репертуарій всіх да
вніх і теперішніх професорів славного Болон
ського університету", складались такі каталоги 
(Ісаєвич, 1972, с.118).

З точки зору огляду та оцінки тогочасної 
культурної спадщини' перша друкована книже
чка українця, що має лише 19 сторінок, була у 
вітчизняній історії знаменням часу, відноситься 
до інкунабул, тобто до 5 млн. екземплярів кни
жок понад ЗО тис. назв, виданих в Європі про
тягом 1440-1500 років Хоч надрукованих кни
жок протягом другої половини XV ст. було 
значно більше, ніж рукописних, створено за 
весь попередній час, збереглось їх лише близь

ко півмільйона. (Записная книжка книголюба, 
1967, с.64). Серед них книжка Ю.Дрогобича -  
ровесника початку книгодрукування. За його 
життя європейці не лише переконались у пере
вагах нового засобу закріплення та передачі 
інформації, а й почали поширювати друковану 
книгу по всьому континенту. Змістовну харак
теристику першого п'ятидесятиліття книгодру- 
ку дав Ф.Бродель. "Книга, предмет розкоші, з 
самого початку була підпорядкована жорстким 
законам прибутку, пропозиції та попиту. ... Як 
усякий товар, книга була тісно пов'язана з до
рогами, з перевезеннями, з ярмарками. ... Будь- 
яка думка живе контактами, обміном. Книга 
розширила й пришвидшила потоки, що їх під
готувала старовинна рукописна книга. ... Вона 
все розширила й усьому надала додаткової ене
ргії", -  пише він і робить висновок, що "зага
лом вона була засобом панування на службі 
Заходу". (Бродель, 1995, с.341-342). Поясню
ється це тим, шо в XV ст. переважала латина, а 
разом із нею релігійна література. Я.Ісаєвич 
припускає, що поширювались друковані книж
ки у нас в XV -  XVI ст. (Ісаєвич, 1972, с.72). 
Потреба впровадження книгодрукування рід
ною мовою усвідомлювалась на Заході і на 
Сході. Зі слов'янських народів першими почали 
друкувати для себе книжки чехи 1468 року. 
Другими після них О.Лотоцький в цій справі 
ставить українців. Галицькі й перемишльські 
ченці та міщани намовили майстра і винахідни
ка з м.Нойштадта в Франконії, який бував у 
Польщі, Україні та Білорусії, співчував місце
вому населенню, Швайпольта Фіоля взятись за 
друкування старослов’янських книг, конче по
трібних православним. Як зазначав 
О.Лотоцький, 1491 р. в Кракові "видруковано 
мовою слов'янською, з особливостями живої 
української мови", перші дві книжки для по
треб українського населення -  Октоїх та Часо
слов -  у друкарні Швайпольта Фіоля. (Українська 
культура, 1993, с.99). У сучасній літературі серед 
перших кириличних книг цього видання ще зга
дуються "Тріодь пісна” та "Тріодь цвітна".

Показово, що допомогу Фіолю обіцяли пе
ремишльський епіскоп, православні магнати, а 
гроші дав краківський купець родом з Угорщи
ни, близький до банкірського дому Фуггерів 
Йоганн Турзон. Кириличний шрифт з 230 літер 
виготовив для Фіоля Рудольф Борсдорф з Бра
уншвейга -  знайомий Котермака. Згадаймо, що 
й останньому сприяв у друкуванні "Прогности
ка 1483 року" познанець Микола Чепель. Він 
же познайомив Юрія Котермака з провідними 
римськими вченими -  греком Аргіропулосом та 
Помпонієм Летом. Перший зробив чимало для 
поширення в Італії культурної спадщини Гре
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ції, другий, захоплюючись культурою Старода
внього Риму, влаштував наукові диспути -  
"помпонієві академії", розшукував, подорожу
ючи, візантійські копії з грецьких оригіналів і 
церковнослов'янських перекладів. Він побував 
у Німеччині, Московії, Татарщині, цікавився 
розповідями болонського ченця Людовіка, який 
відвідував Україну. (Ісаєвич, 1972, с.72). Дослі
дниця історії церковної археології І.Карсим 
пов’язує її започаткування в другій половині 
XV ст. з часом відкриття римських катакомб, 
які були довгий час забуті. Тільки у 1432 р. ту
ди стали проникати спочатку ченці, а за ними 
члени Римської академії на чолі з П.Летом 
(1425 -  1497 рр) Відомого гуманіста цікавили 
класичні пам’ятки, а не християнські.

За часів Ю.Дрогобича в Болоньї було 8 дру
карень. У друкарні Аззогвіді 1472 р. опубліко
вано "Історичну бібліотеку" Діодора Сіцілійсь- 
кого та "Германію" Таціта. Твори античних ав
торів видавав засновник найбільшої з друка
рень, в якій працювало майже 100 робітників, 
Антон Кобергер. Він видав у липні 1493 р. 
"Хроніку світу" Германа Шеделя, який закін
чив її писати у червні 1493 р., а потім переви
дав німецькою мовою. Це розкішне видання, 
що вміщувало 2000 ілюстрацій (портрети коро
лів, вчених, зображення історичних подій, як- 
то: землетрус у Константинополі, табір гуситів 
у Чехії, краєвиди Кракова, Нюрнберга). Книгу 
автор подарував Ю.Котермаку.

Антон Кобергер вів велику книжкову торгі
влю, в тому числі у Львові, Ревелі, Ризі. (Ісає- 
вич, 1972, с.112-113).

Ю.Котермак за роки навчання і роботи в Бо
лонському університеті зібрав невеличку біблі
отеку, в якій були і рукописні, і друковані кни
ги. Звичайно, серед цих кількох десятків кни
жок переважали ті, що були необхідні для на
вчання і викладання в університеті. Книги все 
ще були дорогі, і як цінність їх намагались ре
тельно зберігати. Політурники оправляли їх в 
обтягнені шкірою дошки, дрібніші об'єднували 
в одному томі. Дбаючи про збереження кни
жок, як зазначає Я.Ісаєвич, Ю.Дрогобич замо
вив собі відкриті невеликі шафи -  пюпітри і 
розклав книги на поличках окремо з медицини, 
астрономії, філософії, стародавніх авторів. На
решті, він уклав каталог свого зібрання.

Тим часом, серед частини тих, хто збирав 
книжки для власної бібліотеки, існувало пере
конання, що на це заслуговують лише добре 
оздоблені рукописні книги. Ними й обмежува
ли комплектування власних бібліотек люди за
можні й естетично розвинені. Проте, в той час 
були й такі, хто поціновував не лише форму, а 
й зміст. Познанець і покровитель Ю.Котермака

Микола Чепель, збираючи свою бібліотеку, пе
реплітаючи книги в хороші палітурки з ренеса
нсним орнаментом і витисненим суперексліб- 
рисом -  гербом чепелівської родини, мав намір 
передати їх Краківському університету для 
вжитку майстрів Більшої колегії. Справа в то
му, що в Кракові згорів будинок з цінною біб
ліотекою Каллімаха.

Перебуваючи на посаді ректора Болонсько
го університету, Ю.Дрогобич мав справу з пе
реписувачами книжок, коректорами, палітур
никами, книгарями, що обслуговували навча
льний заклад, ілюстрували рукописи 
замовлення професорів та студентів.

Вивчаючи та викладаючи в Болоньї астро
номію, Ю.Котермак придбав собі цілу колек
цію інструментів для спостереження зоряного 
неба: 2 астролябії, квадрант, срібний циркуль, 
кілька клепсидр -  сонячних годинників. Ці 
прості, на перший погляд, інструменти давали 
можливість проводити досить точні спостере
ження. Водночас йому доводилось приділяти 
увагу астрологічним теоріям, на основі яких 
складали прогностики, бо той, хто не вмів цьо
го робити, не вважався справжнім фахівцем в 
галузі природничих наук, зокрема медицини. 
Я.Ісаєвич припускав, що метою видання Коте- 
рмаком "Прогностика 1483 р" було прагнення 
привернути до себе увагу двох римських уні
верситетів: папського та міського (Ісаєвич 
1972, с.96). Не випадково в передмові він вміс
тив віршовану присвяту папі римському Сіксту 
IV, що є також першим друкованим віршем, 
який належав вихідцю з українських земель. 
Особистість Сікста IV в історії набула неодно
значної оцінки. М.Попович характеризує його, 
з одного боку, як жадібного та жорстокого ін
тригана (в 1481 р. він створив перший інквізи
ційний суд в Іспанії), з другого, заснував зна
мениту Сікстинську капелу для папської літур
гії. (Попович, 1999, с.125).

І все ж схоже, що основним завданням 
Ю.Дрогобича в Італії було вивчення медицини. 
Коли Котермак починає навчатись в Болонсь
кому університеті, заснованому ще в XI ст., а 
потім стає його ректором, у цього навчального 
закладу була вже довга історія, наукові та педа
гогічні традиції.

З початку XIV ст. Болонська "генеральна 
школа", або академія, була вже об'єднанням 
трьох університетів: двох юридичних для сту- 
дентів-італійців та іноземців, університету ме
диків та артистів. Останній охоплював всі нау
ки, крім права. В цей час зросла роль вільних 
наук, медицини, астрономії, філософії, що були 
між собою щільно пов'язані. Поступово в уні
верситеті медиків та артистів головним став
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гуманістичний світогляд. Характер навчання в 
Болоньї являє інтерес як в медичному, так й 
загальному -  культурно-історичному аспекті. 
Після двох років вивчення різних медичних 
дисциплін переходили до анатомії. Студент мав 
право бути присутнім при розтині трупу лише 
три рази протягом всього терміну навчання. У 
ректора, яким був Котермак, таких можливос
тей було більше. Але так було не завжди, бо 
спроба розтяти труп або виварити його, щоб 
одержати скелет, каралась відлученням від це
ркви. З великими труднощами медикам італій
ських університетів часом вдавалось розтинати 
трупи. Так, розтин в 1315 р. двох трупів дозво
лив болонському докторові медицини Мондін- 
но де Люцці написати книгу про людське тіло, 
що тривалий час слугувала підручником ана
томії (Глезер, 1956, с.42).

Тільки після того, як професор Беренгаріо да 
Карпі -  "войовничий анатом" розтяв вже понад 
сто трупів, він мав всі підстави для висновку, що 
анатомія не є наукою книжковою, "а наука спо
стереження та відчуття". Студент має відвідувати 
більше розтинів, більше побачити та навіть по
тримати препаранти. Наслідком цього в болонсь
кому університеті стало регулярне проведення 
демонстрації розтинів не лише за навчальною 
програмою, але й для публіки.

Медицину в Падуанському університеті ви
кладали з XIII ст., але розтини почали робити 
лише в XV ст. Там, ще за життя Котермака, але 
після його відїзду з 1490 р. викладав Алессан
дро Бенедетті -  автор "Анатомії", в якій описав 
методику розтину трупа протягом п'яти днів. За 
цей час має бути препаровано кожен мускул, 
нерв, кожна судина. Все це можна було вико
ристати для виготовлення препаратів, якими 
мав бути оздоблений анатомічний театр. 
А.Бенедетті розглядав цей процес, на думку 
Г.Глезера, як найбільш доцільний метод викла
дання. Він запропонував проект досконалого 
анатомічного театру, який було реалізовано в 
Падуї наступного століття Фабриціо д'Аквапе- 
нденте. (Глезер, 1956, с.58). Так поступово фо
рмувалась та вдосконалювалась ще одна форма 
нагромадження культурних цінностей, пов'яза
них з наукою, освітою. При деяких університе
тах започатковуються ботанічні сади, аптекар
ські городи. В наш час такі форми нагрома
дження культурних цінностей, організації нау
кових досліджень та освіти прийнято відносити 
до музейних закладів. (Кодекс, 1989. с.2).

Ю.Дрогобич, повернувшись з Італії, відвідав 
батьківщину. Ставши деканом медичного фа
культету Краківського університету, він почав 
відбудову погорілого приміщення. Писав та 
викладав на підставі творів Арістотеля, як це

робили в університетах Європи. Його лекції 
охоплювали широке коло питань -  від логіки, 
етики, фізики та зоології до астрономії, меди
цини тощо. Збагачений певними знаннями, вла
сними спостереженнями, а головне ідеологією 
гуманізму, він не знаходив порозуміння із ко
легами, які, як і раніше, продовжували схолас
тичні коментарі Арістотеля, тільки заплутуючи 
його вчення. (Ісаєвич, 1972, с.89). Заважало те, 
що в Кракові забороняли анатомічні розтини. 
Студентів водили до міської різниці, де вони 
спостерігали, як розтинають худобу. Весь фа
культет збирався щоб спостерігати четверту
вання засуджених на смерть. Все це не могло 
замінити Катермаку систематичних анатоміч
них досліджень, до яких він звик в Італії. У 
Кракові було лише кілька дипломованих меди
ків, лікували переважно знахарі та цирульники. 
(Ісаєвич, 1972, с.89,98).

У розділі історії вітчизняної культури XIV -  
XVI ст. М.Попович особливу увагу приділяє 
проблемі взаємин України з католицьким Захо
дом. Говорячи про Ренесанс, що в Італії "мав 
цілком визначений, прив'язаний до власної на
ціональної історії смисл", він все ж визнає 
спокусу "знайти ознаки відроджень у різних 
народів у різних розуміннях слова все далі на 
схід.” (Попович, 1999, с. 121).

В сучасній культурології Відродження роз
глядається як період між сталими і тривалими 
епохами Середніх Віків та Нового Часу. Навіть 
в Італії, не кажучи вже про інші країни Заходу, 
Ренесанс не був єдиною реальністю культури. 
Йому не належала тотальність історичного ча
су. Бо він спочатку співіснував із середньовіч
ною, а потім із новоєвропейською культурою. 
XIV-XVI ст. для різних країн Європи були пе
ріодом вже не Середньовіччя, але ще й не Но
вим часом. В культурі існували протилежні не
сумісні тенденції й течії. Являючи одну з 
останніх, Відродження могло бути більш впли
вовим, навіть пануючим в культурі, але ніколи 
не стало єдиною течією. (Сапронов, с.361).

Про різні темпи розвитку ренесансної куль
тури в країнах Західної Європи, приблизні хро
нологічні межі пишуть сучасні культурологи. В 
Італії-ХГ/- XVI ст., в інших країнах -  XV- XVI 
ст. Найвищою точкою розвитку Ренесансу вва
жають XVI ст., коли Відродження стає загаль
ноєвропейським явищем, має назву Високого, 
Класичного, а в останніх десятиліттях цього ж 
століття поступається Пізньому. (Культуроло
гія, 1996, с.243-244). Пов'язуючи українську 
культуру XIV -  XVII ст. з католицьким Захо
дом і культурою Ренесансу, М.Попович на зла
мі XIII -  XIV ст., в XIV ст. -  бачить час перед
вісників Відродження, а сам Ренесанс датує,
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виходячи з європейських реалій, пізнішим ча
сом: ранній (1420 -  500 рр.), золотий (1500 -  
1540 рр.) та пізній (межі точно не встановлені).

У добу передвісників Ренесансу -  поетів та 
письменників, тобто в другій половині XIII -  на 
межі XIV -XV ст., постала проблема відро
дження старої римо-італійської культурної тра
диції, яка до цього часу заперечувалась, дозу
валась церквою, оскільки була язичницькою. 
Йшлося про можливість необмежено зверта

тись до культурної спадщини античної класики. 
Ця нова ідеологія, характерною ознакою якої 
став гуманізм, спочатку мала цілком визначе
ний, прив'язаний до італійської історії сенс, але 
згодом набула набагато ширшого змісту. Іта
лійська культура від дигласії поступово пере
ходить до італо-латинської двомовності, а за 
цим завжди стоять обставини загальнокультур
ного характеру. (Попович, 1999, с. 121-123).
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АЛЛУ-Археологічний літопис Лівобережної України 
АП -  Археологічні пам'ятки УРСР
АСГЭ -  Археологический сборник Государственного Эрмитажа
АЮЗР -  Акты Юго-Западной России
ВАН -  Вісник Академії наук УРСР
ВВ -  Византийский временник
ВДИ -  Вестник древней истории
ВХУ- Вісник харківського університету
ГИМ -  Государственный исторический музей . Москва.
ГЭ -  Государственный Эрмитаж
ДСПК -  Древности степного Причерноморья и Крыма. Запорожье.
ЕМИРА -  Ежегодник Музея истории религии и атеизма 
ЗОАО -  Записки Одесского археологического общества 
ЗООИД -  Записки Одесского общества истории и древностей 
ЗРАО -  Записки Российского археологического общества
ИА НАНУ -  Институт археологии Национальной академии наук Украины. Киев 
ИАДК -  История и археология древнего Крыма 
ИАК -  Известия Археологической комиссии
ИГАИМК -  Известия Государственной академии истории материальной культуры 
ИКОГО -  Известия Крымского отдела Географического общества СССР. Симферополь 
ИНКВА -  Международная комиссия по изучению четвертичного периода 
ИРАИМК -  Известия Российской академии истории материальной культуры 
ИРГО -  Известия Русского географического общества. СПб.
ИТОИАЭ -  Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии. Симферополь 
ИТУАК -  Известия Таврической ученой архивной комиссии. Симферополь 
КБН -  Корпус боспорских надписей
ККЭАН УССР -  Комплексная карстовая экспедиция академии наук Украинской советской социа
листической республики 
КС -  Київська старовина
КСИА -  Краткие сообщения Института археологии академии наук СССР. М.
КСИИМК -  Краткие сообщения Института истории материальной культуры 
КСОАМ -  Краткие сообщения Одесского археологического музея
КФ ИА НАНУ -  Крымский филиал Института археологии национальной академии наук Украины 
ЛОИА АН СССР -  Ленинградское отделение Института археологии академии наук Советского 
союза социалистических республик.
МАИЭТ -  Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь.
МАК -  Материалы по археологии Кавказа
МАР -  Материалы по археологии России МИА -  Материалы и исследования по археологии СССР 
МДАПВ -  Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині 
МИА -  Материалы и исследования по археологии СССР. М.
МЭИК -  Материалы к этнической истории Крыма
НА ІА НАНУ -  Науковий архів Інституту археології національної академії наук України
НА КФ ИА НАНУ -  Научный архив Крымского филиала Института археологии национальной
академии наук Украины. Симферополь
НЗХТ -  Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Севастополь 
НиС -  Нумизматика и сфрагистика. М.
НЭ -  Нумизматика и эпиграфика. М.
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OACA -  Отдел античной и средневековой археологии Крыма
ПИСПАЭ -  Проблемы истории Северного Причерноморья в античную эпоху.
РА -  Российская археология
РВД -  Раннесредневековые восточнославянские древности
СА -  Советская археология
САИ -  Свод археологических источников. М.
СГЭ -  Сообщения Государственного Эрмитажа
СпбГУ -  Санкт-Петербургский Государственный университет
СЭ -  Советская этнография
ТККЭ АН УССР -  Труды комплексной карстовой экспедиции академии наук УССР. Киев 
Тр. АС -  Труды Археологического съезда
ТС А Р АНИОН -  Труды секции археологии Российской ассоциации научно-исследовательских
институтов общественных наук
УІЖ -  Український історичний журнал
ХСб -  Херсонесский сборник. Севастополь
ХГУ -  Харьковский государственный университет
ЭО -  Этнографическое обозрение
ААН -  Acta Archaeologica Hungaricae
A Aqu -  American Antiquty
AE -  L'annee epigraphique
AH -  Archaeologia Hungarica
AS -  Archaeologishe Schriften des Instituts fur Vorund Frugeschite der Johannes Guttenberg Universitat 
Mainz
CCET -  Corpus Cultus Equitis Thracii
CIG -  Corpus inscriptionum Graecarum
CIL -  Corpus inscriptionum Latinarum
IDR -  Inscriptiile din Daciei Romane
ILS -  Dessau H. Inscriptionum Latinae selectae.
IOSPE, I2 -  Inscriptiones antiquae orae Septentrionalis Ponti Euxini/Latyschev B.- 2 ed.- Petropolis, ed. 
Acad. Ross., 1916.- Vol. 1-594 p.
ISM -  Inscripjiile din Scythia Minor
JRS -  Journal of Roman Studies
PA -  Przeglad archeologiczny
WA -  World Archaeoljgy
ZPE -  Zeitschrift fur Papyrologie und epigraphik.



Наукове видання

V I T A  A N T IQ U A
2003
№ 5-6

Збірка наукових статей 
російською та українською мовами

Фото на обкладинці зроблено за матеріалами з розкопок госпдоговірної археологічної 
експедиції науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Матеріали зберігаються у фондах навчального археологічного музею кафедри 
археології та музеєзнавства.

Редактор та упорядник збірки Піоро І.С. 
Редактор англійських текстів Степанчук В.М. 

Технічний редактор Ананьївський Д.С.

Оригінал-макет виготовлено Видавничо-поліграфічним центром 'Київський університет'

Підписано до друку 26.12.02. Формат 60х84,,іа. Гарнітура АгіаІ. Папір офсетний. 
Друк офсетний. Наклад 300. Ум. друк. арк. 29,0. Зам. Ns 23-1256.

Надруковано
у Видавничо-поліграфічному центрі "Київський університет"

01030, Київ, б-р Т. Шевченка, 14, кімн. 43,
•  (38044) 239 3222; (38044) 239 3172; (38044) 234 0105; факс (38044) 239 3120. 

Свідоцтво внесено до державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02.


