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ЮРІЙ З ДРОГОБИЧА

Ярослав ІСАЄВИЧ
Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України
м.Львів

ЖИТТЄПИС
Цінною пам’яткою міжнародних куль-

турних зв’язків України є видана в 1483 р. у 
Римі книга Юрія Котермака з Дрогобича – 
перша відома друкована праця українського 
автора.

Починаючи з середини XIX ст. в стат-
тях, присвячених icторії медицини в Кра-
ківському університеті, можна було зустрі-
ти згадки про доктора Юрія з Дрогобича. 
Найбільш повні біографічні відомості про 
нього зібрав Л. Біркенмаєр, який встановив 
також ймовірне прізвище вченого.1 Росій-
ський дослідник M. Любович ще в 1888 р. 
повідомив, що згідно з даними італійських 
публікацій першоджерел, Юрій Дрогобиць-
кий в 1481-1482 pp. був ректором Болонсько-
го університету.2 Однак Біркенмаєру, Любо-
вичу та іншим дослідникам не була відома 
єдина друкована книга доктора Юрія. Лише 
в 1896 р. її назва була опублікована в ката-
лозі мюнхенської антикварної фірми Галле.3 
На основі каталога M. Ліхачов того ж року 
надрукував повідомлення про цю «визначну 
і найрідкіснішу книгу».4 Однак сама книга 
не була доступна ні йому, ні авторам заміток 
про Юрія Дрогобича, що з’явились в «Росій-
ському біографічному словнику» та в пері-
одичній пресі. Перший точний опис одного 
зі збережених примірників цього твору опу-
блікував 1932 р. український бібліограф та 
історик Іван Кревецький.5 Згадки про Юрія 
з Дрогобича можна зустріти на сторінках 
праць з історії медицини (статті російських6 
та польських авторів7). 

Слід відзначити, що в різних джерелах 
його називають неоднаково: Юрій (в латин-
ських документах Georgius, Jeorius) з Дро-
гобича, Юрій зі Львова, Юрій з Русі, Юрій 
Дрогобич з Русі. Хоч власне прізвище вче-
ного ймовірно було Котермак, найбільш ві-
домий він під псевдонімом, яким підписані 
його наукові праці: Юрій з Дрогобича, або 
просто Юрій Дрогобич.8

Майбутній вчений народився близько 
1448–1450 pp.9 в західноукраїнському місті 
Дрогобичі. Його батька звали Михайло До-
нат. Початкову освіту Юрій здобув, мабуть, 
у Дрогобичі і Львові. В кінці 1468 або на по-
чатку 1469 р. він записався до Краківського 
університету.10 Не можна вважати випадко-
вим, що для продовження навчання юнак з 
України обрав саме Краків. Справа в тому, 
що тодішня столиця Польщі здавна підтри-
мувала тісні зв’язки з українськими земля-
ми. Збереглися відомості про переселення у 
XV ст. окремих дрогобицьких ремісників до 
Кракова.11 Якраз під час перебування Юрія 
Дрогобицького в Кракові митці зі Західної 
України розписували одну з каплиць в коро-
лівському замку Вавелі. Трохи пізніше, коли 
він вже був професором, в краківській дру-
карні Швайпольта Фіоля було опубліковано 
перші кириличні книги – первістки схід-
нослов’янського книгодрукування. В Краків-
ському університеті навчалось чимало укра-
їнців. В реєстрах вступників до університету 
за 1411-1600 pp. знаходимо імена 32 вихідців 
з одного лише міста Дрогобича.12

Найстарший збережений документ про 

Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні
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майбутнього автора – запис 1469 року у кни-
зі вступників на факультет вільних мистецтв 
Краківського університету про прийняття на 
навчання Юрія сина Михайла Доната (у ла-
тинському тексті Georgius Michaelis Donati) 
з Дрогобича і сплату ним вписової вкладки 
в розмірі одного гроша.13 Така оплата була 
найменшою: середня становила 8 грошів, а 
шляхтич з Литви Григорій син Матвія того ж 
року заплатив 16 грошів вписового. Ймовір-
не прізвище Юрія вказано в нотатці одного 
з його знайомих про смерть доктора Юрія, 
«званого Котермаком».14 Втім, не виключена 
можливість, що це було прізвисько, яке ви-
никло в середовищі університетських колег 
дрогобичанина. Висловлювався погляд, що 
етимологія прізвища пов’язана з давньорусь-
ким словом «котора» (сварка), вказувалося 
на наявність на Дрогобиччині прізвища Ко-
термус, від якого походить назва присілка 
Котермуси при селі Орові.15 Щоб розв’язати 
питання про походження прізвища чи пріз-
виська Котермак, бракує надійніших припу-
щень про те, з якою словотвірною моделлю 
його можна би пов’язати. 

Лише незначна частина вступників 
успішно закінчувала навчання і отримува-
ла наукові ступені. Серед них був і Юрій з 
Дрогобича, який 1470 р. став бакалавром, а 
1473 р. – магістром. Це свідчить про його на-
укові здібності та неабияку наполегливість 
у подоланні труднощів: з 208 тих, що всту-
пили до університету одночасно з ним, бака-
лаврами у 1470-1471 навчальному році стало 
66 студентів, а ступінь магістра одержали у 
1472-1473 навчальному році лише дев’ять з 
них.16 Згодом він перейшов до славнозвісного 
Болонського університету в Італії, де не пізні-
ше 1478 р. отримав ступінь доктора «вільних 
мистецтв», а близько 1482 р. – також доктора 
медицини.17 Нема підстав припускати можли-
вість здобуття докторату в Падуї,18 оскільки 
сам Юрій називав себе доктором мистецтв та 
медицини Болонської школи-годувальниці.

Життя на чужині не було легким. 6 лю-
того 1478 р. він писав у листі до краківського 
знайомого Миколи Чепіля: «Мені судилося 
бути бідним, постійно в клопоті й злиднях. 
Невеликий заробіток, який щодня здобуваю, 
дістається ціною постійної праці та величез-
них зусиль... Багато міг би я осягнути в науці, 
якщо б не мусив турбуватися про найнеоб-
хідніше».19 У списках лекторів Болонського 

Рис. 1. Святий Христофор, покровитель подорожу-
ючих. Стінопис початку XV ст. зі собору св.Петро-
ніо в Болоньї (автор фрески Джованні ді Мадена).  
Це зображення вочевидь бачив Юрій Дрогобич.
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університету вказується, що у 1478/1479, 
1480/1481, 1481/1482 навчальних роках він 
читав там так звані ранкові лекції з астроно-
мії.20 Про високу оцінку його кваліфікацій 
свідчить те, що Юрієві визначено подвійну 
платню – двісті лір замість звичайних ста.21 
Водночас із викладанням астрономії дрого-
бичанин продовжував вивчати медицину.

Коло знайомств Юрія Дрогобича по-
ширилося, коли він зайняв ректорську поса-
ду. Спершу Болонський університет здобув 
славу завдяки своїй знаменитій юридичній 
школі. У XV ст. інтерес до вивчення права 
зменшився і зросло значення так званих віль-
них мистецтв, у першу чергу гуманістичної 
філософії, природничих наук і особливо ме-

дицини. Студенти, що вивчали ці науки, були 
об’єднані в окрему корпорацію – «універси-
тет медиків і артистів», який мав окремого 
ректора. У цьому університеті вивчали «все, 
що не було правом», тобто «всі культурні 
надбання, практично необхідні у житті».22 На 
1481/1482 навчальний рік Юрія Дрогобича 
обрано ректором університету медицини та 
вільних мистецтв у Болоньї. Хоча ректор у 
Болонському університеті очолював тоді кор-
порацію студентів, ця посада, як зазначав ав-
тор фундаментального дослідження з історії 
болонської вищої школи Альбано Сорбеллі, 
була у цьому закладі найважливішою.23 До 
обов’язків ректора входило стежити за дотри-
манням університетських статутів, готувати з 

Рис. 2. Лист Юрія Дрогобича до Миколи Чепіля (світлина зі збірки О. Петрука).
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професорами розклад лекцій, заповнювати 
вакансії, встановлювати порядок оплати про-
фесорів, контролювати їх роботу, розподіля-
ти лектури і організовувати диспути. Ректор 
був «головою університету», як називає його 
один із статутів. До того ж ректори мали ци-
вільну і кримінальну юрисдикцію над усіма 
особами, залежними від університету, пере-
дусім над студентами. У 1481/1482 навчаль-
ному році Юрій Дрогобич, як «ректор ме-
диків та артистів», у всі святкові дні читав 
традиційні почесні лекції з медицини.

Ставши професором Болонського уні-
верситету, вчений з Дрогобича не міг зали-
шатись осторонь тих наукових течій, які 
здобули загальне визнання в цій вищій шко-
лі. Можна припускати, що він підтримував 
зв’язки з деякими найвидатнішими тогочас-
ними науковцями. Зокрема, разом з Юрієм 
Дрогобичем викладав Джіроламо Манфре-
до – відомий астроном і медик, який був у ті 
часи гордістю Болонського університету. На 
дрогобичанина міг мати вплив також філо-
соф і медик Джованні Ґарцоні.24

Будучи викладачем астрономії, від якої 
в той час ще не відокремлювали астрології, 
Юрій з Дрогобича був зобов’язаний щоріч-
но складати прогностик25 – передбачення 
про рух небесних світил і про їх вплив на 
земні події. У відділі латинських рукописів 
Баварської державної бібліотеки в Мюнхені 
зберігся прогностик на 1478 рік, написаний 
Юрієм Дрогобичем, і присвячений князеві 
Болоньї Джованні II Бентівольйо.26 Окрім 
астрологічних віщувань, обчислення зміни 
фаз Місяця і орієнтовний прогноз погоди. 
Ілюстровано цей текст схемою розташуван-
ня планет у дванадцяти «небесних домах» на 
12 березня 1478 р. Цікаво відзначити, що він 
переписаний рукою Гартмана Шеделя (1440–
1514), доктора медицини Нюрнберзького 
університету, автора славнозвісної «Всес-
вітньої хроніки», який підтримував зв’язки 
з вченими різних країн.27 Можливо, Шедель 
використав прогностик Юрія Дрогобича для 
складання свого календаря на 1478 рік, вмі-
щеного в тому ж рукописному збірнику, що 
й прогностик. Рукопис зберігся в бібліотеці 

Рис. 3. Емблема Болонського Університету 
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Шеделя, яка пізніше була придбана герцогом 
Альбрехтом IV і стала основою Баварської 
бібліотеки – найбагатшої в Німеччині скарб-
ниці стародруків і рукописів.28

У прогностику 1478 р. є також схе-
ма розташування планет «у дванадцяти не-
бесних домах». З тексту прогностика 1478 
року видно, що Юрій Котермак склав також 
«оцінку» сонячного затемнення 29 липня 
1478 року. 

Праця Юрія Дрогобича з «оцінкою» со-
нячного затемнення 29 липня 1478 року при-
свячена маркізові Монферрату Ґуїльєльмо 
VIII Палеологу. Тут є географічні відомості 
про Східну Європу (в т.ч. про «Білу Русь» – 
Russia Alba), наведено цитати з творів Сене-
ки і Петрарки. Зберігається рукопис у Пари-
жі.29 Натомість у складі Міланського архіву 
дійшла до наших днів «оцінка» місячного 
затемнення 4 липня 1479 р.30 Зрозуміло, що 
всі згадані праці складено латиною – між-
народною мовою тодішньої освіти й науки. 
Ймовірно, науковець підготував більше по-
дібних праць, але лише одна з них була на-
друкована – згадуваний трактат «Прогнос-
тична оцінка поточного 1483 року».

Книга була опублікований у Римі 7 лю-
того того ж року. Ця рідкісна брошура неве-
лика за обсягом – всього 10 сторінок формату 
18,5 x 13 см.31 На підставі спостережень кни-
гознавців щодо інших подібних видань мож-
на припустити, що тираж і в цьому випадку 
становив кількасот примірників. Збереглося, 
однак, лише два з них. В цілому, за змістом і 
оформленням перша відома нині друкована 
книга, написана автором з України, стоїть на 
одному рівні з іншими аналогічними захід-
ноєвропейськими виданнями того часу.

Про життя Юрія в цей час і пізніше збе-
реглось небагато відомостей. Деякий час він 
був придворним астрологом Вільгельма VIII 
Палеолога маркіза Монферрату в м. Касале,32 
перебував також у Феррарі при дворі герцога 
Ерколе І д’Есте,33 де мав змогу познайоми-

тись з славнозвісною герцогською бібліоте-
кою. Університет у Болоньї був тісно зв’яза-
ний зі сусіднім Феррарським університетом і 
часто обмінювався з ним лекторами.34 Люд-
вик Біркенмайер та Іван Кревецький, грун-
туючись на книзі Стефана (Іштвана) Катони, 
вважали, що пізніше Юрій Дрогобич був ви-
кладачем і віцеканцлером Істрополітанської 
академії в Братіславі. Насправді віцекан-
цлером Істрополітанської академії в 1467-
1486 pp. був Георг Шомберг (Шенберг),35 а 
не Юрій Котермак.

Не пізніше червня 1487 року36 Юрій 
вдруге прибув до Кракова. Він займався тут 
медичною практикою, отримав навіть почес-
ний титул королівського лікаря.37 Як вказу-
вав відомий біолог і дослідник історії при-
родничих наук Юзеф Ростафінський, «цей 
магічний титул був мрією кожного, хто мав 
вищу медичну освіту», і надавався лише ви-
сококваліфікованим фахівцям.38 Тут дрого-
бичанин викладав астрономію і медицину,39 
якраз у ті роки, коли ці предмети студіював у 
Кракові Миколай Коперник. Є підстави вва-
жати, що майбутній славетний астроном був 
у числі слухачів Юрія Дрогобича. Відомо, 
що у своїх лекціях «доктор Юрій» поясню-
вав між іншим і твори Галена.40 

Юрій Дрогобич проводив також так 
звані ресумпції – оплачувані студентами за-
няття, на яких з метою підготовки до екза-
менів повторювався і глибше вивчався під 
керівництвом викладача поданий на лекціях 
матеріал. Ресумпції відбувалися не в уні-
верситеті, а в студентських бурсах. Викла-
дачі-гуманісти користувалися цією формою 
навчання, щоб, уникнувши контролю уні-
верситетських властей, тлумачити античних 
авторів у гуманістичному дусі.41 Зберегли-
ся імена двох відвідувачів ресумпцій Юрія 
Дрогобича з астрології – Андрія з м.Сібіу 
(Трансільванія) і бакалавра мистецтв Павла 
з Фриштата (Всхови).42 Юрій Котермак і в 
Кракові писав наукові праці, з яких відомий 
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трактат в шести розділах про оцінку наслід-
ків затемнень, написаний 1490 року.43

Саме на час другого перебування док-
тора Юрія Котермака у Кракові припадає 
найбільше посилення гуманістичних тенден-
цій серед частини університетських профе-
сорів та студентів.44 Є всі підстави сказати, 
що Котермак, прибувши з загальноєвропей-
ських центрів гуманістичної культури, ві-
дразу ж встановив тісний зв’язок із діячами, 
що поширювали гуманістичні ідеї, зокрема 
з Каллімахом (Філіпом Буонакорсі) та його 
друзями. 

В ті роки, коли доктор Юрій викладав у 
Краківському університеті, студентами цього 
університету були, зокрема, майбутній сла-

ветний астроном Микола Копернік і поет-гу-
маніст з Німеччини Конрад Цельтіс. Вони 
вчились у Юрієвого колеги Войтіха Брудзев-
ського, можливо, слухали також лекції са-
мого Юрія. Знайомство молодого Коперніка 
з Юрієм Дрогобичем тим більш ймовірне, 
якщо врахувати, що до прибуття у Краків Ко-
пернік вивчав астрономію під керівництвом 
Миколи Водки, разом з яким Юрій Дрого-
бич вчився в Болоньї.45 Варто зазначити, що 
в 1488-1490 роках в Краківському універси-
теті вивчав астрономію і медицину відомий 
німецький гуманіст Конрад Цельтіс. Сам 
Цельтіс писав, що його вчителем у Кракові 
був якийсь «Roxolanus».46 Зрештою Цельтіс 
міг знати про Юрія Дрогобича ще до виїзду в 

Рис. 4. Колегіум Маюс – будівля Краківського університету з XV ст. 
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Краків, зокрема від Гартмана Шеделя, з яким 
він зустрічався в Нюрнберзі.47 Дуже можли-
во також, що саме під впливом українського 
вченого Конрад Цельтіс зацікавився кири-
личними першодруками. Не випадково через 
кілька років, переїхавши з Кракова до Відня, 
Цельтіс просив свого Краківського знайомо-
го Йогана Зоммерфельда старшого надіслати 
йому краківські кириличні видання Швай-
польта Фіоля.48

Читаючи лекції в університеті, Юрій 
Дрогобич зібрав власну бібліотеку. Про неї є 
згадка, зокрема, в рішенні ректорського суду 
від 9 травня 1488 р., за яким бакалавр Вацлав 
Чепель повинен був повернути докторові 
Юрію Дрогобичу книги, які у нього позичив 
дядько Вацлава, Григорій Чепель.49

Збереглись документи, в яких Юрія з 
Дрогобича названо крутвіцьким схоласти-
ком50 і парохом Зимної Води коло Львова.51 
Це були чисто титулярні бенефіції, які нада-
вались професорам Краківського універси-
тету як винагорода за їх працю.52 В 1488 р. 
збори докторів та магістрів одностайно ухва-
лили надати Юрієві Дрогобичу ділянку для 
спорудження собі будинку.53

Постійно живучи у Кракові, доктор 
Юрій досить часто бував у Львові. Є посе-
редні вказівки, що він в останній період свого 
життя підтримував зв’язки з рідним містом. 
Так, 30 травня 1491 р. виступав як свідок у 
Львівському консисторському суді разом із 
членами ради м. Дрогобича.54

Як видно зі запису на одній з інкунабул 
краківської Ягеллонської бібліотеки, Юрій 
Котермак з Дрогобича помер 3 лютого* 1494 
p., близько 23 години. Згідно зі заповітом 
вченого, його будинок став власністю універ-
ситету і ще довго потім використовувався як 
гуртожиток викладачів-медиків.55

ПЕРША ДРУКОВАНА КНИГА
Як ми вже відзначали, збереглась лише 

одна друкована праця Юрія Дрогобича – ла-
тиномовна «Прогностична оцінка поточного 
1483 року». Вона вважається великою рідкі-
стю і не була зареєстрована у виданих в XIX 
– на початку XX ст. бібліографіях інкунабул. 
Лише 1938 року лейпцігський «Зведений ка-
талог інкунабул»56 подав відомості про два 
примірники книги Юрія Дрогобича: один 

Рис. 5. Епітафія Каллімаху в соборі Святої Трій-
ці у Кракові (автор Віт Ствош, світлина Ludwig 
Schneider / Wikimedia).

* Від упорядника. В авторському тексті було «4 лю-
того», нами виправлено на «3 лютого». Запис про 
смерть Юрія Дрогобича процитований у книзі Бір-
кенмайера (на с.113). Власне це запис, датований 4 
лютого: «Georgius Droobycz hic mortuus feria iij circa 
23 horam» («Юрій Дрогобич помер в понеділок 3 біля 
23 години»). Можна переконатися, що понеділок на 
початку лютого 1494 року був саме 3 числа. 4 лютого 
– це дата, коли була зроблена нотатка про смерть.
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зберігається в бібліотеці Чарторийських у 
Кракові, другий належить Штутгартській 
краєвій бібліотеці, але зберігається у бібліо-
теці Тюбінгенського університету.

В цій статті описується примірник бі-
бліотеки ім. Чарторийських (в складі Націо-
нального музею у Кракові). Він має оправу 
XlX ст. з коричневої шкіри зі золотим тис-
ненням. Разом з працею Юрія Дрогобича оп-
равлено (мабуть, вже в XIX ст.) інкунабулу 
«Prognosticon anni 1483 Juliani deblanchis, 
Romae, 1483 (Gesamtkatalog, Bd. 4, № 4415)». 
На останній незадрукованій сторінці книжки 
Дрогобича є нерозбірливі замітки, зроблені, 
можливо, першим власником книги.

Книга Юрія Дрогобича складається з 
одного зошита обсягом 10 аркушів форма-
ту 18,25х13 см, утворених шляхом згинання 
вчетверо паперових аркушів формату малого 
фоліо (forma mediana, forma communis), за-
друкованих сторінок 19, зворот останнього 
аркуша чистий.

Зверху другого аркуша вказано набра-
ний тим же шрифтом, що й решта тексту, 
заголовок: «Iudicium prenosticon Anni M. 
CCCC. LXXXIII currentis Magistri Georgii 
Drohobicz de Russia almi studii Bononiensis 
artium et medicine doctoris. Feliciter incip». В 
наборі заголовка, очевидно, допущено по-
милку. На звороті першої сторінки книга наз-
вана правильніше: «Iuducium pronosticon»).

Наприкінці останньої сторінки є коло-
фон такого змісту (в перекладі): «Надрукова-
но в Римі 1483 року, в п’ятницю, 7 лютого, 
за папи Сікста четвертого, на дванадцятому 
році його (понтифікату)».

Пагінації, сигнатур та кустодів немає. 
Перша сторінка, яка містить віршовану пе-
редмову, складена латинським шрифтом 
(антиквою), причому висота 20 рядків ста-
новить 86 мм, що відповідає 2 типу згідно з 
каталогом шрифтів K. Геблера; Решта тексту 
складена готичним шрифтом (20 рядків – 72 
мм, тобто тип 1 за Геблером).57

Такий шрифт Еухаріус Зільбер вживав 
у ранніх виданнях своєї друкарні, називаючи 
його «венеціанськими літерами».

Справді, він дуже нагадує шрифт вене-
ціанських видань Адама з Ротвейля.58

Той факт, що віршована передмова на-
друкована антиквою, а решта книги – готи-
кою, відбиває встановлену саме в цей час 
традицію друкувати книги гуманістичного 
змісту латинським шрифтом, а природничі – 
готичним.59

Як уже відзначалось, книга була вида-
на відомим друкарем, видавцем і книгарем 
Еухаріусом Зільбером (Франком). Оскільки 
Швайпольт Фіоль також називав себе «Фран-
ком», деякі дослідники безпідставно іденти-
фікували його з більш відомим Зільбером.60

Про тираж видання нема прямих вказі-
вок. Як вказують автори спеціальних дослі-
джень з інкунабуліетики, видання тиражем, 
меншим ста примірників, невідомі, з другого 
ж боку, тираж понад тисячу примірників зу-
стрічався дуже рідко.61

Відомо, також, що римські друкарні в 
той час друкували не менше 300 примірників 
і що друкарня Зільбера відзначалась порів-
няно високими тиражами.62 Тому є підста-
ви припускати, що тираж першодрукованої 
книжки Юрія Дрогобича становив кілька сот 
примірників.

Віршований вступ до книжки почина-
ється зверненням до римського папи Сікста 
IV. Цей факт, а також згадка в тексті про дату 
народження папи, дозволяє припустити, що 
Юрій Дрогобич складав на замовлення Сікста 
IV його гороскоп, а, можливо, й весь прогнос-
тик. Це й не дивно: в той час діячі культури, 
навіть такі, як Рафаель чи Леонардо да Вінчі, 
виконували замовлення світських і духовних 
феодалів, в тому числі й пап. До того ж відо-
мо, що Сікст IV був у значно більшій мірі фе-
одальним князем, ніж священнослужителем.63

За формою і змістом друкована праця 
Юрія Дрогобича належить до числа дуже 
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поширених в той час астрологічних календа-
рів-«прогностиків», в яких на основі відомо-
стей про розташування небесних світил «пе-
редбачались» земні події. Слід мати на увазі, 
що не лише в розглядуваний період, але й у 
XVI-XVII ст. найвизначніші вчені (Джорда-
но Бруно, Тихо Браге, Френсіс Бекон, Иоганн 
Кеплер, Томазо Кампанелла та ін.) вважали 
астрологію справжньою наукою. Однак ми 

оцінюємо тепер діяльність цих мислителів 
не на підставі наявних у їх працях елементів 
астрологічної містики, а виходячи з того но-
вого, що внесли вони в науку. Так само і про-
гностик Юрія Дрогобича цікавий для нас не 
традиційними астрологічними побудовами, а 
тими своїми частинами, що містять відомо-
сті, які є науковими також і в теперішньому 
розумінні цього слова. Попри всю свою не-

Рис. 6. Перша сторінка книги Юрія 
Дрогобича, краківський примірник 
(збірка О.Петрука).
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науковість, астрологія користувалась даними 
різних реальних наук, зокрема астрономії, 
географії. Так, щоб «оцінити наслідки» за-
темнення, треба було знати його дату. Ось 
чому Юрій Дрогобич визначає з точністю до 
хвилин час двох місячних затемнень (22 квіт-
ня і 16 жовтня64 1483 p.), а також фаз Місяця 
і кон’юнкції деяких планет. В початковому 
розділі він говорить про світило, яке має 
бути «володарем року» залежно від взаєм-
ного розташування Сонця й планет в країнах 
і містах, що їх географічна довгота, за його 
словами, була більше 46° від Геркулесового 
Гадесу (Гібралтару): «в Константинополі, 
Каффі,65 Вільні й Москві,66 містах славного 
князівства литовського і у всій Малій Азії». 
Далі названий «володар року» для місце-
востей між 38° і 46° східної довготи, в тому 
числі «в Кракові, Познані – містах славного 
польського королівства, Львові й Дрогоби-
чі – містах Русі, Буді і Кошицях – Угорщини, 
Вроцлаві й Ниссі – Сілезії, Неаполі й Тарен-
ті – Апулії та по всій Сіцілії і Калабрії». Ана-
логічні відомості наводяться і для багатьох 
інших міст Італії, найбільших міст Німеч-
чини, а також Парижа. Про географічну обі-
знаність автора свідчить і той розділ, в якому 
перераховуються місцевості, яким загрожує 
війна, в тому числі «місцевості біля берегів 
моря і напроти Малої Азії, як Русь, Поділля, 
Волощина і місцевості татар».

Цікаво, що про Сілезію Юрій Дрого-
бич пише в розділі «Про становище Польщі» 
(c. 7), відзначаючи тим самим право Польщі 
на цю, в той час уже відірвану від неї, ста-
родавню слов’янську землю. З другого боку, 
він підкреслює, що Львів і Дрогобич нале-
жать не до Польщі, а до Русі. Під Руссю, як 
видно із контексту згадок про неї, він розумів 
«Руське королівство».67

Ряд географічних відомостей міститься 
в розділах про стан справ у володіннях ім-
ператора Фрідріха III, неаполітанського ко-
роля Ферранта, відомого кондотьєра Роберто 

Сансеверіно та в ряді італійських міст і країн 
Європи. Поряд з астрологічними вигадками 
є багато припущень, що грунтуються на реа-
лістичній оцінці обставин того часу. Напри-
клад, сказано, що населенню християнських 
країн «загрожують великі небезпеки з боку 
противників, ворожнечі, полону і в’язниць, а 
також у зв’язку з епідеміями і смертністю і 
по причині пригноблення князями і панами».

Деякі з висновків автора зроблено на 
підставі спостережень за політичним життям 
того часу. Так, знаючи політичне становище 
Італії, розділеної на ворогуючі між собою 
маленькі держави, можна було припустити, 
що в усій цій країні «і, без сумніву, у деяких 
її містах будуть ворохобні, війни, суперечки, 
зради та різні змови». Знаючи авантюрис-
тичну політику папської курії, неважко було 
пророкувати Римові «виникнення нових не-
згод, внутрішньої боротьби, суперечок або 
ж повторення старих». Говорячи про загрозу 
епідемій, автор-медик підкреслив, що небез-
пеку можна зменшити, якщо дотримуватись 
певних запобіжних заходів. Дається також 
прогноз погоди для «сьомого клімату», тоб-
то, смуги, де розташовані Базель, Нюрнберг, 
Майнц, Кельн, Париж. Вказано, що погода в 
інших районах відрізняється від описаної за-
лежно від того, наскільки далеко на південь 
вони розташовані. Хоч погляди про вплив 
кон’юнкцій планет на погоду невірні, але 
цілком справедлива думка автора, що погоду 
можна передбачити на основі спостережен-
ня небесних явищ. Тому не випадково «про-
гностик» і Ю. Дрогобича згадано в роботі з 
історії метеорології.68

З метеорологічною частиною «про-
гностика» пов’язаний розділ про врожай-
ність, яка ставиться в залежності від появи 
метеоритів, про землетруси і т. п. цілком 
довільні події, хоч і даються посилання на 
Арістотеля та інші наукові авторитети.

Крім праць Арістотеля, в книзі Юрія 
Дрогобича згадуються твори Клавдія Пто-
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ломея «Quadrupartitum» та «Centiloauium», 
але найчастіше зустрічаються покликання 
на праці арабського астронома Аль-Бума-
зара (Абу-Машар Джафар бін Мухаммед 
Омар Ель Бальхі) «De revolutionibus annorum 
iriundi» і «Liber florum».69 Ці праці мали ве-
ликий вплив на розвиток астрономії у XV, 
XVI і частково навіть у XVII ст. Вони слу-
жили одним з джерел для трактатів західно-
європейських вчених – астрономів. Є також 
згадки про праці італійця Гвидона Боната та 
про твори, що приписувались австрійському 
герцогу Леопольду VI Бабенбергу.70

Таким чином, книга Юрія Дрогобича 
свідчить, що її автор був обізнаний з твора-
ми, що вважались в науці того часу класич-
ними. Той факт, що в ній, як і у всіх працях 
середньовічних учених, висловлено чимало 
помилкових поглядів, зумовлений станом на-
уки на той час. Тим більше важливо відзна-
чити впевненість Юрія Дрогобича в можли-
вості пізнання явищ навколишнього світу. У 
віршованому вступі до своєї праці він писав:

Хоч і далекі від очей простори неба,
Та не такі віддалені від розуму  

                                                    людського.
І у власній науковій діяльності доктор 

Юрій Котермак з Дрогобича прагнув знай-
ти раціональне пояснення окремих подій, 
виходячи, звичайно, з існуючого на той час 
рівня науково-природничих знань. Вступний 
вірш-присвята написаний елегійним дисти-
хом (поєднання гекзаметра з пентаметром). 
Автор пише, що його турбує доля людського 
роду, оспівує розум, який людину «звеличує 
над світом», дає їй «могутню владу».71 Вірш 
свідчить про літературний хист дрогобича-
нина і посідає певне місце в історії нашої ла-
тиномовної літератури.

З викладеного видно, що зміст і дру-
карське виконання першої книги українсько-
го автора викликає значний інтерес. Вона – 
типовий витвір своєї епохи, коли передовий 
гуманістичний світогляд робив тільки перші 

кроки. Книга для нас цінна також і тим, що 
містить в собі одну з перших згадок в друко-
ваній літературі про ряд міст і районів Укра-
їни і Росії, в тому числі про Москву, Львів, 
Дрогобич. Друкована книжка Юрія Котер-
мака-Дрогобича і весь його життєвий шлях 
є прикладом міжнародних культурних зв’яз-
ків, які сприяли поширенню на Схід не тіль-
ки надбань західноєвропейської середньо-
вічної освіченості, але й перших паростків 
ренесансного гуманізму. А це, в свою чергу, 
стало однією з передумов виникнення і роз-
повсюдження друкарства в країнах Східної 
Європи.

РУКОПИСНІ ТВОРИ
Юрій Дрогобич написав «Iudicium 

anni 1478 currentis ex planetarum figuris 
siderumque influxibus», астрологічний про-
гностик на період від березня до грудня 1478 
року. Цей текст дійшов до нас лише у складі 
збірки творів, які відписав власноруч Гарт-
ман Шедель (1440-1514), відомий німецький 
вчений, автор «Світової хроніки».72 В цьому 
трактаті Юрій Дрогобич звертається до ро-
біт арабського астронома Алхабітіус Абдула-
зі, який жив в 950-ті роки та написав книгу 
«Liber isagogicus». Ця книга була перекла-
дена Іваном зі Севільї (Johannes Hispalensis) 
та вперше надрукована 1473 року в Мантуї. 
Переклад був виправлений Маттео Морето, 
лектором університету в Болоньї.73 Власне 
це видання напевно використовував Юрій 
Дрогобич. Він особливо відзначав роботи 
Аль-Бумазара, астронома, який народився в 
Балху та жив переважно в Багдаді, де й по-
мер в 885-885 роках. Дрогобич згадував дві 
його книги. 

Невдовзі Юрій Дрогобич написав ін-
ший трактат, «Судження про сонячне затем-
нення 29 липня 1478 року».74 В цій роботі він 
виступає проти тих астрологів, які стверджу-
ють, що події визначені невідворотно впли-
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вом зір на Землю. Він також присвячує увагу 
географії. Іспанія, Британія, Франція, Литва, 
Греція, Пруссія, Ефіопія, Аравія та Єгипет 
згадані в цьому трактаті. Згадує він також 
Русь, Білу Русь (Russia Alba), Верхню Русь 
(Russia Alta), яку Дрогобич називає «най-
більш плодовитою землею під Сонцем».75 
Він також згадує «землі Тартар та Готів», а 
саме Кримське ханство та колишню державу 
Теодоро в Криму, яка існувала до 1475 року. 
В цьому трактаті про затемнення Юрій Дро-
гобич виявляє свої знання класичної літера-
тури та творів Італійських поетів. Він згадує 

Птолемея та цитує Сенеку латинською та Пе-
трарку італійською мовами. 

28 червня 1479 року Юрій надіслав 
іншу свою роботу до герцога Мілану Жан 
Ґалеаццо Сфорца та гецогині Боні. Це збірка 
його висновків про значення місячного за-
темнення 4 липня 1479 року, що базуються 
на спостереженнях, які він вперше навів в 
трактаті про сонячне затемнення 1478 року. 
Найбільш цікавою є інформація про розта-
шування Місяця протягом затемнення. Руко-
пис також ілюструє географічні знання авто-
ра. Тут згадуються різні території: Арменія, 
Іспанія, Англія, Богемія, Моравія, Далматія, 
Хорватія та інші слов’янські землі.76 

1490 року Юрій Дрогобич написав 
трактат «De significatione ecclipsium» (Оцін-
ка наслідків затемнень). На відміну від ін-
ших його творів, де він застосовує закони 
астрології для передбачення певних подій, в 
цьому рукописі він виклав загальну теорію 
визначення ефектів затемнень. 

Хоча й народився в Україні, Юрій Дро-
гобич працював майже все своє життя поза 
її межами. Проте його твори були відомі на 
батьківщині. В т.зв. Холмському рукописі 
міститься астрологічний текст, зміст якого 
буквально співпадає з параграфами трактату 
Дрогобича з 1490 року. Цей текст є україн-
ським перекладом латинського тексту Юрія 
Дрогобича, або ж, менш імовірно, вони оби-
два використовували те саме джерело.77 

CУЧАСНІ КВАЗІМІФИ78

Творча спадщина Юрія Дрогобича ці-
кавила багатьох вчених і журналістів. До-
кладний опис його друкованої праці вперше 
здійснив історик і бібліограф Іван Кревець-
кий (1883-1840).79 Авторові цих рядків вда-
лося роздобути для вивчення мікрофільми 
рукописних праць Юрія Дрогобича завдяки 
сприянню Ф.Максименка та І.Костецького. У 
1968 р., долаючи численні труднощі й пере-

Рис. 7. Перший аркуш рукопису прогностика на 1478 
рік (світлина зі збірки Я.Матвіїшина).
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шкоди, Львівська обласна організація Укра-
їнського товариства охорони пам’яток історії 
культури спромоглася видати невеликим ти-
ражем репродукцію друкованої праці Юрія 
Дрогобича.80 Друге видання цієї репродукції 
вийшло 1983 року як додаток до бібліогра-
фічного покажчика «Юрій Дрогобич», опу-
блікованого у Львові Інститутом суспільних 
наук та Львівською науковою бібліотекою ім. 
В. Стефаника.81 В ньому подано найповні-
ший дотепер анотований перелік першодже-
рел про науковця-дрогобичанина. 

Після опублікування статей про Юрія 
Дрогобича, побудованих на вивченні дже-
рел,82 з’явилося, особливо в місцевій пре-
сі, чимало публіцистичних нарисів, в яких 
Юрієві Дрогобичеві довільно приписувалися 
різні наукові відкриття, а про значення його 
діяльності та її ренесансний характер гово-
рилося не на підставі фактів, а шляхом на-
громадження емоційно забарвлених епітетів.

Очевидно, саме з публікацій такого 
типу перебільшена оцінка наукового значен-
ня творів Юрія Дрогобича перейшла до при-
свячених йому літературних творів сучасних 
українських авторів. Попри типову для них 
екзальтованість, деякі з таких творів по-своє-
му зворушливі, засвідчуючи, яку роль дещо 
прямолінійна ідеалізація культурної спад-
щини відігравала у відстоюванні української 
національної ідентичності в підрадянських 
умовах.83

Репродукції астрологічних трактатів 
Дрогобича та невірно прочитаних латин-
ських текстів, супроводжених українськими 
та російськими перекладами, що містять ве-
личезну кількість помилок, були опубліко-
вані 2001 року в Дрогобичі та 2002 року в 
Харкові.84 Упорядник, В.Вандишев, зазначив 
у своїх коментарях, що Юрій Дрогобич був 
видатним мислителем, бо, за використан-
ня лише астрологічних методів, він відкрив 
закони, якими Бог керує світом. Ця публіка-
ція, як і книга Х.Лонґо, були проігноровані 

академічною спільнотою, проте, на жаль, 
внесли свій внесок в міфологізацію постаті 
Дрогобича. 

Своєрідний культ Юрія Дрогобича 
(апогеєм його стало відкриття пам’ятника 
в Дрогобичі за участю Президента держа-
ви) знайшов відгомін і в самій Болоньї. Тут 
з нагоди 900-річчя університету видано (з 
передмовою ректора) брошуру, авторка якої 
пані Лонґо, крім наведених без посилання 
численних запозичень (тексту й ілюстрацій) 
з наукових статей Я. Ісаєвича, без застере-
жень запозичує і сюжети цього автора з його 
історичної повісті «Юрій Дрогобич». Однак 
ця повість, опублікована 1972 року видав-
ництвом «Молодь» у серії белетризованих 
біографій «Життя славетних», згідно з поба-
жанням видавничого редактора мала бути лі-
тературним твором на історичну тему. Тому, 
поряд з історичними особами, серед її героїв 
є вигадані, в т.ч. підмайстри набірники книг 
Фіоля і монах Євтимій – вчитель, якого п.Лон-
ґо сприйняла як реальну особу. У дусі дав-
ніх імперських традицій болонська авторка 
вважає Юрія Дрогобича представником ро-
сійської науки.85 З іншого боку, Я. Дашкевич 
кілька разів писав про те, що його обурює, 
«коли за допомогою штудерних фальсифіка-
цій оголошують представниками української 
культури Юрія Дрогобича, Павла Русина з 
Кросна, Станіслава Оріховського».86 Мовляв, 
Юрій Дрогобич як католик ніяк не міг тоді і 
не може тепер вважатись українцем, якщо ж 
він українського походження, то – ренегат.87

Але якщо підходити з таким критері-
єм, то з білоруської культури довелося б ви-
креслити чи не найвидатнішого її представ-
ника – безсумнівного католика Францішка 
Скорину. Поняття «русин», «Ruthenus», що 
їх застосовували до українців, не були одно-
значними. Коли йдеться про Юрія (Георгія) 
Дрогобича, то ні ім’я, ні прізвище не дають 
підстав для надійного припущення про його 
етнічне походження.88 Але він називав себе, 
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як правило, Георгієм з Русі, в його друкова-
ному творі йдеться, з одного боку, про Кра-
ків і Познань як міста королівства Польщі, а 
з другого – про Львів і Дрогобич – міста Русі. 
Отже, незалежно від етнічного походження, 
за кордоном він прагнув представляти саме 
Русь, під якою розумів насамперед Гали-
чину. Те, що вихідці з українських земель 
включалися в європейське культурне життя, 
свідчить про поступове входження цих те-
ренів до загальноєвропейських культурних 
процесів. Звичайно, специфічно українська 
писемність залишалася, в основі своїй, у ме-
жах традиційного візантійсько-православ-
ного культурного ареалу. Проте елементи 
західної, «латинської» освіченості, як пока-
зали наступні десятиріччя, модифікували 
традиційну культуру, сприяли формуванню 

своєрідності культурного життя всієї Украї-
ни та її мешканців – не тільки тих, кого, ко-
ристуючись сучасною термінологією, можна 
назвати «політичними українцями», але й 
українців етнічних.

Із тих, хто їхав на навчання за кордон, 
одні поверталися додому, інші, як Юрій Дро-
гобич, лише час від часу відвідували рідні 
краї. Зрозуміло, що людей, здатних писати 
праці латинською мовою на рівні тодішньої 
науки, було в Україні зовсім небагато. Юрій 
Дрогобич є першим відомим українським 
автором друкованої книги. Напевне, були й 
такі, про яких ми не знаємо, бо їхні праці 
й документи про них не збереглися або не 
 віднайдені.

Рис. 8. Обкладинка книги Н.Бічуї «Дрогобицький звіз-
дар» (1972 р.).

Рис. 9. Обкладинка книги Я.Ісаєвича «Юрій Дрого-
бич» (1972 р.).
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У перші десятиріччя після винахо-
ду Ґутенберґа кількість друкованих книжок 
зростала повільно, але все ж зростала. Но-
вий спосіб поширення інформації поступово 
ставав істотним чинником культурного жит-
тя. Тому таким цікавим для сучасних чита-
чів є той факт, що серед інкунабул – книжок 
надрукованих до 1501 року – є і публікація 
автора з України, яка почасти своїм змістом 
пов’язана з рідним краєм.

Від упорядника. 
Незважаючи на неодноразові публікації Я.Ісаєви-
ча про Юрія Дрогобича, узагальнюючої статті, де 
наведено усі факти, які були відомі вченому, немає. 
Ми спробували укласти таку статтю. Отож, цей 
текст є компіляцією з наукових статей Я.Ісаєви-
ча про Юрія Дрогобича, які містять покликання на 
першоджерела. За основу взято статтю [1]. Вона 
доповнена багатьма окремими реченнями і покликан-
нями на джерела, які подають інформацію, нову або 
відсутню у вказаній роботі; доповнення взято зі ста-
тей [2, 3]. Текст розділу «Рукописні твори» взято з 
[4]. Текст розділу «Ю.Дрогобич: сучасні квазіміфи» 
взято з [5]; цей текст доповнено одним абзацем про 
книги В.Вандишева з [6]. Окремі покликання уточне-
но за першоджерелами. Ілюстрації, окрім  4 і 5 (ці 
взято з інтернету) та 7 (з архіву Я.Матвіїшина)  – з 
нашої збірки. 
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