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Через нестачу відомостей ми не можемо точно встановити, коли 
з’явився італійський папір на Русі. Однак на підставі наявних даних 
можна зробити висновок, що завдяки широким торговельним зв’язкам 
Апеннінського півострова з Руссю, в основному з Галичиною та Кримом, 
італійський папір з’явився на Русі, майже одночасно з початком його 
виробництва в Італії. Безперечно, що в X III ст. італійський папір вже 
широко використовувався на Русі, а потрапляв він сюди морським або 
сухопутним шляхом.

Слід зауважити, що ще до початку власного виробництва паперу 
Італія відігравала також роль посередника в розповсюдженні східного 
паперу по Русі. Італійські купці привозили на Русь спочатку східний, 
а пізніше і власний папір.

Від давніх часів генуезькі колонії, які були над Чорним морем, за
безпечували Русь своїми товарами, в тому числі і папером *. В X III —• 
на початку XIV ст. у генуезькій торгівлі помітну роль відігравав Во- 
лодимир-Волинський, а пізніше, коли західноукраїнські землі* загарбала 
Польща, його роль перезахопив Львів. З тих часів походять відомості 
про безпосередні торговельні відносини Львова з генуезькою колонією 
Кафою. 1376 p., наприклад, львівський вірменин Тайчадип записує свій 
маєток церквам Кафи. В своєму заповіті він згадує про східні товари, 
які одержував від тамошнього купря, також вірменина, Ходжі Маи- 
сура 2.

Одна з найдавніших книг, написаних на Русі з використанням па
перу, це книга генуезької колонії в Кафі, яка зберігається сьогодні в 
Італії. Кнпга датована другою половиною X III ст.3 Щоправда, ми не ма
ли змоги дослідити цей папір і змушені задовольнитися описом інших 
дослідників. Г. І. Братіану зазначає, що це папір з бавовни — «papier 
de coton» 4, без водяних знаків, посилаючись на відомих палеографів і 
дослідників водяних знак ів5. Отже, папір за всіма ознаками східного 
походження тому, що в Європі, зокрема в Італії, починаючи з кінця
X III ст. маркували папір водяними знаками. Враховуючи те, що згада
ний папір належить до початку маркування паперу водяними знаками, 
не можна категорично стверджувати про його походження. Отже, можна 
припустити, що він був або східний або італійський.

Перша відома бібліотека на Русі була заснована 1037 р. велпким 
князем Ярославом Мудрим при Київському соборі св. Софії. Пізніше в 
Києві виникають інші бібліотеки, серед яких найвідомішою була бібліо
тека Печерського монастиря6. У зв’язку з тим, що ці бібліотеки не ді- 
й т я и  до нашого часу, важко судити, на чому були написані книги, яку
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частину їх матеріалу становив папір. Сумною була доля архівів та біб
ліотек княжого часу. їх  винищили татаро-монгольські орди та інші за
войовники. В Галичі в 30-х роках X III ст. їх знищили угорці. У Львові, 
в свою чергу, в 1349 p., під час захоплення його польським королем 
Казимиром III, були пограбовані та знищені княжі архіви. Можна не 
сумніватися, що значна частина фондів тодішніх княжих архівів скла
далася з паперових документів, частина яких написана на італійському 
папері. У зв’язку з таким становищем в архівах і бібліотеках до нашого 
часу збереглися найстаріші документи і книги, написані на папері лише, 
з ‘XIV ст. Це, зокрема, львівські міські судові книги, які зберігаються 
у Л ьвові7, та рукописні книги вірменських колоній в Криму, які збе
рігаються в Інституті стародавніх рукописів («Матенадаран») в Єре
вані 8.

Серед найдавніших львівських документів XIV ст. досить часто зна
ходимо італійський папір, особливо з філігранями, які зображають го
лову однорога та голову негра. Італійське походження останнього здає
ться нам беззаперечним, оскільки голова негра була гербом родини Pucci 
di Firence 9. Ряд документів переконливо доводить не тільки широкі тор
говельні відносини між Руссю та Італією в X III—XIV ст., а й зв’язки 
духівництва, завдяки чому італійський папір у великій кількості по
трапляв на українські зем л і10. Незважаючи на те, що італійський папір 
вживався на території Русі і використовувався тут протягом багатьох 
сторіч, найбільше письмових пам’яток давніших часів, написаних на 
італійському папері, збереглося з вірменських колоній Криму.

Італійський папір у Криму має свої давні традиції, тому на цьому 
питанні слід зупинитися більш детально. Для зв’язку з італійськими 
колоніями на Чорному морі, зокрема з генуезькою колонією Кафою, 
вже в XIV ст. на Україну та в Польщу приїздили багато італійців, го
ловним чином генуезців, а також венеціанців, флорентійців і міланців. 
Вони осідали спочатку в Кракові, а в пізніші роки перенеслися до 
Львова, щоб бути ближче до чорноморських колоній. Всі вони займалися 
торгівлею, привозячи східні та італійські товари. не тільки морським, 
а й сухопутним шляхом (через Нюрнберг) з Генуї, Венеції, Флорен
ції и . У цей час на Україну поступає особливо, багато італійського па
перу, який в XIV ст. почав ту? широко розповсюджуватися.

Італійські купці, що прибували на Україну, вели широку торгівлю, 
знаходячи насамперед місце для'збуту своїх товарів, а взамін, за них 
вивозили місцеві вироби.

В першій половині XV ст. морський шлях, який з’єднував Геную з 
чорноморськими колоніями, вже втратив своє значення у зв’язку зі зро
станням могутності Туреччини, яка контролювала цей шлях. Генуезці з 
Криму часто переїжджають до Львова і тут займаються посередництвом 
в торгівлі між чорноморськими колоніями і торговельними складами у 
Фландрії. Поряд з італійським тоді ж на Україну потрапляє багато' папе
ру інших західноєвропейських країн.

Правда, тевтонський орден вів торгівлю і сухопутним шляхом через 
Львів і  посилав купців далі, на головний торг у м. Брюгге, завдаючи 
цим великої шкоди генуезькій і венеціанській торгівлі 12. Все це відбу
валося в XIV ст. Відомо* що 1343 p., під час війни між ханом Джаяі- 
беком і італійськими чорноморськими колоніями, Венеція висилає своїх 
кур’єрів в ці сторони дорогою через Львів 13. На каталонській карті
XIV ст. зазначено «civitas de Leo» з приміткою, що прибувають сюди 
купці зі сходу, щоб продовжувати свій шлях далі, через німецьке море 
до Ф ландрії14. Отже, в цей час у Львів,, як важливий торговельний
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центр, що стояв на перехресті цих шляхів, італійський папір поступав 
двома шляхами — з заходу безпосередньо з Італії і зі Сходу через іта
лійські чорноморські колонії. Як вже згадувалося вище, перше місце 
належало тут купцям-вірменам.

Крім вірмен через Львів до Кафи часто прямували і генуезці. До
казом цього є згадка, що «шовки Фаттінанті в час його смерті знахо
дяться в Коломиї» І5. Можливо, там був його склад або вела якась до
рога до Чорного моря. Натомість в XV ст., коли генуезці залишили 
Краків і переїхали до Львова, їх безпосередні зв’язки з Кафою посилю
ються ще більше.

Якщо говорити про Італію взагалі, то безпосередні зв’язки існували 
в ці часи з Венецією — найбільш торговельним містом Італії в серед
ньовіччя, а, одночасно, і найближчим до українських земель 16. Італій
ські купці, зокрема генуезці, займалися також торгівлею галуну, який 
застосовувався при виробництві паперу. Відомо, папрнклад, що багато 
галуну в XV—XVI ст. італійці завозили на українські землі 17. Коли 
морський шлях через. Босфор став закритий турками, майже всі товари, 
в тому числі і папір, почали перевозитися сухопутним шляхом. Завдяки 
документам, які дійшли до нас, дізнаємося, що торгівля того часу була 
жвавою і налагодженою. Оскільки торговельний шлях пролягав через 
Нюрнберг, то італійські купці, які перебували на Україні, налагодили 
стосунки і з нюрнберзькими купцями. Польський дослідник Ян Птасьпік 
зазначає, що крім ввозу паперу на Україну та в Польщу з Італії італійці 
засновували папірні на територіях цпх держав. Bin вважає, що перші 
польські папірні були засновані італійцями і8. Між іншим, приблизно в 
цей час саме італійці засновують папірню в Нюрнберзі для Стромера І9,. 
який був у тісних торговельних стосунках з Україною. Правда, на Ук
раїні італійські майстри виробництва паперу зустрічаються в цей час 
рідко, бо їх витісняли тоді німці, які мали досить великий вплив на 
українські промисли. Лише в XVI ст. численні пришельці з Італії спри
чинилися до італійського відродження.

Щодо визначення італійського походження паперу на Україні, то- 
на особливу увагу заслуговує колекція рукописних книг вірменських 
колоній Криму, яка зберігається в Єревані («Матенадаран») 20. Це — 
єдине місце у світі, де зосереджено таку велику кількість вірменських 
документів, які походять з Криму, в основному з Кафи1 Ці книги ста
новлять великий інтерес для дослідників паперу і водяних знаків,, 
оскільки вони є найбільшою збіркою рукописних книг, написаних у Кри
му починаючи з XIV ст. (Кафа, Сурхат). їх  більше 300 і тому, аналі
зуючи папір, одержуємо досить повне уявлення про торгівлю папером 
на Україні. Говорячи про Крим, дослідники паперу і водяних знаків 
завжди зустрічаються з труднощами визначення походження паперу то
му, що торгівля морським шляхом і завезення туди різного паперу су
шею ускладнюють визначення постійних постачальників цього пожвав
леного в торговельному відношенні району. Велика колекція Матенада- 
рану значно полегшує це завдання і вносить багато нового у вивчення 
торговельних відносин між Україною та Італією.

За останні роки завдяки працям, грузинського вченого P. М. Пата- 
рідзе, основні положення яких викладено з його дисертації21 і числен
них статтях, визначився твердий погляд на італійське походження па
перу, який використовувався в Криму. Цю думку підтверджують і наші 
дослідження кримських рукописів, які зберігаються сьогодні у Львові 
і Єревані.

1965 р. в стародавньому італійському місті Амальфі вийшло цінне 
дослідження італійського вченого Іііколя Міляно — книга про виготов
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лення паперу в Амальфі22. Завдяки публікації 80 філіграней амальфін- 
ських папірень X II I—XV ст. ми можемо досить детально визначити 
амальфінський папір в українських рукописах, встановлювати його хро
нологічні рамки23. Україна купувала італійський папір, виготовлений 
в Амальфі, від початку існування там папірень, і тому водяні знаки цих 
фабрик становлять великий інтерес для визначення часу написання не- 
датованих українських рукописів, вивчення торговельних відносин у пе
ріод середньовіччя.

Деякі з наведених у книзі водяних знаків часто зустрічаємо на па
пері українських документів. Це свідчить про те, що на Україні в XIV—
XV ст. використовували багато італійського паперу, зокрема виготовле
ного в Амальфі. Так, наприклад, у вірменських колоніях у Криму для 
переписування книг серед іншого нерідко використовували й амальфін
ський папір. У збірнику для богослужіння «Жоговатсу» 24, переписаному 
в Кафі 1350 p., використано також і папір, виготовлений в Амальфі25. 
Те ж саме спостерігаємо і в рукописній книзі під назвою «Тонапатчар», 
переписаній 1357 р. в К аф і26. Половина паперу в ній амальфінського 
походження27. Часто вживався амальфінський папір і в пізніших сто
річчях.

Сказане вище підтверджує, що Україна підтримувала постійні і міц
ні торговельні зв’язки з Італією протягом багатьох сторіч і використову
вала чимало італійського паперу для переписування різних книг, скла
дання документів у канцеляріях. Документальні матеріали українських 
архівів рясніють даними про торговельні стосунки з Італією в XIV —т
XVI ст. і пізніше. Немає сумніву, що глибоке дослідження їх проллє 
також нове світло на справу торгівлі папером з італійськими містами 
т середньовіччя і значно пізніше.
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