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УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В СЕРЕДНЬОВІЧЧІ І  НА 
СВІТАНКУ НОВОЇ ДОБИ

У  статті аналізується проблема ген ези української культура та 
її періодизацііі еід часу зародження державності до ХѴІП ст.

Неодмінною ознакою народності, наиії чи будь-якої іншої 
етнічної спільності слушно вважають наявність етнічної або 
національної самосвідомості1 . В той же час цілком зрозуміло, 
що самосвідомість може виникнути й утвердитися лише тоді, 
коли відповідна етнічна спільність існує об’єктивно, має своє 
специфічне культурне обличчя. Історія формування народу є, 
по суті, історією формування властивої цьому народові форми 
культури. З другого боку, інтерпретація культурної спадщини, 
зокрема тлумачення питання про походження культури цьо
го народу, є істотним чинником еволюції національної само
свідомості.

Українські археологи останнім часом зосереджують зусилля 
на дослідженні рис безперервності в етнокультурному розвитку 
народів, що заселяли Східну Європу з найдавніших часів. З 
їхніх праць видно, що вже в давні часи формувались певні нап
рямки контактів різних регіонів між собою і з ближчим та даль
шим довкіллям. Цілком природно, що в культурному розвитку 
лісових і лісостепових районів було більше спадкоємності, 
зв’язку між культурами різних епох, ніж на степових просторах. 
Північні землі мали більше, ніж південні, контактів з Північ
ною і Центральною Європою, натомість степи не раз ставали . 
північно-західною відногою Євразійського степового масиву 
або коридором просування кочових народів до Європи, голов
но південної. Узбережжя Чорного моря були пов’язані з Серед
земномор’ям: протягом тривалого часу, зокрема в античну до
бу, воно було, власне, складовою частиною цього розвиненого 
культурного регіону. Історія проникнення християнства до 
античних колоній Чорномор’я, як і їх впливу на сусідні терени, 
потребує дальшого вивчення, зокрема із ширшим залученням 
археологічних джерел.

Недостатньо вивчене і питання про духовну культуру етно- 
соціальних утворень, що формувалися в межах східнослов’ян
ських племінних союзів і племінних князівств (полян, дулібів, 
сіверян і т. д.), про ступінь їх культурної інтеграції в контексті 
давньокиївської державності і характер впливу культури пле-
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мінних союзів та князівств на формування української культу
ри та її регіональних субкультур. Проте і при сучасному стані 
вивчення проблеми існують серйозні докази, що літописні 
дуліби, поляни, сіверяни та інші етнічні групи були своєрід
ними зародковими народностями. В межах цих етнічних утво
рень формувалися "племінні князівства” -  протодержави* які 
згодом об’єдналися у своєрідну конфедерацію земель, очолену 
Києвом. Як відомо, політичним ядром середньовічної Київсь
кої держави була Середня Наддніпрянщина; назва ”Руська 
земля”, яка спершу була прийнята для території наддніпрян
ських полян, поступово поширювалася на всі терени, які під
порядковувались Києву. Зміцнення адміністративного апарату, 
повсюдне поширення церковнослов’янської мови як літургіч- 
ної і писемної, поява ідеології, спрямованої на захист єдності 
держави, -  все це вело до певної етнічної консолідації населен
ня, насамперед його правлячої верхівки, в межах усієї держави. 
В той же час, на наш погляд, нема достатніх даних, щоб тверди
ти про завершення формування спільної східнослов’янської 
народності. Риси культурної спільності (в основному, в культурі 
найосвіченіших верств населення), які нерідко тлумачаться 
тільки як вияв єдності давньоруської народності, у багатьох 
випадках були спільними рисами всіх тих слов’ян, які дотриму
вались традицій кирило-мефодіївського християнства, в тому 
числі не лише східних, але й південних. Розвиток писемності 
давньоруською мовою чи давньоруським варіантом церковно
слов’янської мови не є доказом завершення формування 
давньоруської народності, як не є, скажімо, поширення латино- 
мовної писемності і літератури у Римській імперії чй  у като
лицьких країнах середньовічної Європи достатнім доказом 
появи там якоїсь стійкої етнічної спільності. Треба також мати 
на увазі, що у період Київської Русі поряд з формуванням за
гальнодержавних форм відбувалось і дальше зближення спо
ріднених груп племен, зумовлене географічним положенням, 
економічними, політичними і культурними зв’язками. Зокре
ма, основою формування української народності було населен
ня колишніх племінних союзів полян (Київщина), деревлян 
(Полісся), сіверян (Чернігівщина), дулібів (Волинь і частково 
Галичина), білих хорватів (Прикарпаття), тиверців (землі 
вздовж Дністра). Згуртування цих споріднених груп племен, 
яке почалось порівняно давно, особливо успішним стало піс
ля виникнення князівств, територія яких формувалась з вра* 
хуванням давніх племінних поділів.

У більшості слов’янських народів не тільки збігалися в часі, 
але й перепліталися й взаємозумовлювалися процеси утворен

ій



ня перших держав і християнізації* їх населення. Можна пого
дитися* що у літописній легенді про "обирання вір” князем 
Володимиром названо ті релігії (магометанська, іудейська, 
"римська”, "грецька”), які ще до Хрещення мали певні впливи 
у Києві та зберегли їх після християнізації. Літописець відчував 
потребу обгрунтувати Володимирів вибір, який, напевне, деко
му здавався не найкращим. Все ж те, що київський князь зу
пинився саме на Візантії, -  не випадковість2. Перебільшенням 
було б твердити, що тут йшлося про безпосереднє продовження 
контактів, започаткованих з появою грецьких полісів на північ
ному узбережжі Чорного моря, але ясно, що в Ьік Константино
поля спрямовували й історичні традиції, а не лише твереза 
оцінка тодішньої ситуації.

Прийняття Київською Руссю християнства означало справ
жній переворот,який} в першу чергу, виявився на вищому рів
ні культури і в тих її ділянках, які пов’язані з появою писем
ності в літературних і ділових жанрах, утвердженням християн
ської богословської думки, сакрального мистецтва. Якщо 
йдеться про побутову культуру, народні звичаї» фольклор, то 
наприкінці X ст. лише почався складний і тривалий процес 
взаємодії дохристиянської спадщини і християнських інститу
тів та ідеології.

Християнізація призвела до розподілу слов’янських наро
дів на тих, які прийняли християнство з Риму, і тих, які прий
няли його з Візантії. Цілком слушно підкреслюють, що на 
той час вселенська церква ще офіційно не розкололася і що 
ті країни, які прийняли хрещення через Візантію, мали іс
тотні культурні контакти з Римом і пов’язаними з ним регі
онами. Все ж це не применшує значення, того факту, що за  ̂
хідні і південно-західні слов’яни засвоїли латинську писем
ність, а східні та більшість південних -  спеціально для них 
створену церковнослов’янську. Відмінність мовних кодів 
була, власне, показником відмінності загальнокультурних 
кодів, складовою частиною і своєрідним символом кожного 
з яких була своя літературна мова і відповідне коло писем
них пам’яток. Тому, розглядаючи культурні взаємини на 
матеріалі еволюшї писемності, слід мати на увазі, що більш 
або менш аналогічні процеси відбувалися і в багатьох інших 
ділянках культури.

З легкої руки професора Ріккардо Піккіо весь регіон, де 
вживалася церковнослов’янська мова, нерідко називають 
"православною Слов’янщиною” (Slavia Orthodoxa)3, однак 
цей термін, слушний для певного періоду, не варто поширю
вати на час перед розколом церков. Недоцільний він також
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стосовно тієї доби, коли розгорнула свою діяльність католиць
ка церква візантійського обряду.

"Латинська Слов’янщина” стала складовою частиною того 
кола країн, де професійна культура формувалася на підставі 
спадщини античного Риму і західного християнства. Нато
мість країни, де утвердилась кирило-мефодіївська традиція, 
перетворились не так на складову частину, як на локальний 
варіант сфери впливу візантійської культури. Ця відмінність 
досить істотна: навіть у найбільш периферійних "західних” 
країнах всім письменним людям, принаймні потенційно, не був 
закритий доступ до всього кола пам’яток багатющої латино- 
мовної писемності. З другого боку, можливість користуватись 
виробленими формами літератури і мистецтва не була на 
перших порах стимулом для вироблення оригінальних рис лі
тератури, мистецтва, богословської думки. Інакше було серед 
православних слов’ян: із загального числа освічених людей 
тільки мізерна меншість могла читати грецькою мовою, в той 
же час недостатнє засвоєння канонів "високої” літератури й 
мистецтва було однією з передумов оригінальності ранніх 
писемних та мистецьких пам’яток. Для початкового етапу 
розвитку писемності мало позитивне значення й те, що писем
на мова була зрозумілішою для загалу; з другого боку, її відносна 
зрозумілість загальмувала впровадження в літературу мови, 
базованої на народно-розмовній.

Хоч, як відзначалося, входження кола візантійських куль
турних впливів не означало культурної ізоляції від латинського 
Заходу, воно істотно звузило діапазон контактів. "Західні” 
елементи в різних галузях були істотними, але не настільки, 
щоб можна було говорити про їх вирішальну роль у синтезуван
ні нової якості культури. Більш широким струменем культурні 
впливи із Заходу почали проникати до Галицько-Волинського 
князівства4. У князівських канцеляріях складались грамоти 
також і латинською мовою, печатки князів мали латиномовні 
написи. Для Галицької школи церковної архітектури характер
ним стало поєднання візантійсько-київських форм храмів з 
романською будівельною технікою. У найбільших містах (Воло
димирі, Перемишлі, Львові, Сяноку та ін.) з’явилися самовряд
ні громади іноземних, головно німецьких, колоністів. Отже, 
вже у цей час спостерігаються обидві форми проникнення 
"латинської" культури: поселення людей, для яких ця культу
ра була рідною, і засвоєння деяких перенесених із Заходу 
форм місцевою верхівкою, почасти і рештою суспільства. Все ж, 
коли читати Галицько-Волинський літопис, складається вра
ження, що його укладачам західна культура була відомою,
я



але не завжди зрозумілою. Очевидно, вже виникли сприятливі 
умови для взаємодії східних і західних елементів, але процес їх 
синтезування в кращому випадку тільки починався і був пере
рваний політичним катаклізмом -  втратою власної держав
ності і поділом земель князівства між Польським королівством 
і Великим князівством Литовським.

Дослідники різних напрямів відзначають величезний 
вплив еволюції політичних обставин на зміни статусу і характе
ру культури. Перехід під владу іноземних держав означав лік
відацію тих політичних центрів, навколо яких кристалізувало
ся культурне життя, витворювались його майбутні форми. Це 
спричинювало ту, висловлюючись умовно, "неповноту” тодіш
ньої української культури, якої ‘вона не позбулася й пізніше 5. 
У ті періоди і на тих територіях, де були елементи державності 
чи хоча б автономної політичної організації (Київське удільне 
князівство у політичній системі Гедиміновичів, територіальні 
адміністративні структури Запорозької Січі і навіть реєстрового 
козацтва, "покозачена” Україна за Богдана Хмельницького, 
автономна Лівобережна Україна -  Гетьманщина), як правило, 
активізувалися творчі сили української культури, вона ставала 
більш всеохоплюючою. Якраз для цих періодів саме поняття 
української культури сприймається ширше, наближаючись до 
поняття "культура в Україні”, і навпаки, в періоди політичного 
занепаду українська культура поступово зводилась на рівень 
культури однієї з етнічних спільнот.

З другого боку, неслушно було б всі зміни структури чи орієн
тації культури пов’язувати зі змінами політичної приналежнос
ті. В багатьох історичних працях і навіть в підручниках утворен
ня білоруського і українського народів пояснюється їх "відок
ремленням від решти руських земель внаслідок загарбання 
Гіольщею і Литвою”. Але, як відомо, у складі Великого князів
ства Литовського в другій половині XIV -  першій половині 
XVI ст. опинилась вся Білорусія і Східна та Центральна Украї
на, а з другого боку, південно-західні українські землі вияви
лись поділеними між Польщею, Угорщиною, Молдавією. Якщо 
українська культура розвивалась на територіях, поділених між 
чотирма державами, то напрошується висновок, що цей роз
виток відбувався всупереч політичній, роз’єднаності, а не 
завдяки їй.

З втратою незалежності на українських 'землях з’явилися 
панівні групи, що належали до іншого культурного кола. Але 
для більшості населення єдиною (або, у випадку частини осві
чених верхів суспільства, основною) залишалась традиційна, 
успадкована від Київської Русі культура. Найважливішим
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центром писемності і надалі була Києво-Печерська лавра. 
Яскравим прикладом культивування в ній давніх традицій 
стало складення в 1460 і 1462 рр. першої і другої Касіянівських 
редакцій Києво-Печерського Патерика. Ііа давній основі роз
вивався іконопис, переписувались давні перекладені й оригь 
нальні твори, проникали від південних слов’ян нові переклади 
пам’яток тих жанрів, які були відомі й раніше. Якщо в діло
вій писемності вживалася мова, наближена до народно-розмов
ної (зокрема, переважно середньобілоруська в канцеляріях 
Великого князівства Литовського, українська в грамотах Мол
давського князівства), то в літургічних книгах, церковно-бого
словських текстах і в літературній творчості "високого стилю” 
далі панувала церковнослов’янська мова. Як відомо, в цих 
сферах вона продовжувала вживатися всіма православними 
слов’янськими народами, а почасти і за межами православного 
світу (католицькі хорвати-глаголаші) і Слов'янщини (румуни). 
Попри наявність пам’яток із певними місцевими рисами і 
таких, які поширювалися лише в окремих регіонах чи країнах, 
написані цією мовою твори повинні розглядатися в системі 
національних варіантів спільної церковнослов’янської літера
турної спадщини. Вживання однієї мови у ряді країн полегшу
валося тим, що графічно ідентичні тексти мали різну вимову. 
Була різниця і в системі наголосів церковнослов’янської мови, 
але це не завадило функціонуванню її як засобу міжслов’ян
ського спілкування і культурного взаємообміну. Те, що ”висо- 
кою’? у всіх православних слов’янських народів була саме 
церковнослов’янська мова, можна пояснити їх прагненням 
спиратися на давні традиції вітчизняної культури. Під час так 
званого другого південнослов’янського впливу, що позначив
ся на писемності Білорусії, Росії та України, південнослов’ян
ські орфографічні норми, почасти і південнослов’янська лекси
ка, були авторитетними, насамперед через свою наочну арха
їчність.

Для стабілізації церковнослов’янської мови певне значення 
мала поява перших друкованих книг цією мовою, виданих у 
Кракові Шваипольтом Фіолем (дві датовані 1491 р.? дві без 
дати). На наш погляд, до видань Оіоля причетна Перемишль
ська єпископія -  найближчий до Кракова православний куль
турний осередок6. Особливо яскравим досягненням білорусь
кої культури стала знаменита Біблія О. Скорини. Вона мала 
для українців таке саме значення, як і для білорусів, оскільки 
культурне життя українського і білоруського народів протк 
кало у спільному руслі. Але білоруський культурний процес 
мав і специфічні риси. Зокрема білоруське міщанство мало
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більші політичні впливи, позитивну роль у цей час відігравала 
державність Великого князівства Литовського, нерівноправне 
становище православної церкви , в містах цього князівства 
спершу відчувалось менше, ніж у великих містах Галичини.

Як відзначалося, в канцеляріях Галштько-Волинського 
князівства вже була у вжитку латина, а з середини XIV ст. її стала 
насаджувати чужинецька адміністрація. У Львові потреби ка
толицьких міщан (на цьому етапі переважно німців, згодом-  
головно поляків) обслуговувала латиномовна школа при римо- 
католицькій катедрі. Хоч її наявність не могла не впливати, 
якщо не прямо, то хоча б посередньо, і на міщан-українців, все 
ж цей навчальний заклад діяв швидше в сфері "культури в 
Україні”, ніж у контексті специфічно української культури. 
Латинською мовою була написана перша друкована книга 
автора, що походив з України: астрологічний трактат Юрія 
Дрогобича "Iudicium pronosticon anni currentis” (Рим, 1483)7. Бу
ли в той час і латиномовпі письменники-католики, які нази
вали себе русинами, тобто українцями. Чи не найвідоміший 
з-поміж них Павло Процелер з Кросна, якого L Голенйщев- 
Кутузов найменував "українським письменником”, оскільки, 
мовляв, він сам себе називав "Ruthenus”. Дійсно, самосвідо- 
мість часто може бути вирішальним критерієм зарахування 
когось не до народу його предків, а до адопгованої спільноти. 
Але в даному випадку Павло Процелер називав себе русином 
лише в територіально-політичному розумінні, оскільки його 
рідне Кросно належало до Руського воєводства -  спадкоємця 
"Королівства Русі”, тобто Галицького князівства. Той факт, 
що "політичних русинів” було чимало, засвідчує стійкість Тра
дицій окремішності Русі, які були реліктом доби її самостійнос
ті. В певних колах політично-державна концепція Русі і "русь
кої”. культури зберігались ще довго, наприклад, деякі пред
ставники Руської провінції домініканського ордена (яка вклю
чала українські землі, що були під владою Польщі) обгрунтову
вали потребу самостійності своєї провінції саме окремішніс- 
тю державних і церковно-культурних традицій Київської Русі.

Поступове впровадження в Україні і Білорусії латинської 
мови, спершу у сферу адміністрації, а згодом і в світську та 
літературну творчість, ж  і впровадження юридичних норм, 
базованих на римському праві, означало, що якимись аспектами 
свого культурного і політичного життя ці країни увійшли в той 
регіон (Західна і Центральна Європа), де латина протягом 
середньовіччя була мовою правових актів, школи й науки, 
багатьох жанрів літератури. Однак з часом латинська і польсь
ка мови і пов’язаний з ними тип освіти дедалі більше стали
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асоціюватися виключно із західним, католицьким світом. Зви
чайно, і далі були окремі католицькі автори, які називали себе 
русинами, але це було явище не типове, перехідне. В тих кон
кретних умовах прийняття католицизму в більшості випадків 
вело в кінцевому підсумку до розриву з вітчизняною традицією. 
Тому відбувалося щораз чіткіше розмежування: латиномовна 
освіта І літературна творчість почали сприйматися українцями 
і білорусами як органічно пов’язані з католицизмом, а отже, як 
чужорідні. Це сприяло дальшому утвердженню ставлення до 
православної релігії і "грецького” обряду як до атрибутів "русь
кої” (українсько-білоруської) народності і культури.

Складається враження, що після втрати державності куль
тура православної більшості населення і культура католицьких 
поселенців розвивались дедалі більш еідокремлено, рідко 
схрещувались. Звичайно, це не була повна ізоляція. Наприк
лад, польські дослідники неодноразово відзначали вплив на 
Польщу Марійного культу східної церкви, популярність серед 
польських католиків православних ікон, особливо богородич- 
них. З другого боку, церковне будівництво і малярство засвою
вали певні елементи західних мистецьких стилів. Очевидно, 
контакти і взаємодії були і в інших ділянках, однак це питання 
ще мало вивчене, до того ж у багатьох випадках не збереглись 
відповідні джерела. Але нема сумніву, що взаємовпливи відбу
вались стихійно, найчастіше всупереч волі освіченої верхівки 
обох церков. Католики часто відмовляли православним у праві 
називатись християнами, про що свідчить і термінологія актів: 
протиставлення понять schismaticus -  Christianus; synagoga -  
ecclesia, vladica -  episcopus тощо. З другого боку, православна 
церква почувала себе загроженою і не мала відваги приймати 
ті форми культури, які наближували б її до того культурного 
кола, звідки йшла небезпека втрати ідентичності.

Ситуація почала мінятися, коли православні усвідомили, 
що не збережуть свої позиції без реформи церковного життя і 
оновлення культури. Рух за віднову став можливим на базі 
розвитку економіки, соціальної та політичної активізації мі
щанства» частини щляхти, а згодом козацтва. Національно- 
релігійний рух, який пожвавився в останніх десятиріччях XVI і 
на самому початку XVII ст., супроводжувався активізацією 
культурного життя. Українська культура виходить з середньо
вічних рамок, починає засвоювати культурні здобутки доби 
Ренесансу і Реформації®. Як це завжди буває в періоди твор
чого піднесення, діячі культури зуміли поєднати вірність вітчиз
няній традиції з освоєнням здобутків інших народів. По суті 
в цей період такі інституції, як Острозький культурно-освітній
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гурток, Львівське братство в Україні, білоруське Віленське 
братство, свідомо стали на шлях синтезування східних і захід
них культурно-освітніх традицій. Українсько-білоруське відрод
ження цієї доби цілком виразно розпочинається зі стадії "зби
рання культурної спадщини” і її пристосування до нових пот
реб, тобто виявляє ті риси, які стали, розуміється на зовсім 
іншому рівні, властивими і для модерних національних рухів.

Острозька академія, за словами І. Голенищева-Кутузова, 
була не лише першою "слов’яно-греко-латинською” школою, 
але й першою на Сході Європи вищою школою. Сучасники на
зивали її тримовним ліцеєм (Licaeum Trilingue), і це дуже зна
менно. Адже ідею тримовного ліцею, покликаного плекати 
студії трьох сакральних мов і здійснювати на цій основі науко
ве, з позиції "біблійного гуманізму”, видання Біблії, висунув 
Еразм Роттердамський, а найповніше зреалізував кардинал 
Хіменес у Алькала9. Острозький осередок ставив собі, хоч у 
меншому обсязі, подібні иілі, але якщо і для Еразма, і для 
Хіменеса трьома сакральними мовами були гебрайська, грець
ка і латинська, в Острозі висувалась інша "священна трійця” 
мов: грецька, латинська, церковнослов’янська. Не відбивало 
тенденцію до поєднання східної і західної традицій, на відміну 
від тих православних кіл, які займали ворожі до ”латинства” 
позиції і до трьох мов зараховували, крім грецької і церковно
слов’янської, гебрайську, а не латинську10.

Дуже характерно, що в період національно-релігійного 
відродження мало місце як впровадження в українські школи 
латинських зразків, так і сБідоме культивування церковно
слов’янської і "руської” мов. Особливе значення в дальшій 
стандартизації церковнослов’янської мови відіграла славетна 
Острозька Біблія, відредагована українськими книжниками і 
надрукована "москвитином" (так він сам себе називав) Іваном 
Федоровим. Якщо раніше Скорина ставив своїм завданням 
наблизити мову друкованої Біблії до білорусько-української 
"простої мови”, то острозькі видавці вирішили дати текст яко
мога чистішою у їхньому розумінні церковнослов’янською мо
вою. На титульному аркуші підкреслено, що ”словенська” біб
лія йде ”єлико мошно” за грецькою. Застереження ”єлико мош- 
но” дуже істотне. Підкреслюючи з ідеологічних мотивів роль 
грецького тексту як основи (зокрема, при виборі варіантів), 
острозькі видавці все ж найчастіше відтворювали текст за 
підготованою в Новгороді в кінці XV ст. Геннадіївською біб
лією, у якій ряд книг перекладено з Вульгати. Редактори Ос
трозької Біблії, як і автори граматик церковнослов’янської мо
ви наприкінці XVI — на початку XVII ст., намагалися очистити
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книжну мову від живомовних рис, які позбавляли тексти тієї 
наочної архаїки, що засвідчувала споконвічність мови і куль
тури. - ' '• - -

Поряд з переписуванням і друкуванням церковнослов’янсь
ких текстів і підготовкою нових перекладів на церковносло
в’янську мову в Україні і Білорусії починають перекладати лі- 
тургічні та богословські книги на ”руську” книжну мову п . Ця 
ж мова стає засобом освіти, публіцистики, поточного літератур
ного вжитку, що дослідники, як правило, пояснюють як пря
мим наслідуванням західних, зокрема польських, моделей, 
так ; поширенням, хоч і обмеженим, у східній церкві реформа
ційних течій. Це в цілому слушно, але з тим обмеженням, що 
на розширення вжитку несакральних мов українські видавці 
пішли в тих межах, в яких цю ідею сприйняв і контрреформа- 
ційний Тридентський собор. Нещодавно було відзначено, що 
навіть погляди Івана Вишенського з цього питання цілком 
узгоджуються з поглядами польського контрреформаційного 
ідеолога і церковного діяча примаса Гозія: використання тра
диційно’* сакральної мови у літургії і загальнозрозумілої в про
повідях та інших сферах релігійного виховання та освіти 12. 
Приблизно так само підходила до цього і більшість українських 
видавців.

Особливо Істотною для культурного життя була діяльність 
братств. Провідні братства хоч і засвоїли західноєвропейські 
організаційні зразки, розвинулись у принципово новий тип сус
пільної організації, яка поєднувала функції "православної 
реформації” з боротьбою за національно-політичні права і за 
національну культуру. Віденське, Львівське, Могилівське братства 
вели видавничу діяльність, невеликі друкарні мали в різний час та
кож Луцьке і Перемишльське братства. Деякі з церковносло
в’янських видань Львівського братства пізніше передрукову
валися і навіть переписувалися не л и те в Україні, але й за її 
межами, зокрема в Росії, Румунії, згодом у Сербії. З другого 
боку, при підготовці книг до друку українські видавці викорис
товували рукописи, отримані з Білорусії, Росії, Молдавії і від 
південних слов’ян. Цінним свідченням прагнення братств спи
ратись і на грецьку спадщину є кілька львівських друків з пара
лельними грецькими і слов’янськими текстами* Грецька час
тина цих видань призначалась як для самих4 греків в Україні 
та поза її межами, так і для вивчення грецької мови українця
ми та білорусами. Статути братських шкіл вищого рівня відо-. 
бражають знайомство з засадами гуманістичної педагогіки. 
Навколо братських шкіл гуртувалися автори, які впроваджува
ли у літературу нові жанри (драматичні твори на релігійні
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теми, релігійно-моралізаторські й панегіричні вірші), орієнту
ючись при цьому і на західні зразки.

Кінець XVI -  початок XVII ст. був часом найбільшої інтен
сивності ренесансних впливів у деяких жанрах літератури і 
мистецтва *3. Внаслідок контактів з пізньоренесансним, а піз
ніше барокковим мистецтвом ікона поступово втрачає свої 
традиційні риси. Висвітлюючи стилістичну еволюцію малярст
ва, П. М. Жолтовський свого часу підкреслив: ”Не можна вва
жати.., реалістичну ренесансну тенденцію за єдино прогресив- 
ну, а традиційно консервативну за від’ємну, негативну. Обидві 
тенденції в українському іконописі рівноцінні, вони виражали 
різні сторони одного і того ж динамічного процесу становлення 
і розвитку національної своєрідності мистецької форми” 14. Ці 
слова можна віднести і до інших сфер культури. Соціальні і 
національно-релігійні конфлікти продовжували своєрідне 
змагання, спонукали обидві сторони збагачувати арсенал 
літературних і мистецьких засобів впливу на людей, а це спри
яло і взаємодії та взаємовпливові новаторських і консерватив
них стилістичних течій. Зокрема полеміка між православними, 
католицькими і протестанськими публіцистами стимулювала 
всі сторони поглиблювати науковість аргументації, створювала 
грунт для вдосконалення шкільної освіти. Мабуть, не випадко
во на Буковині, де не було реальної загрози традиційній церкві, 
не було такого інтенсивного культурного життя, як у деяких 
інших регіонах України. Берестейська церковна унія надала 
нового виміру проблемі східно-західного синтезу в церковному 
і культурному житті України. Її початковий неуспіх можна 
значною мірою пояснити тим, що єпископи -  ініціатори унії 
не змогли переконати суспільство, що католицька церква 
грецького обряду не стане вступом до латинізації, а навпаки, 
зберігатиме традиційну візантійську спадщину. Треба, однак, 
сказати, що впливу римо-католицької теології зазнали також 
і православні богослови. Не лише прибічники унії, але й право
славні автори стали залюбки вживати польську мову у своїх 
богословських, публіцистичних і літературних працях.

Історики слушно розглядають проунійний рух у контексті 
контрреформації (католицької реформації). Нагадаймо, що 
одним з мотивів прийняття унії більшістю єпископів було праг
нення позбутися контролю з боку братств. Але подібні тенден
ції були не менш сильними і в самій православній церкві. І 
якщо Гедеонові Балабанові не вдалося підпорядкувати собі 
братський рух у своїй єпархії, то Петро Могила зумів позбавити 
братства будь-якого істотного впливу на справи митрополії. 
По суті, діяльність Могили мала контрреформаційне спряму
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вання і вела до відсунення мирян не тільки від церковної ад
міністрації, але й від керівництва культурно-освітнім рухом. 
Якщо, наприклад, у ранніх братських школах, вчителями були 
переважно світські люди, то в Киево-Могилянській академії 
це були виключно монахи. Роль єпископських кафедр і монас
тирів у культурному житті дуже зросла. В кінці XVI -  на почат
ку XVII ст. в Україні існувало чимало друкарень, які належали 
міщанам (одна навіть запорозькому козакові), але у другій 
половині XVII ст. приватних міщанських друкарень не стало, 
залишились лише друкарні монастирів (Лавра, Чернігівський, 
Почаївський, Унівський монастирі), Львівського єзуїтського 
колегіуму і Львівського братства, причому останнє перестало 
видавати світські твори.

З періодом активізації контрреформаційних тенденцій у 
обох обрядах католицької церкви і в православній церкві збіг
ся новий етап синтезу слов’яно-грецьких елементів з латинсь
кими: в православному середовищі перші і надалі вважались 
найважливішими, але реальне співвідношення мінялось на 
користь других. Виявом цього були віленська польськомовна 
публіцистика і особливо діяльність Києвс-Могилянської 
академії. Мовою вищої освіти не лише в католиків, але й у 
православних стала головно латинська, що відповідало орієн
тації на західні зразки в організації та змісті навчання. Як 
католики, так і православні досить масово відвідували єзуїтсь
кі школи. Відомо, наприклад, що у Львівській єзуїтській акаде
мії українці (греко-католикй і православні) становили в деякі 
періоди близько третини студентів. Вплив єзуїтського шкіль
ництва в Україні і Білорусії виявлявся поки що поверхово, 
але ясно, що він був дуже істотним чинником культурного жит
тя. З другого боку, завдяки вживанно латинської і Польської 
мов у Києво-Могилянській академії, пізніше також у Черні
гівському та Харківському колегіумах, ці мови перестали бути 
виключним атрибутом католицько-протестантської освіченості 
В межах православної Слов’янщини з’являлася сфера право
славної латини. Свого часу А. Мартель вважав появу польської 
мови на сторінках актів Львівського братства доказом полоні
зації його членів15. Звичайно, вживання польської мови на 
письмі могло бути вступним етапом полонізації, але так було 
далеко не завжди. Для православних діячів української куль
тури польська мова відігравала досить довго роль, подібну до 
церковнослов’янської і латинської, -  обслуговування профе
сійної культури, розрахованої на обмежене коло адептів право- 
славно-латинської освіченості. При всіх відмінностях щодо 
кожної з мов, вживання церковнослов’янської, латинської і
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навіть "простої” мов у писемності було виявом загальної зако
номірності розвитку літератур в донаціональний період: тен
денції до використання у літературі не наближеної до народно
розмовної, а окремої, книжної, якою міг бути архаїчний варіант 
рідної мови або й зовсім інша мова16. Це явище соціального 
порядку, воно пояснюється усвідомленим, або й неусвідомле- 
ним, прагненням панівних еліт і пов’язаних з ними прошарків 
підкреслити свою відмінність, культурну вищість (принаймні, 
у їхньому розумінні) над "простолюддям”.

Вивчення латини давало можливість здобувати вищу осві
ту у західних університетах. Якщо у XV -  XVII ст. серед вихідців 
з України, що навчались на Заході, переважали діти міщан і 
почасти шляхти, то у XVIII ст. між студентами західних вищих 
шкіл було, крім міщан, чимало синів козацької старшини і 
навіть простих козаків, православного і уніатського духовен
ства. Знання мов відкривало двері і для імпорту книг. Серед 
видань, що привозилися з-поза меж України, переважали 
спершу латинські, а пізніше польські книжки, чимало імпорту
валося літератури німецькою, французькою, італійською, 
чеською та іншими мовами. Наприклад, статистичне вивчення 
43 каталогів книжкових збірок львівських міщан за 1568 -  
1653 рр. показало, що найбільше в них було латиномовних видань 
античних авторів і гуманістів (на першому місті Ціцерон, друге 
і третє поділили Арістотель і Еразм Роттердамський), багато 
було також посібників з юриспруденції та медицини17. За своїм 
складом бібліотеки освічених міщан Львова і Кам’яния -  і то 
не тільки католиків, але й православних, і вірмено-григоріан -  
дуже подібні до аналогічних бібліотек у Центральній і Західній 
Європі. Нещодавно знайдений інвентар бібліотеки Скиту 
Манявського 1785 р., як і окремі книжки з цієї бібліотеки, роз
сіяні по різних сучасних книгозбірнях (Львів, Варшава, Буха
рест, Ясси, Сучавицький монастир), -  свідчення того, що навіть 
найконсервативніше настроєні православні ченці цікавилися 
книгами з католицьких і протестантських друкарень. Українсь
кі православні богослови Широко користувалися творами про
тестантських і особливо католицьких авторів. Досить згадати 
Ставровецького, Копистенського, Галятовського, Д. Туптала. 
З другого боку, в середовищі українських католиків, незважа
ючи на наявність латинізаторських тенденцій, переважало 
прагнення зберегти "грецьку” спадщину. Як показали дослід
ження Софії Сеник, Йосафат Кунцевич глибоко вивчав і ціну
вав східну патристику.

Користування латинською і польською мовами на елітарних 
рівнях культури продовжувалось у другій половині XVII-пер-
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шій половині XVIII ст. в автономній Лівобережній Україні -  
Гетьманщині, яка посіла у той час провідне місце в розвитку 
української культури. Національне усвідомлення у цей час зро
било дальший крок вперед у рамках Української держави, яка 
культивувала козацькі традиції: недаремно українців Назива
ли тоді козацьким народом. Козаччина як істотний компонент 
української національної ідеології стала одним із чинників 
дальшого розмежування української національно-культурної 
спільноти від білоруської. З другого боку, протягом XVIII ст. 
продовжувались культурні зв’язки Білорусії з Правобережжям 
України, включаючи Галичину ї Холмщину.

Найважливішою загальноукраїнською освітньою установою 
була Києво-Могилянська академія, у сферу впливів якої увій
шли тоді всі українські землі, аж до Закарпаття. Викладання в 
академії, як і в православних колегіумах Лівобережжя (Черні
гівський, Переяславський) та єзуїтських і василіянських колегі
умах Правобережжя, мало переважно схоластичний характер, 
але вже в першій половині XVIII ст. ряд викладачів став вико
ристовувати не тільки ідейну спадщину античності, патристи
ки, схоластики і Відродження, але й освоювати елементи куль
тури нового часу, зокрема ідеї Передпросвітництва. Особливо 
важливо, що академія сприяла поширенню мережі початко
вих шкіл у містах та селах України. Невипадково саме в період 
реального зменшення питомої ваги старокиївської спадщини 
активізується діяльність, спрямована на її популяризацію. Не 
лише створюються нові списки давніх літописів, житій тощо, 
але й польськомовні переробки вітчизняних пам’яток і нові 
твори українською та польською мовами на теми, пов’язані з 
вітчизняною культурною спадщиною.

Київ і Лівобережжя відіграли важливу роль в розповсюджен
ні латино-польської освіти в Росії, хоч, з другого боку, в середи
ні XVIII ст. тут посилюється і політика цілеспрямованої русифі
кації українських земель, які з автономного краю поступово 
перетворювалися на звичайну провінцію Російської імперії. На 
Правобережжі, де в той час культурними осередками були 
василіянські друкарні (Почаївська, Супрасльська, Унівська), 
деякі василіянські монастирі і колегіуми, відбувались проти
лежні процеси: зменшення питомої ваги традиційної слов’ян
ської писемності, значно ширше, ніж раніше, просування поль
ської мови у всі сфери писемності й освіти18 і в той же час даль
ше усвідомлення освіченими людьми окремішності українсь
кої культури. Цьому сприяли культурні контакти зі Східною 
Україною, як і розуміння багатьма діячами принципової важ
ливості візантійської та кирило-мефодіївської спадщини. Тоді
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(як і пізніше, в часи Шашкевича) не знайшли підтримки сус
пільства спроби замінити кириличне письмо латинкою. Навіть 
у XVIII ст. у василіянських колегіумах ставилися п’єси на теми 
з історії Київської Русі. Почаївська василіянська друкарня не
рідко користувалася текстами з православних друкарень, а її 
керівники і працівники друкарні Києвс-Печерської лаври 
таємно від ієрархів обох церков надавали одні одним практич
ну допомогу19.

В цілому, зміна спектра мов була лише одним із виявів 
зміни коду культури, вона супроводжувалася зміною стилів 
у всіх видах мистецтв. Протягом роглядуваного періоду барок* 
ко остаточно утвердилося як провідний стиль у літературі, 
театрі, архітектурі, музиці. Характерного саме в автономній 
Гетьманщині і пов’язаній з нею Слобідській Україні виробив
ся оригінальний варіант бароккової архітектури, який слушно 
називають українським барокко. На інших українських землях 
бароккова архітектура не виявила такої національної своєрід
ності, за винятком хіба що народної дерев’яної архітектури, 
в якій подекуди помічається злиття традиційних форм з нови
ми, позначеними впливом барокко. Щодо культури в цілому, 
то її слушно визначають як синкретичну, вказуючи на співісну
вання і взаємодію залишків середньовічної спадщини (візан- 
тійсько-слов’янської і західної неосхоластики) й бароккової 
освіченості (яка зберегла чимало від ренесансу), врешті, на 
появу елементів передпросвітницької ідеології та просвітниц
тва. Питання про суспільні пов’язання цих напрямів, їх спів
відношення і взаємодію поставлене в ряді праць, але, звичай
но ж, вимагає дальшого вивчення. Дослідниками слов’янсько
го барокко нерідко заперечується прийнята раніше теза про 
його пов’язаність з контрреформацією. Правильніше було б 
лиш обмежити зв’язок цих явищ, але не заперечувати його зов
сім, особливо якщо в поняття контрреформації включати не 
тільки реформу католицької церкви, але й згадувані вище 
аналогічні рухи в православній церкві.

Ті аспекти культури, які були зумовлені зовнішніми контак
тами, виділити легше: їх принаймні є з чим порівнювати. Виріз
нити оригінальні частини, показати своєрідність національної 
культури як відображення своєрідності національного характе
ру важче, хоч не безнадійно. Оригінальною була насамперед 
культура як цілісна структура, в якій елементи, вичленовувані 
для потреб дослідження, функціонували невідокремлено. 
Об’єктивної методики дослідження національного характеру 
нема, і якщо не рахувати окремих яскравих узагальнень в пра
цях визначних вчених, те, що писалось на цю тему, зводилось
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до надто загальних тверджень або вкрай суб’єктивних мірку
вань. Залишається висловити надію, що нагромадження фак
тичних матеріалів наблизить нас до етапу їх теоретичного 
осмислення. Не ставлячи тут цього складного питання з ціло
му, відзначимо, що оригінальність обличчя культури українсь
кого народу великою мірою визначалась взаємозбагаченням 
професійної і народної культури. В обох напрямах -  не тільки 
вплив фольклору, але й вплив на фольклор -  розгорталась 
взаємодія фольклорних і професійних варіантів архітектури, 
образотворчого мистецтва, музики. Поряд із відображенням 
фольклору у різних жанрах літературної творчості доведено і 
вплив писаної ("штучної’*, за визначенням літературознавців 
минулого століття) літератури на фольклор. Один із наочних 
прикладів -  утвердження літературного за походженням ко
ломийкового вірша у народній пісенності або перетворення у 
народні колядок та псальм, написаних окремими монахами чи 
мандрівними дяками. Такі факти важливі як самі по собі, 
так і з точки зору їх значення для загальної оцінки культури 
середньої доби. Скажімо, щодо архітектури чи музики в науко
вому світі нема сумнівів, що ця доба була безумовно плід
ною, стосовно ж літератури, науки і освіти голоси поділилися. 
У кінці X IX -н а  початку XX ст. серед вчених переважало не
гативне ставлення до "києво-могилянської" освіти як відірва
ної від народних джерел і потреб народу. Як своєрідна реак
ція тепер поширилось позитивне ставлення до всіх сторін 
тодішньої культури, і г о л о е н и м  методом тут стає виявлення 
збіжностей з "передовими" течіями тієї доби і наступних епох. 
Такі збіжності важливі, але дають право на висновки тільки за 
умови системного їх вивчення. Один із елементів системи -  
саме взаємозв’язок шкільної освіченс?сті з глибинними пласта
ми народної культури. Вплив школи на народну творчість зас
відчує, що для сучасників ця школа і пов’язана з нею культура 
аж ніяк не були відірваними від життя. Дуже важливе $ цьому 
плані свідчення Т. Шевченка« Як підкреслив професор Г. Гра- 
бович, впливу давньої літератури на Т. Шевченка не слід пере
більшувати; його творчість була принципово новим явищем, 
а не простим продовженням літературного процесу. Але з 
другогоjBoKy, Шевченко не став би поетом, якщо б у селах Над
дніпрянщини в час його дитинства не було шкіл-дяківок, 
справжніх реліктів шкільної системи, започаткованої братства
ми і Києво-Могилянською академією. Сам поет відзначав заслу
ги академії і мандрівних дяків, згадував, що по неділях його 
батько читав для родини "Мінею*’ -  очевидно, "Житія святих” 
Дмитра Туптала-Ростовського. Шевченко-школяр переписував
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твори Григорія-Сковороди (напевне, вірші зі ”Саду божествен
них пісень”) і ”Три царіє со дари” -  коляду, ймовірно, з почаїв- 
ського "Богогласника” або якогось рукописного, збірника пі
сень і псальм. Отже, серед творів, які обрав для переписування 
малий Тарас, були представлені і традиція київсько-лівобереж- 
на (Сковорода), і західноукраїнсько-правобережна, василіянсь- 
ка, з якою пов’язане поширення релігійних пісень і колядок 
літературного походження* Свого позитивного ставлення до 
цих творів Шевченко не змінив і пізніше, із зворушенням зга
дуючи, як він колись "виспівував та плакав”. Устами най- 
видатнішого представника української новочасної культури 
зайвий раз засвідчено її спадкоємний зв’язок з культурними 
надбаннями попередніх поколінь.

Національно-культурний розвиток українського народу не 
був.суцільним, безперервним. Після початкового спалаху куль
турної творчості прийшов спричинений іноземним поневолен
ням спад, його змінило культурне і національне відродження 
доби братств, Острозької та Києво-Могилянської академії, і 
знову неминучим виявилося нове сповільнення розвитку. 
Літературне, а відтак політичне відродження XIX-першої 
чверті XX ст. видавалося остаточним, але його перервала тра
гедія 30-х рр. і наступних десятиріч. У ті періоди, коли спосте
рігалося політичне і культурне піднесення, зростало розумін
ня важливості для нації її культурних традицій. Зацікавлення 
історичними коріннями Культури передувало і нинішньому 
культурно-національному відродженню, стало одним із його 
чинників. На початкових етапах відродження переважає ути
літарне ставлення до культурних надбань, прагнення викорис
тати . їх для утвердження національної ідентичності. Лише 
остаточне утвердження засад національно-політичного від
родження може створити умови для тієї впевненості в майбут
ньому, яка виключить кон’юнктурне ставлення до історії і тим 
самим створить сприятливіші умови для об’єктивного вивчен
ня історичного минулого та культурної спадщини.

1 Не торкаємось тут різниці між термінами "етнічний” і “національний”. Дру
гий з них багатьма* істориками вживається лише стосовно модерних етніч
но-політичних спільнот. У  той же час ясно, що в основі національної свідо
мості завжди лежить свідомість етнічна. Див. про це: Smith A. The Ethnie 
Otigins of Nations. -  Oxford, 1988.

2 Tolochko P. Volodimir Svijatoslavic’s Choice of Religion: Fact or Fiction? / /  Harvard 
Ukrainian Studies, vol. 12/13; Proceedings of the International Congress Commemo- 
rating the Millennium of Christianity in Rus-Ukraine. -  Cambridge, Mass., 1988 /  
1989. -  P. 816 -  829,

3 Djurova A. In tegration  du monde slave dans le cadre de la communaut^ orthodoxe 
( I X e -X I I e  si^cles)/ / Proceedings of the International Congress Commemorating 
the Millennium of Christianity in Rus’-Ukraine. -  Cambridge, Mass., 1988 / 1989. -  P. 644.
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4 Исаевич Я. Д. Из истории культурних связей Галицко-Волынской Руси с за* 
падными славянами в XU -  XIV вв. / /  Польща и Русь: Черты общности и 
своеобразия в историческом раэвитии. — M., 1974. — С. 261 — 275.
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культурно-політичноі орієнтації.
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реглися також записи українського фольклору, здійснені поляками в XVII -  
XVIII ст.
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Надійшла до редакції 15.02.1991 р.

The author considers the development of a distinet Ukrainian culture from its те- 
dieval origins to the 18th Century. In discussing the changing influences, he proposes 
a systematic periodization of Ukrainian culture.

Ф. СИСИН

ПОНЯТТЯ НАЦІЇ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 
1620-1690 рр.

Розглядаються елементи уявлень про націю в українській істо
ріографії XVII ст. У  статті проаналізовано Львівський і Густинський 
літописи, 'Хроніка” Ф. Софоновича, '1Синопсис*\ приписуваний L Різелкх

Історики давно виявили, що національна свідомість є пред
метом, феноменом, який важко визначити, оскільки нелегко 
ідентифікувати її прояви, дати їм кількісні характеристики. Це 
особливе слушно щодо раннього періоду, приблизно до XIX ст. 
У Європі нації та національні почуття виникли раніше, але 
лише з XIX ст. консолідувалися національні рухи, ідеологія 
яких сприймалася широкими колами населення. Проте задов
го до того вже формувалися спільноти, члени яких усвідомлю
вали свою ідентичність на основі таких ознак, як мова, куль
тура, історія, походження, сталість території. Такі слова, як 
"patria" та "natio", вже вживалися для характеристики почут
тів політичної та культурної спільності. Щоправда, лишається 
спірним, чи поняття " natio” на базі спільної території та 
”patria” на підставі спільної "народності” було типове саме 
для європейських націй

Дослідники, які цікавляться початками сучасної національ
ної свідомості, нерідко зосереджували увагу на вивченні усві
домлення суспільством історії. У вступі до збірника статей на 
цю тему його видавець і редактор Орест Ранум зауважив, що 
дослідження такого фактора, як сприйняття історії, дозволило 
авторам виділити складові національної свідомості та прослід
кувати еволюцію. ”Сприйняття минулого є тим доступним 
для вивчення аспектом, який дає змогу визначити роль нації 
як суспільного явища” 2- В тій же книзі Дж.Покок називає 
історію "формою політичної культури та відгалуженням націо
нальної свідомості” 3.
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