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Марія ВАВРИЧИН
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У перші десятиліття книгодрукування, 
тобто понад 500 років тому, в Римі, в друкар-
ні Евхаріуса Зільбера була видана невелика 
за обсягом книга «Judicium pronosticon Anni 
М. СССС. L. XXXIII currentis Magistri Georgii 
Drohobicz de Russia almi studii Bononiensis 
artium et medicine doctoris» («Прогностична 
оцінка поточного 1483 року магістра Юрія 
Дрогобича з Русі, доктора мистецтв і меди-
цини Болонського університету»). Не посту-
паючись за своїм рівнем аналогічним робо-
там західноєвропейських учених, вона стала 
першою друкованою книгою, автором якої 
був наш співвітчизник.

Більшу частину свого життя Юрій з 
Дрогобича (Котермак) провів на чужині – в 
Польщі й Італії, навчаючись і працюючи у 
Краківському та Болонському університе-
тах. Тому документальні свідчення про його 
життєвий і творчий шлях відклалися в архі-
вах цих знаменитих у ХV ст. навчальних за-
кладів, а поодинокі примірники його праць 
зберігаються у старовинних європейських 
бібліотеках або зафіксовані в каталогах ста-
родавніх рукописів та інкунабул. Відомості 
про життя і діяльність, наукову спадщину 
Юрія Дрогобича виявлялися і нагромаджу-
валися поступово, зусиллями зарубіжних і 
вітчизняних дослідників. На сьогодні в ос-
новному з’ясована його творча біографія, 
віднайдено сім його праць.

Ця стаття присвячена оглядові найваж-
ливіших наукових публікацій, автори яких 
ввели до обігу документи про вченого, його 
доробок, відкрили нові біографічні факти, 

показали його роль у розвитку науки в Євро-
пі та Україні кінця ХV ст.1

Перші згадки про Юрія Дрогобича фік-
суються у виданнях, пов’язаних з історією 
Болонського університету. Його ім’я, зокре-
ма, фігурувало у каталогах професорів і док-
торів цього навчального закладу, складених 
і надрукованих у XVII–ХІХ ст.2 Особливо 
цінну інформацію містять «Розклади лекцій 
у Болонському університеті» (1888 р.)3, де є 
записи про лекції Юрія Дрогобича, а також 
про те, що на 1481/82 навчальний рік його 
обрано ректором університету медиків і ар-
тистів. Того ж 1888 р. вийшла монографія з 
історії Болонського університету К. Мала-
голи, в якій повідомлялося про присвоєння 
видатному українцеві звання доктора меди-
цини в Болоньї4, а в 1890 р. було опубліко-
вано лист Юрія Дрогобича до міланського 
герцога Джана Ґалеаццо і його матері Бони 
Савойської, написаний у м. Касале5.

Із середини ХІХ ст. побіжні згадки про 
цього вченого трапляються також у працях 
дослідників історії Краківського університе-
ту (зокрема, його лікарського відділу) – Ю. 
Маєра6, К. Моравського7, Й. Ростафінського8, 
А. Карбов’яка9. Істотно поглиблюють наші 
знання про Юрія Дрогобича документальні 
публікації, здійснені польськими історика-
ми в другій половині XIX – на початку XX 
ст. Так, із виданої Ю. Мучковським «Книги 
промоцій» Краківського університету10 ста-
ло відомо про присвоєння Юрію Дрогобичу 
звання бакалавра (1470) і магістра (1473). 
В «Альбомі студентів Краківського універ-
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ситету»11 знаходимо запис про зарахування 
талановитого українця студентом цього на-
вчального закладу. З розподілу лекцій між 
університетськими викладачами12 довідуємо-
ся про лекції Юрія Дрогобича у 1488 р. Де-
сять звісток про вченого донесли до нас акти 
ректорського суду Краківського університе-
ту13. Серед постанов ради професорів цього 
ж університету, опублікованих Г. Баричем14, 
є також ухвала про надання докторові меди-
цини Юрію Дрогобичу земельної ділянки на 
вулиці Братській у Кракові для спорудження 
власного будинку. Акти Львівського конси-
сторського суду, видані Г. Рольним15, свідчать 
про перебування вченого у Львові (1490 р.) 
та його суперечки із зимноводським вікарієм 
Ґеорґом і Катериною Вайсганушовою.

Наприкінці ХІХ ст. у каталог рідкіс-
них і цінних книг мюнхенської антикварної 
фірми Галле16 була внесена друкована праця 
Юрія Дрогобича. На підставі каталогу, у ві-
тчизняній пресі з’явилося коротке повідом-
лення про цю «винятково рідкісну книжку, 
єдину інкунабулу, в заголовку якої названа 
Русь», – його автором був російський історик 
і колекціонер М. П. Лихачов17.

У сьомому томі фундаментального 
лейпцизького зведеного каталогу інкунабул, 
що побачив світ 1938 р., крім краківського, 
зареєстрований другий примірник книги 
Юрія Дрогобича, який зберігається в бібліо-
теці Тюбінґенського університету18.

Серед наукових джерел помітну роль у 
вивченні біографії та творчої спадщини ви-
датного українця відіграла робота польсько-
го історика Л. А. Біркенмаєра19. Досліджую-
чи життя і наукову діяльність Миколи Водки, 
який був близьким товаришем і колегою 
Юрія Дрогобича, цей автор узагальнив відо-
мі на той час матеріали про вченого, допов-
нивши їх новими. Зокрема, Біркенмаєр навів 
основні біографічні дані Юрія Дрогобича, 
опублікував написи на інкунабулі № 360 з 
Яґеллонської бібліотеки, зроблені магістром 

Бернардом з Біскупйого, що засвідчують 
дату смерті українського вченого (3 лютого*  
1494 р.), а також те, що його звали Котермак. 
У додатках до своєї книги дослідник вмістив 
уривки з «Прогностика на 1478 рік» латин-
ською мовою20.

В українській історіографії першим до 
постаті Юрія Дрогобича звернувся історик і 
бібліограф Іван Кревецький, який подав його 
біографію й опис друкованої праці21.

У радянський час вийшли розвідки, 
спеціально присвячені життю та науково-
му доробку Юрія Дрогобича. Статті, якими, 
власне, й почалося висвітлення цієї пробле-
матики у післявоєнний період, належали іс-
торикам медицини O. Подражанському, Р. 
Кавецькому та ін., котрі вважали цього вче-
ного першим вітчизняним доктором медици-
ни22. У доповіді Б. Д. Петрова «Роль русских 
ученых в медицине», виголошеній 1954 р. 
на ХІV Міжнародному конгресі з історії ме-
дицини в Римі, відзначалося, що прикладом 
давніх наукових зв’язкiв між Руссю та Захід-
ною Європою, а також досягнень русинів у 
медичній справі є діяльність Юрія Дрогоби-
ча23.

Серед статей істориків-медиків про 
Юрія Дрогобича виділяються праці М. О. 
Оборіна. Дослідник ввів до наукового обі-
гу нові матеріали, у т. ч. і виявлену в газеті 
«Новое время» за 1905 р. публікацію листа, 
підписаного ініціалами «С. П.»24. Його ав-
тор, у зв’язку з підготовкою до святкування 
500-річчя від дня народження винахідни-
ка книгодрукування Й. Ґутенберґа, звертав 
увагу громадськості на першу друковану 
книгу вітчизняного автора – Юрія Дрогоби-

*Від упорядника. В авторському тексті було «23 лю-
того», нами виправлено на «3 лютого». Цитований 
Біркенмайером (на с.113) запис, датований 4 люто-
го: «Georgius Droobycz hic mortuus feria iij circa 23 
horam» («Юрій Дрогобич помер в понеділок 3 біля 
23 години»). Нескладно переконатися, що понеді-
лок на початку лютого 1494 року був саме 3 числа. 
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ча, і пропонував придбати її на зібрані кош-
ти для Публічної бібліотеки в Петербурзі25. 
М. Оборін розшукав також виданий друком 
звіт професора Варшавського університету 
А. Н. Любовича про закордонне наукове ві-
дрядження (1888 р.), в якому йдеться і про 
ректорство Юрія Дрогобича в Болонському 
університеті26.

У розвідці «Первопечатная книга 
первого русского доктора медицины»27 М. 
Оборін уточнює окремі факти з біографії 
вченого, зокрема ті, які стосуються його ді-
яльності як лектора астрономії й медицини 
та ректора Болонського університету, робить 
логічний висновок, що лише завдяки осо-
бистим здібностям і педагогічному талан-
ту він зміг посісти таке високе становище у 
цьому славнозвісному навчальному закла-
ді. Услід за попередніми дослідниками (О. 
Подражанський, Р. Кавецький), М. Оборін 
пише, що протягом двох років Юрій Дро-

гобич був віце-канцлером і професором Іс-
трополітанської академії в Братиславі та ін.

Особливо великий внесок у вивчення 
теми здійснив видатний український історик 
Я. Д. Ісаєвич, який узагальнив результати до-
сліджень, проведених його попередниками, 
організував широкомасштабні пошуки науко-
вого доробку вченого у старовинних катало-
гах, архівах та бібліотеках Європи і більшість 
з цих праць уперше опублікував, зробив-
ши доступними для широкого кола читачів.

Перша стаття Я. Ісаєвича з цього пи-
тання надрукована 1957 р.28 На сьогодні 
йому належить близько 30 публікацій, без-
посередньо присвячених Юрію Дрогобичу 
або тих, що є складовою інших напрацю-
вань з історії культури тогочасної України.

У роботі «Юрій з Дрогобича»29 дослід-
ник дає характеристику історичної епохи, в 
яку жив і творив учений, розглядає його як 
одного з представників гуманістичного на-

Рис. 1. Фрагмент сторінки з 
газети «Нова зоря» за 1932 рік.
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пряму в українській культурі, на основі опу-
блікованих джерел накреслює його біогра-
фію. Для розкриття ролі й досягнень Юрія 
Дрогобича Я. Ісаєвич аналізує стан розвитку 
філософії, астрономії, астрології й медицини 
кінця XV ст., пише про професорів Болон-
ського університету, з якими співпрацював 
наш співвітчизник (зокрема, про відомого 
астронома і медика Джіроламо Манфредо, 
гуманіста, філософа і медика Джованні Ґар-
цоні). Історик описує функції й обов’язки 
ректора Болонського університету, показує 
зв’язки Болонського і Феррарського універ-
ситетів, які часто обмінювалися лекторами, 
і доходить висновку, що, очевидно, саме 
так і потрапив Юрій Дрогобич до Феррари.

У дослідженні висвітлюється краків-
ський період діяльності вченого на тлі історії 
Краківського університету того часу, а також 
характеризуються його праці – «Прогнос-
тична оцінка 1483 року» та «Прогностик на 
1478 рік». Автор статті відзначає, що нового 
внесли вони в науку. Особливого значення Я. 
Ісаєвич надає географічним відомостям, на-
веденим у Прогностиках, а саме встановлен-
ню Юрієм Дрогобичем географічноїдовготи 
міст Східної Європи – Кафи, Вільна, Москви, 
Львова, Дрогобича, Буди, Кошиць, Вроцлава 
та ін., згадці про Русь, Поділля, Волощи-
ну, визначенню державної та національної 
належності міст: «Краків, Познань – міста 
славного королівства Польщі; Львів, Дрого-
бич – міста Русі, Буда і Кошиці – Угорщини» 
і т. д. Таким чином, на думку дослідника, 
Юрій Дрогобич сприяв ознайомленню євро-
пейського читача з країнами Східної Європи.

Проаналізувавши зміст «Прогностич-
ної оцінки 1483 року», Я. Ісаєвич стверджує 
про високу ерудицію вченого, його обізна-
ність із творами Аристотеля, Птолемея, 
Аль-Бумазара. Історик перекладає уривок із 
поетичного вступу до цієї книги, який свід-
чить про впевненість її автора у можливо-
сті пізнання світу та його закономірностей і 

певною мірою розкриває філософське кредо 
видатного українця. 

У наступних статтях Я. Ісаєвича про 
Юрія Дрогобича в науковий обіг вводяться 
нові матеріали, які збагачують творчу бі-
ографію вченого, дають змогу глибше до-
слідити окремі її віхи. Так, 1964 р. у роз-
відці «Jеrzу z Drohobycza we Włoszech і w 
Krakowie»30 історик обґрунтовує українське 
походження вченого, пишучи, у зв’язку з 
цим, про велику популярність імені Юрій 
у східних слов’ян, зокрема в Дрогобичі, де 
найдавнішою була церква св. Юрія, відома 
з джерел ХV ст. Він також зазначає, що ла-
тинські документи Дрогобича і Перемиш-
ля, датовані тим самим ХV ст., свідчать, що 
міщани з іменем Georgius називалися також 
«Юрко», «Юрій».

У 1968 р. Я. Ісаєвич підготував для 

Рис. 2. Юрій Дрогобич. Графіка Івана Гаврилюка, 
1972 р.
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публікації репродукцію першої друкованої 
книги українського автора «Прогностична 
оцінка поточного 1483 року», яку видала 
Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефани-
ка АН УРСР31. Репродукція викликала заці-
кавлення широкого кола читачів, спеціаліс-
тів різних галузей науки. Її почали вивчати 
математики, філософи, історики. Так, текст 
книги вперше став доступним співвітчизни-
кам її автора.

У розвідці «Перший український док-
тор медицини»32 Я. Ісаєвич констатує, що 
у Краківському університеті учнями Юрія, 
ймовірно, були Микола Коперник, німецький 
поет-гуманіст Конрад Цельтіс, Рудольф Бо-
родорф, який виготовляв шрифт для друкар-
ні Ш. Фіоля. Це дало дослідникові підставу 
для гіпотези, що Юрій Дрогобич був одним 
з ініціаторів видання перших кириличних 
книг, призначених для розповсюдження на 
українських землях. Цю гіпотезу підтримав 
знаний дослідник початків книгодрукуван-
ня в Росії та Україні Є. Л. Немировський33. 
Також саме Я. Ісаєвич ознайомив читача з 
двома рукописними працями Юрія Дрого-
бича, мікрофільми яких історик одержав із 
зарубіжних бібліотек. Це «Оцінка сонячного 
затемнення 29.VII.1478 р.» та астрономічний 
трактат, написаний у Кракові 1490 р., про за-
гальну теорію оцінки наслідків затемнення, 
дві сторінки тексту якого репродуковано в 
газеті34.

У статті «Юрій Котермак з Дрогобича і 
його книга»35 подано книгознавчий опис при-
мірника друкованої книги вченого, що збері-
гається в бібліотеці Чарторийських у Крако-
ві. Дослідник вивчає історію та місце виходу 
видання, висловлює думки щодо тиражу в 
контексті тогочасної традиції. Серед іншого, 
Я. Ісаєвич спростовує твердження науковців 
20–30-х рр. ХХ ст., а також деяких радян-
ських істориків про те, що певний час Юрій 
Дрогобич був викладачем і віце-канцлером 
Істрополітанської академії в Братиславі. На-

справді, наголошує автор, обґрунтовуючи 
свою думку нововиявленими матеріалами, 
віце-канцлером цього закладу в 1467-1486 
рр. був Ґеорґ Шомберґ, ім’я котрого у книзі 
Іштвана Катони помилково надруковано як 
«Georg Lomberg», прочитане Біркенмаєром 
як «Lemberg».

Отже, Я. Д. Ісаєвич не тільки узагаль-
нив документальні свідчення про Юрія Дро-
гобича, починаючи з ХVII ст., але й проаналі-
зував їх, увів до наукового обігу чотири його 
рукописи, які зберігаються у зарубіжних бі-
бліотеках, підготував до видання репродук-
цію друкованої праці вченого, уточнив його 
біографію. Підсумком проведеного дослі-
дження стала історична повість «Юрій Дро-
гобич»36.

Значний внесок у справу вивчення та 
популяризації творчої спадщини Юрія Дро-
гобича зробив також Я. О. Матвіїшин, автор 
12 наукових публікацій у вітчизняній та за-
кордонній пресі37. Він розглядає діяльність 
ученого з погляду розвитку математичних 
знань на українських і західноєвропейських 
теренах та наукових зв’язків України із За-
хідною Європою. У статті «Наш перший 
доктор»38 Я. Матвіїшин відтворює також со-
ціально-економічне становище тогочасної 
Італії, що, безперечно, позначилося на діяль-
ності Юрія Дрогобича. За словами історика, 
«це був час різнобічної творчості флорен-
тійця Г. Тосканеллі, математика, астронома і 
географа; Ф. Філарете, архітектора, інженера 
і письменника; основоположника централь-
ної перспективи Паоло Учелло, живописця 
Сандро Ботіччеллі, молодого Леонардо да 
Вінчі... З другого боку, в пам’яті італійців 
не стерлися спогади про великі селянські і 
міські повстання XIV – початку ХV ст. Італія 
переживала народження нового суспільного 
класу – буржуазії. В Болоньї, де Ю. Дрого-
бич одержав ступінь доктора медицини і 
філософії, широко розвивається текстильна 
промисловість. Цехових ремісників заміню-
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ють найманими робітниками – завтрашні-
ми пролетарями». У 1969 р. Я. Матвіїшин 
підготував до друку репродукцію рукопису 
«Прогностик на 1478 рік» Юрія Дрогобича, 
видану Інститутом математики АН УРСР39. 
Таким чином, текст другої наукової праці, 
що дійшла до нас у складі збірника, перепи-
саного доктором медицини Нюрнберзького 
університету, автором «Всесвітньої хроніки» 
(1493 р.) Гартманом Шеделем (1440-1514 
рр.), став доступний науковцям.

Розвідки Я. О. Матвіїшина про Юрія 
Дрогобича друкувалися також в іноземних 
періодичних виданнях польською мовою, 
мовою есперанто, що сприяло популяризації 
імені вченого.

Низку праць присвятив цій непересіч-
ній постаті й літературознавець М. Й. Шала-
та. Він вивчає творчість Юрія Дрогобича у 
контексті літературного життя і культурних 
зв’язків доби Відродження, докладно аналі-
зує його поетичний вступ до «Прогностика 
на 1483 рік» і знаходить у ньому джерело для 
розуміння філософських і естетичних погля-
дів ученого40. М. Шалата виступив з ініціа-
тивою створити історико-архітектурний за-
повідник у Дрогобичі та спорудити на його 
території пам’ятник Юрію Дрогобичу41, що 
викликало схвальний відгук наукової й куль-
турної громадськості42.

Дослідників життя і діяльності цього 
видатного українця завжди цікавило, чи були 
відомі його наукові праці на батьківщині. 
Позитивну відповідь на це питання пощас-
тило знайти І. Паславcькому, який розглядає 
творчість Юрія Дрогобича на фоні суспіль-
но-політичного і культурного розвитку в 
Україні кінця XV ст.43 Вивчаючи зміст Хол-
мського рукописного збірника кінця XVI ст., 
серед вміщених у ньому перекладів астроно-
мічних і астрологічних праць («Шестокрил», 
«Космографія» та ін.) науковець виявив ук-
раїнський переклад астрономічного тракта-
ту Юрія Дрогобича (написаний 1490 р.). У 

ньому вчений пояснював явища затемнен-
ня Сонця і Місяця. (Рукопис зберігається в 
Національній бібліотеці в Парижі, у збірці 
астрономічних розвідок, до яких увійшла і 
знаменита «Сума астрології» Й. Глогера).

Цей факт засвідчує, що наукові праці 
Юрія Дрогобича поширювалися в Україні й 
у XVI ст. були відомі освіченим людям.

Як бачимо, вітчизняним і зарубіжним 
історикам вдалося зібрати цінну інформацію 
про життя і наукову діяльність Юрія Дрого-
бича. На сьогодні знаємо про сім його творів, 
що були поширені (принаймні деякі з них) і 
на українських землях ХVІ ст. Цілком мож-
ливо, що в майбутньому будуть виявлені досі 
невідомі праці вченого, нові факти з його 
 біографії. 
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