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ІТАЛІЙСЬКИЙ АКЦЕНТ
В ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVI СТ.

У міжнародному науковому середовищі досі малодослідженим 
залишається питання впливу Італійського Відродження на матеріальну та ду
ховну культуру Східної Європи. Ян Бялостоцький (Оксфорд, 1976), Марина 
Дмитрієва (Лейпциг, 2008; Москва, 2015) [2] виявляють італійський акцент у 
Східній Європі лише у художній культурі Богемії, Угорщини, Австрії, Польщі 
та Росії в XV -  XVI ст. Але Польща з 1395 р. перебувала у династичній унії з 
Великим Князівством Литовським, до складу якого входили землі нинішньої 
України, Білорусі, Литви та Росії. У дослідженнях Дмитрієвої М., які прово
дилися в Центрі історії та культури Східно-Центральної Європи (Лейпциг, 
Германія), вплив Італії на культуру Великого Князівства Литовського взагалі 
не береться до уваги, що зменшує значимість даного наукового дослідження.

1518 рік є початком потужного впливу Італійського Відродження на 
соціокультурне середовище не тільки однієї Польщі, як це зазначено в 
роботі Дмитрієвої М. [2], але усієї польсько-литовської держави. У цей рік 
відбувається вінчання короля Сигізмунда І з італійською принцесою Боною 
Сфорца -  дочки міланського герцога Джан Галеаццо Сфорца та Ізабелли 
Арагонської. Весільний кортеж складають 287 осіб, у тому числі 92 верш
ника [2, ст. 52]. Багато із них, потім посіли посади при королівському 
дворі. Крім цього, як зазначає Дмитрієва М., відбувається великий приплив 
італійських емігрантів в Краків, які осідають в окремих кварталах міста. В 
цілому, в середині XVI ст. при дворі знаходилося близько 180 італійців, які 
були прийняті на постійну роботу в якості архітекторів, музикантів, канце
лярських писарів, секретарів, вихователів дітей, капеланів [2, ст. 52].

Цей вплив відображений на карбуванні монет того періоду. В надписах 
на монетах, які випускалися у 1518-1519 роках прослідковується заміна го
тичного шрифта на ренесансний. Після грошової реформи 1530 року, на та
лерах та дукатах карбується герб Міланського герцогства, який розміщується 
поряд з гербами Королівства польського, Великого Князівства Литовського, 
Київських, Жемантійських та Волинських земель. Державний герб в такому 
складі проіснував до кінця життя Сигізмунда-Августа, тобто до 1572 року.
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У нашій країні вивчення першоджерел, пов’язаних із часом правління 
Бони Сфорца, все ще залишаються на рівні досліджень М. С. Грушевського, 
тобто кінця ХІХ ст. Так, у своїй науковій праці “Барське староство. Історичні 
нариси (XV -  XVIII ст.)» історик, спираючись на відомості з архівних 
документів, вперше висвітлив історію діяльності Бони Сфорца на Барській 
землі Поділля в середині XVI ст.

Першим кроком Бони Сфорца в статусі королеви був викуп земель 
у польських та литовських магнатів для своїх майбутніх володінь. Фор
ма господарської діяльності у Львівському, Самбірському, Барському 
староствах, Кобринському та Пінському княжестві, місті Кременці різко 
відрізнялась від Ягеллонської. За словами Грушевського, Бона не стави
лась прихильно до польсько-шляхетської форми землеволодіння, а надавала 
перевагу місцевим традиціям [1, ст.96]. Призначені королевою старости та 
намісники контролювала всі основні сфери життєдіяльності її володінь, а 
саме: судочинство, податкову службу, землеволодіння та землекористуван
ня, кадрові питання. У 1520 р. крім того, вона розпочинає інвестування в 
будівництво мілеоративного каналу в Кобринському князівстві, який сьогодні 
названо на її честь [6, 7]. У 1522 році, завдячуючи меценатській діяльності 
Бони друкується твір Миколая Гусовського «Пісня про зубра» - пам’ятник 
латиномовної літератури.

Бона Сфорца задумала здійснити грандіозну земельну реформу. На 
землях Королівства Польського та Великого князівства Литовського, які їй 
належали, вона починає створювати, по сутті, державу в державі. Прототи
пом слугують такі італійські міста-держави, як Мілан та Флоренція. За цим 
зразком у 1538 році Бона Сфорца у пам’ять про своє рідне місто Барі (Італія) 
закладає на Поділлі місто Бар та Барське староство -  західноєвропейське 
соціокультурне утворення епохи високого Італійського Відродження. Ста
тус міста посилюється наданням Магдебурзького права у 1540 році. За 
дослідженнями Українського державного інституту культурної спадщини 
Бар був побудований за концепцією ідеального міста, яка була розроблена 
Антоніо Філарете для Франческо Сфорца у 1465 році. Барський замок, який 
був побудований за всіма правилами спорудження фортифікаційних споруд, 
стає цитаделлю на південних кордонах Польського королівства та Великого 
князівства Литовського. Між Кам’янець-Подільським та Черкасами, Барсь- 
ка фортеця була головним пунктом оборони. (Прототипом є замок Сфорца 
(CasteИo Sforzesco), як одна з основних військових цитаделей на північних 
кордонах Італії) [6,7].

Поява на Кучманському та Чорному шляхах нової фортеці із 
європейською соціальною інфраструктурою стало початком консолідації 
королівських та шляхетських сил, а також сил місцевого населення та козацт
ва в боротьбі із турецько-татарським нашестям та з метою захисту південних 
кордонів Польського королівства та Великого князівства Литовського. Це, у 
свою чергу, підсилило каскад прикордонних міст, куди входили Кам’янець- 
Подільський, Бар, Брацлав, Меджибіж, Літин, Летичів, Вінниця, Біла Церк-
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ва, Корсунь, Черкаси, Чигирин і Запорізька Січ. За сприянням Бони Сфорца 
формуються перщі загони реєстрового козацтва. Соратниками Бони стають 
Дмитро Вишневецький, Остафій Дошкевич, Бернард Претвич, Микола Си- 
нявський -  видатні діячі періоду раннього козацтва.

Слід зазначити що з появою міста-фортеці Бар в часи правління Бони, за 
словами М. Грушевського, не було зруйновано жодного села [1, ст.103]. Таким 
чином, місто Бар, об’єднавши навколо себе інші міста, стало чимось на кшталт 
Італійської ліги [6, 7]. Це спонукає до розгляду історії утворення міста Бар 
та діяльності Бони Сфорца в контексті впливу Італійського Відродження на 
матеріальну та духовну культуру Східної Європи. Бона Сфорца була носієм 
культури епохи Відродження із її ідеалами. Технології землеуправління, які 
різко відрізнялися від традиційного ягелонського землеуправління, були 
сформовані в Італії в епоху Відродження. Ці технології були запровадженні та 
підтримувалися саме Боною Сфорца, як носієм цієї культури. Наслідком цього 
симбіозу є культурне та економічне зростання українських земель [3, 4].

Враховуючи те, що у 2018 році буде відзначатися 500-та річниця коронації 
Бони Сфорца та 480-та річниця заснування міста Бар (Поділля), необхідно 
запропонувати урядам України, Польщі, Італії, Литви, Білорусії сприяти 
у розробці міждержавної програми по дослідженню життя та діяльності 
видатної особи епохи Італійського Відродження -  королеви Бони Сфорца і 
увіковіченню її пам’яті.
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АРХЕТИПИ КЛАСИЧНОГО КОСТЮМА
Класичний стиль в костюмі більшою мірою, аніж всі інші стилі, протистоїть 

швидкоплинним тенденціям моди. Однак, історично сформувалося декілька 
його основних типів, що відрізняються між собою за силуетом, формою, 
конструкцією. Кожну форму класичного костюма можна ідентифікувати за 
певною характерною традицією виконання, яка спирається на менталітет, 
культуру, кліматичні умови, звичаї, психологію споживання моди.

Отже, зважаючи на еволюційні особливості, слід виділити чотири 
основні типи класичного костюма: англійський, італійський, французький, 
американський.

Англійський варіант костюма. Англійський костюм -  найсуворіше 
і найконсервативніше розуміння класики. Головне його призначення -  
позиціонування його володаря як частини певного соціального прошарку. 
Крій чоловічого піджака або жіночого жакета наслідує природні лінії фігури. 
В традиційному англійському костюмі плечі помірно підкреслені, хоча їх 
підтримують невеличкі підплечники. Піджак зазвичай має два ґудзики і 
два бокових розрізи, що дозволяє володарю тримати руки в кишенях. Ти
пово англійською рисою вважають позначену талію і злегка розкльошені 
фалди піджака. Пройма рукава неглибока, рукав щільно прилягає до руки 
і злегка звужується до зап'ястя. Петля на лацкані англійського піджака до
вга і зазвичай без «вічка». Клапани кишень є крупними, їх розташування 
на полочках не завжди чітко горизонтальне, клапани можуть бути виконані 
по косій. Традиційний варіант передбачає додаткову невеличку кишеню для 
дрібних грошей над правою боковою кишенею. Брюки крояться так, щоби 
сидіти високо на стегнах і впритул до ноги. Відвороти не так популярні, як 
у континентальній Європі: навіть брюки двубортного костюма рідко мають 
відвороти.

Двубортний англійський костюм зазвичай має два бокових розрізи, 
широкі лацкани, великі проміжки між ґудзиками (6 шт.), довгий піджак. 
Нарукавні ґудзики є завжди розстебнутими, це означає, що рукави, коли 
потрібно, можна підвернути, наприклад, під час миття рук.

http://www.ru.wikipedia.org/wiki/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b0_

