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ПЕРЕДМОВА

«Гортаючи» електронні сторінки підготовленого до видання 
чергового тексту для публічного використання, яким має стати й дана 
збірка матеріалів, мимохіть розмірковуєш про його місце й побутуван-
ня в бурхливому морі знань, що їх так рясно пропонує інформаційне 
суспільство, яке почало народжуватись у другій половині минулого 
століття. Адже мимоволі охоплює відчуття, що нині завершується 
класичний період основного і традиційного матеріального носія ін-
формації – Книги. Принагідно зазначимо, що видатний український 
мовознавець ХХ ст. Борис Антоненко-Давидович закликав розрізняти 
в український мові використання слів «книжка» і «книга». Під остан-
нім, на його думку, треба розуміти або грубий фоліант, гросбух (у сен-
сі бухгалтерської книги), або Святе Письмо. Говорячи про останнє, 
хочеться пригадати древнє місто Джебель, що знаходиться в східному 
Середземномор’ї, у гірському Лівані. У сиву давнину його називали 
Біблос або Бібл. Вже у ІІ тисячолітті до нашої ери це фінікійське місто 
було одним із розвинених центрів торгівлі. Особливим попитом у куп-
ців, у тому числі й у стародавніх греків, користувався папірус, який 
постачали з Єгипту та з якого виготовляли перші книги – папірусові 
сувої. Популярність населеного пункту була такою гучною, а значу-
щість папірусу такою непересічною, що елліни почали називати ці па-
пірусні сувої біблосами, а слово «бібліон» згодом стало означати будь-
яку книжку, вже не сувій і вже не папірусову. Отже, у європейській 
культурі саме давньогрецька назва закріпилась за Священною книгою 
юдеїв та християн (адже буквально слово «біблія» означає «книги»).

Винайдення в стародавньому Китаї паперу, що в IV ст. завдя-
ки іспанським арабам потрапив до Європи, призвело до витіснення 
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інших матеріалів виготовлення книжок, зокрема пергаменту. Але 
безсумнівно, що сучасна книга як друкований текст розпочала своє 
побутування після вікопомного винаходу Йоганна Ґутенберга в 
середині XV ст., який сповістив світ виданням своєї Книги, тобто 
Біблії. Отже, пізнє середньовіччя й подарувало модерному світу книгу 
в тому вигляді, у якому ми знаємо її нині, і яка сьогодні поступається 
увагою своїй електронній конкурентці. Адже саме в умовах початку 
«інформаційного вибуху» американський науковець з Університету 
штату Іллінойс Майкл Харт у 70-ті роки ХХ ст. винайшов і створив 
першу електронну книгу – пощастило «Декларації незалежності 
США». Отже, сьогодні, коли множаться електронні книжки, ширить-
ся коло користувачів електронною інформацією, меншає кількість 
завсідників бібліотек, і це породжує розмірковування щодо долі 
паперової продукції, про яку йшлося вище*. Втім, не повинно виника-
ти антагонізму між традиційною та електронною бібліотеками, адже 
друга може побутувати в межах першої. Тим паче, коли остання є про-
дуцентом, як у нашому випадку, наукової інформації. Нагадаємо, що 
для співробітників бібліотеки ця публікація – вже не перший досвід 
у царині археографії. Майже п’ять років тому було здійснено видан-
ня унікального історичного джерела – твору Гартмана Шеделя «Про 
європейську область Сарматiю»**, а минулого року в книжці «Науч-
ное наследие Н. Н. Ланге в университетской библиотеке»*** було також 
уміщено низку археографічних матеріалів.

Історія України тісно вплетена в загальноцивілізаційний сві-
товий, і зокрема, європейський процес. Проявом цього є потужний 
* Див., напр. Darnton R. The Case for Books: Past, Present, and Future / by Robert 

Darnton. – New York, N.Y. : Public Affairs, 2009. – 218 p. ; Карьер, Ж.-К. Не надейтесь 
избавиться от книг! : Интервью Ж.-Ф. де Тоннака / Жан-Клод Карьер, Умберто Эко ; 
пер. с фр. и примеч. О. Акимовой. – СПб. : Symposium, 2010. – 336 с.

** Шедель Г. Про Європейську область Сарматію / Гартман Шедель ; відп. ред. В. Смин-
тина ; заст. відп. ред., керівник проекту М. Подрезова ; вступ. ст., пер., коментарі 
О. Білецька. – Одеса : Астропринт, 2007. – 128 с., 12 арк. іл.

*** Научное наследие Н. Н. Ланге в университетской библиотеке : монография / 
В. И. Подшивалкина ; Р. Н. Свинаренко, Е. В. Полевщикова ; авт.-сост. М. В. Алексе-
енко, Е. В. Бережок, О. Л. Ляшенко, И. В. Пигулевская, Е. В. Полевщикова, Е. В. Са-
вельева, В. С. Кочмар ; науч. ред. В. И. Подшивалкина ; отв. ред. М. А. Подрезова ; 
библиогр. ред. В. В. Самодурова ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса : 
Асторопринт, 2010. – 352 с., [8] л. ил. – (Сер. «Развитие науки в Одесском (Ново-
российском) университете» ; вып. Психология).
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роз виток культури книги, бібліотечної справи в цей півтисячолітній 
проміжок часу між Йоганном Ґутенбергом та Майклом Хартом. За-
пропонована читачеві збірка матеріалів, що складається з трьох час-
тин, кожна з яких пов’язана з добою середньовіччя та ранньоново-
го часу і торкається історичних джерел, які зберігаються у фондах 
Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова, яскраво це ілюструє. Так, у першій, археографічній, 
частині запропоновано для публікації витяг з наративного історичного 
джерела XVII ст. «Османське дзеркало» авторства Ла Маґделена під 
назвою «Оповідь про те, що відбулося під час війни з Польщею аж до 
року 1676», у другій – дослідження, присвячені книжковим пам’яткам 
XVI-XVII ст. Третя частина презентує бібліографічні матеріали – пе-
релік книжок у фондах бібліотеки (до 1945 р.), що містять письмові 
джерела XV-XVI ст. з вітчизняної історії. 

Завершити висловлене вище хочеться словами сподівання, що ця 
книжка виявиться корисною як для фахових україністів-медієвістів та 
османістів, книгознавців та бібліографів, для допитливих студентів, та 
всіх, хто вражений вірусом історичної евристики, всіх, хто зможе при 
бажанні ознайомитись із текстами, що їх зацікавили, як на паперово-
му, так і електронному носіях. Гадаємо, що для нас усіх: і упорядників, 
і користувачів нової книжкової інформації та просто вболівальників 
Книги як культурного феномену людської цивілізації залишатимуться 
актуальними слова сучасника історичного джерела, що, принагідно 
зазначимо, вперше побачить світ українською мовою в даному видан-
ні, висловлені на батьківщині винайдення паперу. Отже, китайський 
інтелектуал XVII ст. Чжан Чао сказав: «Збирати книжки не важко, 
тяжко уміти переглядати книжки. Переглядати книжки не тяжко, важ-
ко уміти читати книжки. Читати книжки не важко, тяжко уміти вико-
ристовувати прочитане. Використовувати прочитане не тяжко, важко 
уміти запам’ятати». Чим не credo для бібліофілів!

В. Хмарський





П У Б Л I К А Ц I Ї
«Оповідь про те, що відбулося під час війни з Польщею 

аж до року 1676» 
за «Османським дзеркалом» Ла Маґделена
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Згідно з авторитетною думкою видатного українського історика 
та бібліографа Ілька Борщака, «Дзеркало Османської імперії, або 
сучасний стан двору та війська Великого пана» є дуже важливим і 
маловідомим історикам джерелом*. Незважаючи на те, що текст цього 
документу в різних версіях доступний сучасному читачеві (в оциф-
рованому вигляді він представлений у мережі Інтернет), цей твір до 
останнього часу не посів гідного місця в джерельній базі досліджень з 
історії України другої половини XVII ст.** Одна з перших розвідок, де 
«Дзеркало Османської Імперії…» є предметом спеціального розгляду, 
належить дослідникові Є. М. Луняку***.

У Науковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова представлене 
перше видання цього твору під назвою «Османське дзеркало, зі 
стислим змістом усього, що відбулося значного під час війни турків у 
Польщі до року 1676». Події, про які розповідає це наративне джерело, 
безсумнівно, вписуються в контекст доби, яку класик української 
історіографії Микола Костомаров називав «Руїною» і визначав її 
хронологічними межами 1663-1687 років. Дія твору розгортається на 
Правобережній Україні, а основним вітчизняним персонажем оповіді 
є гетьман Петро Дорошенко (1627-1698). Свою військово-політичну 
діяльність цей виходець з відомого козацького роду розпочав під 
час Хмельниччини, або Козацької революції (1648-1657), що була 

* Борщак І. Україна в літературі Західної Європи / Ілько Борщак. – К., 2000. – С. 81.
** Так, це джерело не фігурує в розділі «Турецький похід на Правобережну Україну 

1674 року» дослідження авторитетного історика М. Крикуна, який зібрав численні 
свідоцтва розглянутих подій. – Крикун М. Між війною і радою. Козацтво 
Правобережної України в другій половині XVII – на початку XVIII ст. : статті та 
матеріали / М. Крикун. – К., 2006. – С. 351-392. 

*** Луняк Є. М. Відображення поширення турецької експансії в Україні в «Дзеркалі 
Отоманської імперії» де ла Маґделена (1677) / Є. М. Луняк // Література та куль-
тура Полісся : збірник наукових праць. Вип. 64. Сучасні теоретико-методологічні 
дослідження соціальної історії і культури Полісся та України / Відп. ред. та упо-
ряд. Г. В. Самойленко ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – 
Ніжин, 2011. – С. 114-121.
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ключовою подією ранньомодерної історії України. Адже вона, з певної 
точки зору, стала породженням суспільної дисгармонії, що поволі 
накопичувалася на українських землях впродовж кількох століть 
і особливо прискорилась після Люблінської унії 1569 р. Процес 
покріпачення селянства та релігійна нетолерантність у другій половині 
XVI ст. створили умови конфліктогенності, активним учасником якої 
став уряд Речі Посполитої з одного боку та Запорозьке козацтво з 
іншого. Небезпечна амплітуда коливань у суспільному протистоянні 
призвела до катастрофічних наслідків для Речі Посполитої – вона 
почала занепадати. Якби не події Англійської революції на західному 
кінці Європи, то Козацька революція на східному привернула б усю 
увагу цієї частини світу. Богдан Хмельницький, створивши у воєнних 
умовах ефективні органи управління на підконтрольній йому території, 
врешті визнав своїм новим сюзереном московського царя. Після 
його смерті новосформована суспільна еліта (козацька старшина) за 
наявності відмінних геополітичних (Московське царство чи повернення 
до Речі Посполитої на вигідних умовах) й соціально-економічних 
(шляхетське, козацьке чи селянське землеволодіння) перспектив та 
за відсутності харизматичного лідера було дезорієнтоване. Саме в 
цих умовах в українському суспільстві й розпочалось протистояння, 
загострене втручанням великих геополітичних гравців. У 1663 р. 
вперше для Лівобережної та Правобережної України було обрано 
різних гетьманів. З 1665 р. на правому боці Дніпра гетьманом стає 
Петро Дорошенко. Зусилля його перших років були покладені на 
мінімізацію залежності від Речі Посполитої, на яку орієнтувався його 
попередник Павло Тетеря, і на боротьбу з численними претендентами 
на гетьманську булаву. З 1669 р. Петро Дорошенко вирішив розіграти 
в цій боротьбі «османську карту», яку свого часу реально розглядав 
у своїх геополітичних калькуляціях Богдан Хмельницький. Гетьман 
Дорошенко переміг і конкурентів, і Річ Посполиту, але ця перемога 
виявилась «пірровою» – османський сюзеренітет призвів до цілковитої 
втрати його авторитету як у простолюду, так і в полковників. 1676 
року «Сонце руїни», як його було названо в народі, та підхоплено в 
подальшому істориками, сіло в Московському цар стві, відмовившись 
від боротьби й склавши булаву на користь ліво бережного гетьмана 
Івана Самой ловича, що спричинило незабаром московсько-османський 
конфлікт.
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Як слушно зазначає Є. М. Лу-
няк, просування турецької експан-
сії на північ у 1672-1678 рр. 
стало великим потрясінням для 
Європи на фоні довготривалої 
війни в Україні*. На справедливе 
зауваження М. Крикуна, турецька 
кампанія 1674 р. дозволяє краще 
зрозуміти події того року на 
Правобережжі, розібратися в 
складному переплетінні інтересів 
Порти,  Москви та Речі Посполи-
тої.** Після захоплення Кам’янця-
По діль   ського та зруйнування 
Чи ги рина турки контролювали 
біль шу частину Правобережної 
України. Український еялет, ство-
рений ними на завойованих тери-
торіях, став найпівнічнішим воло-
дінням Османської імперії. Но ве 
посилення Високої Порти на тлі 
багатовікової ворожнечі між хри-

стиянами та мусульманами могло призвести до кардинальних змін у 
геополітичному переустрої Європи. У зв’язку з цим активізується ро-
бота французької дипломатії в Туреччині, Польщі та Росії. Емісари з 
Парижа складали детальні звіти, про бачене та чуте ними, що могло 
бути цікавим для французького уряду й суспільства***. Таким чином, 
твір де ла Маґделена, що фіксує події в Україні в 1670-х рр., становить 
великий інтерес як цінне джерело з вивчення історії України другої 
половини XVII ст.

Зі змістом основної частини книги, у якій описані най-
характерніші та екзотичні для європейського читача реалії турець-
кого устрою життя, можна ознайомитись за переліком розділів (див. 
Додаток 1). На титульній сторінці вказано прізвище автора твору – граф 

* Луняк Є. М. Вказ. праця. – С. 114.
** Крикун М. Вказ. праця. – С. 352.
*** Луняк Є. М. Вказ. праця. – С. 115.

Портрет графа де ла Маґделена
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де Ла Маґделен (Le C[omte] De La Magdeleine).* За відсутності інших, 
більш достовірних відомостей, ми змушені звернутися до того, що 
сам автор розповів про себе в «Передмові до читача». За його словами, 
впродовж кількох років він був «забавкою в руках долі», і в результаті 
численних скрут і знегод залишив Батьківщину та служив при дворі 
кількох монархів, де його незмінно цінували як за походження**, так і 
за особисті чесноти. Його доля змінилася в один день: з придворного 
фаворита він став «здобиччю варварського та невірного народу», 
який позбавив його усіх привілеїв та волі, залишивши лише життя. 
Тож не дивно, що у віці тридцяти років він посивів за одну ніч 
(див. портрет): хтось доповів покійному візиру про його зв’язки з 
християнським можновладцем, вже покликали ката, щоб стратити 
його, але в останню мить він був помилуваний султаном. Той був 
прихильним до Маґделена, хоча й розпорядився одного разу про кару 
(сто двадцять ударів кийком) за доволі різку відповідь на питання про 
релігію. Впродовж п’яти місяців він залишався в сералі султана, який 
сподівався змусити його змінити віру. Лише вдавши хворого, автору 
вдалося уникнути обрізання. Розпочата війна з Польщею відволікла 
султана від цього наміру. Маґделен же супроводжував султана при 
облозі Кам’янця та інших фортець, у результаті чого був «правдивим 
свідком» тих подій, з якими він знайомить читача, а також описаних 
ним порядків та звичаїв, оскільки він перебував у Порті впродовж 
п’яти з половиною років. За його стилем читач зрозуміє, що пись-
менництво – не його фах, однак автор сподівається, що за його зусил-
ля, читач пробачить помилки, які виявить в оповіданні. Звільнившись 
із турецької неволі, де ла Маґделен вступив на службу до баварського 
курфюрста Фердинанда-Марії (1636-1679), якому й присвятив свою 
працю, назвавши себе в передмові відповідно до тогочасного етикету 
його «найнижчим і найвідданішим слугою»***. 

Про надзвичайну популярність книги свідчать численні переви-
дання (Париж, 1678–1688; Ліон, 1680; Париж, 1681; Париж, 1689). Як 
і подальші видання книги, базельське видання містить спеціальний 
розділ, назва якого вказана на додатковому титульному аркуші: 
* У деяких каталогах вказано ініціали автора – J. E. F. (див., напр. Wielkopolska 

biblioteka cyfrowa – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=65386&from=pu
blication), але, на жаль, розкрити їх не вдалося.

** Див. докладніше Луняк Є. М. Вказ. праця. – С. 115.
*** Луняк Є. М. Вказ. праця. – С. 116.
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«Похід султана Магомета проти Польщі і в Україні, з коротким викла-
дом усього, що відбулося значного з обох боків» (La marche de sultan 
Mahomet contre la Pologne et en Ucraine, avec un succint recit de tout ce 
qui с'est passé de considerable de part et d'autre). Згідно з відомостями, 
наведеними французьким бібліографом А. Барб’є, перше видання 
книги відрізнялося численними помилками*. Зіставлення текстів 
різних видань дозволяє зробити висновок про те, що йдеться лише 
про орфографічні неточності та недбалості типографського набору, 
виправлені в наступних виданнях. Що ж стосується змісту книги, то 
він майже тотожний у всіх згаданих версіях. Відзначимо лише, що в 
паризькому виданні 1678 р. текст розподілено на 31 невеличкий розділ 
(«chapitre»), у заголовках розділів викладено їх короткий зміст.

Примірник видання «Османського дзеркала…», що збері гається 
в університетській бібліотеці, було придбано М. С. Воронцовим під час 
його побутування як командувача російським окупаційним корпусом у 
Франції в 1815–1818 рр., про що свідчить запис у «Каталозі Паризької 
бібліотеки пана графа Михайла Воронцова»**. 

*  *  *

Текст твору подано французькою та українською мовами. 
У французькій версії збережено нестійку орфографію видання 
документу, у тому числі діакритичні знаки (окрім особливо складних 
для відтворення випадків) та паралельне вживання літер u та v. При 
перекладі документу упорядники намагалися зберегти стилістичні 
особливості оригіналу. Для зручності сприйняття читачами надмірно 
довгі речення були поділені з відповідними змінами в синтаксисі. При 
перекладі збережено виділення курсивом особових та географічних 
назв, виділених так в оригіналі. У примітках до тексту подано 
пояснення до термінів-позначень реалій, що відображують особливості 
суспільно-політичного устрою Османської імперії вказаного періоду. 

* Barbier A.-A. Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes … – Paris, 1823. – 
T. 2. – P. 415

** Catalogue de la Bibliothèque de Paris de Monsieur le Comte Michel Woronzoff fait au 
mois de Décembre 1818 // Архів бібліотеки Алупкінського державного палацoвo-
паркового музею-заповідника. КП 20246 КН 6462. Арк. 35 зв.



15

ПУБЛIКАЦIЇ

Окрім того, наведено короткі відомості щодо персоналій, географічних 
назв та історичних подій, згаданих у творі.

Український переклад тексту здійснено за наукової редакції кан-
дидата історичних наук, доцента кафедри історії стародавнього світу 
та середніх віків історичного факультету ОНУ імені І. І. Мечнико-
ва Олени Олександрівни Радзиховської. Висловлюємо також щиру 
вдячність за високофахову консультацію кандидату історичних наук, 
доценту кафедри нової та новітньої історії історичного факультету 
ОНУ імені І. І. Мечникова Олександру Григоровичу Середі. 

ДОДАТОК 1
ЗМІСТ
Про походження османів.
Про те, що вони думають про Ісуса Христа.
Про рай та пекло.
Про мечеті.
Про імамів1.
Про абдест2.
Про намаз3.
Про поховання.
Про віщунів.
Про рамазан, або піст.
Про Байрам4, або Пасху.
Про обрізання, або суннет.
Про шлюб.
Про благочестя.
Про правосуддя.
Про рабів.
Про спосіб життя турків.
Про гостинність.
Про привітання.
Про одяг.
Про вживання вина.
Про гроші.
Про султана5.
Про султаншу-матір Його Високості та його братів.
Про хасекі-султанш6.
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Про дітей Його Високості.
Про сераль7.
Про хазіне8, скарбничу палату.
Про кіллар9, або комору.
Про сеферлі ода10, або військову палату.
Про хелвахане11, або палату кондитерів.
Про євнухів.
Про німих та карликів.
Про бостанджі12.
Про балтаджі13.
Про лакеїв14.
Про кухарів.
Про те, чим щоденно поповнюється комора.
Про трапезу Його Високості.
Про обслугу, що мешкає поза сералем. Про обер-шталмейстера 

та конюшнях з їх слугами. Про розпорядника ячменя.
Про соколині лови.
Про лікаря.
Про капиджі-баши15.
Про мютеферріка16. 
Про чавушів17.
Про солаків18.
Про Великий диван19, Раду.
Про диван великого візира.
Про улюфе, або платню.
Про великого візира20.
Про муфтія21.
Про кадіаскерів22, або верховних суддів.
Про каді23 суддів у цілому.
Про Сина Раба24, теперішнього великого візира25.
Про верховного каймакана26.
Про головного скарбника.
Про великого канцлера.
Про віце-канцлера.
Про головнокомандувача флотом.
Про пашів у цілому.
Про сеньорії зеамет27 і тімар28.
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Про сипахів29.
Про яничарів.
Про артилерію та припаси.
Про виїзд султана до війська.
Про виступ війська.
Про розташування війська табором.
Про охорону табору.
Про османське військо в цілому.
Про татарів.
Про манеру вести битву.
Про податок на християн та про митницю.
Про послів.

Примітки
1 Див. прим. 54 до «Оповідь про…».
2 Абдест – (перс. abdest, от ab – вода и dest – рука) – мусульман-

ський обряд омовіння рук, шиї, чола, всієї голови й ніг, що твориться 
магометанами за положенням Корану, перед молитвою, читанням Ко-
рану й входом до мечеті. 

3 Намаз (салят, салат) – п'ятиразова щоденна обов'язкова молит-
ва мусульман, один зі стовпів ісламу. В арабських країнах прийнято 
вживати слово салят, тоді як у Туреччині, Ірані, а також країнах СНД 
вживається тюркське слово намаз.

4 Свято Розговляння (Ураза-байрам, Ід уль-Фітр) – ісламське свя-
то, що відзначається на честь закінчення посту в місяць рамазан. За 
ісламською традицією, саме в цей місяць Мухаммеду скорилася Мек-
ка і мусульманам був дарований Коран.

5 Див. прим. 7 до «Оповідь про…».
6 Див. прим. 4 до «Оповідь про…».
7 Сераль – франц. форма персидського слова Serai (великий дім, 

палац), що перейшло до турецької мови й позначає резиденцію турець-
кого султана. Сераль утворює великий комплекс дворів, приміщень 
для обслуги, палаців, кіосків та садів. 

8 Хазіне когушу (скарбнича палата) – один з найвищих ступенів 
Ендеруна – палацового центру підготовки керівних кадрів, що існував 
в Османській імперії з середини XV ст. до поч. XIX ст. Очолювалась 
хазинедар-баши (голавним скарбником) і його помічником кетхуда.
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9 Кілерджи когушу (палата економа) – один з найвищих ступенів 
Ендеруна. Очолювалась кіларджи (кілерджи) баши – старшим еконо-
мом, що відповідав за забезпечення провіантом палацової кухні. 

10 Сеферлі ода (сеферлі когуту) – військова палата, була створе-
на Мурадом IV у 1635 р., первісно пов’язана зі службами з прання 
білизни мешканців внутрішніх покоїв палацу. Тут готували перукарів 
та наглядачів лазень, а також навчали палацових німих та карликів. 
Пізніше у військовій палаті почали навчати й різних мистецтв, ви-
пускники направлялися в частини сипахів.

11 Хелвахане – спеціальне приміщення при палацовій кухні, де 
виготовлялися делікатесні солодощі.

12 Бостанджі (від тур. bostancı – садівник) – гвардія султана в 
Османській імперії, яка охороняла султана й палац, а також виконува-
ла інші завдання для двору.

13 Балтаджі – охорона в сералі султана.
14 У тексті оригіналу автор виділяє лакеїв des Chatyrs та des 

Peiques.
15 Капиджі-баши – начальник внутрішньої охорони султан-

ського палацу, наближений султана, який використовувався також для 
здійснення особливих державних та особистих доручень.

16 Див. прим. 14 до «Оповідь про…».
17 Див. прим. 15 до «Оповідь про…».
18 Солаки – одна з категорій яничарського війська, до обов’язків 

якої входило супроводжувати султана в поході та йти біля його стре-
мена.

19 Диван – державна рада при султані, щоденно функціонувала 
під керівництвом великого візира, а також приміщення при дворі, де 
засідала рада.

20 Великий візир – найголовніший міністр султана Османської 
імперії, який користувався його абсолютною довірою і замінювався 
лише особисто султаном.

21 Муфтій – один з вищих представників мусульманської духовної 
адміністрації, що користувався високим богословсько-правовим авто-
ритетом.

22 Кадіаскер – верховний військовий суддя, призначений султа-
ном з числа авторитетних улемів (богословів).

23 Каді – мусульманський суддя.
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24 У тексті Coulou Oglou, прізвисько візира, що в перекладі 
означає «син раба».

25 Кара Мустафа-паша (1676–1683) – великий візир з династії 
Кьопрюлю, найближчий сподвижник і наступник Фазил Ахмед-паша.

26 Див. прим. 23 до «Оповідь про…».
27 Зеамет (араб.) – військовий лен (умовне феодальне земельне 

утримання) в Османській імперії з річним прибутком від 20 тис. до 
100 тис. акче.

28 Тімар – умовне спадкове землеволодіння в Османській імперії, 
частина податків з яких могла збиратися в скарбницю держави. 

29 Див. прим. 10 до «Оповідь про…».

ДОДАТОК 2

La Magdeleine de. Le miroir Ottoman, avec un succint reçit de tout 
ce qui c’est passé de considerable pendant la guerre des Turqs en Pologne, 
jusqu’en 1676. / Par Mr. le C. de La Magdeleine. – A Basle [Basel] : chez 
Jean Rodolphe Genath, 1677. – [20], 256, 40, [8] p. : ill. ; 1 grav. front. ; 
8° (16 cm).

Провенієнції: 1) у верхньому лівому куті на звороті верхнього 
вклеєного форзаца гербовий екслібрис 45х70 мм: “Библіотека князя 
Воронцова. Одесса. Шкафъ [запис чорн.:] 3 5, Полка [запис чорн.:] 6, 
N° [запис чорн.:] 16”; 2) у верхньому лівому куті верхнього вільного 
форзаца примітки горшіковим чорнилом: “S. Hl.”; 3) на останній 
сторінці штамп фіолетового кольору: “1948”.

Оправа: сучасна виданню, коричнева шкіра, травлення. На 
ребрах кришок золоте орнаментальне тиснення. Корінець розділено на 
шість бинтів із золотим тисненням (стилізований квітковий орнамент 
в оздоблених прямокутних рамках), на другому бинті наклейка 
червоної шкіри з лінійним тисненням по периметру та скороченою 
назвою видання: “Miroir Ottoman”. Обріз із червоним кропленням. 
Форзаци – білий папір. 

Інв. № 35819, 29066     

    Воронцов/4212
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RECIT

De ce qui с’est paßé pendant la Guerre de Pologne jusqu’en 1676.

Sa Hautesse êtant sortie en la forme que j’ay dite, arriua auec 
son armée au bord du Danube à la petite ville nommée Isaqchia, ou il 
sejourna trois jours pour dõner tems à ses troupes de passer les ponts 
faits un peu au dessous dans un endroit ou ce fleuue isole, le premier 
êtoit sur soixante six bateaux & le second sur pilotis, de dix pas de 
largeur, & de cent & douze de longueur, il y resta si longtems non pas 
tant pour voir & laisser passer son armée, que pour prendre les adieux 
de la petite assekie sa fauorie qu’il auoit conduite jusqu’en ce lieu 
ayant laissé la premiere à vingt quatre lieus de là dans une ville, qui 
porte le nom du fils d’un pelerin, adgy oglou bazar, auec un Pacha & 
quelques troupes pour sa guarde, celuy qui fût laissé à celle des ponts 
eût aussi celle de la Mignone. Il passa le quatrieme jour & campa à 
demy lieuë au dela d’ou il retourna voir sa Maitresse, ce qu’il fît les 
deux jours suiuants, l’armée ayant campé au long d’un lac de douze 
lieus, que le même fleuue fait. 

Il continua sa marche jusqu’à trois heures de Jatsy capitale de 
Moldauie & campa sur les rives du Prouht. Ce lieu fût le rendezvous 
general des Ottomans, & plusieurs Pachas & Beigs s’y rendirent auec 
leur troupes, entre autres ceux de Valacquie & Moldauie, Gregorasky, 
pour lors Prince de Valacquie, y fît passer en reueuë, deuant le grand 
Turq & son Visir, son armée composée de 18000. hommes Caualerie 
& Infanterie marchant à la tête armé d’une cotte & calote de maille 
precedé des queuës de cheuaux, comme les Pachas, de cinq cheuaux 
de prix, dont sa Hautesse luy en auoit enuoyé deux pour luy faire 
honneur, & de six valets de pied vêtus comme ceux des Visirs, sauf la 
coëfure qui êtoit un Calpac à la mode du pays, cent jeunes hommes 
armés de même & bien montés le suiuoint immediatement formant 
un bel esquadron, les trompettes, tambours & autres instruments, à 
la Turque, suiuoint, auec plusieurs autres à l’almande, ce Prince êtant 
fort galand & ayant beaucoup voiagé en Europe.
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ОПОВIДЬ

про те, що відбулося під час війни з Польщею аж до року 1676 

Його Високість1, виїхавши в описанім мною порядку2, прибув 
зі своїм військом на берег Дунаю до містечка під назвою Ісакча3, де 
він провів три дні, щоб дати своїм військам час перейти через мо-
сти, зведені дещо нижче в місці, де ріка звужується: перший міст був 
на шістдесяти шести судах, а другий на палях, завширшки десять 
кроків та завдовжки сто дванадцять кроків. Султан так довго залишав-
ся там не стільки для того, щоб спостерігати за проходженням свого 
війська, скільки для прощання зі своєю юною хасекі4 фавориткою, яку 
він привіз сюди, залишивши першу [хасекі] за двадцять чотири льє 
звідси в місті, названому на честь сина паломника adgy oglou bazaar5, 
разом із пашею та кількома воїнами для охорони, [при цьому] той, 
кого залишили охороняти мости, мав також у своєму розпорядженні 
сторожу улюблениці. Він залишився [там] четвертого дня й отаборився 
за півльє від того місця, куди він повертався для зустрічей зі своєю 
коханкою, що він робив наступні два дні, [у той час як його] військо 
розташувалося вздовж озера [довжиною] дванадцять льє, утвореного 
вказаною рікою.

Він продовжив свій похід, доки до Ясс, столиці Молдавії, не за-
лишилося три години ходу, й отаборився на берегах Прута. Це було 
місцем загального збору турків, і деякі паші та беї прибули туди зі 
своїми військами, серед інших [були паші та беї] Валахії та Молдавії. 
Грегораський6, на той час господар Валахії, провів перед султаном7 
та його візиром8 свою армію, що складалася з 18000 душ кавалерії 
та піхоти, [а сам] йшов попереду, захищений кольчугою та шишаком, 
а перед ним, як і перед пашами, прослідував кортеж із п’яти цінних 
коней, два з яких Його Високість надіслав йому, щоб зробити честь, та 
з шести ліврейних лакеїв, [в усьому] одягнутих як лакеї візира, окрім 
головного убору, а саме ковпака, [який носять] за місцевою модою. 
Одразу за ним виступила сотня молодих людей, озброєних так само 
і на гарних конях, утворюючи красивий ескадрон з трубами, бара-
банами та іншими прийнятими в Туреччині інструментами поряд з 
іншими, німецькими, оскільки цей князь мав витончений смак і багато 
мандрував Європою.
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Douca Prince de Moldauie fît le même de la sienne d’enuiron 8000. 
hommes seulement, la plus grande partie de ses sujets êtant employés à 
d’autres services de la Porte qui les reuêtit, comme tous les autres Pachas 
& Beigs, d’un Cafetan qui est le signe de bienveillance & satisfaction  
& apres auoir sejourné sept jours dans cet endroit, pour y faire distri-
buer, aux Spahys, quatre boisseaux d’orge & de farine auec deux mile 
aspres & mile aux Janissaires, êtant l’ordinaire quand l’Empereur Ot-
toman fait sa premiere campagne, les Mouttapharagas & Chiaoux en 
deuoint aussi reçeuoir trois mile, mais leur nombre êtant petit la Porte 
ne craint pas de les mecontanter ne pouuant causer aucun desordre. Il 
partit de ce lieu le laissant plain de viures à tres-vil prix, les milices 
n’ayant pû porter ce qui leur auoit êté distribué ayant êté contraintes 
de le vendre.

Au troisiême quartier quatre Polonois & un Armenien de 
Kaminiesky furent amenés prisonniers par les Tartares qui en reçeurent 
recompense, un Gentilhomme d’entre ces miserables ayant hardiment 
dit à sa Hautesse qu’elle n’auroit pas plus d’auantage sur les Polonois 
que Sultan Osman, eût le premier la tête trenchée & les trois autres 
en suite, l’Armenien fût conserué pour seruir de guide & dire ce qu’il 
sçauoit de Kaminiesky ; ariué qu’il fût au bord du Niester à demy 
lieuë au dessous du Fort de Kotchin, il reçeut d’autres prisonniers qui 
furent mis à mort, & les Tartares en amenoint tous les jours, leur armée 
êtant en Podolie auec celle du rebele Dorosinko. La peur n’êtoit pas 
petite dans toute l’armée Ottomane qui ne se pouuoit imaginer que les 
Polonois ne luy disputassent le passage de ce fleuue mais n’entendant 
que quelques coups de canons tirés du chateau de Joanits vis à vis 
Kotchin, apartenant à Monsieur Landskoronsky, par ses gens qui 
l’abandonoint, les postes furent commandés, le bateries dressées sur le 
bord du fleuue & le pont comancé sur pilotis, les Turqs ne portant point 
de pontons, l’endroit êtoit êtroit & le courant fort rapide ce qui causa 
la perte de plus de cinq cent hommes, & le grand Turq s’impatiantant 
de la longueur de ce trauail menaça les Visirs de mettre leurs corps 
pour pilotis s’il n’êtoit acheué dans quatre jours, ce qui n’ariua pas au 
huitiême ny leur mort aussi. Ibrahim pour lors Pacha de Bosnanie fût 
commandé de passer la riuiere auec ses troupes & deux compagnies 
de Jannissaires, & se retrancha de l’autre côté pour fauoriser les 
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Дука, князь Молдавії9, у тому ж порядку провів своє [військо], 
що складалося лише з 8000 душ, оскільки більшість його підданих 
були зайняті на інших постах Порти, яка вбрала їх, як і всіх інших 
пашів та беїв, у кафтан, що є ознакою прихильності та вдоволення. 
Він прожив сім днів на цьому місці, щоб розподілити між сипахами10 
чотири буасо11 ячменю та два [буасо] борошна з двома тисячами 
аспрів12 і тисячу [видати] яничарам13, що було звичайною справою, коли 
турецький імператор проводив свою першу кампанію; мютеферріка14 
та чавуші15 мали також отримати три тисячі, але оскільки їх кількість 
була невеликою, Порта не боялася їх невдоволення, через неможливість 
вчинення [ними] будь-якого безчинства. Він покинув це місце, 
залишаючи тут безліч продовольства за безцінь, [оскільки] війська не 
мали змоги нести виділене їм і були змушені його продавати.

На третій стоянці привели чотирьох поляків та одного вірмена з 
Кам’янця, полонених татарами, які отримали за це нагороду; одному 
шляхтичеві з цих нещасних, який зухвало сказав Його Високості, що 
той досягне не більшої переваги над поляками, ніж султан Осман, 
було відтято голову першим, за ним стратили трьох інших, вірмена 
ж залишили, щоб служив провідником та розповів, що йому відомо 
про Кам’янець; йому доводилося бувати на берегу Дністра, на півльє 
вище від фортеці Хотин, він зустрічав інших полонених, відданих 
на смерть, а татари приводили їх щодня, їх армія була на Поділлі 
разом із військом бунтівника Дорошенка. Страх охопив усе турець-
ке військо, бо турки не очікували, що поляки будуть відстоювати 
перехід через цю ріку, але, щойно турки почули кілька залпів гар-
мат, які лунали з замку Жванець16 навпроти Хотина, що належав 
пану Лянцкоронському17, [здійснених] його людьми, які покинули 
його, було дано команду караулам; на берегу ріки встановили батареї 
та почали переправу на палях, оскільки турки зовсім не ставлять 
понтонів. Місце було вузьким, а течія доволі стрімкою, що призвело 
до втрати більш ніж п’ятисот людей, а султан, виведений з терпіння 
тривалістю цієї роботи, грозився візирові покласти їх тіла на палі, 
якщо її не буде закінчено за чотири дні, чого, як і їх смерті, не ста-
лося, і на восьмий [день] Ібрагім на ту пору Боснійський паша, от-
римав наказ перейти ріку з військами та двома ротами яничарів і 
укріпитися з іншого боку, щоб при потребі сприяти роботам. Шість 
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trauaux en cas de besoin, six pieces de huict furent passées sur des 
barques dont il dressa une baterie, le pont s’acheua en onze jours sans 
aucun empêchement, & l’armée l’ayant passé plusieurs partis furent 
enuoyés pour reconoître le Polonois & faire quelques prisonniers pour 
en prendre langue, ce qui reüssit mal, car les paysans retirés dans 
les chateaux ordinaires à chaque village de ce pays, les repousserent 
vigoureusement sans pouvoir pourtant empêcher l’incendie de leurs 
maisons, & l’enleuement de leurs bestiaux & de quelques personnes 
moins êclaircies des affaires de Pologne que les mêmes Turqs.

Le Sultan n’attandit pas les partis & fît marcher son armée deuant 
Kaminiesk d’ou plusieurs bombes & canonades furent d’abord tirées 
sans beaucoup d’effet, les premieres aproches se firent sans grande 
perte, & la tranchée fût ouuerte la même nuict, les trauaux furent 
des plus beaux que j’aye jamais veu, les Tartares auec Dorosinko & 
un Pacha guardoint la campagne pour empêcher le secours. Au qua-
triême jour les assiegés demanderent à parlemanter, l’armée accourut 
presque toute à la contrescarpe croiant que la ville se rendît, mais 
n’ayant pu obtenir cession d’armes pour douze jours, & leur reddition 
à faute de secours, les otages rendus de part à d’autre, il ce fît grand 
feu du chateau, & plusieurs de cette imprudente multitude accouruée, 
en furent tués. Les assiegés firent quelques sorties selon leurs forces, 
& les assiegants ne purent trouuer de terrain propre à la mine qu’en 
un endroit ou ils trouuerent un vieux fourneau qu’ils raccomoderent, 
mais il joua en ariere & tua cent Turqs anfin les dehors gaignés, & la 
ville hors d’espoir de secours, la chamade fût battuë & les otages don-
nés pour capituler, cependant un capitaine d’artillerie, Allemand de 
nation, desesperé de la perte de cette place mit le feu aux poudres, qui 
êtant en quantité firent un bruit êpouuantable & renuerserent les cha-
teaux auec perte de huict cent paysans qui s’y êtoint retirés auec leurs 
familles, & de plus de quatre mile Janissaires le fossé êtant remply 
d’enfans perdus dont une bonne partie fût enseuelie sous ces ruines & 
beaucoup de blessés, les pierres arriuerent jusques au pieds du Visir, 
ou êtoint les quatres otages de la ville d’un desquels en fût blessé à 
la tête. Ces Messieurs furent incontinant saisis & auroint êtés mal-
traités s’ils n’eussent fait instance au Visir d’envoyer un d’eux auec 
quelques uns des siens pour prendre cognoissance de la cause de cet 
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гармат з восьми були переправлені барками, з яких він створив ба-
тарею, міст було закінчено без жодних перепон за одинадцять днів, 
і війська, здійснивши кілька вилазок, були відправлені розвідати 
ситуацію [в поляків] і захопити кількох полонених, щоб вступити в 
переговори, що вийшло невдало, оскільки селяни, що повернулися 
до замків, які в цій країні зустрічаються в кожному селі, енергійно 
оборонялися, однак не змогли завадити підпалам своїх домівок і за-
хопленню худоби й кількох людей, які виявилися менш обізнаними 
зі справами Польщі, ніж навіть самі турки. 

Султан не став очікувати [сприятливих] умов та повів своє 
військо до Кам’янця, де пролунала канонада й було кинуто бомби, 
спочатку без особливого успіху. Перші підступи було здійснено без 
великих втрат, і тієї ж ночі вирито траншею: я ніколи не бачив таких 
чудових робіт. Татари разом із Дорошенком і пашею спостерігали за 
кампанією, щоб не допустити прибуття допомоги. Четвертого дня 
обложені запросили переговорів, армія майже вся побігла на контр-
ескарп, думаючи, що місто здається, але припинення вогню і здачі 
[міста] не домоглися впродовж дванадцяти днів через [отриману] до-
помогу. Заручників брали з обох боків, у замку сталася величезна 
пожежа, і багато людей, які необачно зібралися в натовп, було вби-
то. Обложені здійснили кілька вилазок співвідносно до своїх сил, а 
обложники не могли підшукати ділянку, що підходила б для міни, 
окрім місця, де вони знайшли стару мінну камеру, яку вони полаго-
дили, але вона вистрілила назад і вбила сто турків. Нарешті підходи 
до міста було захоплено й, оскільки місто не сподівалося на допо-
могу, [почувся] бій до здачі, заручників видали, щоб капітулювати, 
однак капітан артилерії, німець за національністю, у відчаї від втра-
ти цього міста підпалив порох, наявний у [значній] кількості. Про-
лунав жахливий вибух і укріплення перевернулися, що призвело до 
втрати восьмиста селян, які туди подалися зі своїми родинами, та 
понад чотирьох тисяч яничарів, рів при цьому заповнився загубле-
ними дітьми18, добра половина яких була похована під руїнами та 
численними пораненими. Каміння досягало ніг візира, [біля якого] 
були чотири заручники [з] міста, з яких одного було поранено [каме-
нем] у голову. Цих панів одразу ж схопили, і повелися би з ними зле, 
якби вони настійливо не просили візира відправити будь-кого з них 
з кимсь із турків, щоб розвідати причину цього випадку, присягаю-
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accident, jurant être contents de souffrir le dernier suplice s’ils êtoint 
trouués, ny aucun d’entre eux, coupables & causes de cet accident ; le 
Sieur Michlouiesky Gentilhomme d’intrigue & fort ciuil y fût enuoyé 
auec un Aga Turq qui recognu par la quantité des habitans & paysans 
êcrasés que l’accident êtoit arriué comme j’ay dit.

L’alarme fût universelle dans le camp, & les Cauales du grand 
Seigneur luy furent amenées pour s’en seruir à la seureté de sa 
personne, une partie des cheuaux & mulets du camp en prirent telle 
epouuante, que le reste du jour ne basta pas pour les rasseurer, enfin 
la confusion fût uniuerselle. Le lendemain le Visir me prît auec luy 
& deux autres personnes, & apres auoir fait occuper, les portes, corps 
de guardes & magasins entra dans la ville pour voir les Eglises & en 
ordonner pour être erigées en Mosquées, je luy servy d’interprete & 
plusieurs Gentilhommes & Demoiselles furent rauis de me revoir, je ne 
leur fus pas inutile, & obtins une partie des faueurs que je demandé pour 
leur seruice, particulierement pour Madame Konsky mere de Monsieur 
le Starosta & General de l’artillerie de Pologne, laquelle en son âge 
decrepite, & aueugle, eût la satisfaction de voir sa maison jusques à son 
depart exempte de logements & visites des Turqs. L’ordre êtant donné 
pour les Mosquées l’on commança de dêtruire les autels & images & 
a dêterrer les corps morts pour les jetter à la voirie & leur cendres au 
vent, le Turq disant qu’il prophaneroit sa priere la faisant sur les os 
d’un dgiahour ou chrêtien ; dans l’Eglise des Franciscains quelques 
Jannissaires deseuelirent le corps d’un Gentilhomme tué pendant le 
Siege & le promenoint par la Cour du Conuent luy tenant un bâton 
au fondement & un dans la bouche, le Superieur me dit qu’auant 
mourir nous voions resusciter & marcher les morts, Acmet Pacha grand 
thresorier me demanda ce qu’il disoit & l’ayant sceu reguarda cette 
action à laquelle il n’auoit pris guarde & fît chasser & maltraitter cette 
canaille. J’obtins l’enterrement de ce corps qui m’auoit êté cognu de 
son vivant.

Les Polonois furent surpris de ce voir traiter de la sorte car dans 
les capitulations qui leur furent données, & par les concessions faites 
aux Seigneurs Landskoronsky Euêque du lieu, & Potosky Palatin de 
la province, la conseruation de leurs Eglises, biens & maisons leur fût 
promise, ce qui ne fût obserué, mais bien des Eglises suffisantes leur 
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чи, що погодяться винести які завгодно тортури, якщо вони [всі] чи 
хтось із них виявиться винуватцем, спричинивши цю пригоду. Туди 
відправили пана Міхловецького, шляхтича, відомого інтригана, але 
досить поштивого, разом з турецьким агою, який за кількістю роз-
чавлених мешканців та селян визнав, що все відбулося так, як я й 
розповів.

У таборі була загальна тривога, і султану привели його кобил, 
якими він міг безпечно скористатися; частина коней та мулів із та-
бору були такі налякані, що їх не вдалося заспокоїти до кінця дня, і 
зрештою сум’яття обійняло всіх. Наступного дня візир взяв мене із 
собою та двома іншими особами і, після того як було зайнято бра- та двома іншими особами і, після того як було зайнято бра-та двома іншими особами і, після того як було зайнято бра- двома іншими особами і, після того як було зайнято бра-двома іншими особами і, після того як було зайнято бра- іншими особами і, після того як було зайнято бра-іншими особами і, після того як було зайнято бра- особами і, після того як було зайнято бра-особами і, після того як було зайнято бра- і, після того як було зайнято бра-і, після того як було зайнято бра-, після того як було зайнято бра-після того як було зайнято бра- того як було зайнято бра-того як було зайнято бра- як було зайнято бра-як було зайнято бра- було зайнято бра-було зайнято бра- зайнято бра-зайнято бра- бра-бра-
му, караульне приміщення та склади, в’їхав до міста, щоб оглянути 
церкви та наказати переробити їх на мечеті, я ж був при ньому пере- та наказати переробити їх на мечеті, я ж був при ньому пере-та наказати переробити їх на мечеті, я ж був при ньому пере- наказати переробити їх на мечеті, я ж був при ньому пере-наказати переробити їх на мечеті, я ж був при ньому пере- переробити їх на мечеті, я ж був при ньому пере-переробити їх на мечеті, я ж був при ньому пере- їх на мечеті, я ж був при ньому пере-їх на мечеті, я ж був при ньому пере- на мечеті, я ж був при ньому пере-на мечеті, я ж був при ньому пере- мечеті, я ж був при ньому пере-мечеті, я ж був при ньому пере-, я ж був при ньому пере-я ж був при ньому пере- ж був при ньому пере-ж був при ньому пере- був при ньому пере-був при ньому пере- при ньому пере-при ньому пере- ньому пере-ньому пере- пере-пере-
кладачем, і деякі шляхтичі й шляхтянки були дуже задоволені, знову 
побачивши мене, і не дарма, [адже я] був їм корисний і домігся мило- мене, і не дарма, [адже я] був їм корисний і домігся мило-мене, і не дарма, [адже я] був їм корисний і домігся мило-, і не дарма, [адже я] був їм корисний і домігся мило-і не дарма, [адже я] був їм корисний і домігся мило- не дарма, [адже я] був їм корисний і домігся мило-не дарма, [адже я] був їм корисний і домігся мило- дарма, [адже я] був їм корисний і домігся мило-дарма, [адже я] був їм корисний і домігся мило-, [адже я] був їм корисний і домігся мило-адже я] був їм корисний і домігся мило- я] був їм корисний і домігся мило-я] був їм корисний і домігся мило-] був їм корисний і домігся мило-був їм корисний і домігся мило- їм корисний і домігся мило-їм корисний і домігся мило- корисний і домігся мило-корисний і домігся мило- і домігся мило-і домігся мило- домігся мило-домігся мило- мило-мило-
стей, про які просив за їх службу, особливо для пані Конської, матері 
старости й генерала польської артилерії, яка у своєму похилому віці, 
[до того ж] сліпа аж до свого від’їзду мала привілей зберегти свій 
дім вільним від постою та набігів турків. Після наказу, відданого сто- вільним від постою та набігів турків. Після наказу, відданого сто-вільним від постою та набігів турків. Після наказу, відданого сто- від постою та набігів турків. Після наказу, відданого сто-від постою та набігів турків. Після наказу, відданого сто- постою та набігів турків. Після наказу, відданого сто-постою та набігів турків. Після наказу, відданого сто- та набігів турків. Після наказу, відданого сто-та набігів турків. Після наказу, відданого сто- набігів турків. Після наказу, відданого сто-набігів турків. Після наказу, відданого сто- турків. Після наказу, відданого сто-турків. Після наказу, відданого сто-. Після наказу, відданого сто-Після наказу, відданого сто-
совно мечетей, [турки] почали нищити вівтарі та ікони і викопувати 
мощі, щоб викинути їх на звалище, а їх попіл пустити за вітром. Тур-
ки говорили, що опоганили би свою молитву, здійснюючи її на ко-
стях одного з гяурів або християн; у францисканській церкві декілька 
яничарів викопали тіло шляхтича, вбитого під час облоги та протяг-
ли його подвір’ям монастиря, простромивши палкою задній прохід, 
а рот – з іншого боку. Настоятель сказав мені, що перш ніж померти, 
бачимо, як мертві воскресають і постають19. Ахмет паша, головний 
скарбник спитав мене, що той сказав, і, дізнавшись, звернув увагу на 
цю сцену, якої він не помітив, та наказав вигнати та піддати покаран-
ню цих негідників. Я отримав дозвіл на поховання тіла цієї людини, 
знаної мною за життя.

Поляки були здивовані, що з ними поводяться подібним чи-
ном, оскільки за умовами капітуляції, які їм надали, і [в результаті] 
поступок, зроблених панам Лянцкоронському, місцевому єпископу, 
і Потоцькому20, воєводі цієї провінції, їм обіцяли зберегти церкви, 
майно та будинки, що не було виконано, але все ж їм залишили до-
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furent données, le Russiens du rit Grec ayant êtés chassés des leurs pour 
seruir aux Polonois, ce qui les fâcha tellement qu’ils alerent en corps 
trouuer Haly Pacha de Silistrie Gouuerneur de la place pour le prier d’y 
loger plutost les chiens de sa Hautesse que de les donner aux Polonois, ils 
furent mal reçeus de cet Infidelle scandalisé de ce que des gens croiants 
tous en Christ en usoint de la sorte les uns enuers les autres. L’Eglise 
cathedrale dediée aux Apôtres S. Pierre & S. Paul fût faite Mosquée du 
nom de sa hautesse, celle des Jacobins de la Sultane sa mere, celle des 
Jesuites de l’Assequie Sultane, celle des Franciscains du grãd Visir, une 
Russiene de Moustapha Pacha maintenant Visir celles des Armeniens du 
Kaimacam, une autre du Defterdart, la maison de Ville du Janissaire Aga 
& les Carmes de Vany Effendy, tout ayant êté mis dans l’ordre requis les 
prieres publiques y furent faites, & les rejouїssances dans le camp pour 
la prise de la ville dont une bonne partie des Principaux sortirent à la 
reduction & furent auec le reste de sa guarnison qui consistoit en quatre 
cent hommes, conduits à Boutchas petite ville de Russie (assez forte) 
ou l’armée s’achemina en suite & le grand Defterdart auec ses troupes 
& quelques dêtachements l’a la attaquer, il n’eût jamais si chaud ny si 
peur car plusieurs des siens furent taillés en pieces proche de luy, & 
sans Madame la Palatine qui craignoit quelque mauuais traitement, 
ce Siege auroit duré plus de trois jours, ils se rendirent à bonne 
composition & aucun tort fût fait à leurs personnes. Ibrahim Pacha de 
Bosna attaqua peu a prés le chateau de Bousanof du Sieur Roudginsky 
qui le deffendit si vigoureusement que le Moussaip Moustapha Pacha 
qui voulut l’aller secourir auec ses troupes se trouua enueloppé d’une 
sortie qui l’auroit fait perir sans le secours qui luy ariua, ce qu’ayant 
sceu le grand Turq s’en approcha luy même, & un drapeau blanc ayant 
paru sur la muraille les Turqs crurent qu’ils vouloint se rendre & y 
accoururent en grande foule, mais ils furent bien etonnés qu’êtant aux 
aproches, il ce fît sur eux une dêcharge generale de la mousqueterie & 
artillerie de la place dont un tres grand nombre resterent sur le careau 
& deux valets de pied & trois Pages du Sultan tués auprés de luy, 
ce qui l’obligea de se retirer, l’on n’a pu scavoir si le drapeau blanc 
auoit êté mis pour parlemanter ou non, mais le lendemain quatriême 
du Siege sa Hautesse ayant fait aprocher des pieces de quarante huict 
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статньо церков, [а] русини грецького обряду були вигнані зі своїх 
[церков], щоб передати їх полякам, що розлютило їх настільки, що 
вони всі вирушили шукати Халіль-пашу Силістрії21, губернатора 
фортеці, і сказали йому, що краще розташувати там [у церквах] псів 
Його Високості, ніж віддати їх полякам. Цей невірний, шокований 
тим, що люди, які вірують у Христа, використовували його один про-
ти одного, погано прийняв їх. Кафедральний собор, присвячений св. 
апостолам Петру та Павлу, було перетворено на мечеть імені його 
величності, [церква] яковітів22 – матері-султанші, єзуїтів – султанші 
хасекі, францисканців – великого візира, руська – Мустафи-паші, 
теперішнього візира, вірменська – каймакама23, інша – дефтерда-
ра24, ратуша – аги яничарів25, кармелітів – Вани-ефенді. Коли було 
наведено необхідний лад, там було здійснено публічні молитви, і 
табір тріумфував з приводу взяття міста, значна частина начальників 
якого пішла після його падіння і разом із залишками гарнізону, що 
складався з чотирьохсот душ, підійшли до Бучача26, невеликого русь-
кого містечка (доволі укріпленого), куди потім попрямувала армія та 
головний дефтердар зі своїми військами й кількома загонами, щоб 
атакувати їх. Ніколи йому не було так гаряче та страшно, оскільки 
декого з його підлеглих розрубали на шматки зовсім близько від ньо- з його підлеглих розрубали на шматки зовсім близько від ньо-з його підлеглих розрубали на шматки зовсім близько від ньо- його підлеглих розрубали на шматки зовсім близько від ньо-його підлеглих розрубали на шматки зовсім близько від ньо- підлеглих розрубали на шматки зовсім близько від ньо-підлеглих розрубали на шматки зовсім близько від ньо- розрубали на шматки зовсім близько від ньо-розрубали на шматки зовсім близько від ньо- на шматки зовсім близько від ньо-на шматки зовсім близько від ньо- шматки зовсім близько від ньо-шматки зовсім близько від ньо- зовсім близько від ньо-зовсім близько від ньо- близько від ньо-близько від ньо- від ньо-від ньо- ньо-ньо-
го, якби не воєводша, яка боялася, що [турки] вчинять із нею зле, ця 
облога могла би протривати понад три дні. Вони здалися на гарних 
умовах, і головним особам міста не завдали жодної шкоди. Ібрагім 
паша Боснійський скоро атакував замок Будзанів27 пана Ружинсько-
го28, який так люто оборонявся, що фаворит Мустафа паша, який 
хотів прийти на допомогу зі своїми військами, опинився відрізаним 
від виходу, що призвело б до його загибелі, якби до нього не встиг-
ла допомога. Дізнавшись про це, султан сам під’їхав туди, і коли на 
стіні з’явився білий прапор, турки вирішили, що мешканці хочуть 
здатися, й вирушили туди великим натовпом, але, наблизившись, 
були сильно здивовані, [оскільки] в них було випущено залпи руш-
ниць та артилерійські снаряди фортеці, яких доволі багато залиша-
лося в бійницях, і два виїзних лакеї та три пажі султана були вбиті 
біля нього, що примусило його відступити. Було незрозуміло, чи був 
вивішений білий прапор для ведення переговорів; але наступного, 
четвертого дня облоги Його Високість підігнав 48-дюймові гармати 
та почав обстрілювати ними фортецю. Пан Ружинський, переконав-
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& comancé d’en faire battre la place, le Sieur Rouginsky fît arborer un 
Etandart blanc sur le rampart & battre la chamade voiant ne pouuoir 
resister à une si puissante armée, & les Turqs s’en êtant aperçeus y 
envoyorent plus prudemment que la premiere fois. Les otages furent 
donnés de part & d’autre, la capitulation fût que les familles nobles 
pouroint se retirer ou elles voudroint auec l’escorte qui leur seroit 
donnée, mais la place renduë le Sieur Rouginsky auec les quatre 
Principaux d’entre les Nobles furent conduits deuant le grand Turq, & 
comme ils approchoint les pauillons j’ouїs appeller le Boureau & sçeu 
que c’estoit pour les faire mourir. de quoy l’ayant aduerty à son arriuée 
afin qu’il s’y disposast, il ne pouuoit le croire ny s’imaginer qu’un si 
grand Prince pust manquer de parole, mais mes yeux luy ayant fait 
cognoitre le deplaisir que j’auois de sçauoir qu’il n’êtoit que trop vray, 
a peine eût il le tems de recommander son ame à Dieu, que le Boureau 
l’ayant fait mettre à genous luy fît baiser le pommeau de son êpée dont 
il luy rompit les dents & luy coupa la tête comme aussi aux autres.

Madame sa femme & ses enfans furent amenés en suitte & virent 
ces cruels spectacles êtandus deuant les yeux de sa Hautesse qui la reçeut 
humainement & la donna pour femme à Assan Aga autrefois Seigneur 
de Turcomanie auec ordre de la considerer, l’une de Mesdemoiselles 
ses filles fût cognuë du Sultan qui la tient dans le Sarail comme aussi 
les autres plus belles, & jeunes garçons dudit lieu, le reste de quarante 
huict Gentilhommes fût enuoyé en galere & leurs familles vendües au 
profit du grand Seigneur, la place dêmolie & les habitans enuoyés à six 
lieus de la dans un grand bourg apartenant au Seigneur Landskoronsky, 
ou peu de jours apres mourant de faim se mettoint sur les chemins priant 
les Turqs de les prendre & emmener. Pendant que sa Hautesse s’occu-
poit à faire prendre plusieurs chateaux de campagne (ceux qui portoint 
leurs clefs êtoint bien reçeus & les resistants saccagés & faits esclaues) 
Capelan, ou Tygre, Pacha de consideration fût enuoyé auec quarante 
mile hommes de troupes dêtachées, pour assieger Leopol capitale de la 
Russie noire, Gregorasky Prince de Valachie fut de la partie, cette ville 
quoy que peu forte resista vigoureusement pendant quinze jours mais 
voiant enfin qu’elle ne pouroit soûtenir ce siege si les Turqs reçeuoint du 
renfort, ils offrirent à Capelan quatrevingt mile ecus s’il vouloit desister 
de son entreprise, & disant n’auoir l’argent content promirent quatre 
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шись, що не може чинити спротив такому могутньому війську, на-
казав встановити білий штандарт на фортечнім мурі та дати сигнал 
про здачу, і турки, помітивши його, підійшли туди більш завбачливо, 
ніж вперше. Після того, як заручників з обох боків було поверну-
то, капітуляція відбулася таким чином, що шляхетські родини могли 
поїхати за своїм бажанням разом із охороною, яку буде їм надано. 
Але після здачі фортеці пана Ружинського з чотирма начальниками 
із шляхти привели до султана, і коли вони наблизилися до наметів, 
я почув, як покликали ката й зрозумів, що для того, аби стратити їх. 
Коли по прибутті його попередили про це, щоб приготуватися [до 
смерті], він не міг ні повірити в це, ані уявити, що такий могутній 
володар міг порушити слово. Але коли я виказав очима своє засму-
чення, з яким був вимушений визнати, що це було чистою правдою, 
йому ледве вистачило часу, щоб доручити свою душу Богу, як кат, 
опустивши його на коліна, змусив поцілувати голівку ефеса своєї 
шаблі, вирвавши його зуби та відрубавши, як і решті, голову.

Потім привели його жінку та дітей, і вони бачили це жорсто-
ке видовище, що розгорнулося перед очима його Високості, який 
прий няв її [жінку] людяно і віддав її за дружину Хасан азі, раніше 
володарю Туркменії, наказавши поважати її, одну з дочок помітив 
султан, що тримав її в сералі, як і інших найкрасивіших [дівчат] 
та хлопчиків з цього краю, решту ж із сорока восьми шляхтичів 
відправили на галери, а їх родини продали на користь султана. 
Фортецю зруйнували, а мешканців вислали на шість льє від неї до 
невеликого містечка, що належало пану Лянцкоронському29, де за 
кілька днів вони, помираючи від голоду, повзли по дорозі, благаючи 
турків взяти їх та відвести [з собою]. Доки Його Високість був 
зайнятий [організацією] взяття кількох заміських замків (з тими 
[мешканцями], що винесли ключі від них, повелися милостиво, а 
тих, хто чинив спротив, пограбували та забрали в неволю). Впливо-
вий паша Каплан, [що в перекладі означає] Тигр, був відправлений із 
сорокатисячними загонами для облоги столиці Чорної Русі30 Львова, 
[що відбувалася] за участі Грегораського31, князя Валахії. Це місто, 
хоча й зле укріплене, впродовж двох тижнів відчайдушно протисто-
яло, але [мешканці], побачивши, що місто не витримає облоги, якщо 
турки отримають підкріплення, запропонували Каплану вісімдесят 
тисяч талярів за відмову від його намірів, [однак] означивши, що 
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de leurs cytoiens pour seureté, Capelan en ayant aduerty la Porte eût 
ordre d’accepter la condition dautant plus qu’il auoit êté asseuré que les 
Deputés de Pologne êtoint proche pour venir traitter une paix auec sa 
Hautesse, & des Passeports furent liurés pour leurs seuretés. Les quatre  
otages de Leopol furent donnés un de chacque communauté qui compo-
sent l’Etat de la ville asçauoir un Polonois, un Allemand, un Russien & 
un Armenien & ces quatre miserables du tiers Etat furent sacrifiés pour 
le bien commun ; il en reste encore trois aux sept tours de Constanti-
nople ou ils finiront, en apparence, leur jours comme a fait leur cama-
rade la somme promise n’ayant êté payée, & ne le sera jamais.

Monsieur le grand General Sobiesky s’êtoit cependant mis en 
campagne auec dix mile hommes de lite pour aller forcer quelque 
quartier des assiegeants & secourir la place, mais Dieu qui pourvoioit 
à la seureté de la ville voulût que l’invincible courage de ce General 
fût employé contre les Tartares qui êtant entrés jusque dan la vieille 
Pologne auec quatre vingt mile hommes s’en retournoint auec plus 
grand nombre d’esclaues qui furent deliurés par la victoire qu’il 
remporta sur ces Barbares qui laisserent la campagne couuerte de 
leurs morts & leurs Chefs prisoniers entre autres un frere du Kham 
& Mahomet Mourza l’un des plus considerables de Tartarie, nôtre 
heros eût continué son dessein s’il n’eût pas eu deux semblables 
rencontres auec d’autres parties Tartares, qui n’en eurent pas 
meilleur marché, & ne purent êuiter les effects du courage de ce 
foudre de guerre, qui auec si peu de gens auroit sans doute fait sentir 
le même aux Turqs deuant Leopol d’ou ils se retirerent par l’accord 
que j’ay dit, & par l’arriuée des quatres Ambassadeurs du Roy Michel 
qui conclurent la paix au Camp sur le Niester ou il fût aresté que la Po-
dolie resteroit aux Turqs & les Cosaques rebelles sous leur protection, 
& des troupes furent envoyées dans toutes les places pour les occuper 
jusqu’au nombre de cinquante cinq chateaux & quelques vilottes Kami-
niesky & Bar êtant seules considerables & de la Couronne, la derniere 
êtoit Starostie du grand Sobiesky & fût donnée aux Tartares Lipes na-
tion qui s’êtoit retirée de Lithuanie ou elle auoit demeuré, viuant selon 
l’Alcoran, depuis plus d’un siecle qu’elle fût enuoyée aux secours des 
Polonois. L’Ukraine fût laissée à Dorosinko, sous la protection du Turq 
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не мають таких грошей, пообіцяли чотирьох своїх співгромадян у 
якості гарантії. Каплан, повідомивши Порту, отримав наказ прийня-
ти цю умову, тим більше, що депутати від Польщі схилялися до по-
чатку переговорів про мир з Його Високістю, і задля їх безпеки їм 
вже було видано паспорти. Зі Львова видали чотирьох заручників, 
по одному з кожної громади, що складають населення міста, тобто 
поляка, німця, русина та вірменина, і цих чотирьох нещасних від 
третього стану принесли в жертву заради загального добра; троє 
все ще залишаються в Семивежному замку32 в Константинополі, де 
вони, вочевидь, закінчать свої дні так само, як і їх товариш, оскільки 
обіцяну суму не було й ніколи не буде виплачено.

Тим часом великий полководець Собеський почав кампанію 
з відбірним десятитисячним [військом], щоб взяти боєм стоянку 
обложників та прийти на допомогу фортеці, але Господу, який дбав 
про безпеку міста, було завгодно, аби непереможна сміливість цьо-
го командувача була спрямована проти татар, що, досягши кордонів 
старої Польщі з вісімдесятитисячним військом, повернулися звідти, 
захопивши численних рабів, яких було звільнено внаслідок пере-
моги, одержаної над цими варварами, що залишили поле [битви], 
вкрите своїми полеглими воїнами, а їх зверхники потрапили в полон, 
у тому числі один з найвпливовіших татар – брат хана і Магомет 
Мурза. Наш герой продовжив би здійснення свого плану, якби йому 
не довелося зітнутися з двома іншими татарськими загонами, які не 
відбулися так легко й неминуче відступили перед хоробрістю цього 
блискучого полководця, що з такими малими силами, безсумнівно, 
показав би те саме й туркам піді Львовом, звідки вони відступили 
за угодою, про яку я розповідав. По прибутті чотирьох послів коро-
ля Міхала, які уклали мир у таборі на Дністрі, було вирішено, що 
Поділля залишиться за турками, повсталі козаки – під їх протектора-
том, [а] війська було відправлено для взяття фортець, і [вони зайняли] 
п’ятдесят п’ять замків та кілька містечок, з-поміж яких Кам’янець 
та Бар були єдиними значними серед [міст] приналежних до Коро-
ни. Останній був староством великого Собеського і перейшов до ли-
товських татарів – народу, який прийшов з Литви, де він мешкав, 
живучи згідно з Кораном, понад століття, і який було відправлено 
на допомогу полякам. Україна залишилася за Дорошенком під про-
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& vingt trois mile ducats promis annuellement à la Porte, il fût conclu 
dans le même traité que les Prestres & Nobles restés dans Kaminiesky 
pouroint sortir auec leurs biens ce qui fût executé sans contradiction, 
j’accompagnay Madame Konsky jusqu’a une demie lieuë de la ville 
elle auoit pris dans son carosse la femme de Monsieur Potchasky mon 
amy particulier qui auoit donné le sien à leurs Demoiselles & suiuantes. 
Boudchas & quelques chateaux de Russie furent rendus aux Polonois 
& Madame la Palatine qui n’y êtoit pas sans crainte s’en retourna auec 
Messieurs les Ambassadeurs qui y furent conduits par Ibrahim & Mehe-
met Pachas, ainsi chacun se retira fort content particulierement le Turq 
qui aprehendoit une mechante fin de campagne à cause de l’automne, 
ou l’on êtoit dêja, ce qui ne luy auroit pas manqué sans ce traité car peu 
de troupes l’auroint pu battre, les Turqs ny leurs cheuaux ne vaillant 
rien dans cette saison (froide en ce paїs là) comme l’hyver alieurs.

Les plus êclairés d’entre les Turqs se douterent bien que ce traitté 
si desauantageux, à la gloire d’une nation qui leur a si souuent donné la 
paix, ne subsisteroit pas longtems, aussi ne fit il, cat les articles portés 
par Messieurs les Ambassadeurs ne furent acceptés de la Diette & 
particulierement le grand Sobiesky si opposa & marcha le même hyuer 
auec ce qu’il auoit d’armée & chassa les Infidelles de plusieurs endroits, 
& en fît passer un grand nombre au fil de l’êpée, dequoy la Porte ayant 
êté auertie, L’Abißin Ussaim Pacha de Silistrie fût commandé auec tous 
les Pachas & Beigs de la Romelie, de s’acheminier auec leurs troupes au 
bord du Niester & de s’y fortifier pour empêcher les Polonois d’entrer 
en Moldauie & tanter le passage du Danube, sa Hautesse ayant resolu 
de faire circoncire son Fils la même année, trentetrois compagnies de 
Janissaires y furent enuoyées auec un General, les quatre cors des petits 
Sphahys quantité d’artillerie & de sa milice, les Pachas de Dealbequir 
ou Mesopotamie celuy d’Anatolie & plusieurs Beigs si joignirent comme 
aussi les Princes de Valachie & Moldauie, & toute cette armée sous le 
commandement du susdit Ussaim ne fît aucun exploit considerable n’ayant 
ruiné que quelques vilages, & s’êtant retiré de bon heure se fortifia sur les 
rives du Niester ou il fut attaqué la veille de sainct Martin, par quelques 
escarmouches & le jour ses retranchements attaqués en forme & forcés, 
Soliman Vice Roy de Bude à la tête de quatre mile cheuaux, y fît des 
mieux & eut trois cheuaux tués soubs luy, mais enfin perit auec les 
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текторатом Турчина33, а Порті було обіцяно двадцять три тисячі 
дукатів щорічно, у тому ж трактаті34 було обумовлено, що священи-
ки та шляхта, що залишалися в Кам’янці, зможуть залишити його зі 
своїм майном, що й було здійснено без перешкод. Я супроводжував 
пані Конську, доки ми не від’їхали на півльє від міста, вона взяла 
до своєї коляски дружину пана Почацького, мого особистого друга, 
який віддав свою [коляску] донькам та служницям. Бучач та кілька 
руських замків було повернуто полякам, а воєводша, яка знаходилася 
там не без страху, повернулася звідти із панами послами, яких туди 
супроводжували паші Ібрагім і Мехмед, таким чином усі залишилися 
цілком задоволені, особливо Турчин, який побоювався, що кампанія 
погано закінчиться через [прийдешню] осінь, чого йому не вдалося б 
уникнути без цієї угоди, оскільки боєздатною була б лише незначна 
частина війська, адже ні турки, ні їх коні нічого не варті в цю пору 
року (холодну в цьому краї) як зима в інших місцевостях.

Найбільш освічені серед турків дуже сумнівалися, що ця угода, 
така невигідна [для поляків], укладена на славу народу, який так часто 
пропонував їм мир, проіснує довго, і так і сталося, оскільки статті, 
запропоновані послами, не були прийняті сеймом, а найбільше за-
перечував проти них великий Собеський, і тієї ж зими він виступив 
у похід із військами, що залишилися в нього, та вибив невірних з 
кількох місцевостей і багатьох перерізав. Коли в Порті дізналися про 
це, абіссінському паші Хусейну було наказано разом з усіма пашами та 
беями Румелії вирушити зі всіма своїми військами на берег Дністра й 
укріпитися там, щоб завадити полякам увійти в Молдавію й спробу-
вати перейти Дунай. [Оскільки] того ж року Його Високість вирішив 
зробити обрізання своєму синові, туди відправили тридцять три 
роти яничарів з воєначальником, чотири корпуси молодших сипахів, 
артилерію і його рушення, [до них] приєдналися паші Діярбакиру, або 
Месопотамії, Анатолії і деякі беї, рівно як і князі Валахії та Молдавії, і 
все це військо під командуванням вищевказаного Хусейна не здійснило 
нічого значного, зруйнувавши лише кілька сіл і, жваво відступивши, 
укріпилося на берегах Дністра, де в переддень св. Мартина [з Хусей-
ном] відбулося кілька сутичок, а вдень його оборонні спорудження 
були жорстко атаковані й взяті силою. Віце-король Буди Сулейман на 
чолі чотирьох тисяч вершників був з-поміж кращих, під ним було вби-
то троє коней, але зрештою він загинув разом зі своїми [воїнами] від 
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siens, par les mains des Houssarts Polonois conduits de l’invincible 
General Sobiesky le reste des Infidelles n’en eut pas meilleur marché, 
le General de l’Infanterie & celuy de l’artillerie y furent tués & deux 
Commandants des petits Sphahys un autre prisonnier auec deux jeunes 
freres Pachas, nommés Charsouar Oglouler, outre un grand nombre 
d’Officiers & autres Turqs & la quantité qui se noya voulant passer le 
Niester à la nage, le pont ne leur ayant pu suffire.

Le Prince de Moldauie prefera la crainte de Dieu à son 
gouvernement & se retira auec quelques uns des siens aupres du grand 
General Sobiesky & combatit auec luy laissant son paїs, ou entroit 
Capelan Pacha pour se venir joindre à Ussaim, le Prince Demetrius, 
pour lors petit General, poursuiuoit les fuyards, & le grand n’auroit 
pas manqué d’acheuer de les exterminer, si la nouuelle de la mort du 
Roy Michel, Prince de rare vertu & devotion, ne fusse arivée à Leopol 
ce qui obligea ce Generalissime de si en aller pour mettre ordre aux 
affaires du Royaume, & le Prince Demetrius retourna aprés auoir fait 
furtiuement, & de nuict, dêcamper le Capelan, il laissa guarnison dans 
toutes les places fortes, de Moldauie & à Kotchin qu’il avoit pris aprés 
la bataille, puis se joignit à la Cour & de là à Varsouie fût d’un commun 
consentement êlû Roy d’un paїs qui luy doit sa liberté, il auoit fait 
porter auec luy les Etandarts & drapeaux des Turqs, qui auec tout leur 
bagage luy êtoint restés entre les mains, son dessein auoit êté d’en 
faire present à celuy qui seroit êlu Roy, mais son merite l’ayant êleué 
sur le thrône il les presenta à l’Eglise de sainct Jean, principale du 
lieu, les Turqs eurent une joye nompareille d’entendre qu’il s’en étoit 
retourné en Pologne, car la nouuelle de ses victoires êtant paruenuë aux 
oreilles de sa Hautesse elle s’enfuit de Silistrie sur le Danube jusques 
à vingt lieus dans le paїs, & l’alarme fût jusques en Andrianople, il est 
constant que le victorieux auroit porté la terreur jusques dans le Sarail 
de l’Ottoman si la raison deduite ne l’en eût empêché.

Capelan qui s’êtoit retiré pour êuiter ce qu’il pouuoit attandre 
d’un General vigoureux & plain de feu cõme Monsieur le Prince 
Demetrius, se raprocha de Jatsy d’où l’armée Polonoise auoit emporté 
& pris quantité de bagage & de magazins que les Infideles y auoint 
laissé, Ussaim Pacha, le borgne, y fût aussi enuoyé auec plusieurs 
anfans perdus tant des Sphahys que des Jannissaires, les Polonois 
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рук польських гусарів під проводом непереможного Собеського. Не 
краща доля дісталася й решті невірних, були вбиті командувачі піхоти 
та артилерії й два командири молодших сипахів, [ще одного] було за-
хоплено в полон з двома молодими братами пашами, що звалися Чар-
ши Оуллари35, окрім численних офіцерів та інших турків і кількох по-
тонулих, які намагалися пересікти Дністер плавом, оскільки міст був 
завузький для них і не міг вмістити всіх.

Князь Молдавії вище свого правління поставив страх перед 
Господом і з кількома своїми наближеними перейшов на бік вели-
кого полководця Собеського і бився разом з ним, залишивши свою 
країну, куди увійшов Каплан паша, щоб об’єднатися з Хусейном. 
Князь Деметрій, на той час незначний воєначальник, переслідував 
втікачів, а великий [Собеський] не втратив би можливості остаточ-
но їх знищити, якби у Львові не отримали новину про смерть коро-
ля Міхала36, правителя виняткових чеснот та благочестя, що змусило 
цього генералісимуса поїхати звідти, щоб привести до ладу справи 
королівства, а князь Деметрій повернувся, після того як змусив потай-
ки вночі Каплана згорнути табір. Він [Собеський] залишив гарнізони 
в усіх фортецях Молдавії та в Хотині, який він взяв після битви, потім 
приєднався до двору і там, у Варшаві, був до загального задоволен-
ня обраний королем країни, зобов’язаної йому своєю свободою37. Він 
забрав із собою штандарти і знамена турків, що залишилися в його 
руках разом зі всім майном, задум його полягав у тому, щоб подару-
вати їх тому, кого буде обрано королем, але після того, як його чесно-
ти піднесли на трон, він подарував їх катедрі святого Яна, головному 
храму міста. Турки відчули небувалу радість, почувши, що він повер-
нувся до Польщі, оскільки, щойно новина про його перемоги досягла 
слуху Його Високості, він втік із Силістрії на Дунаї на двадцять льє 
[вглиб] країни, і смута досягла Андріанополя; без сумніву, що перемо-
жець навів би жах аж до сераля султана, якби вище означені причини 
не стали йому на заваді.

Каплан, відступивши, щоб уникнути того, чого можна було 
очікувати від рішучого та повного запалу генерала, яким був князь 
Деметрій, підійшов до Ясс, звідки польська армія захопила з боєм 
та забрала із собою майно та запаси, залишені там невірними. Ху-
сейн паша Кривий, був також відправлений туди разом із кількома 
дозорцями як сипахами, так і яничарами. Поляки, зайняті виборами 
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occupés à l’election d’un Roy ne firent rien de considerable pendant 
cet hyver là, durant lequel les Turqs, aprés auoir êté plusieurs fois 
repoussés de deuant les places qu’ils tenoint en Moldauie, s’en 
rendirendirent anfin maîtres par l’abandon qu’en firent les troupes 
Allemandes qui y êtoint depourveües de viures, ce qui les obligea de 
se rendre au Prince de Moldauie qui les auoit encore l’an passé pour 
guardes de son chateau de Jatsy, les Turqs ont du depuis demoly ces 
places, & Kalga Sultan frere du Tartare Han hyuerna auec ses troupes 
dans les parties de Moldauie & Valachie les plus voisines du Niester, 
il n’y a genre de cruauté qu’il n’exercât contre ces peuples sujets de la 
porte Ottomane, les hommes êtoint pendus aux soliues & leurs femmes 
& filles violées sous leurs pieds, & s’en retournant en emmena plus de 
dix mile esclaues, desquels peu ont êté mis en liberté quoy que l’ordre 
de la Porte eût êté publié pour leur restitution.

Sa Hautesse auec ses Visirs resta cette campagne là sur les riues 
du Danube & hyuernerent dana la Silistrie, ou les Sphahys à faute de 
payement se resolurent de faire du desordre, & vingt quatre d’entre eux 
allerent aux fenêtres du Defterdart demander leur solde, mais ce ministre 
voiant que le nombre s’augmentoit, se sauua par une porte secrete & alla 
trouuer le grand Visir qui envoya d’abord cent mile êcus à l’Aga des 
Jannissaires pour l’empêcher d’être du partys, à quoy il êtoit fortement 
sollicité, & s’il eût ambrassé tous les Visirs auroint êtés passés au fil de 
l’epée. Ils marchoint tous deguisés par la ville de Babadag (où ce bruit 
ariua,) mais les corps de guarde ayant êté redoublés les mêcontents se 
retirerent laissant six des leurs, qui furent êtranglés en secret.

La Porte attandoit auec impatiance Ussaim Aga Capigy Baschy du 
grand Visir qui auoit êté enuoyé en Pologne auant la bataille, & passant 
par le camp du grand Marêchal (qui le fît conduire au Roy Michel,) il s 
êtonna de voir une si belle armée, & encore plus quand cet Heros luy dit 
qu’il alloit battre l’armée de son Sultan. Les Turqs souhaittoint la paix 
d’une passion incroyable, mais n’y ayant point d’apparance les milices 
furent assemblées de toutes parts, & celles même de Damas & du grand 
Caire, y vinrent sous le commandement d’Ibrahim qui en êtoit Pacha, 
le grand Seigneur auoit enuoyé son Ecuyer pour Ambassadeur vers 
l’Empereur du desert (Chul Padecha) pour en auoir dix mile Arabes ; 
mais cette nation ayant sçeu que les contrées où il faisoit la guerre êtoint 
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короля, не вчинили нічого значного цієї зими, впродовж якої турки, 
після того як кілька разів їх було відкинуто з фортець в Молдавії, 
які вони утримували, нарешті заволоділи ними внаслідок відходу, 
здійсненого німецькими військами, які не мали продовольства, що 
примусило їх здатися князю Молдавії, який ще минулого року вико-
ристовував їх як сторожу свого замку в Яссах. З тої пори турки, пев-
но, зруйнували ці фортеці, і Калга султан, брат татарського хана, 
зимував зі своїми військами у найбільш наближених до Дністра 
місцевостях Молдавії та Валахії, і немає такого роду жорстокості, 
яким би не брали на тортури ці народи, піддані Оттоманській Порті: 
чоловіків вішали на балках, а їх жінок та доньок ґвалтували під їх 
ногами, а повертаючись звідти, він привів [із собою] понад десять 
тисяч рабів, з яких небагатьох випустили на волю, хоча Порта видала 
наказ про їх повернення.

Його Високість зі своїми візирами закінчив цю кампанію там, на 
берегах Дунаю та перезимував у Силістрії, де сипахи через відсутність 
коштів наважились влаштувати безладдя, і двадцять чотири з-поміж 
них підійшли до вікон дефтердара вимагати свою платню, але цей 
посадовець, побачивши, що їх більшає, зникнув через таємні двері 
й попрямував до великого візира, який спочатку надіслав сто тисяч 
талярів азі яничарів, щоб той не перейшов на бік [змовників], про 
що його наполегливо просили, і якби він пристав до них, то всі візирі 
були б перерізані. Вони рухались потай через місто Бабадаґ38 (куди 
дійшла чутка про це), але після того, як сили караульних частин було 
подвоєно, невдоволені втекли, залишивши шістьох зі своїх, що були 
таємно задушені.

Порта із нетерпінням чекала на великого візира капиджі-баши 
Хусейна агу, якого відправили до Польщі на битву, і, проїжджаючи 
через табір великого маршала39 (який супроводив його до короля 
Міхала), він був заскочений, побачивши настільки чудову армію, і 
ще сильніше здивувався, коли цей герой сказав йому, що збирається 
розбити військо його султана. Турки з надзвичайним запалом зажа-
дали миру, але оскільки до нього було задалеко, з усіх сторін збира-
лося ополчення, і навіть з Дамаска і великого Каїра прийшли війська 
під проводом Ібрагіма, який був там пашею. Султан відправив свого 
зброєносця в якості посла до володаря пустелі, щоб отримати від ньо-
го десять тисяч арабів; але цей народ, дізнавшись, що в краю, де йшла 
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tres froides, ils n’y voulurent pas aller êtant accoutumés à une region si 
chaude qu’elle ne leur permet de porter des hardes que pour couurir leurs 
parties. Cette armée capable d’êpouuanter plusieurs royaumes (êtant fort 
nombreuse à cause de la quantité des gens inutils) passa le Danube aprés 
auoir fait manger l’herbe aux cheuaux, & continua sa route jusques à 
trois journées du Niester en intention de le passer à Kotchin pour aller 
porter son effroy jusques dans le sein de la Pologne ; mais la Porte 
ayant êté auertie qu’une puissante armée Moscouite attaquoit Cherin 
principale forteresse du rebelle Dorosinko, & que la dite armée (selon 
les conuentions entre les Roys de Pologne & grand Ducs de Moscouie 
Empereurs de la Russie blanche) deuoit s’unir à la Polonoise, ou agir 
d’alieurs pour son secours ; un grand Diuan fût tenu, & les Infidelles 
qui deuoint venger le sang des leurs rêpandu en si grande abondance à 
Kotchin, & regagner leur Etandarts & bannieres, se contanterent de lais-
ser la Pologne à gauche, & d’aller faire un pont, au dessous du chateau 
de Choroka, pour y passer le Niester, & aller dêtruire les lieux dont je 
vais parler, les accusant d’auoir eu intelligence auec les Moscouites ; il 
y fût construit mais fort êtroit, l’armée fût cinq jours a le passer, Ibrahim 
Pacha du Caire auec les troupes qu’il auoit ammenées passa le premier, 
& alla attaquer des rochers sur le bord du fleuue, ou plusieurs paysans 
s’êtoint retirés auec leurs familles ; il n’y auoit que de petites ouuertures 
pour entrer dans ces Cauernes, & ces miserables qui n’auoint dequoy 
s’y deffendre, êtoint contraints, par la fumée qu’on y faisoit, d’en sor-
tir comme des renards de leurs tanieres, les autres en êtoint dênichés  
comme des moineaux d’une muraille, & heureux ceux qui tomboint dans 
l’eau ou à terre sans toucher sur mile pointes aduancées des rochers, qui 
en froisserent & mirent à mort plus de deux cent auant qu’être aux pieds 
des Infidelles qui auoint dressé des êchelles pour arriuer à ces funestes 
trous, d’où plusieurs tomboint auec leur rapt, & finissoint la vie ensemble ; 
de 800. hommes, femmes & anfans il n’y en eût que cinquante deux 
qui sauuerent la vie perdant la liberté. Deux autres petites places furent 
traitées de la sorte, & le petit Kaminiesk, chateau de deffence fût atta-
qué par le même Ibrahim Pacha, & ceux de Romelie, Bosna, & Silis-
trie auec vingt Odas de Jannissaires, les anfans perdus des Sphahys, & 
plusieurs autres dêtachemẽts & volontaires, qui se trouuent toûjours en 
grand nombre, lors qu’il s’agit de buttiner, la place fût vigoureusement 
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війна, дуже холодно, не захотів туди йти, звикнувши до таких теп-
лих місць, що вони носили своє дрантя лише для того, щоб прикрити 
свій сором. Це військо, здатне налякати кілька королівств (через свою 
численність з причини чималої кількості незайнятих людей), пере-
йшло Дунай, згодувавши коням траву, і продовжило свій шлях, доки не 
опинилося в трьох днях дороги до Дністра, маючи намір перейти його 
в районі Хотина, щоб навести жах аж у самім осерді Польщі; але після 
того, як Порта отримала попередження, що потужна армія московитів 
атакувала Чигирин, основну твердиню бунтівника Дорошенка, і що 
зазначене військо (згідно до конвенцій між королем Польщі й великими 
князями московськими та імператорами Білої Русі)40 має об’єднатися з 
польським або ж сприяти йому, було скликано великий диван, і невірні, 
які мали помститися за кров співвітчизників, так рясно пролиту в 
Хотині й повернути собі свої штандарти й знамена, обмежились тим, 
що облишили польські терени ліворуч [себе] й вирушили споруджувати 
міст під замком Сороки41, щоб перейти по ньому Дністер і плюндрувати 
землі, про які я ще оповім, звинувачуючи їх [мешканців] у тому, що 
вони перебували в змові з московитами. Там було побудовано міст, 
але досить вузький, армії знадобилося п’ять днів, щоб пройти через 
нього. Ібрагім паша Каїрський з військами, які він привів, пройшов 
його першим, і попрямував до стрімчаків на березі річки, де сховалися 
деякі селяни зі своїми родинами. Увійти до цих печер можна було 
лише через невеликі лази, і ці беззахисні бідаки, через напущений 
[турками] дим, були змушені вийти, подібно до лисів, зі свого сховку, 
інших же вийняли зі стін, мов горобців із гнізд, і щасливі ті, хто впав 
у воду або на землю, уникнувши тисячі гострих вістер, націлених на 
стрімчаки, що зранили та заподіяли смерть понад двом сотням [осіб], 
перш ніж ті опинилися біля ніг невірних, які встановили драбину, щоб 
дотягтися до цих згубних нір, звідки деякі [турки] падали зі своєю 
здобиччю й разом закінчували життя; з 800 чоловіків, жінок та дітей 
лише п’ятдесят дві особи зберегли життя, втративши свободу. З двома 
невеличкими фортецями вчинили подібно, і невеликий оборонний 
замок Кам’яниця42 був атакований тим же Ібрагімом пашею й пашами 
Румелії43, Боснії та Силістрії з двадцятьма одами44 загублених дітей45 
яничарів і сипахів, та кількома іншими загонами і добровольцями, 
яких завжди знаходиться безліч, коли мова заходить про те, аби 
отримати здобич. Фортеця відчайдушно захищалася силами своїх 
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deffenduë par ses habitants, le Bourg brûlé, le chateau forcé aprés cinq 
jours de resistance, qui coûta quatre mile hommes aux Infidelles, qui 
passerent au fil de l’êpée tous les hommes & une partie des femmes, le 
Seigneur du chateau êtoit au seruice du Moscouite, il y auoit laissé une 
sienne sœur qui voyant desja les Turqs sur les murailles, se retira dans sa  
chambre, où elle s’orna de tout son mieux, croyant en cet êtat pouuoir 
sauuer la vie ; Elle fût prise en effect par un jeune Aga, de nation Geor-
gienne, qui ne l’auroit pas mal traitée, mais les milices ayant sçeu qu’elle 
êtoit sœur du Seigneur de ce lieu, la taillerent en mile pieces, pour ven-
ger le sang de leur camarades, & comme c’êtoit au commencement de 
la campagne, personne n’aimoit à se charger d’esclaues, ce qui causa 
la mort de plusieurs, & les plus petits enfans êtoint abandonnés par les 
champs, où j’en ay veu être mangés en vie par les chiens & porceaux, 
une belle fille ne se vendoit alors que dix êcus.

Ladigin, place asses considerable, particulierement la citadelle, 
fût inuesty par les mêmes troupes, en attandant sa Hautesse, qui s’y 
deuoit joindre deux jours apres, mais les soldats & habitants de ce lieu 
firent de si vigoureuses sorties, qu’il les obligerent de s’en retirer à trois 
quarts de lieus loing, proche un bois où plus de huit cent infideles furent 
tués par les ambuscades qui y auoient êté mises ; Le grand Seigneur 
arriuant, ces peuples se retirerent dans leur citadelle abandonnant leur 
ville, qui fût incontinent mise en cendre, & ladite citadelle attaquée en 
forme. A l’ouuerture de la tranchée les assiegés firent une sortie, où 
il perit beaucoup de Turqs, le même arriua le lendemain apres midy, 
j’y reçeu un coup de fleche ayant êté obligé de me trouuer aupres du 
Visir ; anfin la guarnison ne consistant qu’en paysans & en neuf cent 
soldats de Circo qui retournant de partie s’y êtoint retirés, n’ayant pû 
trouuer passage, a cause de l’armée Tartare qui battoit la campagne, & 
n’ayant de munitions que ce qui se porte en semblables rencontres, ils 
se virent au troisiême jour sans auoir de quoy charger deux fois leurs 
mousquets, & ne purent se seruir d’artillerie, à cause de leur peu de 
munitions ; ils tanterent de tout leur mieux de forcer de nuit un quartier, 
par une sortie generale, pour pouuoir en suitte passer le Boug, qui coule 
au pied dudit lieu, & se sauuer dans les bois ; mais les guardes ayant êté 
redoublées sur le soupçon que l’on auoit de leur dessein, il ne put être 
executé. Un marchand Grec de Constantinople, qui se trouuâ dans la 
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мешканців, містечко було спалено, замок – взято після п’яти днів 
спротиву, який коштував невірним чотирьох тисяч воїнів, вони ж 
перерізали всіх чоловіків та жінок. Начальник фортеці перебував на 
службі в московитів, залишивши там свою сестру, яка, побачивши, 
що турки вже на мурах, повернулася до покою, де вбралася в усе 
найліпше, вважаючи, що в такому вигляді вона зможе врятувати своє 
життя. І справді, її захопив молодий ага грузинської національності, 
що не повівся би з нею зле, але ополченці, довідавшись, що вона є 
сестрою начальника цього містечка, розрубили її на тисячу шматків, 
щоб помститися за пролиту кров своїх товаришів. Оскільки це було 
на початку походу, ніхто не хотів обтяжувати себе рабами, через що 
загинуло чимало людей, а найменших дітей кинули в поле, де, як я 
бачив, їх живцем з’їли собаки та свині, а за вродливу дівчину давали 
тоді лише 10 талярів.

Ладижин, доволі значне містечко, а особливо фортеця, був 
оточений тими самими військами в очікуванні Його Високості, який 
мав до них приєднатися за два дні, але солдати й мешканці цього 
містечка настільки затято здійснювали вилазки, що це змусило турків 
відійти на відстань три четвертих льє, ближче до лісу, де більше 
восьмиста невірних були вбиті [людьми], там чатували. По прибутті 
султана ці люди повернулися до своєї цитаделі, покинувши місто, 
тієї ж миті обернене на попіл, а фортецю було атаковано за всіма 
правилами. Після відкриття траншеї обложені здійснили вилазку, 
внаслідок якої загинуло багато турків, те саме сталося й наступного 
дня після полудня, в мене влучила стріла, оскільки я мав знаходитися 
біля візира. Нарешті, гарнізон, що складався із самих лише селян та 
дев’ятисот воїнів Сірка46, повертаючись після вилазки, відступив, 
не зумівши знайти прохід через татарське військо, яке здійснювало 
виїзди для отримання відомостей про ворога, і, оскільки вони не мали 
припасів, які беруть із собою для подібних сутичок, [то] на третій 
день побачили, що їм немає чим двічі зарядити мушкети, і що через 
нестачу снарядів вони не можуть використовувати артилерію. Вони 
доклали всіх зусиль, намагаючись вночі форсувати стоянку [турків] в 
результаті загальної вилазки, щоб потім пересікти Буг, який протікає в 
підніжжі означеного місця, і врятуватися в лісах, але оскільки охорону 
[турків] було подвоєно через підозри відносно замисленого, цей задум 
не міг здійснитися. Грецький купець з Константинополя, що опинився 
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place, reuenant de Moscouie auec quatre cent mile ecus de Zebelines, 
se fît fort de leur faire donner une bonne capitulation, pensant encore 
trouuer le grand Interprete Panaioty, son parent, du quel il ignoroit 
la mort, il sortit de la place & procura premierement la seureté de ses 
marchandises, qui luy fût donnée moyennant cinquante mile ecus qu’il 
promit au Visir ; la libertié & fauue conduit fût promis à la milice s’ils 
se rendoint sur le champ, les quatre principaux vinrent traitter auec 
le Visir, il fût arresté qu’ils sortiroint auec le bâton blanc pour être 
conduits où ils voudroint, & que les habitants seroint faits esclaves 
au profit de la porte, auec condition, qu’une famille ne pouroit être 
separée, mais venduë à un seul achetant ; ny l’un ny l’autre article 
fût observé, car le lendemain ces neuf cent soldats furent enchênés & 
envoyées en galere, & ces miserables peuples donnés au pillage, mais 
la plus grande partie mise à mort par la brutalité de ces barbares, j’y 
vis vendre le pere la mere un garçon & une fille de dix sept à dix huit 
ans, pour vingt cinq ecus, cette citadelle fût conservée pour facilier 
les conuois. Jampoly petite place, fortifiée d’une terrasce pallisadée, 
se defendoit cependant contre cinq Pachas qui êprouuerent de telle 
sorte la vigeur des assiegés, qu’ils furent obligés de demander trois 
fois du secours au grand Visir, qui leur en enuoya auec de nouueaux 
mineurs, qui s’attacherent incontinent à la terrasce, & une compagnie 
de dragons qui auoit voulû s’auancer pour les couurir, fût envelopée 
d’une sortie, & pas un en êchappa ; leur enseigne fût arborée sur les  
pallisades, auec leurs têtes, ces peuples soûtinrent le jeu de deux four-
neaux, & voyant ne pouuoir plus resister, ils tuerent leurs femmes & 
enfans, & les jetterent aux Turqs, fort êtonnés de ce procedé, aimant 
mieux les faires mourir, que de les laisser tomber entre les mains des 
infidelles, qui trauailloint à une autre mine, & ces paisans ayant recog-
nu le lieu, faisant un feu continuel, se mirent dessus pour perir par son 
effort ; ce qui arriua de la sorte, car l’assault ayant êté donné par la brêche 
qu’elle auoit fait, il ne se trouua dans la place que quatre hom[m]es 
en vie, mais hors de combat, & quelques femmes, filles & enfans qui 
n’auoint eu ny peres ny maris pour les tuer.

Sa Hautesse marchant contre la sûditte ville de Ladigin, eût auis 
qu’un Ambassadeur de Pologne la venoit trouuer, je fus envoyé au 
deuant de luy auec deux hommes qui me gardoint, pour voir si je le 
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в цій фортеці, повертаючись із Московії з чотирма сотнями талярів 
соболями47, зголосився домовитися про хороші умови капітуляції, 
сподіваючись знайти головного перекладача Панайоти, свого родича, 
про смерть якого йому не було відомо. Він вийшов з фортеці і в першу 
чергу попіклувався про безпеку своїх товарів, які принесли йому в 
середньому п’ятдесят тисяч талярів, які він пообіцяв візиру; рушенню 
пообіцяли волю та безпечний прохід за умови негайної здачі. Для 
проведення переговорів з візиром прибуло чотири перші особи міста, 
домовлено було, що вони вийдуть з білим жезлом, і їх проведуть туди, 
куди вони захочуть, а мешканців обернуть в рабство на користь Порти 
таким чином, що родини не розлучатимуться, а будуть продані одному 
[й тому ж] покупцеві. Ні перша, ні друга умова не були виконані, 
оскільки наступного дня дев’ятсот солдатів закували й послали на га-
лери, а нещасні люди були пограбовані й більшою частиною віддані 
смерті через жорстокість цих варварів. Я бачив, як за двадцять п’ять 
талярів продавали батька, матір, хлопчика та дівчину 17-18 років. 
Фортецю було збережено, щоб полегшити підвіз [припасів]. Ямпіль, 
невелика фортеця, укріплена земляним насипом, оточена кілками, тим 
не менш тримала оборону проти п’яти пашів, які відчули таку лють 
обложених, що були змушені тричі просити про допомогу великого 
візира. Він відправив її з новими мінерами, які одразу взялися за зем-
ляний насип, і загоном драгунів, що мали просунутися вперед, щоб 
прикрити їх, але [внаслідок] вилазки [обложених] були оточені, і жоден 
не вцілів; їх знамено було встановлено на насипі разом з їх головами. 
[Обложені] постійно підтримували вогонь у двох мінних горнах, але 
побачивши, що не зможуть більше чинити опір, вбили своїх жінок та 
дітей, і кинули їх туркам, вкрай здивованим цим вчинком [мешканців], 
які бажали скоріше умертвити їх, ніж віддати в руки невірних, що [в 
цей час] займалися іншим підкопом, а ці чоловіки, розвідавши про во-
рога й підтримуючи постійний вогонь, кинулися в нього, щоб загину-
ти там, як і сталося, оскільки, коли в утвореному підкопом проломі по-
чався штурм, у фортеці в живих залишилися лише четверо чоловіків, 
що не брали участі в бою, та кілька жінок, дівчат та дітей, які не мали 
ні батьків, ні чоловіків, що могли їх вбити. 

Його Високість, виступивши маршем на вищезазначене місто 
Ладижин, передбачав, що туди збирається посол від Польщі, й мене 
відправили поперед нього з двома людьми, що охороняли мене, щоб 
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cognoîtrois, & pourrois sçauoir quelque chose du subjet de sa venuë, 
je trouvé cet envoyê dans les bois à six lieues du camp, je recognu 
que c’étoit le Sieur Karouvvsky, Capitaine de cavallerie Polonoise, 
qui venoit annoncer à la Porte l’Election du grand General Sobiesky, 
à la couronne de Pologne. J’auois eu ordre de l’interroger touchant le 
payement de l’argent qui auoit été promis au Traité de Kaminiesky, & 
méme de luy faire cognoître que la Porte desisteroit volontiers de cette 
pretension, il me répondit que les Polonois n’avoint ny or ny argent 
pour les Turqs, mais bien du fer à leurs côtés, je luy fis confidance de 
ce que je pu, & luy aurois le lendemain doñé un beau memorial, si ses 
guardes ne m’eussent trop obserué, je le laissé campé à 2.lieues de 
l’armée & retourné en diligence, & fis sçauoir le subjet de sa venuë & 
sa réponce, qui étonna tellement le grand Visir, qu’il resta plus d’un 
quart d’heure, rongeant ses doigts. Cet envoyé ayant eu audiance fût 
congedié, & l’armée Ottomane étoit à tel point d’épouuante, que peu 
de gens l’auroint pû mettre en desordre, l’armée Moscovite n’en étoit 
que cinq journées, & les Infidelles apprehendoint que la Polonoise 
venant d’un autre côté, ils ne restassent enuelopés dans un pays où les 
retraittes sont difficiles. Ces considerations obligerent sa Hautesse de 
s’occuper à la destruction de ces places frontieres de ses Etats, & pas-
sage des Tartares pour rauager la Pologne & la Russie, tant pour faire 
entendre à ses peuples quelques executions conuenables à la cruelle 
humeur de cette nation, que pour éviter une bataille qui n’auroit pas 
manqué sans les revolutions de Lithuanie, & les intrigues de ceux qui 
jalous de l’Election du nouveau Roy tachoint à la dêtruire pour en 
procurer une de leur partie.

Sa Hautesse, suiuant son inclination & coûtume ordinaire, alloit 
tous les jours à la chasse, & le dousiême d’Aoust se trouua entre deux 
bois, attaquée d’un partis de Cosaques, qui l’eussent tué s’il leur eût êté 
cognu, tout ce qu’il put faire, fût de changer de caualle & de s’enfuir, 
les troupes qui l’escortoint ayant êté mises en desordre, cinquante deux 
dragons en furent pris & pendus aux arbres, soixante sept tués sur la place, 
& trente six blessés, le grand Seigneur fît couper le col à huit qu’il auoit 
veu prendre la fuitte sans combattre, ce rencontre luy fît quitter la chasse 
pour le reste de la campagne. Le Han des Tartares êtoit cependant allé au 
secours de Dorosinko, que les Moscouites tenoint assiegé dans la citadelle 
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побачити, чи я його пізнаю й чи зможу з’ясувати щось про мету його 
візиту. Я зустрів посланця в лісі в шести льє від табору й признав, 
що це був пан Карувський, капітан польської артилерії, який прибув, 
щоб оголосити Порті про вибір великого полководця Собеського 
королем Польщі. Я мав наказ розпитати його стосовно виплати срібла, 
обіцяного Кам’янецькою угодою48 й навіть дати йому зрозуміти, що 
Порта радо відмовиться від цієї претензії. Він відповів мені, що поляки 
для турків не мають ні срібла, ні золота, але [мають] багато клинків на 
своєму боці. Я розповів йому по секрету те, що зміг, і наступного дня 
дав би йому чудову пам’ятну записку, якби охорона не так [пильно] 
спостерігала за мною. Після того, як він розташувався в таборі за 2 льє 
від війська, я залишив його, повернувся в екіпаж і повідомив про пред-
мет його приїзду та його відповідь, яка так збентежила великого візира, 
що він понад чверть години гриз пальці. Після аудієнції, наданої цьому 
посланцеві, його відпустили, а оттоманське військо охопило таке ве-
лике сум’яття, що його можна було привести в стан абсолютного без-
ладдя малими силами. Армія московитів перебувала лише в п’яти днях 
дороги, і невірні побоювались, що якщо польські війська підійдуть з 
іншого боку, вони можуть опинитися оточеними в місці, де відступ 
утруднено. Ці роздуми змусили Його Високість розпочати руйнування 
фортець на кордоні з його володіннями й [організацію] проходу татар 
для спустошення Польщі та Русі як для того, щоб ці народи дізналися 
про екзекуції, співмірні з жорстокою вдачею цієї нації, так і для того, 
щоб уникнути битви, яка була би переможною, якби не переворот в 
Литві, і якби не ті, хто заздро зустрів вибори нового короля і плів 
інтриги, намагаючись домогтися перемоги своїх прибічників. 

Віддаючись своїм схильностям та звичці, Його Високість щодня 
їздив на лови, й дванадцятого серпня опинився поміж двома лісками, 
[де] був атакований загоном козаків, що вбили б його, якби впізнали. 
Він встиг лише змінити кобилу та зникнути, серед його військового 
супроводу запанував безлад, п’ятдесят два драгуни були захоплені й 
повішені на деревах, шістдесят сім – вбиті на місці та тридцять шість 
поранені, султан наказав перерізати горло вісьмом [воїнам], які на 
його очах тікали без бою; ця сутичка примусила його закинути по-
лювання до закінчення кампанії. Між тим, татарський хан вирушив 
на допомогу Дорошенку, якого московити тримали в облозі у фортеці 
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de Cheerin, ayant desja pris & reduit la ville en cendres, ils abandonnerent 
l’entreprise de la reduction de cette forteresse ; dans le tems que les 
infideles se l’imaginoint le moins, il est vray qu’outre les intrigues auec 
les ennemis du Roy, il y eût de l’adresse, les Tartares ayant enuoyé dix 
mile cheuaux pour feindre d’enleuer les fourrageurs Moscouites, mais 
quelques uns d’entre ces barbares auoint eüe ordre de se laisser prendre, 
& êtant interrogés, donner aduis aux generaux Moscouites, de la Marche 
de sa Hautesse auec toute son armée, pour se joindre à celle du Han, pour 
les venir combattre, la ruse reüssit comme ils desiroint & les Moscouites 
se retirerent proche deux places de leurs Etats auec deux cent pieces 
d’artillerie, voulant être attaqués avant qu’attaquer les infideles, qui 
n’auroint jamais osé s’auancer, croyant que les deux armées Chrêtiennes 
auoint plus d’intelligence ensemble, que la suitte en a fait paroître.

Kara Moustapha Pacha, autrefois grand Kaimacan de l’Empire 
Ottoman, & à present Vice-Roy au Caire, fût fait General d’un corps 
d’armée detaché, qui passa le Boug ; Il êtoit composé des Pachas de 
la Romelie, de Damas, d’Anatolie , & de vingt quatre compagnies de 
Janissaires, de six compagnies de Topigys ou de l’artillerie auec quarante 
pieces, six mourtiers, deux petards, outre plusieurs autres dêtachements 
qui unis aux troupes des Pachas susdits suiuirent le General, qui auoit eu 
ordre d’aller assieger la grande ville d’Oumane, dont les habitants ayant 
êté auertis, enuoyerent des Deputés à la Porte donner les asseurances de 
leur fidelité, & qu’ils êtoint prests de contribuer une somme considerable, 
& de fournir tous les viures possibles ;  Ces miserables Envoyés furent 
tués en chemain, & d’autres furent depêchés au devant de ce General, 
pour luy faire les mêmes protestations ; Il en enuoya donner aduis à sa 
Hautesse, qui luy fît rêpondre ne l’auoir pas enuoyé pour Ambassadeur 
mais pour General, & qu’il eût à faire son deuoir sans aucun delay. Ce 
Pacha l’une des premieres têtes & des plus genereux Ministres qui 
soit parmy les Turcs, renvoya ces Deputés à leurs Principaux pour les 
exhorter de venir en personnes pour traitter auec luy ; Ils furent assez 
credules pour suiure le conseil d’un infidelle, qui ne respiroit que leur 
ruine capitale, & le Commandant de la place à la tête d’une compagnie 
de cent maîtres, suivy des principaux du Clergé & du peuple, arriva au 
camp Ottoman, où il fût d’abord assez bien reçeu, mais il recognut le 
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Чигирин49, вже взявши місто і спопеливши його, вони відмовились 
від наміру зруйнувати цю фортецю. У той час, коли невірні менш за 
все очікували на це, хоча в інтригах з ворогами короля вони виявля-
ли неабияку спритність, татари відправили десятитисячну кінноту, 
начебто для того, щоб захопити фуражирів [війська] московитів, 
але деякі з цих варварів отримали наказ здатися в полон і на допиті 
розповісти московським очільникам про похід Його Високості зі 
всією його армією для об’єднання з військами хана, щоб розгромити 
їх. Ця хитрість вдалася, як вони й хотіли, і московити відступили до 
двох фортець ближче до [кордону] своїх володінь з двома сотнями 
артилерійських гармат, бажаючи, щоб їх атакували до того, як вони 
атакують невірних, які б ніколи не насмілилися виступити, вважаю-
чи, що між двома християнськими арміями більше згоди, ніж вияви-
лося пізніше.

Кара Мустафа паша50, колишній великий каймакам Оттоманської 
імперії, а нині віце-король у Каїрі, був призначений командувачем кор-
пусу окремого війська, що переходило через Буг: корпус включав пашів 
Румелії, Дамаска, Анатолії та двадцять чотири роти яничарів, шість 
рот топджи або артилерії з сорока гарматами, шістьма мортирами, 
двома петардами, опріч кількох інших підрозділів, які, приєднавшись 
до військ названих пашів, вирушили за воєначальником, який вже 
отримав наказ взяти в облогу велике місто Умань, мешканці якого, 
довідавшись про це, відправили делегатів до Порти, щоб запевнити 
у своїй відданості та в тому, що вони готові внести значну суму й на-
дати всі можливі припаси. Ці нещасні посланці були вбиті по дорозі, 
і до того ж воє начальника були прожогом відправлені інші, щоб доне-
сти до нього ті ж запевнення51. Він сповістив про це Його Високість, 
який наказав йому відповісти, що посилав його не в якості посла, а 
як воє начальника, і що він мусить виконати свій обов’язок без жод-
них зво лікань. Цей паша – один з найосвіченіших та найшляхетніших 
міністрів серед турків – відіслав депутатів до перших осіб міста, 
щоб переконати останніх особисто з’явитися для переговорів із ним. 
Вони були настільки легковірними, що пішли за порадою невірного, 
що жадав їх цілковитого знищення, і комендант фортеці на чолі ста 
старійшин (за ними слідували духовні та світські перші особи) прибув 
до оттоманського табору, де спочатку його доволі добре прийняли, але 
наступного дня він дізнався, наскільки небезпечно довірятися тому, 
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lendemain combien il est dangereux d’adjouter foy à qui n’en a point, 
car il fût desarmé luy & les siens & mis sous bonnes guardes.

L’armée Infidelle arrriua à la veüe d’Ouman, & tous les peuples 
accourus sur les ramparts s’êtonnoint de ne voir reuenir aucun des 
leurs, ce qui les obligea aprés auoir tenu conseil d’envoyer derechef au 
General Infidelle ; deux prêtres furent deputés auec plusieurs chariots 
de raffraichissements, ils furent reçeus & congediés assez honêtement 
sans pouuoir parler à leurs compatriottes, qu’on leur promit de renuoyer 
le même jour, les Pachas recognurent les postes, & la tranchée fût 
ouuerte à l’entrée de la nuict aprés la priere selon la coûtume ; plusieurs 
habitãts de cette ville qui auoint êté esclaues & parloint bon Turq, 
crierent que l’on eût à cesser les trauaux, qu’ils êtoint prests de donner 
tout ce que l’on voudroit, & qu’ils êtoint fidelles à la Porte & sous sa 
protection, & que s’ils êtoint continués, l’on recognoîtroit les effects 
de leurs courages, & de la rage que cause le desespoir d’un peuple 
trahi de la sorte ; Soliman Aga, capitaine de Jannissaires, commandé 
à cet ouurage les voulut persuader de le laisser faire sans contradiction 
ny resistance, & que par ce moyen ils obtiendroint toute faueur du 
General qui procedoit de la sorte pour recognoître leur soumission, 
mais ne voiant pas lieu de se fier à telles propositions, ils firẽt un si 
beau feu, & une sortie generale si vigoureuse que le dit Soliman & tous 
les siens furent mis en pieces, le Pacha d’Anatolie dangereusement 
blessé & plusieurs de ses Ichoglans ou Pages, faits prisoniers ; la 
douleur & le dêplaisir de sa playe n’êgalerent pas celuy qu’il eût, de 
voir le lendemain matin, les têtes de ses bien aymés portées sur des 
picques au tour des ramparts des assiegés.

Aprés que les Chrêtiens eurent nettoyé les trauaux des Infidelles, 
ils rentrerent dans leur place pour se rafraichir, & firent six autres 
sorties la même nuict, auec tout l’auantage possible, gaignant plusieurs 
drapeaux sans autre perte, que celle de trente sept hommes tués, ou 
faits prisoniers, mais incontinent mis à mort, ils furent serrés plus 
de prés, & au quatrieme jour les trauaux furent auancés jusques à la 
contrescarte ; les plus prudents de cette ville s’enfuirent par un côte qui 
n’auoit pu être inuesty à cause de la riuiere, ils se voioint sans chefs & 
hors d’esperance de secours. Le General ayant êté auerty de ce desordre 
(par quelques prisoniers) ne pressa pas la place, afin de rendre le Siege 
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в кому цілковито немає віри, оскільки він сам та його супровід були 
обеззброєні та взяті під посилену охорону.

Війська невірних підійшли до Умані, і всі її мешканці, які видер-
лись на фортечні мури, здивувалися, що жоден з делегатів не повер-
нувся, що змусило їх, скликавши раду, знову послати [представників] 
до командира невірних; відправили двох священиків з кількома 
підводами харчів. Їх добре прийняли й відпустили цілком ґречно, не 
надавши можливості поговорити зі своїми співвітчизниками, яких 
їм пообіцяли відіслати того ж дня. Паші оглянули пости, і з настан-
ням ночі, по молитві згідно звичаю, було викопано траншею. Кілька 
мешканців цього міста, які колись були в рабстві та добре говорили 
турецькою, прокричали, що роботи потрібно припинити, що вони 
готові віддати все, що завгодно і що вони зберігають вірність Порті і 
її заступництво, але якщо роботи буде продовжено, то [турки] пере-
конаються в хоробрості та люті, викликаних відчаєм народу, зрад-
женого подібним чином. Сулейман ага, начальник яничарів, якого 
відправили на це укріплення, хотів переконати їх здатися без пере-
пон та спротиву і завоювати таким чином прихильність командувача, 
який поведе справу так, щоб їх послух визнали, але не бачачи підстав 
довіряти подібним пропозиціям, вони відкрили такий сильний во-
гонь та здійснили настільки рішучу загальну вилазку, що вищеназва-
ний Сулейман та все його оточення були розрубані на шматки. Паша 
Анатолії був небезпечно поранений, а кілька його іч-огланів52 або 
пажів потрапили в полон. Біль та відчай через його рану, не могли 
зрівнятися з тим горем, яке він відчув, побачивши наступного ран-
ку голови своїх улюбленців, піднесені на списах на вежі фортечного 
муру обложених.

Після того, як християни знищили споруди невірних, вони 
повернулися до своєї фортеці, щоб підкріпитися, і тієї ж ночі здійснили 
ще шість вилазок з усіма можливими вигодами, заволодівши кількома 
знаменами й втративши лише тридцять сім чоловік вбитими або 
захопленими в полон, що негайно були віддані на смерть. Турки 
стиснули [кільце облоги] ще сильніше й четвертого дня почали робо-[кільце облоги] ще сильніше й четвертого дня почали робо-
ти аж до контрескарпу; найобережніші мешканці цього міста втекли 
плесом, яке не можна було блокувати через ріку, вони опинилися без 
начальників та без жодної надії на допомогу. Отримавши попереджен-
ня про це сум'яття (від деяких полонених), командувач турок не став 
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plus considerable par sa longueur ; j’auois êté enuoyé auec luy (quoy 
que blessé & auec la fieure) pour tirer le plan de la place, à la façon des 
Turqs, qui fût enuoyé à sa Hautesse, qui ordonna aussi tost qu’il l’eût 
veu, du renfort pour l’armée assiegeante, ce qu’ayant appris le Pacha, 
autant jaloux de sa gloire qu’homme du monde, il fît promptement 
fermer un fourneau considerable, & le vingtcinquiême d’Aoust, jour 
pluuieux & fort obscur, le feu y fût mis, apres auoir attiré les assiegés, 
sur leur ramparts & du côté de la mine, par une dêcharge generale 
reiterée par trois fois, & ces peuples, peu instruits dans de samblables 
feintes, y accoururent craignant un assault, & un grand nombre y perit 
par l’effect de la mine, qui fût tres beau & auantageux aux infidelles, 
& par la quelle trente huict hommes purent passer de fron, l’assaut 
fût donné, & apres beaucoup de vigeur de part & d’autre, les Turqs 
resterent maître du château, & ces peuples êpouuantés & sans chefs ny 
conducteurs que leur courage, se retirerent dans la ville sans en fermer 
la porte, qui êtoit sous une bonne tour, & dans le milieu d’une muraille 
de la même force que celles du château, qui en étoit separé, les Turqs 
entrerent péle méle dans la ville auec les Chrétiens, qui les en chasserent 
auec perte considerable, & si le General, les bras retroussés jusques aux 
épaules, n’eût rasseuré les siens, ils auroint reçeu le traittement qu’ils 
firent à ces miserables, dont pas un portant armes ne sauua la vie. La 
cruauté, qui deuoit triompher ce jour la, faisoit mettre les filles & les 
femmes en fîle, & au lieu de rendre ce que l’humain doit à ce sexe, 
elles étoint cruellement décapitées, les enfans êgorgés sur le ventre de 
leurs meres & d’autres taillés en pieces par les coups de diuerses mains 
meurtrieres. Le feu qui fût d’abord mis aux maisons toutes de bois, 
consomma plusieurs personnes qui s’y êtoint cachées & quantité de ces 
pauures gens se uoioint dans le milieu des flammes ne pouuant trauerser 
ce cruel Element qui occupoit les passages aux fenêtres & aux portes, 
d’autres que le fer n’auoit pas priué de la vie, mais bien de l’usage de 
membres qui seruent à la fuyte, êtoint cruellement tourmentés par toits 
ambrazés qui tomboint sur eux, & anfin perissoint sous ces ardentes 
ruines, n’ayant pas la force de se retirer pour les êuiter. Ce catastrophe 
à êté le plus grand & le plus horrible dont il soit fait mention, il êtoit 
presque impossible de marcher par les rũes de cette deplorable ville 
sans fouler aux pieds le sang & les reliques de plus de quarante mille 
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наступати на фортецю, [вирішивши] посилити облогу, подовживши її 
тривалість. Мене послали разом з ним (хоча я був поранений та мав 
жар), щоб накидати на турецький лад план фортеці, що був посланий 
Його Високості, який, щойно його побачив, негайно розпорядився про 
підкріплення для обложників. Довідавшись про це, паша, який рівною 
мірою заздрив його славі [полководця], як і [успіху] у світі, наказав 
невідкладно замаскувати велику мінну камеру, і двадцять п’ятого 
серпня, дощового та досить хмарного дня її запалили, попередньо за-
манивши обложених на фортечні мури ближче до міни після загаль-
ного повтореного тричі залпу; і ці люди, погано обізнані з подібними 
хитрощами, побігли туди, злякавшись, що почався штурм, і багато за-
гинуло там через міну, що було на руку невірним, і в результаті чого 
тридцять вісім чоловік змогли пройти фронтом. Почався штурм і 
після того, як з обох сторін було виявлено відвагу, господарями зам-
ку стали турки, а перелякані мешканці, залишившись без очільників 
та їздових і втративши мужність, відступили до міста, не зачинивши 
його браму, яка розташовувалась під великою вежею в стіні настільки 
ж міцній, як і стіни замку, що був від неї відділений. Турки безладно 
вступили в місто, де були християни, які вигнали їх звідти зі значними 
втратами, і якби командувач турків не засукав рукави по самі плечі, 
зміцнивши свої війська, з ними вчинили б так само, як вони вчинили 
з цими нещасними, серед яких жоден, хто мав зброю, не зберіг життя. 
Жорстокосердість [турків], що невідворотно панувала цього дня, зму-
сила дівчат та жінок вишикуватися в ряд, і замість того, щоб із цією 
статтю вчинити так, як велить людяність, їм немилосердно відтяли 
голови, дітей зарізали в лонах матерів, інших же розрубали на шмат-
ки ударами, нанесеними безліччю злочинних рук. Вогонь, мішенню 
якого стали споруди, цілком побудовані з дерева, поглинув людей, які 
сховалися там, і багато з цих бідолах опинилися обійняті полум’ям, 
не в стані подолати цю жахливу Стихію, що охопила проходи до вікон 
та дверей, інші ж, яких меч не позбавив життя, позбавивши рук та ніг, 
жорстоко страждали через палаючі дахи, що падали на них, і, нарешті, 
гинули під цими пломеніючими руїнами, не маючи сил сховатися, щоб 
уникнути їх. Ця катастрофа була найбільшою та найжахливішою 
серед згаданих, майже неможливим було пройти вулицями цього 
нещасного міста, не зануривши ступню в кров та рештки понад 
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Chrêtiens, il y en eût même nombre qui conseruant la vie, perdirent 
la liberté.

Ouman êtoit appellée par les Turqs & Tartares, Imamnie à cause 
disentils que d’un petit village, elle fût faite par un Imam fugitif, ville 
considerable, ses fortifications n’êtoint que de terre & de bois auec 
quelques tours de même matiere, & le canon faisoit fort peu d’effet 
sur cette sorte de fabrique, cette place à êté la terreur des Tartares qui 
auoint accoûtumé d’y laisser les prises qu’ils emmenoint de Pologne & 
de Russie, il se mettoit autrefois sur pieds un regiment de quarante mille 
hommes, de ses dêpendances : des armées Moscouites, & des Polonoises 
(depuis la rebellion des Cosaques,) ont pery deuant son Siege : il est 
vray que ses forces n’êtoint pas alors diuisées comme cette derniere fois 
que je l’ay veuë le theatre de la cruauté d’un peuple qu’elle auoit pris 
pour protecteur. Elle fût anfin reduite en cendres & ses fortifications 
rasées, son commendant qui auoit êté aresté auec sa suitte, fût guardé 
êtroittement, & luy seul auec les prêtres & deux bourgeois êuiterent la 
galere ; le Pacha General luy promit sa protection, & fît amener sa femme 
& sa fille, qui auoint êté faites esclaues par un Janissaire, à dessein de luy 
rendre ; mais il la conseruoit encore l’an passé dans son Sarrail n’ayant 
pu les mettre ensemble, à cause des instances que le rebelle Dorosinko 
auoit faites à la Porte, pour la mort dudit commandant, qu’il disoit être 
capable de remettre dix mille hommes sur pieds, en huict jours de tems : 
toute l’authorité du Caimacam n’a pu empêcher que ce miserable ne 
soit detenu prisonier, il s’est renié pensant se deliurer des fers ou il êtoit 
encore quand j’en suis sorty.

Toutes les têtes de ceux qui auoint êté passés au fil de l’êpée, furẽt 
êcorchées, & les peaux remplies de foin pour être envoyées à sa Hautesse 
(selon la coûtume) par le General, qui détacha de ses troupes, pour sommer 
trois petites villes voisines, de luy donner chacune cent cinquante filles 
& jeûnes garçons, à faute de quoy elles étoint menacées d’un traitement 
semblable à celuy d’Ouman. Ces pauures peuples furent contraints de 
laisser choisir les plus beaux de leurs enfans, & les liurer à ces barbares, 
pour étre le subjet de leurs lasciuetés. Aprés que cette armée eût commis 
tant de cruautés, elle s’en retourna, & ayant repassé le Boug, ruina la 
citadelle de Ladigin, & resta vingt & un jour en Moldauie sur les riues 
du Niester pour faciliter les conuoys qui s’enuoyoint continuellement 
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сорока тисяч християн; чимало було й тих, хто, зберігши життя, 
втратив волю53.

Умань називалася турками і татарами Імамнія, тому що, як 
вони говорять, якийсь втікач-імам54 перетворив невеличке сільце на 
значне місто55. Її фортифікації було збудовано лише з землі та дерева 
з кількома вежами з цього ж матеріалу, і гармати завдавали досить 
незначної шкоди цій споруді. З цієї фортеці татари, що звикли 
залишати там трофеї, які вони привозили з Польщі та Русі, наводили 
жах; раніше з її околиць56 завиграшки набирали полк із сорока тисяч 
душ. Війська московитів та поляків (після того, як повстали козаки57) 
гинули при облозі [Умані], правда, сили її не були тоді розділені, як цього 
останнього разу, коли я спостерігав жорстокість народу, який [Умань] 
прийняла за [свого] захисника. Зрештою, її спопелили, оборонні 
споруди зрили, а її коменданта, якого арештували з його почтом, суворо 
охороняли, та тільки він зі священиками та двома міщанами уникнув 
галери. Командувач паша обіцяв йому своє заступництво і наказав 
привести його дружину та доньку, які вже стали рабинями якогось 
яничара, маючи намір повернути їх йому; але ще минулого року вона 
залишалася в його сералі, оскільки він не зміг поєднати [родину] через 
те, що бунтівник Дорошенко звернувся до Порти з наполегливими 
просьбами стратити вищезгаданого коменданта, про якого говорив, 
що той здатен знову привести до бойової готовності десять тисяч душ 
за тиждень; і навіть авторитет каймакама не зміг завадити тому, щоб 
цей нещасний залишився в ув’язненні. Коли я поїхав звідти, він зрікся 
віри, сподіваючись таким чином звільнитися від пут, в яких він все ще 
залишався.

З усіх голів тих, хто загинув від меча, зідрали шкіру й набили її 
сіном, щоб (згідно до звичаю) генерал міг послати їх Його Високості. 
Він відділив від свого війська кілька загонів, щоб вимагати від 
трьох невеличких сусідніх сіл видати йому по сто п’ятдесят дівчат 
та хлопчиків, в іншому ж випадку з ними погрожували вчинити 
так само, як з Уманню. Ці бідолашні люди змушені були відібрати 
найкрасивіших зі своїх дітей та передати їх варварам, щоб ті стали 
об’єктом їхньої хіті. Після того, як ці війська здійснили стільки 
жорстокостей, вони повернулися, і знову перейшовши Буг, зруй-
нували фортецю Ладижин і залишилися на двадцять один день у 
Молдавії на берегах Дністра, щоб забезпечити прохід тих військ, 
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à Kaminiesk les frimas commançoint à incommoder les hommes & les 
cheuaux, & le grand Seigneur s’étant trouué mal se mit en litiere, mais 
sa maladie s’étant augmentée il fût deux jours en grand danger, & voulut 
absolument partir auec sa maison & quelques détachements ; & s’en re-& s’en re-
tourna à Isaqchia proche les ponts du Danube, sans étre veu de qui que 
se fût pendant ce voyage, ce qui fît douter de sa mort ; son Turban étoit 
porté au rang qu’il tient luy méme en marche, & les mémes honneurs 
qu’à sa propre personne luy êtoint rendus, cependant les troupes s’étoint 
tellement debandées, qu’il n’y resta pas vingt cinq mille hommes à l’ar-
mée, campée dans le plus grand desordre du monde, ceux qu y êtoint 
restés (par obligation) commançoint à murmurer, les munitions manque-
rent, & la liure de biscuit s’y vendit quatre liures, pendant trois jours, & 
tout le reste à proportion, les Jannissaires ne reçeuoint pas leurs pitances 
ordinaires, & si les conuoys ne fussent arriués, ils auroint sans doute mas-
sacré le Defterdart ou grand Tresorier. Les campagnes êtoint pleines des 
plus beaux bleds de la terre, & les Turqs brûloint ce que leurs cheuaux 
ne pouuoint manger ou emporter, & les Moldaues quoy que subjets de 
la Porte, qu’ils seruoint actuelement auec leur armée & leurs chariots, 
voioint brûler leurs maisons & leurs biens ; les paysans s’êtoint retirés 
dans les cauernes qui sont dans les bois, & ne donnoint aucun quartier 
aux Ottomans, qui y passoint. Aprés ce long sejour l’armée partit & ar-
riua à Isaqchia ou sa Hautesse êtoit fort malade, & le même jour (Gu-
lestan) champ de rose seconde Assekie & mignone du Sultan, accoucha 
d’une fille pour la premiere fois, les rejouïssances s’en firent pendant 
trois jours, & peu aprés le grand Turq commança à paroître en publiq 
pour ôter le soupçon que l’on auoit de sa mort.

Dans le tems qu’il tomba malade un Chée ou predicateur 
d’Andrinople auertit les peuples de la même ville de se trouuer le 
lendemain à la Mosquée, car il auoit une reuelation à leur declarer ; 
tout ce qu’il y auoit de peuple dans la ville y accourut, & il leur dit 
que le Sultan deuant mourir dans la semaine, il falloit prendre Sultan 
Soliman son frere & l’enuoyer en diligence à l’armée pour y être 
recognu Empereur (Padecha) & la commander à fauter de quoy ils 
êtoint tous perdus, les rêueries de ce fol furent rapportées à la Sultane 
mere, qui enuoya incontinent le Bostangy Baschy d’Andrinople, pour 
s’en saisir, & le mettre en prison jusques à nouuel ordre, ce bruit ne 
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які постійно посилалися на Кам’янець, оскільки насувалася зима, 
яка заважала пересуванню людей та коней, а султан, почуваючись 
зле, ліг на ноші, але його слабкість посилилася, два дні він був у 
великій небезпеці та доконечно хотів поїхати зі своєю свитою 
й кількома загонами; і звідти він повернувся до Ісакчі ближче до 
мостів через Дунай, під час цієї подорожі ніхто його не бачив, що 
породило сумніви, чи він живий. Його тюрбан помістили на тому 
місці, яке він сам займає в поході, складаючи [його тюрбану] таку 
ж шану, як і його власній персоні. Між тим, війська розбрелися 
настільки, що не залишилося й двадцяти п’яти тисяч душ в армії, 
розташованій табором у такому безладі, який годі собі уявити. Ті, 
хто там перебували (з необхідності), почали нарікати, не вистачало 
боєприпасів, а фунт сухарів продавався за чотири ліври впродовж 
трьох днів й відповідно до цього все інше. Яничари не отримували 
своїх звичних пайків, і якби не прибули обози, вони, без сумніву, 
порубали б дефтердара або великого скарбника. У цих полях було 
безліч найкращого у світі зерна, турки ж спалювали все, що їх коні 
не могли з’їсти чи вивезти, а молдавани, хоч і піддані Порти, якій 
нині служать своїм військом та своїми підводами, дивились, як па-
лають їх будинки та майно. Селяни сховалися в печерах, які є в лісах 
і не надавали жодного постою османам, що там проходили. Після 
цього довгого перебування війська рушили та прибули до Ісакчі, де 
Його Високість лежав сильно хворий, і того ж дня (Гюлестан) [або] 
Трояндове поле58, друга хасекі та кохана султана вперше розродила-
ся дівчинкою. Святкування з цього приводу продовжувались три дні 
й скоро султан почав показуватися на публіці, щоб розвіяти підозри, 
що виникли з приводу його смерті.

У той час, коли він захворів, якийсь шейх59, або віщун з 
Адріанополя сповістив мешканців цього міста, щоб вони наступного 
дня зібралися в мечеті, тому що йому було одкровення, про яке він 
хотів їм повідомити; туди прибігли всі люди, що знаходились в місті, і 
він сказав їм, що, оскільки султан має за тиждень померти, треба взя-
ти його брата султана Сулеймана60 та негайно послати до військ, щоб 
ті визнали його імператором (падишахом) і щоб він командував ними, 
інакше всі вони загинуть. Про глупства цього безумця доповіли матері-
султанші, яка поспіхом послала бостанджі-баши61 з Адріанополя, щоб 
схопити й ув’язнити його до нового розпорядження. Ця чутка спричи-
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causa pas peu de confusion dans Constantinople, & à l’armée dêja 
mêcontante d’auoir êté neuf mois sans receuoir un sol, & ne fût payée 
qu’a son arriuée en Andrinople ; sa Hautesse ne voulût pas la mort du 
chée qu’il relegua à Negrepont seulement pour trois ans ; ce predicateur 
ayant êté interrogé sur la fausseté de sa prophetie répondit qu’il êtoit 
vray que le Sultan deuoit mourir dans ce tems, mais que touché de la 
mort d’un si bon Prince il s’êtoit mis en jeûnes & en prieres pour sa 
conseruation, & qu’il croioit que Dieu auoit eu eguard à la sincerité de 
ses vœux ; La conjecture de la grande maladie qui luy arriua dans le 
tems que ce Chée fît tel pronostique, fît croire au grand Seigneur qu’il 
y auoit quelqu’apparance de verité dans les serments de ce viellard.

D’abord que sa Hautesse fût arriuée en Andrinople elle fît mettre 
ordre pour la pompe de la circoncision de son fils, (qu’il vouloit être faite 
au printems de l’année suiuante) & comme il ne deuoit pas, ny ses Visirs 
retourner en campagne, il laissa (proche le Danube) Ibrahim Pacha pour 
Sarasquier, ou General, auec toutes les troupes, sauf celles qui ne sont 
obligées de marcher qu’auec luy ou son grand Visir, & une partie des 
Jannissaires. Pendant cet hyuer le Roy de Pologne prit quantité de places 
en Ucraine, sa Majesté demeura la plus part du tems à Kalniq (place 
assez considerable qu’elle auoit reduite à son obeissance) il maltraicta 
quelquefois les Tartares qui êtoint aux enuirons, ils ne s’en voioint jamais 
attaqués qu’ils ne fussent certains de receuoir des coups à l’ordinaire.

Le printems êtant né faisoit croitre les plantes comme le courage qui 
semble se renouueller dans cette aymable saison, & la force du Soleil ayant 
obligé la terre de pousser les herbes suffisamment dehors, pour le paturage, 
Ibrahim Pacha aprés y auoir laissé les cheuaux de sa Caualerie pendant 
vingt jours, se mit en campagne pour reprendre le chemin de Pologne : 
l’armée de ce Royaume fût trop foible au commencement pour resister aux 
forces Ottomanes, & à celles des Tartares : Ibrahim prit Sbarache place 
appartenante à Monsieur le Prince Demetrius grand General de Pologne, il 
y auoit mis pour commandant un Capitene François ; mais sa vigoureuse 
resistance fît apprehender les paysans du lieu de quelque fâcheuse suitte, 
ce subjet auec la malice naturelle à cette canaille, fût cause qu’ils lierent 
les pieds & les mains à ce braue Officier, & le jetterent par dessus les 
murailles de leur place qu’ils rendirent ensuitte au Turq, qui les fît passer 
au fil de l’Epée, les croiant moins capables de fidelité pour un Prince 
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нила чимале сум’яття в Константинополі та у війську, яке вже було не-
вдоволене, не отримуючи ані шеляга дев’ять місяців, та їм заплатили 
лише по прибутті до Адріанополя. Його Високість не хотів смерті шей-
ха, якого він заслав на [острів] Негропонт62 лише на три роки. Після 
того, як цього віщуна допитали з приводу його брехливих передбачень, 
він відповів, що султан дійсно мав померти впродовж того часу, але, 
зворушений близькою смертю такого доброго государя, він поринув у 
піст та молитви, щоб зберегти його і що він вірив, що Господь зглянув-
ся на щиросердність його побажань. Здогад про серйозну хворобу, яка 
спіткала його в той час, коли шейх зробив своє передбачення, змусило 
султана повірити, що в клятвах старця була певна доля істини.

Щойно Його Високість прибув до Адріанополя, він віддав 
наказ про пишне святкування обрізання свого сина (яке він волів 
провести навесні наступного року) і, оскільки ні він, ні його візирі не 
мали повертатися в похід, він залишив (біля Дунаю) Ібрагіма пашу 
за сераскера63, або ж командувача, з усіма військами, окрім тих, які 
не мали виступати з ним або його великим Візиром та частиною 
яничарів. Цієї зими король Польщі захопив чимало фортець в Україні, 
Його Величність64 перебував здебільшого в Кальнику65 (досить значній 
фортеці, яку він підкорив своїй волі). Кілька разів він нападав на татар, 
що були поблизу і жодна атака щоразу не обійшлася без того, щоб 
вони не отримали як слід.

Прийшла весна, прокинулися рослини, і, здавалося, відвага 
оновилася в цю приємну пору року. Під промінням сонця на землі 
зійшли трави, яких було достатньо для вигонів, й Ібрагім паша дав 
відпочити коням своєї кавалерії впродовж двадцяти днів і знову 
вирушив походом на Польщу. Військо цього королівства спочатку 
було надто слабке, щоб протистояти силам османів і татар: Ібрагім 
взяв Збараж66, фортецю, що належала князю Деметрію67, великому 
польському воєначальнику, що призначив комендантом французь-
кого капітана; але відчайдушний спротив [останнього] спонукав 
місцевих селян вдатися до однієї прикрої хитрості. Вона і природ-
на підступність цього наброду призвели до того, що вони зв’язали 
ноги й руки цього хороброго офіцера й скинули його вниз з мурів 
фортеці, яку вони затим здали туркам, що їх перерізали, зваживши, 
що вони ще менш здатні зберігати вірність іноземному господарю та 
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êtranger & ennemy du christianisme, que pour leur Seigneur naturel (cet 
Officier ne fût que froissé de sa chutte) dont il est guery, & je crois qu’il 
aura maintenant recouuert la liberté, aprés la santé. Ibrahim prit encore 
quelqu’autres petites places & assiega Bar que sa Majesté Polonoise auoit 
pris en cinq jours de trenchée ouuerte, & auoit derechef reçeu au seruice de 
sa couronne, une partie des Lipka Tartares qui y êtoint. Le General Infidelle 
la batit sept jours auec une perte considerable des siens, & aprés en auoir 
leué le Sige, il fût contraint de se retirer en diligence, êtant talonné de 
l’armée Polonoise, de laquelle il ne pût pourtant êuiter quelques mauuais 
traitements : dans sa routte les Semans ou dragons eurent du different auec 
les Jannissaires à cause de quelques butins, ils se batirẽt auec plus de huict 
cent hommes de perte, de part & d’autre. Ce Sarasquir ou General s’en 
retourna en Silistrie ou il hyuerna & se remit en campagne le printems 
suiuant, & au commancement d’icelle dêtruisit quelques petits lieux 
d’Ucraine, d’ou le rebelle Dorosinko Hatteman ou General dudit pays 
se retira, abbandonnant sa forte place de Cheerin, aux Moscouites qui 
l’y ont saisy & conduit prisonier en Moscouie ou il est a souhaitter 
qu’il soit traitté selon son merite. Je ne peux rien dire du reste n’aymant 
pas a parler par oüy dire, Dieu m’ayant fait la grace de me sauuer la 
même année 1676. d’entre les mains des Infidelles, auec la consolation 
(dans mille angoisses qui m’accablent au lieu du repos que j’esperois 
aprés tant de trauaux) de pouuoir satisfaire les curieux, & desabuser 
tout le monde des faussetés dont sont remplis plusieurs livres nouuelle-
ment imprimés, & traittans non seulement des guerres & paїs ou leurs 
autheurs n’ont jamais êté, mais aussi des plus cachés mysteres du Sa-
rail des Empereurs Ottomans, je souhaitterois cognoitre ces Messieurs 
pour voir s’ils sont Eunuques Arabes, n’y ayant que ces monstres qui 
puissent voir les Dames du Sultan, n’y auoir cognoissance & voir les 
delices que l’amour luy fournit parmy elles ; il vaut mieux pour eux 
qu’ils en êcriuent par oüy dire que par une experiance semblable à la 
mienne, puis qu’elle m’a coûté cinq ans edemy de liberté & une somme 
considerable, que je ne plains non plus que mes peines, sçachant que 
j’auray une eternelle satisfaction, de voir prendre du plaisir à ceux qui 
desirent être informés de Turquie sans y aller, particulierement comme 
moy, je prie les astres de les en preseruer.

FIN
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ворогу християнства, ніж своєму природному панові; (а цей офіцер 
лише трохи забився при падінні)68, від чого він вилікувався, і гадаю, 
що повернувши здоров’я, він здобув і свободу. Ібрагім захопив ще 
кілька невеличких фортець й взяв в облогу Бар, який до цього Його 
Величність король Польщі взяв за п’ять днів [облоги] у відкритій 
траншеї й знову прийняв на службу своїй Короні частину литовських 
татар, що там перебувала. Командувач невірних обстрілював форте-
цю сім днів, несучи значні втрати своїх сил, і, знявши [з неї] облогу, 
змушений був поспіхом відступити, оскільки польська армія йшла за 
ним слід у слід; втім, її утиску уникнути йому не вдалося: на його шля-
ху сеймени69, або драгуни мали сутичку з яничарами через певну здо-
бич, вони билися, втративши понад вісімсот душ з одного та іншого 
боку. Цей сераскер або генерал повернувся звідти до Силістрії, де 
він зазимував й знову виступив у похід наступної весни, на початку 
якої знищив кілька невеличких містечок в Україні, звідки відступив 
бунтівник Дорошенко, гетьман або правитель означеної країни, за-
лишивши свою фортецю Чигирин московитам, які там схопили його 
й привезли полоненим у Московію, і можна побажати, щоб з ним 
там поводились, як він на це заслуговує.70 Про інше сказати нічого 
не можу, оскільки не люблю передавати чутки. Господь дарував мені 
милість, і врятував мене того ж 1676 року з рук невірних, й мені дана 
була втіха (серед тисяч страхів, які мучать мене замість відпочинку, 
якого я сподівався після таких довгих випробувань) вдовольнити 
цікавих і всім відкрити очі на ошуканство, якого сповнені недавно 
видані численні книги, що оповідають не лише про війни та країни, 
де їх автори ніколи не були, але також і про найзаповітніші таємниці 
сералю османських імператорів. Волів би я познайомитися з цими 
панами, аби побачити, чи не є вони арабськими євнухами, оскільки 
лише ці монстри можуть бачити дам султана й знати та споглядати 
втіхи, надані йому їх любов’ю; легко ж їм писати про це за чутками, 
ніж за досвідом, подібним до мого, що коштував мені п’яти з поло-
виною років свободи й значної суми71, про що, як і про свої муки, я 
не шкодую, знаючи, що матиму нескінченне задоволення приносити 
втіху тим, хто бажає бути обізнаним про Туреччину, не відвідуючи її, 
а особливо ж як я, і я благаю небо їх від цього вберегти72.

КІНЕЦЬ
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Примітки
1 Мехмед IV Мисливець (Авджи) (осм. Mehmed-i râbi‘, тур. Dördüncü 

Mehmet, Avcı Sultan Mehmet) (1642–1693) – 19-й османський султан 
Оттоманської імперії, правив у 1648-1687 рр. Султан не прагнув влади. Зай- рр. Султан не прагнув влади. Зай-Зай-
мався головним чином спортом, полюванням та гаремними розвагами, за що 
отримав прізвисько «Мисливець» (тур. Avcı).

2 Див. розділ LXVII «Про виїзд султана до війська» та розділ LXVIIІ 
«Про виступ війська».

3 Ісакча – місто в Добрудже, на правому березі Дунаю. Турецька фортеця 
Ісакча слугувала базисом для воєнних дій турків на Нижньому Дунаї.

4 Хасекі – улюблениця султана, що народила йому сина. Деякі падишахи 
називали хасекі всіх своїх жінок.

5 Йдеться про Добрич, місто в сучасній Болгарії, адміністративний 
центр Добрицької області. Історичні назви: турецька – Hacıoğlu Pazarcık 
(Хаджиоглу-Пазарджик), румунська – Bazargic (Базаржик), в соціалістичний 
період – Толбухін.

6 У тексті Gregorasky. Йдеться про Григоре I Гіка (Grigore I Ghica), який 
був господарем Валахії двічі: у 1660-1664 рр. та в період з лютого 1672 по 
листопад 1673 р.

7 Тут і далі фр. le grand Turq передано як «султан».
8 Фазил Ахмед-паша (Ахмед Кьопрюлю I) – великий візир, що правив 

імперією в 1661–1676 рр., син великого візира Мехмед-паші з династії 
Кьопрюлю, яким вдалося встановити відносно твердий порядок, що 
ознаменував черговий період стабілізації імперії (1656–1683).

9 Георгій ІІ Дука (Gheorghe II Duca) неодноразово (у 1665-1666, 1668-1672 
і 1678-1683 рр.) був правителем Валахії, у тому числі з листопада 1668 по 
серпень 1672 р. та з грудня 1674 до листопада 1678 р.

10 Сипахи (спахи, сіпагі, сюварі) – різновид турецької важкої кавалерії, що 
став разом з яничарами основним військовим підрозділом, використовуваним 
в Османській імперії.

11 Стара міра сипких тіл, що дорівнює 12,5 л.
12 Аспра (акче) – дрібна срібна монета, що перебувала в обігу в 

Османській імперії. Її вага та проба варіювалися в різні часи.
13 Яничари (тур. yeniçeri – дослівно «нове військо») – регулярна піхота 

в Османській імперії, що діяла у XIV–XIX ст. Яничари спершу набиралися 
з полонених, потім поповнювалася примусовим набором дітей християн-
підданих (звідки метафорична назва – «загублені діти»). Після переходу в 
іслам яничари виховувалися в дусі релігійного фанатизму й сліпого послуху. 
Вони творили дисциплінований корпус іноді численністю до 40 тисяч з агою 
на чолі.
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14 Мюттеферріка – найнижча з упривілейованих категорій придворних 
у зовнішньому дворі, що складалася в основному з дітей високопосадовців 
та осіб, вихованих при султанському гаремі. Мютеферріка поділялися на 
«улюфелі мютеферріка» – мютеферріка, що жили на платню, та «тимар 
ве зе’амет мютеферрікалари» – мютеферріка, що володіли земельними 
ділянками – тимаром або зе’аметом.

15 Чавуш – один з чинів особистої гвардії султана, що виконував 
особливі доручення. Чавуші брали участь у різного роду посольських місіях, 
здійснювали нагляд за станом справ у провінціях імперії, виступали в якості 
охоронців порядку.

16 У тексті Joanits. Жванець було зруйновано в 1621 р. під час польсько-
турецької війни, згодом відбудовано власником Станіславом Лянцкорон-
ським. Місто отримало привілей на магдебургію, магістральну печат-
ку та герб у 1646 р. У 1672 р., коли величезне турецьке військо йшло на 
Кам’янець, Жванець без опору здався туркам, бо вся замкова залога втекла 
до Кам’янця.

17 Лянцкоронські – польський графський і шляхетський рід гербу За-
дора, внесений до родовідних книг шляхти Королівства Польського. Серед 
представників роду були воєводи і каштеляни. У тексті йдеться про одного з 
Лянцкоронських, який був єпископом кам’янецьким (помер у 1677 р.).

18 Образна назва яничарів (див. прим. 13).
19 Неточна цитата з Книги пророка Ісаї 26:19 «Оживуть мертві Твої, 

постануть мертві тіла!».
20 Імовірно, йдеться про Миколая Потоцького (1626–1676) – ротмістра 

коронних військ, генерала подільських земель, коменданта Кам’янця, 
летичівського старосту.

21 Силістрія (Силістра) – вілайєт (провінція) Османської імперії, що 
розташовувалася вздовж узбережжя Чорного моря та південної частини ріки 
Дунай (поблизу її гирла)..

22 Яковіти – ченці ордену домініканців, що називалися так за каплицею 
св. Якова в Парижі, яка належала їм.

23 Каймакам – сановник, що виконував обов’язки садразама (великого 
візира), або великого візира під час відсутності останнього в столиці.

24 Дефтердар – скарбник (у загальному значенні), голова державної 
скарбниці (у вузькому значенні).

25 Ага яничарів – начальник яничарського корпуса.
26 Петро Дорошенко та Мехмед IV відвоювали Бучач навесні 1672 р.
27 Буданів (до 1946 р. Будзанів) – нині село в Теребовлянському районі 

Тернопільської області. Турецька армія Ібрагім-паші в 1672 р. потужними 
артобстрілами знищила замок вщент. Його оборонців поховано на сусідній 
горі Погибниця.
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28 Ймовірно, автор неправильно відтворив прізвище. Власником замку 
в 1672-1675 рр. був Томаш Лужецький, який загинув при його обороні.

29 Див. прим. 17.
30 Чорна Русь – давня назва земель у північно-західній Білорусі, в басейні 

верхньої течії р. Німану. У XVI-XVII ст. назва вживалася в інших значеннях, 
зокрема Чорною називали польську Русь на відміну від Білої московської.

31 Див. прим. 6.
32 Едикуле (Семивежний замок) – фортеця в Стамбулі, внутрішнє 

кільцеве укріплення, що знаходилося за Золотими воротами стіни Феодосія. 
У ньому розташовувався автономний гарнізон та в’язниця для особливо 
небезпечних ворогів Порти.

33 У тексті le Turq. Турчином називає султана літописець Самійло 
Величко.

34 Бучацький мир – мирна угода між Річчю Посполитою та Османською 
імперією, підписана 18 жовтня 1672 р. в Бучачі, за якою польський король 
відмовлявся від Подільського та Брацлавського воєводств, у той час як 
південна частина Київського воєводства відходила правобережним козакам 
гетьмана Дорошенка, який вважався в цей період васалом турків. Цю угоду не 
було визнано сеймом Речі Посполитої у квітні 1673 р.

35 Букв. з османської «сини торгівця».
36 Король Міхал I Корибут Вишневецький (1669-1673) помер у Львові 

10 листопада 1673 року.
37 Великий польський полководець Ян III Собеський (пол. Jan III Sobie-

ski) (1629-1696) – з 1666 – польний гетьман коронний, з 1668 – великий 
гетьман коронний, обраний королем польським 19 травня 1674 р.

38 Бабадаґ – сучасне місто в румунській Добруджі, належало Османській 
імперії до 1878 р., у XVII ст. – один із центрів Силістренсько-Очаківського 
еялету.

39 Йдеться про Я. Собеського.
40 Йдеться про умови Андрусівського сепаратного договору 

(Андрусівського миру), укладеного між Московським царством та Річчю 
Посполитою в 1667 році.

41 Сороцька фортеця – молдовська фортеця XV століття в місті Сороки, 
розташованого на відстані близько 160 км на північ від Кишиневу.

42 Йдеться про Кам’янку (Кам’янський район, Молдова) – місто на лівому 
березі р. Дністер. У працях М. Грушевського згадується як Кам’яниця (див., 
зокрема Грушевський М. С. Історія України-Руси. – Т. 9. – Ч. 2. – К., 1931. – 
С. 1056); на мапах XVII ст. позначалася як Camienicza (див. Вавричин М. 
Україна на стародавніх картах. Середина XVII – друга половина XVIII ст. : 
атлас репродукцій / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович. – К., 2009. – 
С. 42-43), Kamianicza (Там само, c. 60-61).
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43 Румелія – історична назва Балкан у XIV–XVI ст. Ці терени були 
османською провінцією, яка охоплювала завойовані турками балканські землі, 
крім Боснії та узбережжя Егейського моря.

44 Ода – яничарська казарма. Водночас корпус яничарів (оджак) 
підрозділявся на орти або оди (роти).

45 Див. прим. 18.
46 Іван Сірко (1605 (1610)–1680) – подільський шляхтич, козацький 

ватажок, кальницький полковник, напівлегендарний кошовий отаман 
Запорозької Січі й усього Війська Запорозького Низового.

47 Тобто мав при собі соболиних шкур на суму 400 талярів. Розрахункові 
операції шкірками хутряних звірів віталися торгівцями в тому числі й тому, 
що хутро неможливо було підробити.

48 Йдеться про Бучацьку мирну угоду, за якою Польща зобов’язувалась 
виплачувати додаткові контрибуції на суму 22 тисячі злотих щорічно. Це 
викликало протести в польському Сеймі й початок нової війни під проводом 
Яна ІІІ Собеського.

49 У червні 1674 р. московська армія під командуванням воєводи Григорія 
Ромодановського та козацькі полки на чолі з гетьманом Іваном Самойловичем 
вступили на Правобережжя і взяли Чигирин. Два тижні гетьманські війська 
завзято обороняли столицю. На допомогу Дорошенку під Чигирин підійшла 
турецько-татарська армія під командуванням візира Кара-Мустафи, яка 
змусила Самойловича і московські війська відступити.

50 Кара Мустафа-паша (1676–1683) – великий візир з династії Кьопрюлю, 
найближчий сподвижник і наступник Фазил Ахмед-паші.

51 Пор. Літопис Самовидця. – К. : Наук. Думка, 1971. – С. 119.
52 Іч-оглан – султанський паж, що навчався в особливій палацовій 

школі.
53 25 серпня 1674 р. місто захопили турецькі війська. На уманському 

ринку загинуло близько 7 тисяч місцевих жителів. Турки, втративши не менше 
13 тисяч вояків, спалили місто.

54 Імам – голова мусульманської громади, духовний керівник, людина, 
яка керує молитвою в мечеті. Імамом, за канонами ісламу, може бути будь 
який віруючий який володіє достатніми знаннями в релігійній сфері та є до-
статньо авторитетним аби бути головою на громадських молитвах.

55 Серед краєзнавців до сьогодні немає спільної думки щодо походження 
назви Умань. Одні виводять топонім від куманів (половців): Куманія – Ку-
мань – Гумань – Умань. Інші стверджують, що назву місту дала р. Уманка 
(Ума: тюрк. умар – велика річка, кума – пісочна ріка).

56 У тексті буквально: із залежних від цього міста земель.
57 Ймовірно, йдеться про Визвольну війну під проводом Богдана Хмель-

ницького (1648-1654).
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58 В тексті champ de rose.
59 Шейх – керівник ордену дервішів або іншої організації в ісламі, 

почесне звання мусульманського духовенства, знавців та викладачів релігійних 
дисциплін, людей відомих своїм благочестям. У ліонському виданні книги 
1680 р. термін передано як Scheic (c. 33).

60 Вочевидь, йдеться про майбутнього султана Сулеймана ІІ.
61 Бостанджі-баши – начальник палацової охорони й охоронець султана.
62 Негропонт – держава хрестоносців і венеційське володіння, що 

займало – частково або повністю – острів Евбея в Егейському морі. 12 липня 
1470 року Евбею остаточно захопили османи, заволодівши нею до 1829 р.

63 Сераскер – головнокомандувач турецькими військами.
64 Йдеться про Яна Собеського.
65 Кальник – полкове місто, нині село Іллінецького району Вінницької 

області, відоме як місце розташування старшини Кальницького полку та 
осердя одного з центральних епізодів польсько-української воєнної кампанії 
другої половини 1671 р.

66 У 1675 р. Шішман Ібрагім пашею були знищені Поділля, Волинь, 
Червона Русь (Бар, Теребовля, Тернопіль, Підгайці). 27 липня 1675 р. османи 
взяли Збаразький замок, спопеливши місто.

67 Дмитро Єжи Вишневецький (1631–1682) – князь, великий гетьман 
коронний.

68 Так у тексті.
69 Seymen (тур.) – козак як військовослужбовець Порти; semen (пол.) – 

козак на службі при дворі в магната.
70 Восени 1676 р. 30-тисячна московська армія і полки Самойловича 

обложили Чигирин. 19 вересня 1676 р. розпочався штурм гетьманської 
столиці, яку обороняв двохтисячний загін серденят. Після кількагодинного 
запеклого бою Дорошенко, розуміючи всю безвихідь становища, переконав 
козаків припинити опір. Після зречення гетьманства Дорошенко поселився 
в містечку Сосниця (тепер Чернігівська область), проте через деякий час на 
вимогу царського уряду переїхав до Москви. У 1679–1682 рр. Дорошенко був 
призначений в’ятським воєводою і мешкав безпосередньо у В’ятці. Останні 
роки життя Дорошенко провів у селищі Ярополчому під Москвою (тепер 
село Волоколамського району Московської області Росії; 135 км від Москви), 
яке було віддано йому в 1684 році в спадкове володіння. Там він одружився з 
Агафією Єропкіною, дворянкою, яка народила йому синів Олександра і Петра 
та дочку Катерину. Помер 19 листопада 1698 року.

71 У паризькому виданні 1688 р. слова «й значної суми» («& une somme 
considerable») випущено.

72 Остання фраза книги в паризькому виданні 1688 р. звучить як «Я бла-
гаю Бога, щоб Він їх від цього вберіг» («Je prie Dieu qu’il les en preserve»).
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Ольга Білецька

“Thesaurus poLonoLaTInogræcus” 
ГжЕГОжА КнАПА яК ДжЕРЕЛО ДО 

ВиВчЕння СЕРЕДнЬОВІчнОЇ УКРАЇни

У Науковій бібліотеці Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова зберігається колекція різноманітних (універсаль-
них, мовних, природничих тощо) словників, енциклопедій та довід-
ників XVII ст.1 Саме в цей час у Західній Європі постала плеяда ви-
датних вчених, серед яких Галілео Галілей, Рене Декарт, Блез Паскаль, 
Ісаак Ньютон, Френсіс Бекон, Ґотфрід Ляйбніц, П’єр Бейль. Розвиток 
фундаментальних наук призвів до кардинальних змін у техніці та 
технології. Тому необхідність появи компендіумів, які б об’єднували 
знання різних галузей, була все нагальнішою. Серед них значне міс-
це посідали фундаментальні опуси, що містили інформацію про різні 
країни світу, у тому числі й про Україну. 

Для нас особливий інтерес становить «Польсько-латинсько-
грецький словник, або багатство латинської та грецької мови, присто-
сований для користування поляків. І те, що в ньому було збережено, 
ти прочитаєш у Вступі. Тут це необхідно підтвердити: у даній праці 
зібрано, які завгодно до списку простих латинських та грецьких слів, і 
до фраз, що знаходяться у зв'язку з ними, грецькі та римські словники, 
такі як Калепіні2, Нізолія3; лексику, словники, списки і, нарешті, книгу 
синонімів, велику кількість слів, а також грецьких та латинських фраз. 
Окрім грецьких та латинських синонімів, [словник містить – О. Б.] ве-
лику кількість слів, а також фраз. Окрім того додається біля тисячі ла-
тинських виразів, які не містять словники та Калепіні, і майже стільки, 
які є помилковими і виправлені… Праця Гжегожа Кнапа з товариства 
Ісуса»4. Він був надрукований у Кракові в типографії Франциска Це-
зарія в 1621 р.

Цей масивний фоліант (1562 c.!) обрамлено в обтягнуту шкірою 
дошку. На форзаці та титульному аркуші декілька екслібрисів, які, на 
жаль, не піддаються прочитанню. На верхній кришці оправи супер-
екслібрис – тиснутий орнамент у рамці овальної форми; на нижній – 
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гравірований суперекслібрис із зображенням овальної рамки з цапом. 
Навколо рамки за годинниковою стрілкою проставлені великі літери: 
ISDRPWN. Збереглися сліди від застібок.

Автором цієї фундаментальної роботи є відомий Гжегож Кнап 
(лат. Cnapius, пол. Knap, Knapiusz, Knapski)5. Він народився біля 
1564 р. у польському містечку Гродзиськ-Мазовецький. Батько Гже-
гожа мав майстерню або лавку тканин6. Очевидно, саме від роду зай-
нятості батька майбутній упорядник словника й отримав прізвище 
Кнап, оскільки, як зазначено в його ж словнику, середньовічне поль-
ське слово knap позначає сукнаря, який сукно робить, або сукнаря, 
який сукно продає (“sukiennik, co sukno robi albo sukiennik, co sukno 
przedaie”7). 

Для свого часу Гжегож Кнап отримав блискучу освіту: спо-
чатку навчався в Колегіумі товариства єзуїтів у Пултуську (Collegio 
Societatis Iesu Pultoviae). У 19 років він вступив до Віленського єзуїт-
ського товариства (Socitatem Iesu Vilnae), потім пройшов курс у Бра-
усбергу. Згодом (у 1585 р.) вивчав схоластику, граматику та синтаксис 
у Каліші (Calassii scholasticus approbatus), а потім студіював (майже 
три роки) філософію та теологію в Познані. Після навчання займав-
ся викладацькою діяльністю, яка принесла йому гарну репутацію як 
граматика. Невдовзі (в 1598 р.) Кнапіуш став священиком (sacerdos) у 
Познані. У вільний від викладання час він в основному займався скла-
данням словника, який вийшов у світ у 1621 р.8 Для укладання свого 
словника, Гжегож Кнап користувався великим масивом довідкової 
літератури, починаючи від античних авторів – Тацита, Птолемея до 
середньовічних хроністів та вчених Андреа Альціата, Марціна Кроме-
ра, Станіслава Сарницького та ін. Окрім того, автор словника зробив 
стислий виклад вказаної праці, упорядкував «Польсько-латинсько-
грецькі прислів’я» та написав драму «Філопатер».9 Помер Гжегож 
Кнап у 1638 р. в Кракові. 

Словник Кнапіуша містить географічні назви, зокрема, й стат-
тю присвячену тлумаченню Русі. Кнап перераховує синоніми до на-
зви краю. “Роксоланія, по-іншому Роксоланія. За Птолемеєм10 [нази-
вається – О. Б.] по-народному Руссія, Рутенія. Кромер11. Юніо. Русь. 
В загальному руснаки. Русси. Роксани. Кромер. Роксолани. Тацит(?). 
Кромер. Россолани, по-іншому роксолани. Спарітано та Йордано... 
Північні й південні. Русь Біла і Червона. Русь Біла – на півночі, і Русь 
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Червона – на півдні. Кромер”12) та Татарії (“Татарська земля. Скіфія … 
Одна Aзіатська, інша Європейська. Мела13. Юстін14. [Так – О. Б.] ми 
називаємо сусідню Тартарію”)15. 

Слово ж “Україна” (“Ukraine”16) трактується як звичайний імен-
ник – “пограниччя, порубіжжя”17, а не як географічна назва. На таке 
бачення, очевидно, вплинули соціально-економічні, національні, ре-
лігійні etc протиріччя, які розпалювалися з новою силою наприкінці 
XVI – на початку XVII ст. (саме в той час, коли складався словник) 
між українцями та поляками. 

Про населення України записано так: «Козаки, Козацтво. Легко-
озброєні вершники. Легкі кінні в поляків. Легка кіннота, яка має свою 
республіку та служить за винагороду під час воєн, живе виключно з 
тимчасової платні або з пограбування. Кромер називає “козаки”, але 
початковою назвою є Склавоніка; я вірю пастухам кіз (sic!), що на-
віть і тепер у цих, особливо в південних і в усіх гірських, небезпеч-
них регіонах є розбійники»18. Є в словнику і “руснак, русін, руссус, 
роксолан, урсин. Кромер. Тацит19”. На сторінках словника міститься 
інформація також і про інші етнічні групи. Зокрема, тут є “поляк”20, 
“єврей”21,“татарин”22. 

У словнику наведена цінна інформація до вивчення станової ор-
ганізації тогочасного суспільства України. Зокрема, тут зафіксовані 
такі категорії феодалів, як князі23, бояри24, шляхтичі (які, у свою чергу, 
поділялись на уроджених25 та тих, які отримали шляхетство пізніше26), 
зем’яни27. Для позначення міського населення в словнику міститься 
термін міщани28.

Селянство, як і феодали, також не було соціально однорідним. 
У словнику, зокрема, значаться такі категорії його як: кметь29, сьод-
лак30, рольник31, орач32, загродник33, чиншовик34. Земельні володіння в 
XVII ст. вимірювались ланами35, моргами36 та волоками37. Окрім того, 
у словнику міститься цінна інформація до вивчення податкової сис-
теми селянства. Зокрема, серед поборів значиться податок від рала38, 
подимне39, ланове, чинш40, зерновий податок сеп41, підвода42. 

Таким чином, у словнику міститься важливий матеріал до ви-
вчення етнічного складу населення (зокрема, корінні мешканці Украї-
ни подаються під двома назвами – козак та руснак), так і станової ор-
ганізації регіону того часу. Тут відобразились різні категорії феодалів 
(князі, бояри, шляхтичі, зем’яни) та селян (кметі, сьодлаки, рольники, 
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орачі, загродники, чиншовики). Зафіксувались у словнику і терміни, 
щодо виміру земельних володінь (лан, морг, волока та ін.). Зібрана 
також важлива інформація щодо вивчення податкової системи селян-
ства. Зокрема, серед поборів значиться податок від рала, подимне, ла-
нове, чинш, сеп, підвода. Сподіваємося, що це стисле повідомлення 
приверне увагу істориків до середньовічних словників як до джерела 
з історії України, а також стане в нагоді всім тим, хто займається укра-
їнською старовиною. 

Примітки
1 Стислий перелік довідкової літератури XVII ст. у фондах Наукової 

бібліотеки ОНУ з шифром зберігання подано в Додатку 1. В університет-
ському книгосховищі зберігається також і словник XVI ст.: Scapula, Johannes. 
Lexicon graecolatinum novum in Quo ex Primitivorum & Simplicium fontibus 
Derivata atque Composita Ordine non minus Naturali, quam Alphabetico, breuiter  
& dilucide deducuntur. / Ionnis Scapulae opera & studio. – Basileae : Ex officina 
Heruagiana, per Eusebium Episcopium, 1580 (33/91). – Див.: Каталог изданий 
XVI века / cост. Е. В. Полевщикова. – Одесса, 2005. – С. 176.

2 Відомо, що італійський лексикограф Амбруаз Калепіні (Calepino, або 
Da’Calepino Ambroise; 1435-1511) був ченцем-августинцем і присвятив усе 
своє життя впорядкуванню cловника: Ambrosii Calepinis Bergomatis Eremitani 
Dictionarium. - Rhegium, 1502. Його видання, доповнені та перероблені Пас-
сератом (Passerat), Ляцердою (La Cerda), Лораном Шифле (Laurent Chifflet) 
і Фачіолатом (Facciolati), були численними. Базельське видання 1590 р. 
включало 11 мов, у тому числі угорську та польську (Ambrosii Calepini 
Dictionarium undecim linguarum: iam postremo accurata emendatione, atque 
infinitorum locorum augmentatione, collectis ex bonorum authorum monumentis / 
Onomasticum verò: hoc est, propriorum nominum, regionum, gentium, urbium, 
montium, fluminum, hominum, & similium catalogum, maxima etiam accessione 
locupletatum, & praecipuarum rerum Germanica explanatione illustratum, se orsim 
adjunximus. – Basileae : per Sebastianum Henricpetri, [1590]), а ліонське видан-
ня 1596 р. змусило вчених розглядати словник як стислий компендіум загаль-
ної науки. До речі, саме звідси згодом пішла зневажлива приказка – consuller 
son calepin, а в ХІХ ст. словом calepin позначали збірник уривків та витри-
мок, нотаток і виразів. Див. також: Zwak, Irena. Slowotwórstwo przymiotników 
polskich w jedenastojęzycznym slowniku A. Kalepina z 1590 r. – Wroclaw, 1984; 
Labarre A. Bibliographie du dictionarium d’Ambrogio Calepino (1502-1779). – 
Baden-Baden, 1975.

3 Італійський літератор Маріо Нізолій (Mario Nizolius або Nizzoli; 1498-
1566) у свій час був професором у Брешії, Пармі, Cаббьонеті. Він був од-
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ним із зачинателів ренесансної літератури. Науковцям Нізолій більше відо-
мий своїми глибокими знаннями Ціцерона. Найбільш важливі роботи: Marii 
Nizolii observationes in M. Jullium Ciceronem. – S. l. : Ex prato Albuini, 1535; 
Nizolius, sive Thesaurus Ciceronianus / Caelii Secundi Curionis labore iam olim 
auctus, Marcelli subinde Squarcialupi studio mactus disgestusque. Nunc demum à 
Jacobo Cellario Augustano, insigni tum simplicium tum compositorum verborum 
accessione, locupletatus ... Basileae : Ex officina Hervagiana, 1583.

4 Thesaurus polonolatinograecus, seu promptuarium linquae latinae et 
greaecae, Polonorum usui accommodatum. Quid in eo praestium sit, in Proemio 
leges. Hic illud affirmare licet: in hoc Opus congesta esse, quaecunque ad Latinarum 
et Graecarum sumplicium vocum nomenclaturam, et ad coniunctarum phrasim 
pertinentia, continent Thesauri Gaeci et Latini, item Calepini, Nizolij Lexica, 
Dictionaria, Nomenclatores, libri denique Synonymorum, Copiae verborum ac 
Phrasium, Graeci et Latini. Additae praeterea. Prope mille voces Latinae, quibus 
Thesauri et Calepini carent, et totidem fere, quae in eisdem vitiosae sunt, correctae 
/ Opera Gregorii Cnapius e socitate Iesus. – Cracoviae : Typis Francisci Cesarij, 
1621. – [16], 1540, [4] р. – 2°. (21-б/ 619).

5 Про нього див.: Winniczuk L. Praefatio // Cnapii Gregorii Tragoediae 
philopater faelicitas Eutropius – Wratislawiae ; Varsaviae ; Cracoviae, 1965. – 
P. 5-16; Puzynina J. “Thesaurus” Grzegorza Knapiusza. Siedemnastowieczny 
warsztat pracy nad językiem polskim // Prace Językoznawcze. – Wrocław ; 
Warszawa ; Kraków, 1961. – Т. 29; Skarga P. Roczne Dzieje Kościelne … wybrane 
z Rocznych Dziejów Kościelnych Cesara Baroniusza Cardinala S.R.K. nazwanych 
Annales Ecclesiastici, przez X. Piotra Skarge Soc. Iesu, Kraków, 1603 u Andrzeja 
Piotrkowczyka; Windakiewicz S. Teatr kollegiów jezuickich w dawniej Polsce. 
– Kraków, 1922; Załęski S. Jezuici w Polsce. – Lwów, 1901. – Vol. 2 ; Kraków, 
1905. – Vol. 4; Lewański J. Studia nad ramatem polskiego Odrodzienia // Studia 
staropolskie. – Wrocław, 1956. – T. 4.

6 “… pater Gregorii officinam seu tabernam pannorum habuit” (Winniczuk 
L. Praefatio / L. Winniczuk // Cnapii Gregorii Tagoediae philopater faelicitas 
Eutropius. – Wratislawiae ; Varsaviae ; Cracoviae, 1965. – P. 6).

7 Cnapius G. Op. cit. – P. 287, 1129.
8 Зазначимо, що після смерті Г. Кнапа словник зі значними доповнення-

ми був перевиданий в 1643 р.
9 Adagia polono-latino-graecae. – Cracoviae, 1632; Cnapius G. Philopater 

seu Pietas Drama comico-tragicum / apparatus critico praefatione annotaionibusque 
instruxit Lidia Winniczuk. – Wratislaviae, 1965.

10 Птолемей (Ptolemáios) Клавдій (ІІ ст.) – давньогрецький вчений, який 
займався астрономією та географією. Його перу належить “Керівництво з 
географії” у 8 книгах. – Ptolemaei Claudii alexandrini geograghicae enarrationis 
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libri octo. – Lugduni, 1535. про нього див.: Бронштэн В. А. Клавдий Птолемей,  
ІІ в. н. е. – М., 1988.

11 Йдеться про польського хроніста Марціна Кромера (Martinus 
Cromerus; 1512-1589). Його перу належить “Тридцять книг про походження 
та діяння поляків” (De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX). Вперше 
вона була опублікована в Базелі в 1558 р. При написанні свого твору Кромер 
спирався на праці своїх попередників Яна Длугоша, Бернарда Ваповського, 
використовував акти державного архіву. – Barycz H. Dwie syntezy dziejów 
narodowych przed sądem potomności. Losy historii Jana Dlugosza i Marcina 
Kromera w ХVI i pierwszej polowinie XVII w. // Pamiętnik Literacki. – 1952. – 
T. 43/1-2. – S. 194-251.

12 “Ruś kray. Roxolania, vel η ροξολαηία. Ptolomae vulgo Russia, Ruthenia. 
Cromer. Iunio. Ruś. Collectivum Rusnacy. Russi. Roxani. Cromer. Roxolani. 
Tac. Cromer. Rossolani, aliter Roxolani Sparitano et Iordano …. Septentrionales 
australes. Ruś biala i czervona. Russia alba septentrionalis, et Russia rubra Australis. 
Cromer” (p. 1004).

13 Помпоній Мела (Pomponius Mela) – римський географ, родом з Іспа-
нії, жив у другій половині І ст. н. е. Упорядкував географічний компендіум “De 
Chorographia” в 3-х книгах, який, до речі, був першим латиномовним твором 
подібного роду (Pomponii Melae de Chorographia libri tres / Ad librorum manu 
scriptorum fidem edidit notisque criticis instruxit Gustavus Parthey. – Berolini, 
1867).

14 Юстін (Justinus) – римський історик II-III ст., головною працею яко-
го є скорочений переказ твору (який не зберігся) Помпея Трога. За спосте-
реженнями дослідників, Юстін сильно переробив роботу Помпея Трога, про 
багато подій він повідомив дуже стисло, допускаючи помилки й неточності. 
Твір Юстіна залишається важливим джерелом (особливо з військової і ди-
пломатичної історії) доби еллінізму, з історії Причорномор’я. – Зельин К. К. 
Помпей Трог и его произведение “Historiae Philippicae” // Вестн. древ. исто-
рии. – 1954. – № 2. – С. 183-202; Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога 
“Historiae Philippicae” / пер. : А. А. Деконский, М. И. Рижский // Вестн. древ. 
истории. – 1954. – № 2. – С. 203-252 ; № 3. – С. 193-251; № 4. – С. 187-239 ; 
1955. – № 1 – С. 199-243.

15 “Tatarska ziemia. Scythia… alia Asiatica est alia Europae. Mela. Justin. 
Nobis confinis Tartaria vocatur....” (p. 1135).

16 “Ukraine v. pogranicze” (р. 1233).
17 “Pogranicze, ukraina. Confinium …” (р. 780).
18 “Kozacy, Kozactwo, Levis armaturae eqiutes. Velites equestres Polonorum. 

Equitatus levis suam habens Rempublicam, mercede serviens belli tempore, extra id 
precario aut rapto fere vivens. Kozakos vocat Cromerus, sed origo vocis Sclavonica 
est, a caprarum credo pastoribus, qui etiamnum in his regionibus, praesertim ad 
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meridiem vergentibus, montana omnia latrocinijs infesta habent. Zołnierz lekki, et 
Niz”.(р. 315).

19 “Rusnak, Rusin, Russus, Roxolanus, Ursin. Cromer. Tacit” (р. 1004). Та-
цит Публій Корнелій (P. Cornelius Tacitus) (біля 56 – біля 117 рр.) – римський 
історик. Посідав низку державних посад: претора, консула, проконсула Азії. 
Був членом жрецької колегії квіндецемвірів. Його перу належать «Агрікола», 
«Германія», «Історія», «Аннали». – Див.: Модестов В. И. Тацит и его сочине-
ния. – СПб., 1864.

20 “połać v. Piérzéiá… polka polonus” (р. 790).
21 “żyd, Iudaeus… Sabbatarius” (р. 1534).
22 “Tatarzyn … Scythes… Nostri vicini Tartari vocantur” (р. 1185).
23 “kniaż – v. Car, Kśiąże” (р. 287, 333).
24 “Boiarzyn, Boiari sunt nobiles inferioris ordinis in Lituania, Moscovia et 

Russia”) (p. 40).
25 “Szlachtycz urodzony … Sed Latini et Graeci adjectivis utuntur. Nobili 

genere natus. Nobili loco natus. Equestri loco urtus. Equestris ordinis vir… Cromer 
nobiles nostrates seu Polonicos vocat militiae adscriptos. Equistes. Gentilitio signo 
donatos. In Constitutionib. Iagellonis Cracov. 1423. Terrigena possessionatus Barb. 
Szlachćic osiadly, v. Ziemianin et Osiadły. (p. 1163).

26 “Szlachtycz uczyniony. Homo novus… Homines novi honore et gloria… 
Videmus quanta sit invidia quantoq; in oddio apud quosdam homines nobiles. 
novorum hominum virtus et industria… Homo a se ortus … Homo per se cognitus. 
Nulla conmendatione maiorum Cic. Ex se nobilitatus Cic. de Senectute” (р. 1163).

27 “Źiemianin, wolny sobie dzierżawca starodawny…Nobilis privatus qui ad 
Rempub. vel militiam non accessit Vox ziemianin patet unde ducta sit, more aliarum 
linguarum et gentium nobilitatem ab antiquitate penentium antiquissima vero terra 
habita, unde abo szlachcic domovy urodzony tylko a nie zasłuzony Rzeczypolitey 
terrigena” (р. 1500).

28 “Mieszczanie. Miasto, de hominibus collective, Civitas sunt incolae, 
urbs, aedificia Noni. Prudentissima, fidelissima, maledicentissima, amicissima 
civitas… ” (p. 415).  “Mieszczanin, Civis hic haec, a coeundo quod in unum 
coeant coetum… Oppidanus… Municeps… Festo, est qui iure civitatis gaudet, 
sed non dignitatibus et magistratu… Urbanus… Omnes urbani rustici qui Latine 
loquuntur… Municeps…. ”

29 “Kmieć, Rolnik, Siodłak, Colonus Cic. Colu. Bud. Colonariae conditioni 
addictus ipse aut maoires eius. Villae adscriptus Bud… gleba, i. ad glebam adscriptus 
Alciat. Caeli. Adscriptus glebae. Cromer. Cmetones. Prilusius eos vocat, qui cum 
iure naturali liberi eesent, victus acquirendi, aut pretij participandi causa, se iuri 
alieno subdiderunt, et servi glebae, iure civili esse coeperunt. Sed Cmeto barbara 
vox est. Adscriptionis idem vocat, qui literis obligatorijs addicuntur alicui fundo 
colendo, sic ut pro arbitrio discedere nequeant. Colonorum apud I.C. varia genera. 
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Adscriptitii, qui cum agro servivunt dino, et alienari possunt….Conditionales, 
qui domino agrum colunt, ut in eo per viginti annos maneant. Originarii, sunt 
conditiolium filij…Partiarii. Qui pro aliquota parte structuum, alicui agrum colunt….
Inquilini, qui in alieno habitans agrum ei colunt. Zagrodnicy. Censiti, quorum agris 
census impositus est… Czynszowi. Coloni simplices mercede menstrual vel annua 
conducti…Oracze” (р.287).  – Андре Альціат (Andre Alciat; 1492-1550) – ви-
кладав право в Ферарі, Болоньї. Саме з нього почалось звергнення школи 
старих глоссаторів і почалась дорога до Жака Кюжаса. Його перу, зокрема, 
належить: De ratione docendi discendique Iuris ciuilis ad iuuentutem / D. Andreae 
Alciati iudicium, quos legum interpretes potissimum parare sibi studiose debeant. – 
Опубліковане в : Lagus, Conradus. Methodica iuris utrisque traditio… – Lugduni: 
Apud haered. Seb. Gryphii: Excudebat Symphorianus Barbier, 1562 (177/418); 
Notitia utraque cum Orientis tum Occidentis Ultra Arcadii Honoriique Caesarum 
Tempora, illustre vetustatis monumentum, imo thesaurus propsum incomparabilis / 
praecedit autem D. Andreae Alciati… – Basileae, 1552 (Воронцов/ 2612).

30 “Siodłak v. Rolnik” (p. 1043).
31 “Rolnik. Agrarius substant. Apud Cic. in Capital pro eo, qui agrum e 

publico habere contendit. Agriperta… v. Oracz, Kmieć” (p. 966).
32 “Oracz. Agricola. Arator… Agri cultor. Cultor agrorum… Cultor terrae… 

Colonus… Moderator aratri… Politor. Hesych, quasi serpens humi (р. 659-660).
33 “Zagrodnic. Colonus, qui corpore suo, non iumento operam domino fundi, 

quem occupat praestat. Quare minus etiam fundi habet, quam ij qui iumentorum 
auxilio laborant. Ogrodnik alicubi idem: alicubi idem qui Chałupnik…    ” 
(p. 1432).

34 “Czyńszownik, co czyńsz daie. Censitus: censui publico obnoxious I.C. ex 
Cod. Item censiti qui pretio et pecuniae pensione agros alienos colunt Lex. Iur. … 
Vectigalis alicui” (p. 109).

35 “Łan, miara roley, źrzeb, ślad. Mansus vulgo. Laneus Barb. Latine autem 
Modum agri vocat Cromer recte. nam Plaut. Colu. Cic. Hanc vocem usurparunt de 
hac re loquentes… Modum agri triplicem in Constit. Regni habemus: Gallicum, 
Germanicum, et Polonicum. Gallicus agri modus longitudinem habet 270 perticarum 
quatuordecim cubitalium, id est cubitorum 3780 maiorum; longitudinem 12 
perticarum constantium 14 cubitis, i. cubitorum 168. Germanici latitudo est quatuor 
chordarum quindecim cubitalium, quae faciunt cubitso 180 longitudo 90 chordarum 
quindecimcubitalium, quae gaciunt cubitos. Medioctres 3900. Polonicus est latus 
120 cubitos, longus 12 stadia, seu chordas longas 48 cubitos i. longus 1008 cubitos. 
Sunt aliae apud alios dimensiones et magna varietas cubitorum, perticarum, 
chordarum apud mensores varios. V. Morg. Włoka. Staie 1.scrisit de his accurate 
Greps. ” (p. 352). Див. також: “Dział roley” (p. 161).

36 “Morg miara rol mnieysza niż łan, w dłusz ma trzy sznury miernickie, 
abo 30 pretow, wszerz 10 pretow, abo ieden sznur; wszytek ma 300 pretow 
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kwadratowych, abo trzy wężyska. Morgow włoka ma 30. Greps. Latine. Modus 
agri. Plaut. Cic. Late id patet. Iugerum Romanum reddit Greps. Non male, quia licet 
aliquanto minor sit Morg, iugero Romano; tamen ex omnibus mensuris agrorum, 
maxime iugerum Romanum ad illum accedit presertim cum et Morg pro varietate 
provinciarum variet… mensum interpretatur Vet. Lex. unde forte vulgare nostrorum 
verbus Mansus ”( p. 433).

37 “Włoka roley w Mazowszu, w Litwie, ma morgow 30. I pretow 
kwadratowych 900 abo 9 wężyk abo sznurow, Grepsio. Włoka Mazowiecka 
mnieysza niż łan, więcey niż czwarta częśćia, v. Łan” (p. 1328).

38 “Poradlne v. Podymne ” (p. 806).
39 “Podymne Łanowe, Poradlne, idem Sarnicio [Fumalia in Constit. Regni 

Barb. Exactio fumaliu[m]. Termini iuris Polonici Barb. Regalia: Rastralia Cromer. 
Barb. Latine Census colonicus… Novell. Tributum ex iugeris agri. Cedren. Zonar. 
Balsamon. I. tributum fumariu[m]. i. pro numero fumariorum Meursi. Census qui 
per focus soluitur. Vallae. Ostiarium. Caesari quod per singula ostia exigebatur. 
Solvitur hic census a colonis paganis tantum, et quidem olim duo tantum sestertij 
in singula iugera pendebatur, iam ad 30. sestertios processit. Sarnic. Simile. Quid 
in Constitutionibus Isaaci Commeni…. I. ab eo qui triginta focis fumans habet 
predium, unum argenteum.” (p. 777).

40 “Czyńsz (ktory poddani daią panõ swym, małym, wielkiem, szlachcie, 
krolóm, Cesarzóm, iakoby poczesna) Dań… Census. I.C. quae vox apud Ciceron. 
Liu. Et alios veteres Latinos aliud significant vide Popis, Dochod, Pensitatio… ” 
(p. 108).

41 “Sep. Pensio frumenti Regi et alijs dominis debita, in Statutis Regni…”) 
(p. 1032).

42 “Podwoda … Cursus publicus…. Fiscalis cursus…. Cursus vehicularius… 
Dispositae cursorum stationes: praestationes equorum ad cursum publicum. Onus 
a provincialibus exigi solitum in transuectione… Angaria… Persarum eum morem 
fuisse tradit, Pollux. Spatium autem cursus publici a statione ad stationem in qua 
equi mutabantur, continet Budaeo teste 28000 passuum seu 150 stadia: aliter v. 
Podkarm. Vicinum, Poszta.”

ДОДАТОК 1*

1. Rudolphio, Petrus. Dictionarium concionatorum pauperum / Auctoris 
incognita : In quo materiae omnes, concionatoribus pernecessariae, ad totius anni 
Evangelia tam Dominicalia, quam Festiva accommodandae, suppeditantur, instar 
Locorum Communium secundum virtutes et vitia proponum / A.F.P. Rodulphio 
a Tossignano Franciscano … in lucem editum. – Coloniae : apud Arnoldum 
Quentelium, 1602. (9-a/37)

* Словники та довідники подані в додатку за хронологічним принципом.
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2. Portius, Simon. Dictionarium latinum graeco-barbarum et litterale … – 
Lutetiae Parisiorum : Impensis Societatis Typographicae Librorum Officii 
Ecclessiastici Iussu Regis constitutae, 1635. (52/88)

3. Weyle, Christen Osterssön. Glossarium juridicum Danico-Norvegicum: 
Det er Alle Gamle Danske oc Norske Glosers rette Forklaring, som findis i 
de Skaanske, Sielandske, Judske oc Norske Lowböger ... Nu anden Gang ... 
reviderit ... / aff Christen Osterssön Weylle. – Kiöbenhaffn : paa Welchior Matzans, 
1652. (155/686)

4. Беринда, Памво. Лексикон славеноросский. Имен толкование ... – 
[2-е изд.] – [Кутеин] : з тип. общежителного монастыра кутеинского … , 1653. 
(Григ.-слов./28)

5. Somaize, Antoine Baudeau de. Le Grand Dictionnaire des pretieuses, 
Historique, Poétique, Géographique, Cosmographique, Cronologique et 
Armoirique … / Dédié à Monseigneur le Duc de Guise. Par le sieur de Somaize ... – 
Paris : ches Jean Ribou, 1661. – P. 1-2. (Воронцов/3552, Воронцов/4155)

6. Ponza, Georg. La science de l’Homme de Qualité ou l’idée generale De 
la Cosmographie, de la Cronologie, de la Geographie, de la Fable, et de l’Histoire 
sacrèe et Profane. – Turin : par Les Heritiers Janelli, 1684. (236/188)

7. Furetière, Antoine. Essais d’un Dictionnaire universel, contenant 
généralement tous les mots François tant vieux que modernes, et les termes de 
toutes les Sciences et des Arts … – Amsterdam : chez Henri Desbordes, 1685. 
(Воронцов/2785)

8. Du Cange, Charles du Fresne. Glossarium ad scriptores mediae et 
infimae graecitatis in quo graeca vocabula novatae significationis ... – Lugduni : 
apud Anissonios, Joan. Posuel, & Claud. Rigaud, 1688. – T. 1-2. (33/27)

9. Opitius, Henric. Novum Lexicon Hebraeo-Chaldaeo Biblicum … – 
Lipsiae : Apud Gottfried Liebezeit, typis Christoph. Guntheri, 1692. (21-б/442)

10. [Nierszovicz Deodatus]. Dictionarium latino-armenum / D.N.E.T.  – 
Roma : Typis Sacrae Congr. de Propag. Fide, 1695. (21-б/418)

11. Le grand dictionnaire de l’Academie Françoise. – 2-e éd. reveue et corrigée 
de plusieurs fautes. – A Amsterdam: [Coignard], 1695. – T. 1-2. (236/278)

12. [La Feuille, Daniele de]. Essay d’un dictionnaire contenant la 
connoissance du Monde, des sciences universelles, et particulierement celle des 
medailles, des passions, des moeurs, des vertus et des vices, etc. – Amsterdam : 
ches Daniele de la Feuille, 1700. (Воронцов/4195)
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Людмила Новікова 

ІСТОРичниЙ ТЕКСТ яК КАРТинА 
МинУЛОГО І яК ВІДОБРАжЕння РЕАЛІЙ 
СВОЄЇ ДОБи: нА ПРиКЛАДІ «СинОПСиСУ»

Серед пам’яток українського письменства другої половини 
ХVII ст. окреме місце займає «Синопсис…», перші три видання якого 
вийшли в 1674, 1678 та 1680 рр. З часом текст редагувався, змінювала-
ся кількість розділів, додавалися нові матеріали, такі, як описи чиги-
ринських походів 1677 та 1678 рр. У Науковій бібліотеці Одесько го на-
ціонального університету ім. І. І. Мечникова зберігаються два повних 
для свого часу видання цієї книги: одне XVII ст. – 1678 р. (іл. 1-2), 
та значно пізніше – 1810 р., яке у своїй основі має, очевидно, третє 
видання 1680 р. У даній статті ми опиралися головним чином на «Си-
нопсис» 1678 та 1810 рр., і, меншою мірою, на інші публікації тексту 
пам’ятки у ХХ-ХХІ ст., включно з публікацією перекладів сучасною 
українською мовою1.

Вочевидь, один із читачів примірника видання 1678 р. з фон-
дів університетської бібліотеки залишив напис (скоропис XVIII ст., 
в три рядки): «Г[осу]дароня моя Кате//рина Іванов//на».* На нижній 
кришці оправи відтиснено золотом ім’я одного з попередніх власників 
книги: «NICOLAUS TISCHININ». Микола Іванович Тішинін (1727-
1773) – поміщик, гвардії капітан у відставці (1761 р.), один з яскравих 
представників освіченого дворянства, бібліофіл. До університетської 
бібліо теки примірник «Синопсиса» (1678) потрапив з бібліотеки Оде-
ських вищих жіночих курсів («отдел имени профес. А. И. Маркеви-
ча»), про що свідчать штампи бібліотеки ОВЖК на форзацах. Примір-
ник оправлено в шкіру, на корінці – золоте тиснення, обріз тонований 
(червоний).

Необхідно відзначити, що видання 1678 р. виконане кирилів-
ським шрифтом, тоді як видання 1810 р. – так званою «гражданкою». 
Відповідно нумерація «аркушів» у виданні 1678 р. позначається зна-

* Висловлюю щиру вдячність Юрію Євгеновичу Горбунову (Одеський філіал 
Національного науково-дослідницького реставраційного центру України) за фахову 
консультацію при розшифровці напису. 



81

СТАТТI ТА ПОВIДОМЛЕННЯ 

ками кирилиці (у цій статті вони переведені в арабські цифри), тоді як 
у виданні 1810 р. сторінки позначаються арабськими цифрами. Є від-
мінності й іншого характеру. Так, у виданні 1678 р. в назві вказано, що 
це «краткое собрание», а у виданні 1810 р. – «описание» відомостей 
з різних літописців. Крім того, у титулі 1810 р. в порівнянні з титуль-
ною сторінкою видання 1678 р., зміщено змістові акценти. В остан-
ньому вказується на те, що буде надана інформація про перших кня-
зів «Богоспасаемого ГРАДА КИЕВА» (виділено великими літерами в 
аутентичному тексті), тоді як у виданні 1810 р. мова про «град Киев» 
не йде в такій формі, а говориться просто, що буде йтися «о первых 
киевских князях». Отже, для читачів XVII ст. «києвоцентричність» 
«Синопсису» (про яку буде згадано далі докладніше) була більш оче-
видним фактом, ніж для пізніших читачів. Крім того, у виданні 1678 р. 
титул російського царя Федора Олексійовича наводиться з вказівкою 
на різні «Росії» під його владою, тобто, що він є самодержець Всія 
Великої, Малої та Білої Росії. У виданні 1810 року його названо само-
держцем всеросійським. 

Видання 1678 року відрізняється і своїм художнім оформленням: 
на початку книги ілюструється одна з головних ідей «Синопсису» – 
про давнє коріння слов’ян. Так, на звороті титулу ми бачимо зображен-
ня Ноя, Хама, Сима та Афета (Яфета) – легендарних родоначальників 
пізніших народів2. Не зупиняючись на докладному розборі текстових 
відмінностей окремих видань, що було справою цілих поколінь попе-
редніх дослідників «Синопсису», а також сучасних українських авто-
рів, зокрема, І. В. Жиленко, ми звернемося до розкриття поставленої 
в назві проблеми, щоб ще раз переконатися в тому, які цінні джерела, 
і за формальними ознаками, і за інформативним потенціалом зберіга-
ються у фондах Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова. 

Головна увага в «Синопсисі» приділяється історії слов’ян, пе-
редусім спільноти «русів-росів», яка також названа автором у різних 
місцях книги «православнороссийским народом»3, славенороссий-
ским4 «славеноросским христианским народом»5, «славеноросским 
народом»6. Ця спільнота, з точки зору «Синопсису», об’єднана мовою, 
вірою, історією та метаісторичним центром, роль якого визнається за 
Києвом. На києвоцентричність «Синопсису», або на його більшу від-
повідність історичним реаліям України, ніж Росії, вже вказувалося в 
дослідницькій літературі7. Однак обґрунтування цього факту давало-
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ся здебільшого з точки зору відповідності цієї праці попереднім ки-
ївським виданням, її «краєзнавчому» змісту і т. п., і менш докладно 
розглядалися історичні умови її створення. На наш погляд, необхідно 
звернути увагу на те, що в другій половині XVII ст. східноєвропейські 
події набували особливого значення для історії православної церкви і 
Києва як історичного та реального релігійного центру. Перебіг цієї іс-
торії визначався особливостями політичних подій в Україні, змінами в 
церковній організації (появою лівобережних та правобережних керів-
ників Київської митрополії) тощо. Не менше значення мала політич-
на активність Османської імперії. Протистояння з цією державою в 
70-х рр. XVII ст. в Східній Європі знайшло відображення в «Синопси-
сі» як протистояння «славеноросского христианского народа» та «бу-
сурман», що в сучасних термінах можемо охарактеризувати як проти-
стояння цивілізаційне. Тому для православних інтелектуалів того часу 
на перше місце виходило завдання відновлення та збереження статусу 
Києва передусім як духовного православного центру. 

Поряд із цим залишається не до кінця з’ясованим питання, до 
якої історичної спільноти (означеної як «славеноросский христиан-
ский народ») міг апелювати «Синопсис», і чи правомірно розглядати 
концептуальні засади цього твору виключно як ідеологічну основу 
для створення нової спільноти під назвою «роси», як пропозицію но-
вої етно-конфесійної ідентичності. Недостатньо дослідженими зали-
шаються й питання православної етики, що порушуються на сторін-
ках «Синопсису». Мова йде про ідею необхідності захисту зі зброєю 
в руках християнської віри. Зрештою, в історіографії ще не дається 
однозначної відповіді на питання про авторство «Синопсису». Тому 
звернення до аналізу цього твору продовжує залишатися достатньо 
актуальним.

Події в Україні в 70-х роках XVII ст., пов’язані з зовнішньопо-
літичною активністю Османської імперії, були усвідомлені частиною 
українських сучасників саме як загроза Києву як центру православ’я, 
а православна Московська держава почала розглядатися в ролі пев-
ного гаранту збереження сакрального значення міста і навіть віднов-
лення політичного. Політика самої Московської держави в справі дер-
жавного підпорядкування Києва пережила певну еволюцію. У 1667 р., 
коли було укладено польсько-російське Андрусівське перемир’я (за 
4 пунктом Київ на 2 роки передавався Росії і мав бути поверненим 
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Речі Посполитій), аргументи російського дипломата Афанасія Ордин-
Нащокіна проти передання Польщі Києва мали достатньо прагматич-
ний характер. Вони наводилися в контексті антитурецької політики 
Росії, під час здійснення якої це місто мало виконувати роль головної 
бази російських військ на території України. У проекті дипломатич-
ного («разъезжего») листа А. Ордин-Нащокіна (1667 р.) говорилося 
навіть про можливе в умовах організації коаліційної боротьби проти 
Османської імперії подвійне підданство Києва: «как к великому госу-
дарю… так и в другую сторону [у бік Речі Посполитої]… невозбранно 
в подданстве быти…»8. Відома наполегливість польської дипломатії в 
намаганні закріпити за собою м. Київ9.

Однак серед російської дипломатії поступово утверджується 
точка зору про єдине підпорядкування Києва Московській державі. 
Так, особлива важливість Києва була усвідомлена в 1670-х роках вже 
згадуваним А. Ордин-Нащокіним, якому дослідники приписують ре-
дакцію і можливе авторство документу під назвою «Извещение ис-
тинное с началу войны о Киеве с Украйной и царства Московского с 
королевством Польским миру совершение бытии крепко» (за Т. Копре-
євою, він датується 1678-1679 роками, є й інші датування: 1676-1680). 
Серед іншого в цьому документі йдеться про те, що поляки віддали 
Туреччині Кам’янець і Поділля, тим самим «составливая зло царству 
Московскому и до конца хотя разорить в Киеве благочестие»10. Пред-
ставляє інтерес, що «Синопсис» виходив якраз в ті роки, на які за Ан-
друсівським перемир’ям були призначені  переговори про вічний мир 
між Росією та Річчю Посполитою, крім 1669 р.: 1674, 1678, 168011. На 
них і мала вирішитися доля Києва. Це ще одне підтвердження на ко-
ристь того, що твір мав актуальний характер, виконував свою функцію 
в міждержавній боротьбі за Київ. Тому, на нашу думку, «Синопсис» 
було створено саме у 70-х роках XVII ст., хоча сучасна дослідниця 
І. Жиленко відносить написання головної частини тексту до 1651-
1654 рр.12

Єдине підпорядкування Києва Московській державі, як відомо, 
було закріплене у «Вічному мирі» 1686 р. На еволюцію політики Мос-
ковської держави стосовно Києва, окрім формування «об’єднуючої» 
тенденції щодо українських земель, особливий вплив мало створення 
на території Поділля турецького ейалету – адміністративної одиниці, 
залежної від султана (внаслідок польсько-турецького Бучацького миру 
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1672 р. та Журавненського миру 1676 р.). Наближення Османської ім-
перії до Києва як давнього центру православної релігії, ймовірно, і 
стало безпосередньою причиною появи в українських освічених ко-
лах «Синопсису». З іншого боку, Київ традиційно мав значення важ-
ливого релігійного центру і для православної Московської держави. 
Ще в XVI ст. представники католицької церкви відзначали вплив Киє-
ва і «королівської [у Речі Посполитій] Русі» на релігійну ситуацію в 
Москві (про що свідчить папський легат до Івана Грозного єзуїт Ан-
тоніо Поссевіно)13. Очевидно, це вказує на відносну безперервність 
сприйняття Києва як сакрального центру православ’я, починаючи з 
часів Київської Русі. В. М. Ричка відзначає, що це можна простежи-
ти для XII-XIV ст., посилаючись на документ 1260-х рр.14 Важливість 
Києва для Московської держави як релігійного центру, де православ’я 
було прийнято від греків (Візантії), у XVII ст. зростало на тлі реформ 
патріарха Никона в Московській державі, направлених на зближення 
московського православ’я з грецькими взірцями (поширеними в того-
часній Україні).

Перспектива оволодіння Києвом з боку Османської імперії була 
небезпечна і з точки зору міжконфесійної боротьби того часу, тому що 
могла надати більше аргументів католикам, які, як показував досвід 
XVI століття, використовували в антиправославній полеміці в Речі 
Посполитій факт взяття турками Константинополя як православної 
патріаршої столиці в 1453 р. (пор.: Офіційне проголошення унії ру-
ської церкви з апостольським престолом, укладене на Берестейському 
соборі)15.

«Синопсис» став відображенням і польсько-«руського» антаго-
нізму. На це вказує, зокрема, наведена в пам’ятці версія виникнення в 
них писемності. Автор стверджує, що поляки стали читати та писати 
на 209 років пізніше за «славеноросский народ», який, на його думку, 
отримав від візантійського імператора алфавіт ще в 790 р.16 Тим самим 
під сумнів ставилася культурно-цивілізаторська роль Речі Посполитої 
у відношенні до її православних громадян. 

Як вже зазначалося, головним суб’єктом історичного процесу в 
«Синопсисі» є спільнота, що ідентифікується автором (авторами) як 
«славеноросский христианский народ»17. Слід зазначити, що етнічна 
термінологія автора іноді страждає на певну невизначеність. Він вико-
ристовує поняття «славенороссийские народы» та окремо московські, 
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волинські, чеські, болгарські та інші, включаючи все ж таки всі ці на-
роди до згаданої спільноти на підставі мовної єдності – «славенского 
языка» (їх перелік наведений у розділі «О Мосохе, прародителе Сла-
венороссийском, и о племени его»18.

 Одна з причин появи слов’ян як великої мовної спільноти близь-
ких народів полягала, з точки зору автора (який спирався на погляди 
польського історика XVI ст. Мацея Стрийковського), у значенні імен 
їх прародителів (Ноєвого сина Яфета (Афета), його шостого сина Мо-
соха та інших), які трактуються як поширення (Афет), «вытягающий 
и ростягающий» (Мосох)19 та близьких до цього значеннях. Та й самі 
прабатьки визначаються за критерієм відповідного значення їх імен. 
Отже, слов’янам було призначено їх подальшу історію як історію за-
селення великих за розміром територій. 

Такий самий підхід ми зустрічаємо і в поясненні етноніма «рос-
си». Цей термін, поряд з «росіянами», як зазначають дослідники, був 
новим для свого часу і навіть чужим для московської традиції, у якій 
із середини XVI ст. вживалися терміни «Росія» та «російський» (як 
зазначає Джираудо Джиафранко, до середини XV ст. і в південно-
західній, і південно-східній Русі використовувалися терміни «Русь» і 
«Руська земля», далі в московській державі – Русія)20. За автором «Си-
нопсису», меншою в порівнянні зі слов’янською в цілому є спільнота 
русів-росів («русские, или паче российские народы»)21, об’єднаних по-
ходженням, мовою, релігією (православ’я), і, зрештою, історією. Ото-
тожнюючи поняття «руси» та «росси», автор «Синопсису» окремо зу-
пиняється на версіях про походження назви «россы», які є слов’янами, 
на підтвердження чого вони йменуються «славеноросским, или слав-
норосским» народом22. Найбільш вірогідною автор вважає версію, 
що пов’язує походження назви «россы» із розселенням (розсіянням) 
слов’ян по різних країнах. Ця думка підкріплюється загальним поси-
ланням на «всіх» давніх літописців – грецьких, російських, римських 
та польських; ще один аргумент пов’язується з Біблією23.

Серед інших відомих автору версій про походження етноні-
ма «роси», згадуються наступні: від містечка Рось біля Новгорода; 
від р. Росі; від русявого волосся. Автор «Синопсису» приділяє значно 
більше уваги цьому питанню, ніж Ф. Софонович, який, як вже було 
зазначено, також намагався пояснити походження назв «россияне» й 
«Россия»24.
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Висловлюючи ідею про розселення слов’ян (нащадків Мосоха) 
у напрямку з півдня на північ25, автор «Синопсису» підготував основу 
для низки історіографічних парадигм ХІХ ст., у тому числі тези про 
південне походження русів, які переселилися на Подніпров’я і зміша-
лися там зі слов’янами. Територія «росів-русів» визначається з вико-
ристанням даних М. Стрийковського і з опорою на такий аргумент, 
як свідчення про це всіх давніх літописців: «грецьких, російських, 
римських та польських»: «ибо на широкой части света, по многим 
различным странам, иные над морем Черным Понтским Евксином; 
иные над Танаїс или Доном и Волгою реками; иные над Дунайскими, 
Днестровыми, Днепровыми, Десновыми берегами, широко и различ-
но селеньми своими розсеяшася»26.

Привертає увагу те, що характеризування слов’ян у цілому, далі 
«русів-росів», як великих спільнот не означало для автора їх повної 
внутрішньої етнічної тотожності в реаліях другої половини XVII ст. 
Слов’яни представлені різними народами. І «руси» усвідомлюються 
як окрема спільнота, так само як і «Москва». Так, у переліку євро-
пейських народів автор «Синопсису» називає окремо Русь і Москву 
(у Густинському літописі, зокрема, бачимо близьку картину – Русь і 
Русь-Москва). Однак спільні риси, про які згадувалося раніше, дозво-
лили автору говорити про спільноту «русів-росів», з наданням пере-
ваги назві «росси» як такій, що більш відповідній Божому призначен-
ню цієї спільноти – призначенню «розселення». Так з філологічних 
міркувань київські книжники запропонували до вжитку новий термін 
замість «русів».

В умовах відсутності необхідних джерел проблема етнічної іс-
торії періоду Київської Русі продовжує залишатися предметом науко-
вих дискусій. Однак слід зазначити, що ідея спільноти «русів-росів» 
могла спиратися на історико-правову спадщину Великого князівства 
Литовського, коли ми можемо бачити певні ознаки формування русь-
кої спільноти (українсько-білоруської, на основі культурно-політичної 
спадщини колишньої Київської Русі). Основою цієї спільноти стала як 
релігія, так і законодавчо оформлене вживання «руської» мови в діло-
водстві Великого князівства Литовського, Руського та Жомоїтського, 
правові обмеження православного населення князівства в порівнянні 
з католицьким. Уявлення про «руську» (як українсько-білоруську) єд-
ність зберігалося достатньо довго. Похід Семерія (Северина) Нали-
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вайка в Білорусь можна вважати віддзеркаленням цього бачення, як і 
пізніші спроби Б. Хмельницького приєднати до своєї держави частину 
білоруських земель.

Ще одним підтвердженням, а також можливим чинником фор-
мування «руської» спільноти у Великому князівстві Литовському (по-
ряд із підтримкою з боку Московського князівства ідеї більш широкої 
«руської» спільноти як мовно-етнічної єдності русів у межах «Ру ської 
землі», яку збирали під своєю владою великі князі), є концепція, ви-
словлена в Іпатіївському списку давньоруських літописів першої 
чверті XV ст. (1425 р.). Мета літопису полягала у визначенні похо-
дження і шляхів політичного розвитку «Руської землі». Фактично цей 
список, як і Лаврентіївський, з’являються водночас із формуванням 
«руської спільноти» Великого князівства Литовського. У другій поло-
вині XVII ст. ми спостерігаємо відродження подібної концепції в «Си-
нопсисі», однак у нових політичних реаліях, заснованих на статтях, 
що українські гетьмани, починаючи з Б. Хмельницького, підписували 
з Російською державою з метою союзних відносин, які в історичних 
реаліях того часу тяжіли до унійних. 

Характеристики «славеноросского христианского народа» наво-
дяться за допомогою компіляції відомостей з різних джерел (Стрий-
ковського, Іустіна, Длугоша) таким чином, щоб підкреслити його осо-
бливе місце у світовій історії. У традиціях феодального суспільства 
важливим аргументом у цій справі мала стати народна генеалогія.

Найбільшою перешкодою в пізнанні генези та ранньої історії 
слов’ян визнавалася відсутність достатньої кількості писемних дже-
рел місцевого походження, що пояснювалося передусім пізнім почат-
ком писемного періоду їх історії – часу, коли вони стали спроможні 
фіксувати події за власної участі. У списку «Густинського літопису» 
1670 р., про це говорилося наступним чином: «Самі бо, перше письма 
не вміючи нічого про своє переднє буття не написали. А тому самі 
про себе не можуть нічого сказати. Географи ж різні різно про них ка-
жуть. Найскладніше ж дізнатися щодо народу нашого слов’янського, 
звідки він є. Бо спершу ні один з-поміж хронографів ані слов’янами, 
ані Руссю їх не йменував. А імена сі аж по множестві літ уже до них 
прикладені були»27. У «Синопсисі» автор висловлює відповідні мір-
кування, згадуючи про добу після Кия, Щека і Хорива: « …по них 
кто бы на месте их градом Киевом природным свойством господство-
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вал, велие о сем предмете между летописцами разнствие, аще бо и 
наследники осташася, но неведоми бяху писанием, зане прост народ 
бысть, писания не умеющий». Крім того, тут же відзначається нега-
тивний вплив військового побуту та постійних війн слов’ян на факт 
збереження писемних джерел28. Автор «Синопсису» на пораду Гус-
тинського літопису поряд з літописом Нестора широко використовує 
інші джерела, серед яких праці Стрийковського, Кромера, Ґваньїні, 
Баронія та інших. 

В історичних працях цього часу продовжується давньоруська 
літописна традиція, яка виводила походження слов’ян з часів після 
біблійного потопу. Однак у XVII ст. цій темі приділяється значно 
більше уваги. У «Синопсисі» коріння «славеноросского христиан-
ского народа» пов’язується з біблійним предком Афетом (Яфетом). 
Це було властиво й «Повісті минулих літ», але там використовувався 
термін «русь». Також з’являється в українській історичній літерату-
рі й проблема легітимної вітчизни слов’ян, які займали законно свої 
території на основі Божественного призначення для нащадків Яфета 
та на основі надання легітимності їх розселенню з боку Олександра 
Македонського.

З іншого боку, у «Синопсисі» проводиться думка, що сини Ноя 
представляють ієрархію станів, що визначало наперед історичну долю 
народів, які пішли від них. При цьому Яфетові при поділі станів було 
надано царську гідність, воїнську хоробрість та право розширення пле-
мені, що відповідало значенню його імені. Автор «Синопсису» наго-
лошує на особливій мужності, хоробрості та непереможності слов’ян, 
що й дозволило їм зайняти величезні території, та – вперше у виданні 
«Синопсису» 1680 р. – на їх вільному способі життя. Він підкреслює, 
що завдяки своїй діяльності, особливо військовим справам, слов’яни 
(«славяне») завоювали славу, і від цього походить їх етнонім29. Фак-
тично, в основу характеристик цього «народу» було покладено пози-
тивні характеристики вищого класу феодального суспільства, що мало 
підкреслити його особливу роль серед решти народів.

Поява слов’ян під власним ім’ям відбулася в певний період. 
Виходячи з цього, автор, широко користуючись творами польських 
авторів, встановлює чітку генеалогічну лінію для «славеноросского 
христианского народа»: біблійні народи – сармати (під іменем яких, 
на його думку, малися на увазі всі предки («прародители») славеноро-
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сійські (Москва, Росси, Поляки, Литва, Поморяне, волинці та інші) – 
славеноросійський народ під своїм ім’ям30. Намагаючись встановити 
безперервний ланцюг народів-слов’ян у Східній Європі, автор зара-
ховує до них і татар, і скіфів, і донців, і запорожців, і козаків, і литов-
ців тощо, вказуючи на те, що назви ці утворювалися від природних 
об’єктів, від імен князів та наріччя31. Слід зазначити, що при цьому 
слов’яни розглядаються як європейський народ (народи), що підтвер-
джує наведений у «Синопсисі» перелік європейських народів «Славя-
не, Русь, Москва, Польша, Литва, Мазовша…»32 (причому у виданні 
1810 р. слово «Москва» виділено великими літерами, на відміну від 
видання 1678 р.). 

Ідея єдиної спільноти «русів-росів» у «Синопсисі» й сучасних 
йому пам’ятках апелювала передусім до досвіду Київської Русі («Руси 
или России»33 як єдиної історичної основи, до політичного зв’язку між 
східнослов’янськими землями в історичній перспективі на основі те-
орії спадкоємності самодержавства (як одноосібної влади, що спер-
шу з’являється в Києві). Основу для свого вчення автор «Синопсису» 
позичив в українського літописця XVII ст. Ф. Софоновича, а також 
М. Стрийковського, який, наприклад, ввів в історіографію тезу про 
те, що Роман Мстиславич переніс з Києва до Галича руську монаршу 
столицю34.

У тісному зв’язку з ідеєю спадкоємності самодержавства зна-
ходиться ідея безперервності державності східних слов’ян: «Руського 
панства» на «Руській землі». При цьому визнається, що зміни торка-
лися передусім державного центру, який переміщувався. Ілюстра цією 
є, зокрема, трактування поняття «Руської землі» «Повісті минулих 
літ» у «Кройнике з летописцев стародавних…» Феодосія Софоно-
вича (1672), який, як відомо, ототожнив його з поняттям «Руського 
панства» (держави). У вступі до своєї літописної праці він писав, що 
має завдання перед собою простежити та поширити відомості про те, 
«… отколь Русь почалася и як панство Русское, за початку ставши, 
до сего часу идет…»35. Переміщення державного центру (у вигляді 
центру влади – столиці від слова «престол») займає увагу й автора 
«Синопсису». У зв’язку з цим представляють інтерес висловлені в 
історіографії думки про існування чи відсутність впливу «Кройніки» 
Ф. Софоновича на «Синопсис». Зокрема, висловлюється думка про те, 
що цей вплив відчувається в другому авторському виданні 1678 р.36 
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Згідно з автором «Синопсису», до Володимира Великого державний 
центр – це Київ, за Володимира Великого – Володимир (на Клязьмі), 
за Івана Даниловича цей центр переходить до «Москви», яка тракту-
ється в «Синопсисі» як народ і «царственный град», який відновив в 
історії ім’я «праотца славенороссийского» Мосоха37.

Однак питання про те, куди перенесено з Києва столицю само-
державства, не було однозначним для автора «Синопсису», що відо-
бражено в назві розділу «Спор о столице самодержавия…». Просте-
жується й інша лінія перенесення престолу, тобто, як можна розуміти, 
і столиці. Так у розділі, присвяченому Ярополку Ізяславичу, мова йде 
про те, що Роман Мстиславич переніс престол Київського самодер-
жавства з Києва до Галича і «писался всей России самодержцем». 
Можливо, така історична рухливість столиці мала виступити аргумен-
том на користь «повернення» столичного статусу Києву, який в очах 
автора «Синопсису» зберігав значення загального руського центру. На 
це вказує ще низка моментів. У першу чергу, назва одного з розділів: 
«О преславном, верьховном и всего народа Российского главном [у ви-
данні 1678 р.  – головном] граде Киеве и начале его»38. Крім того, автор 
«Синопсису» констатує поступовий занепад Києва як центра світської 
влади у формі самодержавства: від царствія до княжіння, від княжіння 
до воєводства після смерті Семена Олельковича39. Поряд із цим він 
прямо вказує на те, що відновлення «царського статусу» міста Києва 
отримало перспективу з його переходом під владу Олексія Михайло-
вича40. Це ще раз свідчить про відображення в тексті «Синопсису» 
подій навколо Києва, переговорів про його державне підпорядкування 
кінця 1660-1680 рр. Популярність ідеї повернення Києву столичного 
статусу фактично згодом відобразилася у XIIІ пункті «Пактів та Кон-
ституцій прав і вольностей Війська Запорозького» Пилипа Орлика, де 
це місто згадується як «стольний» град41.

Привертає увагу те, що в «Синопсисі» йдеться про множинність 
«российских» держав під управлінням князів, що, ймовірно, створювало 
умови для сприйняття ідеї про існування кількох територій під назвою 
«Русь». Ми зустрічаємося з цим фактом при ознайомленні із зображен-
ням діяльності княгині Ольги, яка характеризується як самодержиця і 
Велика княгиня Київська і Всієї Росії. У зв’язку з цим необхідно згадати 
про те, що ідея «множинності» Русі на другу половину XVII ст. не була 
новою і була частиною, наприклад, західноєвропейського дискурсу.



91

СТАТТI ТА ПОВIДОМЛЕННЯ 

Автор «Синопсису» доводить ранній початок державності 
слов’ян, вказує, як і М. Стрийковський, на слов’янське походження 
київських князів від Кия, Щека, Хорива та сестри Либеді до Олега, на 
належність усіх цих князів одній династії, яка завершується зі смер-
тю «Осколда и Дира». Далі в Києві утверджується рід Рюрика, який 
знаходить продовження у великих московських князях. Цікаво те, що 
у Ф. Софоновича та в «Синопсисі» наводяться різні відомості про 
закликання варязьких князів на правління. На відміну від «Кройни-
ки» в «Синопсисі» говориться про варягів не як про народ «за морем 
Балтицьким», з якого перший князь Новгорода та назва Русі, а як про 
народ «над морем Балтийским», «язика славенска бяху», від яких при-
йшли на прохання «россов» «князья Варяжские от Немец, три родни 
братия, Рурик, Сенаус или Синеус, и Трувор или Тривор». Тут же чи 
не вперше в українській історіографії ми зустрічаємо наголос на до-
бровільному характері передачі народом «государства Русского» іно-
земним правителям42.

Однією з центральних тем «Синопсису» була тема православно-
мусульманського протистояння в Східній Європі. Вона розглядається 
і в історичній перспективі як частина історії «русів-росів» (тому зга-
дується про участь у цій боротьбі Димитрія Донського), і як проблема 
тодішньої сучасності. Саме тому в текст пам’ятки було вміщено до-
кладну інформацію про російсько-українсько-турецьке протистояння 
70-х років XVII ст., відоме під назвою Чигиринських походів. При 
описі цих подій Київ ставиться автором у центрі розповіді. Загалом, 
головну мету походу турецького султану він бачить не в завоюванні 
«славного старинного города козацкого началнейшего» Чигирина, а в 
захопленні «богоспасаемого царственного града Киева» з подальшим 
підкоренням його (як і всього «православнороссийского края») своїй 
владі. Чигиринський похід зображується як перший етап на шляху до 
завоювання Києва43.

Передусім автору «Синопсису» хотілося показати участь Києва 
як релігійного центру в подіях того часу. Тому значна увага приділя-
ється першому відомому виносу за межі Києво-Печерської лаври іко-
ни Пресвятої Богородиці для здійснення хресного ходу, участі в ньому 
київського священства, значенню заступництва Богородиці та святих 
Печерської обителі в одержанні перемоги й зупиненні ворога в спра-
ві оволодіння Києвом як сакральним центром. Поряд із цим у «Си-
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нопсисі» вказується на участь київського воєводи Іоанна Борисовича 
Троєкурова в хресному ході, що, поряд із вказівкою на вирішальну 
роль російської допомоги у відстоюванні Чигирина в 1677 р.44, мало 
підтвердити ефективність політичного українсько-московського со-
юзу, основою якого стала спільність православної віри. Дещо іншу 
картину змальовує, наприклад, «Літопис Самовидця». Хоча автор і 
звертає увагу на те, що історичні події в Україні є результатом пока-
рання за гріхи, навіть на ступінь релігійності суспільства (представ-
ники якого не поспішали виконувати розпорядження І. Самойловича 
про триденний піст на тиждень для забезпечення перемоги в боротьбі 
за Чигирин у 1678 р.), він все ж таки випускає з поля зору київську 
канву подій і більше уваги приділяє Лівобережжю (Стародуб), і не зо-
бражує Чигиринський похід 1677 р. турецько-татарського війська як 
перший крок до зайняття Києва45. Відрізняється й загальна характе-
ристика подій. Так, автор «Синопсису» використовує поняття «право-
славне військо»46, наголошуючи на його героїчній боротьбі проти «бу-
сурманів», розглядаючи його здебільшого як одне ціле. У «Літописі 
самовидця» автор відокремлює козаків, московське або його царської 
величності військо, так само як говорить про турків, татар, волохів, 
уникаючи при описі битви релігійного дискурсу і протиставлення 
християни-мусульмани, вказує на конфлікт між козаками та мос-
ковськими військовими під час військової операції у 1678 р.47 Автор 
«Синопсису», на відміну від «Самовидця», перемогу турків пояснює 
не стільки помилками військового керівництва та іншими подібними 
чинниками, а передусім втручанням у події протилежної Богу сили, а 
також завершує розповідь про події 1678 р. не поразкою під Чигири-
ном, але іншими військовими діями, у яких «сили его царского вели-
чества и войска запороские», зменшивши на третину «бесурманські» 
війська, самі в цілості повернулися48.

У висновках автора «Синопсису» відбилися сучасні йому спро-
би Османської імперії реалізувати як польсько-турецькі угоди 70-х рр. 
XVII ст., так і козацько-турецькі домовленості про протекторат Осман-
ської імперії над Україною. Турецький протекторат над Україною вва-
жала «найменшим злом», виходячи з потреб власної політики, Річ 
Посполита49. Отже, цей протекторат на другу половину XVII ст. мав 
перспективу для реалізації, і ряд православних сучасників сприймали 
це як критичний момент історії. Так, у 1670-х роках в одному з джерел 
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висловлювались побоювання того, що гоніння у вірі з боку Польщі 
змусять Україну піти до турка. 

Ставлення православного кліру Речі Посполитої до турецько-
го султана було неоднозначним і, очевидно, переживало еволюцію у 
зв’язку з виникненням політичної перспективи переходу українських 
земель до нового статусу залежності від Османської імперії та можли-
вості приєднання Московської держави до антитурецької коаліції, що 
ми маємо на прикладі антитатарського союзу 1647 р., московської уго-
ди між Московською державою та Річчю Посполитою 1665 р., звер-
нення Московської держави до найбільших європейських країн із за-
кликом надати військову допомогу Польщі проти Туреччини і Криму в 
1672 р.50, «Вічного миру» 1686 р. На початку XVII ст. анонімний автор 
«Перестороги» – полемічного твору, що з’явився в 1605 р., – проти-
ставляє становище православного патріарха та православних у Кон-
стантинополі під владою Османської імперії становищу православ’я в 
Речі Посполитій, зазначаючи, що «То так Бог предивним чудом устро-
їв, же тот поганин, котрий головним неприятелем вірі Христовій єст, 
а так, рад не рад, яко пес скарбов, сам їх не уживаючи, cторожем єст і 
розхощати їх нікому не допущаєт»51. У «Синопсисі» ми бачимо більш 
однозначний підхід, і султан постає тільки як безумовний ворог хри-
стиянського православнороського народу. У другій половині XVII ст. 
достатньо позитивна характеристика перебування константинополь-
ського патріарха під зверхністю султана була неприйнятна для прибіч-
ників «русько-роського» православного єднання, тому що могло стати 
основою для обрання турецької протекції на противагу перебуванню 
в Речі Посполитій замість протекції з боку православної Московської 
держави. Автор «Синопсису», з огляду, ймовірно, і на недавні події 
польсько-турецької війни, що мали неоднозначні наслідки для україн-
ського суспільства, висловлює негативну характеристику турецькому 
султану, якого називає «ненависником роду христианскаго». Антипо-
дом йому виступають російські монархи.

Наостанок висловимо кілька зауваг до питання про авторство 
«Синопсису». Докладно це питання розглядає І. Жиленко, яка вважає, 
що спершу з’явився головний текст (у 1650- х рр.), а потім були про-
ведені редакції. Причому дослідниця допускає участь у редакції тра-
диційного претендента на авторство «Синопсису» Інокентія Гізеля. 
Крім того, дослідниця докладно розглядає авторства, запропоновані 
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в історіографії, і згадує про печерського типографа Івана Армашенка, 
Феодосія Софоновича, Пантелеймона Кохановського, архімандрита 
Йосипа Тризну.

При аналізі тексту привертає увагу той факт, що один з авторів, 
який доповнив «Синопсис» матеріалами про Чигиринські походи, до-
статньо чітко уявляє собі різницю культурного характеру між укра-
їнцями (русами) та росіянами (росами). Так, при переліку прізвищ 
учасників походів та при описі чигиринських походів, з українського 
боку для окремих осіб подаються імена та прізвища, а з російського 
боку – імена, по-батькові та прізвища52, що не стояло на заваді ви-
знання єдності «православнороського» війська і загалом вказувало 
на прихильне ставлення автора до ідеї єднання. Зауважимо, що, на-
приклад, у «Літописі Самовидця» його автор займає більш однобічну 
проукраїнську позицію, що виявляється і в тому, що учасників з росій-
ського боку автор іменує просто за прізвищем. Можна припустити, що 
авторство матеріалів про Чигиринські походи належало представнику 
Гетьманщини, скоріше за все, особі, наближеній до І. Самойловича 
або самому гетьману. Взагалі, політичне значення «Синопсису» зали-
шається ще не до кінця оціненим, що підтверджує такий момент, як 
підкреслення (у третьому виданні) активної участі в подіях гетьмана 
Івана Самойловича і навіть характеристика його як «іменитого мало-
російського владаря і гетьмана військ його царської пресвітлої велич-
ності запорозьких» – яка, висловлена в підручнику з історії, ймовірно, 
і стала однією з причин пізніших репресій проти нього. Достатньо зга-
дати текст Коломацьких статей 1687 р., підписаних Іваном Мазепою, 
у яких висловлювалася заборона вживати вираз щодо території Геть-
манщини, що вона знаходиться під гетьманським региментом (управ-
лінням). До кола можливих авторів можна, на наш погляд, включити й 
Антонія Радивиловського, який певний час був архідияконом у Черні-
гові, відомому єпископському центрі, з 1671 р. був намісником Києво-
Печерської Лаври, а з 1683 р. – ігуменом одного з київських мона-
стирів. Розквіт його творчої діяльності прийшовся якраз на час появи 
«Синопсису Київського» – на 70-80-ті роки XVII ст. Крім того, його 
міркування про можливість і необхідність загинути «за честь Божую і 
за отчизну милую» («такового воїна бог в небі несмертельною вінчаєт 
славою»), про те, що «чи может же бити окрутнійший і страшнійший 
неприятель яко турчин»53 відповідає ідеям «Синопсиса», де боротьба 
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проти бусурман оголошувалася «богоугодною справою», а Димитрій 
Донський зображується як приклад «христоименитым воинам», що 
мають «дерзновенно и сами подвизаться на врагов Креста святого»54.

Отже, «Синопсис» постає перед нами у двох головних аспектах. 
Як пам’ятка історіографії, він стверджує давність походження слов’ян 
і східних слов’ян зокрема; безперервність державності «русів-росів», 
при цьому вводячи новий термін «роси» для означення східних 
слов’ян, який, очевидно, на думку автора, більше відповідав історич-
ному призначенню цієї спільноти, визначеною сакральним чинником. 
Цей твір показує і нагадує історичну велич Києва, яка занепала з часом 
і отримала перспективу відновлення, наголошує на добровільності 
підпорядкування русів Рюрику, Синеусу та Трувору, вказує на зовніш-
ній чинник в історії «русів-росів» тощо. З іншого боку, «Синопсис» є 
відображенням частини потреб і сподівань своєї доби, чим визначали-
ся перелічені історичні концепції. Актуальний характер «Синопсису» 
підтверджують роки появи його перших видань, які повністю збіга-
ються з визначеними в 1667 р. роками дальших польсько-російських 
комісій (крім 1669), які мали вирішити долю українських земель і Ки-
єва на шляху до укладення «Вічного миру» між двома державами.
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Олена Полевщикова

ЗАХІДнОЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇнІКА 
XVI‑XVII СТ. В БІБЛІОТЕКАХ ВОРОнЦОВиХ 

(ЗА АРХІВниМи МАТЕРІАЛАМи)

Фонди Наукової бібліотеки Одеського національного універси-
тету імені І. І. Мечникова включають цінні особисті колекції, насампе-
ред – унікальний комплекс книжкових зібрань Воронцових. Представ-
ники цього іменитого дворянського роду протягом кількох поколінь 
відігравали помітну роль у суспільно-політичному і культурному 
житті Російської імперії. Традиція колекціонування книг у сім’ї Во-
ронцових була закладена в середині XVIII ст. братами Михайлом Іла-
ріоновичем (1714-1767) і Романом Іларіоновичем (1717-1783). До кін-
ця століття вона була успішно розвинена дітьми останнього, перш за 
все – Олександром Романовичем (1741-1805) і Семеном Романовичем 
(1744-1832). У XIX ст. бібліофільська практика в сім’ї була продов-
жена Михайлом Семеновичем (1782-1856) і Семеном Михайловичем 
(1823-1882). Саме ці книжкові зібрання склали основу бібліотеки ма-
йоратного дому Воронцових в Одесі, яка в 1896 р. була передана в дар 
Новоросійському університету. Ця престижна колекція відома сьогод-
ні як Воронцовський фонд Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечни-
кова і зберігає свою цілісність.

Перша спроба виокремлення колекцій росіки та україніки у фон-
дах університетської бібліотеки (на той час – Центральної Наукової 
бібліотеки м. Одеси) належить О. Л. Вайнштейну1. У складеному ним 
опису відповідних розділів Музею книги ЦНБ видання з колекції Во-
ронцових наведені в загальному порядку. З часом роботу по вивченню 
репертуара українознавчих книг, що зберігаються в іменних колекціях 
бібліотеки (у тому числі у Воронцовському фонді), було продовжено2. 
Звернення до архівних матеріалів фондів Воронцових (фонд 36 архіву 
Санкт-Петербурзького Інституту історії РАН і фонд 1261 Російського 
державного архіву давніх актів) і матеріалів Алупкінського держав-
ного палацового та паркового музею-заповідника (далі – АДППМЗ) 
дозволяє встановити, яким чином у процесі формування фамільних 
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книжкових зібрань у родині Воронцових накопичувалися видання з іс-
торії України. У даному огляді йдеться про західноєвропейські (голов-
ним чином франкомовні) історико-літературні пам’ятки, представлені 
виданнями XVI-XVII ст., які знаходились у бібліотеках Олександра 
Романовича, Семена Романовича і Михайла Семеновича.

Важливість виявлення, прочитання та критичної інтерпретації 
відомостей про Україну, що збереглися в мемуарах та описах подо-
рожей іноземців, неодноразово відзначалася в історичній літературі3. 
На початку XXI століття джерелознавчий сегмент українознавства 
активно розвивався: побачили світ монографії з історії України, під-
готовлені на основі опрацьовування виявлених, систематизованих і 
досліджених джерел іноземного походження, а також численні статті 
та повідомлення; опубліковані збірники документів та тексти окре-
мих пам’яток і розвідки про їх авторів; відповідні розділи увійшли до 
структури підручників; нарешті, були захищені дисертації з цікавої 
для нас тематики4. Отже, поряд з давно відомими, добре вивченими 
джерелами, намагатимемося зупинитися в цьому огляді на виданнях, 
які досі менше привертали увагу дослідників. Документальні джерела 
та праці зарубіжних авторів розміщені за хронологією надходження 
до бібліотек родини Воронцових*.

Бібліофільські інтереси Воронцових були тісно пов’язані з їх 
кар’єрою. Саме дипломатична служба за кордоном давала Олександру 
і Семену Романовичам можливість безпосередньо поповнювати свої 
колекції як книжковими і журнальними новинками, так і рідкісними 
примірниками західноєвропейських видань XVI – середини XVIII ст. 
Олександр Романович купував їх ще в ранній молодості у Франції, 
у роки навчання в школі легкої кавалерії у Версалі, і пізніше – коли 
був повіреним у справах у Відні (1760-1761) і повноважним міністром 
в Англії (1762-1764). Особливо інтенсивно поповнювалась іноземна 
частина його бібліотеки в період його перебувания в Голландії як по-
сланника Російської імперії у Генеральних Штатах Сполучених про-
вінцій у 1764-1768 рр.

Саме на цей період припадає найбільш ранній з тих рукописних 
каталогів бібліотечних зібрань родини Воронцових (1766 р.), які збе-

* Зірочкою позначено видання, які й сьогодні знаходяться у Воронцовському 
фонді Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова (їх описи та шифр див. в 
бібліографічному розділі збірника).
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реглися5. У ньому зафіксовано більше ніж дві тисячі назв книжок і 
періодичних видань (більше 5 тис. томів) з різних галузей знань, пе-
реважно французькою мовою. Основні розділи каталогу відбивають 
класифікацію книг, яка була типовою для бібліотечних зібрань того 
часу. Тут переважають історичні твори (понад 750 назв) і belles-lettres 
(всього біля 600 назв разом з періодикою). Зі зрозумілих причин у ко-
лекції більше всього голландських і французьких видань. Враховуючи 
сферу діяльності О. Р. Воронцова, цілком закономірним є його інтерес 
до минулого зарубіжних країн, історії дипломатії, міжнародних відно-
син і міжнародних конфліктів нового часу. Особливу групу складають 
книги, які містять відомості про історію та географію як Росії, так і 
України.

Починаючи з останньої чверті XVI ст., у захiдноєвропейських 
країнах були видані численні реляції та спогади дипломатів, нотатки 
мандрівників та місіонерів, брошури та праці істориків, тощо, у яких 
відбувалося зростання інтересу до України на Заході. Яскравим при-
кладом був твір видатного гуманіста Агріппи д'Обіньє (1552-1630) – 
«Всесвітня історія»*. У бібліотеці О. Р. Воронцова зберігалося перше 
видання цього твору. Трьохтомна праця д'Обіньє, пройнята ненавистю 
до католицизму, була приречена до спалення в 1617 р. і стала великою 
бібліографічною рідкістю6. Д’Обіньє поставився до козаків з очевид-
ною симпатією і визнавав, що козаки відігравали роль аванпосту за-
гальноєвропейської боротьби з турецько-татарською агресією. Високо 
оцінюючи бойові якості козацтва, він доходить висновку, що «без них 
татари були б частими гостями в Європі»7. 

У вищевказаному каталозі відсутня праця відомого французько-
го вченого-орієнталіста Мішеля Бодьє (1589-1645) «Загальна історія 
турків», де висвітлено події першої третини XVII ст. (зокрема Хо-
тинська битва та участь козацького війська), але в колекції зберігався 
іншій його твір – «Загальна історія сераля і двора великого султана, 
імператора турків»* (перше видання – 1624 р.) (іл. 3). Тут між іншим 
розповідається про інтригу турецького двору, яка була пов’язана з жін-
кою Сулеймана Пишного Роксоланою.

Як слушно відзначив Д. Наливайко, високий відсоток пам’яток 
західноєвропейської україніки, принаймні в межах XVI-XVIII ст., 
складають твори «літератури факту» в таких її рідовидах, як мемуари, 
щоденники, листи, описи мандрівок та дипломатичних місій, реляції 
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тощо8. Мемуари і листи сучасників становлять найбільш численну 
групу джерел, зібраних у бібліотеці О. Р. Воронцова. Серед західноєв-
ропейських історико-літературних пам’яток, які відбивають визвольну 
війну українського народу, звернемо увагу на «Історичну реляцію про 
Польщу» де Отвіля (Sieur de Hauteville) (Relation historique de Pologne : 
contenant le pouvoir de ses rois, leur élection, & leur couronnement, les 
privileges de la noblesse, la religion, la justice, les mœurs & les inclinations 
des Polonois ; avec plusieurs actions remarquables. – Paris : 1697 (пер-
ше видання – у 1687 р.; через десять років книгу було перевидано в 
двох типографіях – Жака Виллері та Нікола ле Гра; на жаль, у катало-
зі О. Р. Воронцова не вказано друкарню). Дослідники оцінюють її як 
«панорамну працю про тогочасну європейську історію» і «серйозний, 
ґрунтовний» твір9. Справжне iм’я автора –  Гаспар де Танд (Gaspard de 
Tende) (1618-1697)10. Цей французький офіцер та дипломат, захопле-
ний літературою, більше 25 років прожив у Польщі. Інтендант двору, 
а пізніше – скарбник королеви Марії-Луїзи, він протягом кількох де-
сятиріч служив при дворі Яна-Казимира II, брав участь у всіх війнах, 
які вела Франція в 1644-1679 рр., побував також в Україні (1674 р.) як 
секретар французького посла Форбен-Жансона. Де Отвіль, який при-
діляв велику увагу українському козацтву (п’ятий розділ «Історичної 
реляції…» має назву «Про Україну та козаків»), відзначав його хоро-
брість і витривалість.

У творі «Дзеркало Османської імперії, або сучасний стан двору 
й війська Великого пана» знайшли відображення події, що відбували-
ся на Україні в 1670-х рр.11 У бібліотеці представлено перше видання 
книги під назвою «Османьке дзеркало, зі стислим змістом усього, що 
відбулося значного під час війни турків у Польщі аж до року 1676»*. 
Як і в інших виданнях (Париж, 1678; Ліон, 1680), тут є спеціальний 
розділ, присвячений «Походу султана Магомета проти Польщі і Украї-
ни» (La Marche de sultan Mahomet сontre la Pologne & en Ucraine). Ав-
тор – граф де ля Маґделен (de la Magdeleine) – був резидентом при 
турецькому командуванні і тому, як очевидець, розповідає про облогу 
та капітуляцію Кам’янця-Подільського12.

До історичних джерел мемуарно-описового змісту відносяться 
також «Мемуари шевальє де Терлона для звіту королю про свої пере-
говори від 1656 до 1661 рр.»* (іл. 4). Шевальє Юґ (Гуґо) де Терлона 
(1620 (?) – близько 1690) було призначено послом у Стокгольм, він 
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супроводжував Карла X у його походах. До мемуарів шевальє уві-
йшли донесення Людовіку XIV та листи, які Терлон отримував від 
політичних діячів. Він встановив дружні стосунки з відомим Юрієм 
Немиричем (Niemeriz), одним з авторів Гадяцького договору (1658 р.). 
Терлон називає його «польським шляхтичем» («un Noble Polonois») та 
коза ь ким канцлером («chancelier des Cosaques»)13. Юрій Немирич при-
був з дипломатичною місією по укладенню військової угоди України 
зі Швецією і Трасильванією. Терлон відзначає його здібності дипло-
мата і рідкісні чесноти («merite extraordinaire»). Людовік XIV доручив 
своєму послу завербувати на французьку службу чотирьохтисячний 
козацький корпус. Терлон з Немиричем розробили план, як привести 
до Франції козацький загін, але, як відомо, через деякий час Людо-
вік XIV наказав відкласти набір14. 

Мемуари секретаря королеви Марії Казимири Франсуа-Поля Да-
лерака, який був французьким агентом у Речі Посполитій за часів Яна 
Собеського, надруковані під псевдонімом кавалера Божо (Beaujeu). 
«Спогади шевальє де Божо про подорожі у Польщу, Німеччину, Угор-
щину» (Mémoires du chevalier de Beaujeu, contenant les voyages en 
Pologne, en Allemagne, en Hongrie) вийшли у світ в 1698 р. в Парижі, 
а наступного року – в Амстердамі. Автор побував на Україні в першій 
половині 1680-х років і став свідком жахливого розорення України у 
добу Руїни. Відзначаючи мужність і високий бойовий дух козаків, Да-
лерак вважає, що їх повстання проти Польщі призвело до втрати для 
неї всієї України. На думку Д. Наливайка, «його зарисовки Руїни – це 
достовірні свідчення очевидця, спостережливого й обізнаного в схід-
ноєвропейських справах, який до того ж не без співчуття ставився до 
українського народу»15.

У реляціях дипломатів, які зберігалися в бібліотеці О. Р. Ворон-
цова, міститься інформація про участь українських козаків у крим-
ських походах 1680-х рр. Це між іншим анонімно виданий «Ціка-
вий і новий опис Московії, включаючи сучасний стан цієї імперії...» 
(Relation curieuse et nouvelle de Moscovie, contenant l’état present de cet 
Empire…. – Paris, 1698; La Haye, 1699). Його автор – Фуа де ля Не-
віль16 – у 1689 р. провів у Москві п’ять місяців як секретний аґент 
маркіза де Бетюна, міністра Людовіка XIV у Варшаві. Він зустрічався 
з Мазепою, про якого залишив важливі повідомлення17. 
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Ще одна група пам‘яток – нотатки мандрівників та місіоне-
рів. «Подорожі до Московії, Татарії, Персії і Індії, а також у деякі 
інші краї ни» голландського мандрівника Яна Стрюйса (Jean Struys) 
(?-1694) неодноразово перевидавалися різними європейськими мова-
ми. У біб ліотеках Воронцових зберігалося перше видання перекладу 
французькою мовою (Амстердам, 1681)18, де міститься інформація 
про запорізьких козаків. На думку автора, їх призначення – служити 
на боці Польщі, захищати її від ворогів, і, перш за все – від татар.

Звернемо також увагу на книжку відомого англійського лікаря 
і завзятого мандрівника Едварда Брауна (1644-1708). Його «Реляція 
кількох подорожей до Угорщини, Сербії, Болгарії, Македонії...» була 
надрукована у французькому перекладі в Парижі в 1674 р. і мала ве-
ликий успіх19. За свідченням Д. Наливайко, цей переклад належав 
Г. Л. де Боплану, з яким англієць перебував у дружніх стосунках20. У 
свою чергу, в 1672 р. Е. Браун переклав англійською мовою «Історію 
війни козаків з Польщею» П. Шевальє (як вважають дослідники, за 
ініціативою Боплана).

Нарешті, специфічною групою літературно-історичних пам’яток, 
які можна розглядати як своєрідне джерело історії України, є збірки 
тогочасних п’єс21. Історія легендарної Роксолани лягла в основу сю-
жета для цілої серії п’єс французького класичного театру. Зазначимо 
наявність в одному зі збірників «комедій і трагедій» п’єси «Великий 
Сулейман», виданої в 1631 р. без імені автора (на титульному листі ру-
кописна примітка, що вказує на авторство французького поета Шарля 
Віона д’Алібре (?-1655)22.

У каталозі 1766 р. відсутні найвідоміші твори Шевальє й Бопла-
на, які стали визначним явищем західноєвропейської історіографії, 
але через декілька років вони прикрасили україніку бібліотеки Олек-
сандра Романовича. У каталозі, який датується кінцем XVIII ст., зна-
ходимо й третє видання «Опису України» Г. Л. де Боплана (Description 
de l’Ukrainie  qui sont plusieurs provinces de Royaume de Pologne… – 
Rouan, 1660), і перше видання книжки П’єра Шевальє «Історія війни 
козаків проти Польщі»* (іл. 5) (на жаль, у примірнику відсутній граві-
рований портрет Богдана Хмельницького (Bogdan Kmielniski General 
des cosaques) на фронтисписі видання)23.

Крім того, в згаданому каталозі зв’являється перше видання «Іс-
торії пана де Ту про те, що відбувалося у його час»*. На відміну від 
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д’Обіньє, французький історик й політичний діяч Жак де Ту (1550-
1617) дав різко негативну оцінку українським козакам24. Ця харак-
теристика козацтва, як вважає Д. Наливайко, пов’язана як з викори-
станням польских джерел з їх ворожим ставленням до козаків, так і 
з особливостями світогляду самого автора – ідеолога французького 
абсолютизму25.

Серед географічних та історичних описів України періоду Руї-
ни важливе місце посідають праці Самуеля фон Пуффендорфа (1632-
1694) – німецького історика, юриста і дипломата, якого признають 
одним з фундаторів природничоправової теорії. У його широковідо-
мому «Вступі до історії основних європейських держав» (у бібліотеці 
М. С. Воронцова знаходилось амстердамське видання 1721 р.) йдеть-
ся про формування козацтва, війни козаків з турками і татарами, Ви-
звольну війну українського народу та приєднання України до Росії. У 
бібліотеці Олександра Романовича зберігався французький переклад 
іншого твору Пуффендорфа – його двотомного фундаментального до-
слідження «Iсторія правління Карла X Ґустава, короля Швеції»* (іл. 
6). Праця, написана на основі офіційних документів (Пуффендорф мав 
доступ до шведських архівів як міністр короля Карла XI), має екскурс 
в історію Визвольної війни: зображено хід військових дій, диплома-
тичну історію подій). Автор так оцінював наслідки Визвольної війни 
для Польщі так: «Це повстання позбавило короля його кращих провін-
цій, а декількох вельмож королівства – прибутків». Він вказував, що 
постраждала і торгівля Польщі, яка отримувала з Украї ни чимало ко-
рисних товарів26. Характеризуючи розташування сил наприкінці Ви-
звольної війни, Пуффендорф зауважував: «Козаки, як і раніше, доро-
жать своєю свободою і ще далекі від бажання підкоритися, особливо, 
маючи запоруку союзу з Московією»27. Автор приділяє увагу останнім 
рокам життя Богдана Хмельницького (Chmielienski), зокрема – його 
активним контактам зі шведським королем Карлом. Докладно висвіт-
люються його активні контакти зі шведським королем Карлом XI і 
трасильванським князем Ракоці. Розглядаючи війну проти Речі Поспо-
литої в союзі зі Швецією і Трансильванією в середині XVII ст., Пуф-
фендорф висвітлює осінні переговори 1656 р. між Богданом Хмель-
ницьким, Карлом Густавом і Юрієм II Ракоці, впродовж яких йшлося 
про посилку козаків (armée de Zaporovv)28 для участі у воєних діях. 
Наприкінці 1656 р. наказний гетьман полковник Антон Жданович по-



105

СТАТТI ТА ПОВIДОМЛЕННЯ 

вів на допомогу союзникам майже 30-тисячний коза цький корпус. Се-
ред числених гравюр, які прикрашають твір Пуффендорфа, знаходимо 
зображення епізодів цього рейду (іл. 7-8).

Зазначимо побіжно, що в бібліотеці Олександра Романовича 
були зібрані твори, які послужили Вольтеру основними джерелами з 
історії України при написанні його «Історії Карла XII»: праці Боплана, 
Пуффендорфа, Далерака і де Отвіля29. Як відомо, власник бібліотеки 
ще підлітком публікував свої спроби перекладів творів Вольтера і лис-
тувався з великим французьким просвітником, з яким познайомився 
особисто в липні 1758 р. 

Серед історико-географичних описів України часів Руїни в 
бібліо теці О. Р. Воронцова знаходимо також твір французького дипло-
мата і географа Ж.-Б. д’Одіфре (1657-1733). Його «Давня та сучас-
на історія і географія»*, як можна зробити висновок з бібліографіч-
них оглядів, менш відома у франкомовній україніці. Жан-Баптист 
д’Одіфре був надзвичайним посланником Франції до Мантуї, Парми, 
Модени та Лотарингії. У 1689-1694 рр. він опублікував свою працю, 
яка залишилася незавершеною. Відповідно до прагнення автора по-
єднати історико-географічні реалії подій, розділ VIII «Про Польщу» 
(книга II, том I «Про північну Європу») містить характеристику опису 
Руського воєводства, Поділля, Волині, Брацлавщини, Київщини з пе-
реліком міст та фортець. Серед галицьких міст автор особливо виділяє 
Львів як велике і гарно побудоване місто та згадує про напад на нього 
Богдана Хмельницького у 1648 р. Д‘Одіфре не приховував своїх сим-
патій до поляків і вважав, що козацтво було багато чим зобов’язане 
покровительству Речі Посполитої (козаки займалися грабуванням 
ту рецьких земель, доки Стефан Баторій не дарував їм закони). Як 
бачимо, автор повторює польсько-шляхетську версію походження і 
формування козац тва. Стислий виклад деякив фактів з історії козац-
тва (війни з татарами і турками, морські походи козаків, які на своїх 
чайках досягали Константинополя) доповнюється інформацією про 
участь україн ських козаків у міжнародних конфліктах XVII ст.

Таким чином, Олександр Романович започаткував колекціювання 
україніки в бібліотеках сім’ї Воронцових (15 назв видань XVII ст.).

Семен Романович Воронцов, який з дитинства також захоплю-
вався книжками, мріяв зібрати бібліотеку, яка б не поступалася колек-
ції старшого брата30. Каталог іноземних книг і періодики С. Р. Ворон-
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цова (1809 р.) нараховує з пізнішими доповненнями більше 2,5 тисяч 
назв французькою, англійською, італійською, латинською і німецькою 
мовами31. На склад бібліотеки, безумовно, вплинуло багаторічне пере-
бування її власника за кордоном. У 1783-1784 рр. С. Р. Воронцов був 
повноважним міністром у Венеції, а потім, у 1785-1806 рр., очолю-
вав (з невеликою перервою) російське дипломатичне представництво 
в Лондоні. У каталозі 1809 р. помітно переважають книжки з історії 
(понад 800 назв), але заслуговує згадки і прекрасне зібрання описів 
подорожей (біля 400 назв), численні словники, енциклопедії та бібліо-
графічні видання. Більшість цих видань знаходимо також у каталозі 
графа за 1824 р. (Catalogue raisonné des Livres de la Bibliothèque de son 
Excellence Le Comte Woronzow avec une Table Alphabétique. Londres, 
1824)32.

Слід підкреслити помітне зацікавлення С. Р. Воронцова західно-
європейськими стародруками. У каталозі його бібліотеки зафіксовано 
27 видань XVI ст., серед яких  – п’ять історичних творів і стільки ж 
праць з географії та описів подорожей. Відзначимо венеціанські ви-
дання XVI ст. відомих творів С. Герберштайна, Дж. Рамузіо, А. Пос-
севіно.

Визначний дипломат свого часу барон Сиґізмунд фон Гербер-
штайн (1486-1566) двічі (у 1517 і 1526 рр.) посилався до Москви – ім-
ператором Максиміліаном і австрійським ерцгерцогом Фердинандом. 
Останньому він і присвітив надзвичайно цінну літературно-історичну 
пам‘ятку – «Записки про Московію». Оригінальне видання вийшло 
латиною у Відні в 1549 р.; у зібранні С. Р. Воронцова зберігався пе-
реклад італійською мовою, виданий у наступному році (Commentari 
della Moscovia et parimente della Russia… per il signor Sigismondo libero 
barone in Herberstain, Neyperg et Guettenhag. - Venetia: C. B. Pedrezzano, 
1550). Книга Герберштайна, яка містить не лише описи білоруських та 
українських земель, але й відомості про українських козаків, вважа-
ється помітним явищем західноєвропейської україніки XVI ст.33

Венеційського вченого-гуманіста Джованні Баттіста Рамузіо 
(1485-1557) називають засновником історіїї географії. Тритомні «Пла-
вання та подорожі» (Ramusio Gio. Bat. Raccolta delle Navigationi et 
viaggi) відіграли значну роль в ознайомленні зі Східною Європою. 
Збірник Дж. Б. Рамузіо відомий у кількох виданнях, у бібліотечних 
колекціях окремі томи як правило представлені різними виданнями34. 
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Примірники Семена Романовича не були виключенням: тут зібрані 
перший і останній томи першого видання (1550 і 1556 рр.) і другий – 
другого видання славетної фірми Джунти (1574 р.). Саме другий том 
увібрав усі найцінніши матеріали про Східну Європу, що зв’явилися 
в Західній Європі до того часу: нариси І. Барбаро та А. Контаріні (про 
них див. далі), твір С. Герберштайна, «Опис Європейської Сарматії» 
А. Ґваньїні, «Про справи Московії» П. Джовіо, «Опис двох Сарма-
тій» Мацея Мєховського. Нині тритомник Дж. Б. Рамузіо з колекції 
С. Р. Воронцова зберігається  у відділі рідкісних книг та рукописів 
ОННБ ім. М. Горького (шифр IV 8906). Там само знаходиться ще один 
комплект «Подорожей» Рамузіо з бібліотеки Воронцових (шифр IV 
9488), другий том якого вийшов у світ у 1583 р.

Серед окремо виданих у Венеції описів Московії і земель, які до 
неї прилягають, у колекції – «Коментар про Московію» єзуїта Антоніо 
Поссевіно (1534-1611), який за дорученням папи римського перебу-
вав тут у 1581-1582 рр. Автор вважав за найкращий переклад свого 
твору італійською мовою, виданий у Мантуї в 1596 р. (Commentari di 
Moscovia, et della Pace seguita fra Lei, e’l Regno di Polonia…)35, який і 
знаходимо в каталозі 1809 р.

Нечисленні англійські видання україніки вказаного періоду в 
бібліотеці Семена Романовича були представлені роботою англій-
ського лікаря Джона Кралла «Давній і нинішній стан Московії, який 
містить географічний, історичний та політичний звіт про всі нації та 
території під владою сучасного царя...» (The ancient and present state 
of Muscovie, containing a geographical, historical and political account 
of all those nations and territories under the jurisdiction of the present 
Czar. – London : A. Roper and A. Bosvile, 1698). Україні та запорізьким 
козакам присвячено розділ компілятивного характеру («The Cosacks 
and the Ukraine»). Вищеназвані видання знаходимо також у каталозі 
бібліотеки графа за 1824 р.36

Син Семена Романовича – Михайло Семенович Воронцов – 
успадкував бібліотеки і від батька, і від дядька. Крім того, він при-
дбав чимало цінних видань під час перебування у Франції в якості 
командуючого окупаційним корпусом. Про це свідчить «Каталог Па-
ризької біб ліотеки пана графа Михайла Воронцова, складений у груд-
ні 1818 р.». Наведемо декілька прикладів.
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Засновник французької орієнталістики Гійом Постель 
(1510-1581) був відправлений до Стамбула Маргаритою Наварською 
для вивчення східних мов. У творі «Про Турецьку державу, а там, де 
доречно, про звичаї і закони всіх мусульман» (De la République des 
Turcs et là où l’occasion s’offrira, des moeurs et loy de tous Muhamedistes. –  
A Poitiers: Enguibert de Marnef, 1560) він подав відомості про 
походження козаччини, османські завоювання в Північному 
Причорномор’ї та напади турків і татар на Україну37. У каталозі кни-
га фігурує під назвою «Recherches curieuses de la République des Turcs 
par Postel Poitiers 1560 4°»38. Зараз опус «космополіта» Постеля 
(саме так він зазначається на титульному листі книжки) зберігаєтсья 
у відділі рідкісних книг та рукописів ОННБ імені М. Горького (шифр 
IV 9384). Записи попередніх власників свідчать про рідкість видав-
ничого конволюта та походження цього примірника: «Rares. Les 3 
ouvrages contenus dans ce livre, ils ont été vendus chez M.de Gaignat» 
(«Рідкості. Три твори, які вміщені в цю книжку, було куплено у пана 
де Геньа»)39. На корінці – суперекслібрис (фамільний герб Воронцо-
вих), отже книжка здобула свою теперішню оправу, знаходячись в 
бібліотеці Михайла Семеновича. 

Базельське видання твору С. Герберштайна 1571 р. («Rerum 
Moscoviticarum commentarii Sigismundi Liberi Baronis in Herberstain, 
Neyperg, et Guettenhag…»), зафіксований у Паризькому каталозі 
М. С. Воронцова, привертає увагу гравірованою картою Московії, 
де зображена «Livvaniae pars» з містами Кам’янець, Очаків, Черка-
си, Київ, Чернігів, Стародуб, Білгород40. Тут же відзначений відо-
мий трактат Міхалона Литвина «Про звичаї татар, литовців і моско-
витів» («Michalonis Lithuanis De Moribus Tartarorum, Lituanorum, & 
Moscorum» (Базель, 1615)41.

У 1817 р. в Парижі був придбаний «Опис України» Боплана. Цей 
славетний твір помилково вказано в каталозі з датою видання 1671 р.42 
Мається на увазі видання 1660 р., про що свідчить пізніший запис у 
каталозі бібліотеки М. С. Воронцова 1834 р. (Руан, 1660) з позначкою 
бібліотекаря: «acheté à Paris en 1817»43. Таким чином, це другий при-
мірник «Опису України» Боплана в бібліотеках Воронцових. На жаль, 
на даний момент нам невідоме місцезнаходження обох примірників.

Нарешті, відзначимо, що в Паризькому каталозі бібліотеки 
М. С. Воронцова була зафіксована «Стисла історія найбільш пам’ятних 
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подій, які відбулися під час останніх заворушень у Молдавії»44* (іл. 9). 
На думку видатного історика і бібліографа І. Борщака, це «надзвичай-
но рідкісний твір з історії українсько-турецьких стосунків на початку 
XVII ст.»45. Козацькі війни з турками й татарами – один з досить по-
пулярних сюжетів у тогочасній літературі Західної Європи. «Турецькі 
пригоди» козацького воєначальника Самійла Корецького, одруженого 
з донькою молдавського господаря, знайшли відображення не тільки в 
українських народних піснях, але й у тогочасній французькій літерату-
рі. Яскравим прикладом є згаданий нами твір, який було опубліковано 
анонімно. Автор цього пригодницького роману – адвокат паризького 
парламенту Ж. Баре46 (згідно до заголовку на титульному аркуші, він 
спирався на мемуари лотарінгського дворянина Шарля де Жоппеку-
ра). Можливо, йдеться про Жака Баре де ла Галандері (Jacques Baret 
de la Galanderie), літератора і магістра (1579 – біля 1650). В іншому 
своєму творі – «Пісні французького півня королю…» (Париж, 1621) 
він закликав Людовіка XIII до ведення війни з турками47. Відзначимо 
наявність на берегах примірника записів колишнього власника книги, 
що свідчать як про володіння церковнослов’янською та османською 
мовами, так і про обізнаність з подіями, описаними у творі.

У 1823 р. М. С. Воронцов був призначений генерал-губернатором 
Новоросії та повноважним намісником Бесарабії, і значна частина 
фамільних книжкових зібрань була поступово перевезена до Одеси. 
Після завершення будівництва Воронцовського палацу в Одесі і роз-
міщення в ньому бібліотеки майоратного дому Воронцових був упо-
рядкований «Систематичний каталог книг бібліотеки... графа М. Во-
ронцова з алфавітним покажчиком. Одеса. 1834».

Звернемо увагу на список, названий «Рідкісні та цінні книжки, 
Альди, Ельзевіри і т. д.»48. Тут перераховано 248 творів у 264 томах, що 
були видані головним чином у XVI-XVIII ст. За змістом це дуже стро-
кате зібрання книжок, у якому переважають описи подорожей, істо-
ричні твори, зразкі ґалантної літератури. Серед них 25 видань XVI ст., 
в тому числі – видання Альдів і Етьєнів.

Єдина в україніці Воронцових альдіна – «Подорож із Венеції до 
Тани, Персії, Індії та Константинополя» (Viaggi Fatti da Vinetia, alla 
Tana, in Persia, in India et in Constantinopoli… - Aldus in Vinegia, 1545). 
Цей збірник вийшов вперше в 1543 р. за редакцією славетного вене-
ціанського друкаря Антоніо Мануціо (? – ок. 1559) та був повторений 
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через два роки. Він містить твори мандрівників-венеціанців, у тому 
числі – найцікавіші описи півдня Східної Європи, здійснені в XV ст., 
тобто «Подорож до Тани» І. Барбаро і «Подорож до Персії» А. Конта-
ріні. Іосафат Барбаро (?-1494) був визначним дипломатом і політич-
ним діячем Венеціанської республіки. За молодих років він займався 
торгівлею у венеціанській колонії на Дону – Тані, де прожив 16 років. 
Амброджі Контаріні у 1474-1477 рр. був послом республіки в Пер-
сії. Його подорож почалася у 1474 р., а шлях пролягав з Німеччини і 
Польщі через Луцьк, Житомир, Білгород, Київ, Черкаси. Потім він пе-
реправився через Дніпро і подорожував степовим Кримом49. Пізніше 
твори І. Барбаро і А. Контаріні побачили світ у «Другому томі плавань 
та подорожей» (1559 р.) Дж. Рамузіо, про який вже згадувалось.

Праця C. Герберштайна представлена в цьому переліку кількома 
виданнями – окремо у венеціанському 1550 р. та базельському 1571 р. 
Крім того, «Записки...» Герберштайна увійшли до збірника «Описи 
Московії різних авторів» (Rerum Moscoviticarum Auctores Varii … – 
Francfurti, 1600), де були разом опубліковані найважливіші історико-
літературні пам’ятки про Східну Європу: крім вже згаданих «Записок 
про Московію» С. Герберштайна – трактат Йоанеса Фабра про релі-
гійні справи на Русі, розповідь Паоло Джовіо про московське посоль-
ство до папи Климента VII, «Опис двох Сарматій» Мацея Мєховсько-
го50. Цей збірник наведений у переліку рідкісних видань бібліотеки 
М. С. Воронцова з поміткою про особливу цінність видання («édition 
tres rare») та згадкою про місце і час його надходження («envoyé de 
Londres Xbre 1834»). 

Крім вже зазначених творів, виданих у XVI ст., список рідкісних 
та цінних книжок містить також опус Б. де Віженера. Як вказується 
у літературі, саме відомому дипломату і історику Блезу де Віженеру 
(1523-1596) належить перша спроба висвітлення історії давньої Украї-
ни французьким автором51. Секретар Франциска Клевського, герцога 
Неверського, він склав «Опис Королівства Польщі та суміжних країн» 
(B. de Vigenère. La description du royaume de Pologne, et pays adiacens: 
avec les statuts, constitutions, moeurs, et façons de faire d’iceux. – Paris: 
Jean Richer, 1573) за дорученням королівського двору. Твір містить 
стислий нарис історії руських земель, починаючи з часів Київ ської 
Русі та включає розділи про Червону Русь (Галичину), Волинь та 
Поділля (арк. 11-19). На гравірованій карті позначені міста Львів, 
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Кам’янець, Київ, Кафа, а також історичний регіон Поділля. Сьогодні 
«воронцовський» екземпляр твора де Віженера знаходиться в ОННБ 
ім. М. Горького (шифр V 21643). Завдяки записам на форзаці та титуль-
ному аркуші дізнаємося про шлях книжки до бібліотеки М. С. Ворон-
цова: «Vendu 7 chez Labbé de Rothelin», «41 Biblioth.S.Genevefsa [sic!] 
Paris 1732» («Продано 7 у абата Ротелена», «41 Бібліот. С. Женев’єви 
Париж 1732»)52.

Шедеври книгодрукування XVII ст., відзначені в розглянутому 
списку – це, насамперед, дванадцять видань Ельзевірів. У серійному 
виданні «Малі держави» (Respublicae Elzevirianae) представлена май-
же вся Європа. Наведемо лише ті з книжок цієї славетної серії, які ма-
ють безпосереднє відношення до нашого дослідження. За думкою ві-
домого історика та бібліографа Ф. П. Аделунга, «Росія, або Московія, 
що іменується Тартарією....» (Russia seu Moscovia itemque Tartaria. – 
Lugdunum Batavorum, 1630) є «дорогоцінною збіркою відомостей про 
старовинну Московію і Татарію»53. Тут було вміщено уривки з описів 
Московської держави Іоанна Ботера, Джильса Флетчера, Мартіна Бро-
нєвського та інших авторів. У каталозі поряд з описом цього видання 
бачимо запис олівцем французькою мовою: «у пана Мурзакевича». 
Відомо, що історик, директор Рішельєвського ліцею в 1853-1857 рр., 
один з фундаторів Одеського товариства історії і старожитностей 
М. Н. Мурзакевич був серед тих, хто першими отримали доступ до 
бібліотеки графа, про що він з подякою згадував у своїх «Записках»54. 
Зараз ця книжка знаходиться в колекції Ельзевірів ОННБ ім. М. Горь-
кого (шифр V 21669).

Відзначимо ще одне видання Ельзевірів, ящо також занесено до 
переліку найбільш цінних книжок каталогу 1834 р. Це анонімно ви-
дані «Мемуари про війну Трансильванії та Угорщини, між імперато-
ром Леопольдом I і великим султаном Мехметом IV, Юрієм Ракоці та 
іншими спадкоємцями князями Трансильванії»* (іл. 10). Автор мемуа-
рів – відомий італійський історик А. Ченторіо дельї Ортензі (Ascanio 
Centorio degli Ortensi, 1552-1579)55 – розглядає події в регіоні, у яких 
активну участь брали козаки.

Водночас з виданнями Ельзевірів про Московську державу в Лей-
дені була опублікована «Республіка Московія» (Respublica Moscoviae 
auct. Boxhornio) голландського ерудита і критика М.-З. Боксхорна 
(1612-1653)56. Серед авторів «Республіки Московії» – веронець Але-
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сандро Ґваньїні (1538-1614), який тривалий час служив у польскому 
війську при Стефані Баторії та Сигізмунді III, та Міхалон Литвин (за 
деякими даними був литовським послом у кримського хана Сагіб-Гірея 
в 1538-1540 рр.). Тут вміщені виписки з праць, що визнані важливими 
джерелами з історії України XVI ст.: фраґменти опису Московії Алес-
сандро Ґваньїні («Ex Descriptione Moscoviae, …». – P. 24-63; 95-125) і, 
як додаток – уривок з нотаток Міхалона Литвина «Про звичаї татар, 
литовців і московитів («Ex Michalone Litvuano de Moribus Tartarorum, 
Lituanorum, & Moscorum». – P. 557-565).

У згаданому переліку каталога Михайла Семеновича знаходимо 
книги, які належали ще до зібрання його дядька: «Реляцію» Брауна, 
«Османське дзеркало», «Історію війни козаків проти Польщі» Ше-
вальє. Крім того, в біблиотеці графа був представлений окремо ви-
даний нарис книги Шевальє – «Реляція про козаків»*. Як відомо, за 
кілька місяців до виходу у світ всього твору, вони були надруковані у 
збірнику М. Тевено «Реляції різних цікавих мандрівок...»* (іл. 11). Ві-
домий французький мандрівник Мельхіседек Тевено (1620-1692) був 
всебічно освіченою людиною (він мав великі знання в галузі історії, 
математики, географії, східних мов, а у 1684 г. став хранителем Ко-
ролівської бібліотеки). Тевено підтримував відносини з багатьма вче-
ними, мандрівниками, що дозволило йому зібрати цінні документи, 
об’єднані у двотомному виданні географічно-етнографічних описів 
різних країн і народів57. Нарис Шевальє «Реляція про козаків, з життє-
писом Хмельницького, який було вилучено з рукопису» (Relation des 
cosacques, avec la Vie de Kmielniski, tirée d’un Manuscrit) (іл. 12) від-
кривав цей збірник58. Серед інших розвідок, які вміщені тут, відзначи-
мо «Опис перекопських і ногайських татар, черкесів, мінгрелів і гру-
зинів» (Relations des Tatares, Percopites, et des Nogais, des Circassiens, 
Mingreliens, et Georgiens. Par Jean de Luca religieux de l’ordre de Saint 
Dominique). Його автор – монах домініканського ордену Джован-
ні да Люкa (Frà Giovanni da Lucca), який у 1625 г.здійснив подорож 
до Криму, узбережжя Чорного й Азовського морей і на Кавказ58. Він 
знайомив європейців з природою, флорою та фауною Криму й чорно-
морських степів. На с. 24-30 першого тому збірника вміщено «Допов-
нення до попереднього опису Татарії і, головним чином, кримських 
татар» (Additions à la Relation precedente de la Tartarie, et principalement 
des Tartares du Crim)*, які належать перу Боплана (de Beauplet)59.
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Як бачимо, тут відсутні рідкісні видання з бібліотеки батька 
Михайла Семеновича, бо книги, які надійшли з Лондона після смерті 
Семена Романовича, ще не були розібрані і не ввійшли до каталогу 
1834 р.60. Для відтворення картини поповнення колекції раритетами 
доцільно використати записи бібліотекаря М. С. Воронцова (на той 
час це був Ж. де Курвіль), з яких встановлюється, що позначені видан-
ня надходили не лише з бібліотеки О. Р. Воронцова, але й купувалися 
самим Михайлом Семеновичем під час його відвідин Англії та Фран-
ції в різні роки61.

Важливі відомості про Україну містяться у творах диплома-
тів та авторитетних західноєвропейських істориків другої половини 
XVII ст., присвячених становищу Порти (знаходяться в розділі катало-
гу «Історія Туреччини»). Французький історик, інтендант і хранитель 
кабінету рідкостей Філіппа Орлеанського (1626-1676) Жак де Жан 
(Jacques de Jant) писав про війни Туреччини з козаками у своєму вида-
ному анонімно творі «Історія принца Османа, сина султана Ібрагіма, 
турецького імператора і брата Магомета IV…»*. Розмірковуючи над 
розташуванням сил у регіоні, він на завершення своєї праці відзначив 
важливість козацтва як військово-політичної сили, здатної протидіяти 
Порті62. На цей факт звернув увагу також італійський історик і сенатор 
Венеції Джованні Саґредо (1616 – кінець XVII ст.), коли розглядав іс-
торію Османської імперії від 1300 до 1646 р.*

Французький дипломат доби Людовіка XIV Жуано дю Віньо 
(Des Joanot du Vignau) як секретар французького посольства при дворі 
султана провів у Константинополі дев’ять років. Після повернення він 
описав свої спостереження і враження у роботі «Сучасне становище 
Оттоманської держави, а також причини її піднесення і занепаду»63*. 
Автор аналізує хід воєн Порти з Австрією, Венецією, поляками і мос-
ковитами64. Розглядаючи внутрішньополітичні події, які відбувалися 
в Османській імперії і, зокрема, причини поразки турок під Віднем 
у 1683 р., він намагається спрогнозувати розвиток ситуації в регіо-
ні, визначити співвідношення сил головних учасників подій. Тому в 
книзі приділено велику увагу зв’язкам Петра Дорошенка з Турецькою 
імперією і Польщею, дипломатичним маневрам гетьмана. Характери-
зуючи козаків, дю Віньо відзначає як їх відвагу, войовничість, так і 
користолюбство і схильність до грабування65.
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Крім каталогів, які розкривають склад бібліотеки сім’ї Ворон-
цових, у паперах Михайла Семеновича знаходимо ще один цікавий 
для нашого дослідження документ. Це «Список праць з історії і подо-
рожей Польщею» (List of Historical works and Travels through Poland), 
який був підготовлений Дж. Бутом66. Тут перераховано 65 видань XV-
XIX ст. латинською, французькою, англійською та італійською мовами. 
Список включає «класику» як полоніки, так і україніки XV-XVII ст.: 
праці Я. Длугоша, М. Кромера, А. Ґваньїні, А. Целларія, які були від-
сутні в книжкових зібраннях Воронцових, а також вже зазначені опуси 
Ґ. Боплана, Е. Брауна, де Отвіля та інших. Можна припу стити, що цей 
документ було складено з метою  поповнення бібліотеки Михайла Се-
меновича відповідними виданнями.

Велике значення має такий комплекс джерел, як тогочасна за-
рубіжна періодика. Колекція періодики Воронцовського фонду На-
укової бібліотеки ОНУ зараз нараховує не менш ніж 500 назв газет і 
журналів. За хронологією вона охоплює два з половиною століття: від 
політичного «листка», який закликає Гастона Орлеанського до грома-
дянського миру (Mercure ou Courier céleste, Parlant à Monsieur Frère du 
Roy. – Paris, 1632), до одеських періодичних видань 1870-х рр. Серед 
зарубіжних видань (більш ніж 350 назв газет і журналів) переважає 
франкомовна і англомовна періодика, представлені також видання ні-
мецькою, італійською і польскою мовами. 

Прагнення графів Олександра Романовича і Семена Романовича 
Воронцових зібрати у своїх бібліотеках повні комплекти європейських 
газет і журналів цілком зрозуміле, враховуючи багаторічну диплома-
тичну службу обох братів і подальшу політичну кар’єру Олександра 
Романовича67. Зазначимо, що в той час на книжкових ринках Голландії 
і Англії можна було знайти практично всі європейскі видання остан-
ньої третини XVII – першої половини XVIII ст.

У каталозі О. Р. Воронцова 1766 р. сімдесят три найменування 
газет і журналів французькою (70), английською (2) і російською (1) 
мовами у 1344 томах (відповідно в 1309, 34 і 1 томі). Сім видань на-
лежать до XVII ст., інші – до першої половини XVIII ст. Підбір газет і 
журналів останньої третини XVII ст. в колекції О. Р. Воронцова свід-
чить про певне піднесення європейської журналістики в 1680-ті рр., 
пов’язане зі скасуванням Нантського едикту та подіями Славної рево-
люції в Англії68.
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На сторінках «Голландського вісника, що містить найзначні-
ші відомості з усього світу, особливо про війни Франції, Англії і 
Голландії»69 відображені події 1670-1680 рр. на Правобережній Украї-
ні, за яку боролися Османська імперія, Річ Посполита і Московська 
держава; сплетіння взаємовідносин цих держав зводилося до встанов-
лення й утримання їх панування в цьому регіоні України.

«Історичний і политичний Меркурій про сучасний стан Європи, 
про те, що відбувається при всіх дворах» був поданий комплектом за 
1686-1763 рр. (155 т.)70. Газета інформувала своїх читачів про події 
навколо України у повідомленнях під рубриками «Новини з Польщі» і 
«Роздуми про те, що відбувається у Польщі».

Одне з нійбільш відомих видань того часу «Новини Республіки 
словесності»71 було тісно пов’язане з діяльністю П’єра Бейля, авто-
ра славетного «Історичного і критичного словника». Він щомісячно 
знайомив аудиторію з більшістю творів, які з’являлися в Європі, у 
тому числі з вже згаданими працями де Отевіля72 і Далерака (кавалера 
Божо)73.

Заслуговує уваги комплект «Універсальної та історичної 
бібліотеки»74, який враховано в каталозі книжкового зібрання О. Р. Во-
ронцова кінця XVIII ст. Видавець цього журнала Ж. Леклерк знайо-
мив своїх сучасників з величезною кількістю фактів і сюжетів, у тому 
числі, пов’язаних з історією України. Наведемо лише один приклад. 
У 13 томі «Бібліотеки» вміщено докладну анотацію твору колишньо-
го секретаря посольства Франції у Константинополі Франсуа Петі де 
Ла Круа (1653-1713) «Війни турків з Польщею, Московією і Угорщи-
ною» (La Croix, de. Guerres de Turcs avec la Pologne, la Moscovie, et la 
Hongrie. – La Haye, 1689). Це джерело, в якому найповніше описано 
війни з турками на Україні, представляє безумовний інтерес75. Розпо-
відаючи про війни між Туреччиною і Польщею, автор приділяє велику 
увагу взаємовідносинам цих держав і українського козацтва. Особливе 
місце посідає розповідь про «Незвичайні пригоди Юрія Хмельницько-
го (George Кemielnicki)», детально викладено його повсякденне життя 
в турецькому полоні, спроби втечі з Семибаштового замку і т. д.76 Як 
відзначається у «Бібліотеці», до того часу історія Юрія Хмельницького 
була невідома європейському читачу77. Наявність у нашому книгосхо-
вищі цих матеріалів, які справді могли б стати змістовним джерелом 
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для вивчення історії Украіни в даний період, на жаль досі мало відоме 
відчизняним дослідникам78.

Події в Україні у зв’язку з вторгненням турків і козацькими вій-
нами мали значний відгук в Європі, як бачимо з численних брошюр та 
«летючих листків». Видання Фронди («мазарінади») не включені до 
загального списку періодики (досить значна колекція – 70 памфлетів 
міститься тільки в одному з конволютів)79. Відзначимо також «Збірку 
різних документів, які з’явилися під час останніх заворушень»80, де 
також знаходимо «мазарінади» («Le Gazettier desinteressé», «Suite du 
Gazetier desinteressé» та ін.). Ці джерела, що зберігаються у Ворон-
цовському фонді Наукової бібліотеки ОНУ, ще чекають на свого до-
слідника.

Як відомо, в бібліотеках Воронцових була прекрасна колекція 
картографічних видань, яка не поступалася кращим європейським 
зібранням. Так, за даними колишнього директора Алупкінського му-
зею, в Алупкінській частині зібрання знаходилася «надзвичайно цінна 
і велика колекція старовинних військових географічних, історичних, 
топографічних і інших карт кількістю 4500 аркушів»81. За оцінкою су-
часних дослідників, «колекція географічних карт Воронцова ... склада-
лася з 2500 примірників (на сьогодні їх залишилося 600)»82. Серед цих 
карт особливе місце займали славетні компасні карти XIV ст. – порто-
лани, «які безслідно зникли під час виселення бібліотеки у 50-і роки83. 
У чорнетці «документів та книг з Архіва Воронцова» знаходимо пере-
лік старовинних італійських карт і планів (чотири назви)84. На жаль, 
колекція картографічних видань Одеської бібліотеки Воронцових та-
кож значною мірою була втрачена в роки Великої Вітчизняної війни. 
Про її багатство дають уявлення каталоги бібліотеки Михайла Семе-
новича85. Відзначимо, що в «Описі картам, кресленням і малюнкам 
з кабінету М. С. Воронцова» за 1844-1845 рр. фігурує «старовинна 
карта Таврійського півострова 1. За відомостями грецьких письмен-
ників. 2. За відомостями Генуезьких письменників. 3. Із позначенням 
татарських назв»86.

Отже, україніка в бібліотеках родини Воронцових нараховує по-
над 30 західноєвропейських книжкових видань XVI-XVII ст. та низку 
журнальних видань кінця XVII ст. Це різноманітні джерела, у яких 
відбиті події історії України: історичні праці, реляції дипломатів, під-
бірка описів здійснених європейцями подорожей на Схід, а також за-
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хідноєвропейська преса того часу. Помітно переважають французькі 
видання (20), представлені голландські (11), італійські (5), німецькі 
(2), англійські (1) видання. Необхідно підкреслити наявність у колек-
ціях Воронцових справжніх шедеврів книгодрукування того часу і ви-
дань, які з часом стали раритетами. 

У досить скромній за обсягом підбірці виявляється важлива осо-
бливість українознавчого репертуару XVI-XVII ст.: книжок, які цілком 
присвячені історії України та українського народу, дійсно порівняно 
небагато, але вони представляють найбільш авторитетні джерела (Бо-
план, Шевальє). Значно частіше це видання з історії Росії, Польщі, 
Туреччини (тобто росіка, полоніка, турціка), де історії України та її 
сучасному стану в складі інших країн присвячено окремі розділи чи 
сторінки. У новітній час інтерес європейців до регіону був пов’язаний 
з військово-політичними подіями, у які були втягнуті перш за все Мос-
ковія, Річ Посполита та Османська імперія. Отже, у деяких джерелах 
Україна подана в контексті російсько-турецьких, російсько-польских, 
французько-російських, французько-турецьких відносин. Відзначимо, 
що такі джерела лише частково представлені в найбільш авторитетних 
реєстрах росіки: у відомому «Каталозі секції Росіки» імп. Публічної 
бібліотеки відображено половину зафіксованих нами видань. 

Склад «Україніки» бібліотек Олександра Романовича, Семена 
Романовича і Михайла Семеновича безумовно визначався напрямком 
діяльності власників, колом їх інтелектуальних і фахових зацікавлень. 
Для формування колекції О. Р. Воронцова важливе значення мали 
професійні інтереси дипломата і особисті смаки власника (історія, лі-
тература, театр). Семен Романович переважно поєднував їх з власне 
бібліофільскими пріоритетами. Особливий потяг до антикварних ви-
дань можна прослідкувати на прикладі бібліотеки Михайла Семено-
вича в перші роки її побутування в Одесі. Таким чином, проведене 
дослідження сприяє встановленню важливих фактів бібліофільскої 
діяльності членів родини Воронцових.

Звернення до зібрання україніки XVI-XVII ст. у Воронцовському 
фонді Наукової бібліотеки ОНУ особливо важливе у книгознавчому 
аспекті, бо цю приватну колекцію можна вважати бібліотекою, яка за-
лишилася в історично-сформованому вигляді. Реконструкція надхо-
дження книг та складу україніки у книгозбірнях родини Воронцових 
передбачає як роботу над архівними матеріалами (рукописні каталоги, 
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листування, книгопродавчі розписи, тощо), так і вивчення de visu ви-
дань, які збереглися в цих приватних бібліотеках. Дослідження про-
венієнцій, екслібрісів, штампів, дарчих записів, поміток на полях до-
поможе встановити походження книжок до того, як вони зв’явилися 
в книжкових зібраннях Олександра та Семена Романовича і Михайла 
Семеновича. 

Таким чином, здійснена спроба відтворити «ідеальний образ» за-
хідноєвропейської україніки XVI-XVII ст. в бібліотеках Воронцових. 
Але, як бачимо, біля половини книжок, що згадані в даному огляді, за-
раз відсутні у Воронцовському фонді Наукової бібліотеки ОНУ. Отже, 
перспективи розпочатого дослідження пов’язані також із необхідні-
стю прослідкувати долю цих видань. Деякі з них зараз зберігаються 
в книгосховищі ОННБ імені М. Горького, куди вони потрапили на 
початку 1930-х рр. Подібні знахідки можливі і в інших бібліотечних 
закладах (наприклад, у бібліотеці Алупкінського державного палацо-
вого та паркового музею-заповідника). Сподіваємося, що кординація 
зусиль співробітників різних книгозбірень сприятиме більш повному 
відтворенню національного бібліографічного репертуару, важливою 
частиною якого є україніка цінної колекції майоратного дому Ворон-
цових.
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Олена Радзиховська

СХОЛІЇ ТА КАРТА ЙОГАннА 
ВІЛЬГЕЛЬМА СТУКІУСА ДО «ПЕРиПЛУ 

ПОнТА ЕВКСинСЬКОГО»

Йоганну Вільгельму Стукіусу (1521-1607), блискучому швейцар-
ському ерудитові, належить заслуга укладання коментаря до «Периплу 
Понта Евксинського» Арріана (іл. 13). Стукіус є також коментатором до 
його «Периплу» Ерітрейського моря й автором низки інших творів. Су-
часники цінували його праці про бенкети та жертвоприношення древ-
ніх і паралельні біографії Генріха IV і Карла Великого. У поданій статті 
ми обмежимося оглядом його коментаря до чорноморського периплу 
Арріана. Арріан (нар. бл. 105), який за імператора Адріана був наміс-
ником провінції Каппадокія й добре знав південне узбережжя Чорного 
моря, уклав перипл з практичною метою. Він повинен був ознайомити 
Адріана з усім Чорноморським узбережжям і надати йому гідний пу-
тівник, який «поєднує в собі як дані суто географічні, так і відомості 
військово-адміністративного характеру поряд з деякими найбільш ці-
кавими вказівками антикварного й історичного характеру»1. Цю уні-
кальну пам’ятку римської географічної літератури, виконану грецькою 
мовою, Стукіус вирішив перекласти латиною за порадою свого вчителя 
І. Зімлера (1530-1576), математика, астронома й протестантського бо-
гослова, який жив та працював у його рідному місті Цюріху. Постави-
вши перед собою завдання перекласти текст Арріана латиною, Стукіус 
у дійсності виконав набагато значнішу роботу. Його твір являє собою 
своєрідну хорографію, тобто докладний опис всього Причорномор’я з 
його пам’ятками. Про все це він повідомляє сам, додавши до вступних 
зауважень стосовно мети своєї роботи високу оцінку важливості й ба-
гатоманітності тих відомостей, які містяться в «Периплі»: «Arriani haec 
ad Adrianum Imperatorem epistola graeca brevis …sit, …tamen Historica 
plane est atque philosophica, rerumque plurimarum… utilissimarum copia, 
varietateque referta, ac proinde scitu dignissima quam equidem  eo libentius 
D. Iosiae Simleri praeceptoris… suasu…non modo latine vertendam, verum 
etiam scholiis… illustrandã… suscepi»2. [«Це грецький лист Арріана до 
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Адріана короткий, … але в плані історичному та філософському … 
щед рий безліччю … найкорисніших речей і тому цілком гідний піз-
нання, з якої причини я, із задоволенням дотримуючись поради свого 
вчителя, пана Іосії Зімлера …, вирішив не лише перекласти його лати-
ною, але й забезпечити поясненнями»].

Структурно в роботі Стукіуса можна виокремити наступні еле-
менти: 

1) лист-посвята декому Гебхарту Шелленбергу;
2) список авторів, до чиєї допомоги вдавася цюріхський ерудит 

при написанні роботи (Cathalogus authorum);
3) карта Понта Евксинського;
4) лист Арріана до Адріана (у грецькій та латинській версіях);
5) віршоване похвальне слово грецькою та латиною самому Сту-

кіусу;
6) коментарі, або, як було прийнято їх тоді називати, схолії;
7) покажчик достопам’ятних речей до периплу (Rerum 

memorabilium in toto  periplo Pontis Euxini comprehensarum, index …);
8) покажчик географічних назв (Index …peripli Pontis Euxini 

Geographica continens).
Найбільш розлогою частиною є схолії, де Стукіус вдався до 

спроби надати вичерпні пояснення причорноморських історико-
географічних реалій, спираючись на свої знання античних, біблій-
них та середньовічних (у тому числі візантійських) текстів, а також 
відомих йому новітніх праць: «Quemadmodum autem Argonautae illi 
quondam suos praeclaros atque eximios gubernatores habuerunt, sic ego 
Herodoti, Polybii, Strabonis, Melae, Plinii, Solini, Ammiani aliorumque 
cum veterum tum recentium Historicorum ductu atque auspiciis mare hoc 
regionesque et vicinas perlustravi…» [«Подібно до того, як колись ар-
гонавти мали неперевершених і славних керівників, так і я під керів-
ництвом Геродота, Полібія, Страбона, Мели, Плінія, Соліна, Амміана 
й інших, як давніх, так і сучасних істориків це море й сусідні обла-
сті уважно вивчив…»]3. Вочевидь, висновки й спостереження схолій 
справили враження на сучасників, які назвали його полігістором, тоб-
то багатобічним вченим. Неперевершеним знавцем портів Понта Ев-
ксинського, рівного якому не знайдеш і серед моряків, людиною, що 
відновлює старі назви й повертає новим пунктам їх попередні імена, 
називає його в похвальному слові дехто Ламберт Данеус:
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«…Tu renovas illis veteres urbesque finusque;
Atque novos veteri nomine restituis…
Nam maris Euxini portus ac oppida pingis,
Certior ut nullus navita scire velit…»

Довгі роки праця В. Стукіуса – насамперед у частині публікації 
та перекладу латиною тексту Арріана – залишалася зразковою, так що, 
коли більш ніж за два з половиною століття, в Одесі А. Фабр здійснить 
його переклад російською, він посилатиметься саме на швейцарського 
ерудита4. Лист Арріана, а разом з ним і свої до нього пояснення, Стукі-
ус розподіляє на дві частини: вступну (proœmium) й основну (reliquum 
ipsius epistolae corpus)5. У вступній частині оповідь розгортається згід-
но з певною логікою, принципи якої він ясно викладає. Передовсім, 
у зв'язку з рars prior- proœmium він знаходить за потрібне розповісти 
про двох осіб – Арріана, який написав листа, й імператора Адріана, 
якому той адресовано. Приділивши персоналіям належну увагу, Сту-
кіус переходить до загальних теоретичних роздумів у питанні про 
об'єкт [haec de personis, nunc de subiecto] і методи хорографічного 
опису самого Понта Евксинського й прилеглих земель. Далі подаєть-
ся своєрідна «постановка проблеми»: Стукіус має намір розглянути 
«Maris Euxini Nomina: ortus progressus, atque fini, forma atque figura, 
quantitas, qualitas, cœli conditio …Ponticarum gentium natura, ingenia, 
mores, Earundem ac praesertim Pôtici illius Mithridaticique regni status 
politicus denique, et ecclesiasticus sive religiosus» [«Понта Евксинсько-
го назви, походження, розвиток, межі, форму й обриси, якість, кіль-
кість, умови неба, … понтійських народів природу, дари, звичаї їх, а 
в особливості Понтійського царства Мітрідата, політичний статус …, 
а також церковний, або ж релігійний»]6. Роздумуючи про етимологію 
слова «Pontus» і про назви морів, Стукіус прагне дати вичерпні відо-
мості та звертається не лише до географічних, історичних, богослов-
ських праць, але й до художньої літератури, зокрема до Овідія і Вер-
гілія. Втім, він не обмежується лише книжною наукою. Відомо, що в 
1567 р. Вільгельм Стукіус їздив до Італії, щоб послухати у Венецій-
ському університеті (в м. Падуя) відомого правника Гвідо Панціролі7. 
Перебуваючи в Падуї (1567-1568 рр.), він мав можливість спілкувати-
ся з моряками та бачити венеційські портолани. Швейцарський еру-



129

СТАТТI ТА ПОВIДОМЛЕННЯ 

дит, вочевидь, використовував метод, який сьогодні називають «orally 
history», оскільки він доволі часто посилається на досвід практиків – 
моряків, які в його часи колихали води Чорного моря: «Certe, id quod 
ipsa docet experientia, ita Pontus  frequenti densaque caligine circumfundi 
solet, ut non modo litora vectores, sed ne gubernator quidem in puppi stans, 
proram videre possit. Quam sane ob causam merito et ab Arriano, et hodie 
a nautis vulgo mare Maurum, hoc est Nigrum appellatur». [«Насправді, 
як вчить досвід, Понт має звичку часто огортатися таким густим ту-
маном, що не лише обриси берегів є прихованими, але й керманич, 
що знаходиться на кормі, не здатен бачити ніс корабля. Звісно, з цієї 
причини заслужено Арріаном, а сьогодні моряками, воно по-простому 
зветься Чорним морем»]8.

Завершуючи роздуми про найменування Понта, Стукіус конста-
тує наявність багатьох контроверз й переходить до розгляду питання 
про периметр, ширину, довжину, глибину Понта. Тут вміщено числен-
ні посилання на античних авторів, згадування між ділом Каспійсько-
го моря, а також його назв, серед яких, втім, фігурують слов'янська 
(Chuualinscomoriam; Хвалинське море) і черкесська (Zabach). З сучас-
них Стукіусу авторів найбільш частотні посилання на знаменитого 
Жозефа Жюста Скалігера. Згадуючи полеміку Скалігера з не менш 
славетним у його час Дж. Кардано з приводу соленості Чорного моря, 
Стукіус приєднується до думки першого про те, що первісно воно було 
прісним (Scaligeri …sententia… universum mare ab initio quum creatum 
fuit, dulce extitisse…)9. Це припущення цілком узгоджується з даними 
сучасної геологічної науки. Досить багато місця приділяє швейцар-
ський ерудит тваринному й рослинному світу Понта. Про його рибні 
багатства він говорить з непідробним захопленням, відзначаючи окремі 
регіони, зокрема гирло Дніпра, де водиться паламіда, скумбрія, бички, 
золота макрель, вірогідно, стерлядь, і гирло Дунаю, де водяться чудові 
соми. Не менший ентузіазм викликають у нього птахи й звірі, особли-
во ж з-поміж інших дрофи, качки, бобри й навіть кавказькі вівчарки 
(Apud Albanos Colchis finitimos nati canes…), відомі з античних часів10. 
Наступні пасажі присвячено рослинам та корисним копалинам. Тут, 
окрім античних та середньовічних текстів, Стукіус вдавався до ком-
петенції та допомоги двох своїх друзів – цюріхського медика, автора 
праці про рослини Гаспара Вольфа (близько 1525-1601) та італійсько-
го медика-протестанта Таддео Дуні (1523-1613), що залишив трактат 
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про жіночі хвороби11. Вище зазначалося, що при постановці «завдань» 
швейцарський ерудит обумовлював необхідність зупинитися на «умо-
вах неба» (cœli conditio)12. Висловлюючись сучасною мовою, його 
цікавив взаємозв’язок між природними й кліматичними умовами та 
суспільним розвитком. Переходячи в схоліях до опису населення пон-
тійських берегів, він вибудовує цілісну концепцію, пов’язуючи з cœli 
conditio особливості побуту, звичаїв та суспільних настанов місцевих 
народів. Пославшись на Цицерона, який давно відзначив це цікаве 
явище, Стукіус пропонує і власне розважання: «Ac illud quidem extra 
omnem dubitationum est positum, hominum mores plerunque cœlo, locique 
quae incolunt, confirmes quоtque consimiles existere… Non ingeneratur 
hominibus mores a stirpe generis, ac feminis, quam ex iis rebus quae ab 
ipsa natura loci et a vitae consuetudine suppeditantur, quibus alimur et 
vivimus.» («І в тім не може бути жодних сумнівів, що звичаї людей 
уподібнюються й відповідають переважно небу й місцевості, у якій 
вони проживають… Не від роду походять вдачі чоловіків та жінок, а 
від тих речей, якими ми харчуємося й живемо та які надаються самою 
природою місцевості й життєвою звичкою»)13. Поняття cœli conditio 
в різних варіаціях використовувалось середньовічними авторами, що 
бралися за опис певної землі, і набуло, вочевидь, вже в новий час ло-
гічного завершення в «Духові законів» Монтеск’є. Цей метод у Стукі-
уса однак не міг бути чимось відмінним від схоластичної декларації. 
Жодних зусиль для розуміння дійсного зв’язку етнічної та політичної 
історії причорноморських народів з природними умовами Стукіус не 
докладає. Скоріше читач є присутнім при спробі, як би там не було, 
зібрати воєдино й викласти все, що можна було винести з античних 
текстів, Святого Письма й робіт сучасних йому європейських авто-
рів переважно з протестантських гуманістичних кіл. Опис населення 
Понта побудовано достатньо хаотично, у ньому химерно перепліта-
ється достеменно відоме з упередженнями античних часів, біблійної 
традиції та європейського середньовіччя.

Тут головним зразком для нього був «наставник з дитячих років» 
(«studiorum meorum ab ineunte aetate fautor adiutorque fidelissimus») 
Людвіг Лафатер (1527-1586), протестантський богослов, автор істо-
ричного каталога коментаторів від часів Августа до 1586 р.14 Згадав-
ши про те, що «грубе варварське незнання чесних речей» та «крайня 
лютість звичаїв» віфінців, пафлагонців, каппадокійців, колхів, ахій-
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ців, лігійців, геніохів, лазів, врешті, скіфів, таврів і фракійців широко 
відомі, Стукіус проводить «етнологічну розвідку», що спирається на 
Біблію та праці Філіппа Меланхтона, і стверджує, що скіфи походять 
від Магога, другого сина біблійного Яфета. Втім, це положення, во-
чевидь, було спільною тезою в пізніх середньовічних роботах тако-
го роду. Такими пасажами насичена зокрема «Хроніка Європейської 
Сарматії» його сучасника Олександра Ґваньїні15.

Далі він розважає про грецьку колонізацію Причорномор’я, до-
сить несхвально відгукується про неї, коротко торкається історії пер-
сів та мідійців і переходить до римського періоду й Мітрідатових воєн 
з Римом. У цьому екскурсі він спирається, окрім античних істориків, 
на праці ренесансних вчених Андреа Альціата, Карло Сігоніо і Гла-
реана, яких вважає найкращими спеціалістами в цій галузі16. Після 
цього надходить черга готів і «московитів», з яких перші, на його дум-
ку, походять від Гога («Gog iste Gothus est ..»), а останні від певного 
біблійного персонажа Месеха («Mesech sunt Moschouij»)17. Нарешті 
турки, які в часи Стукіуса володіли всім Причорномор’ям, оголошу-
ються нащадками скіфів. Історія турків, сягає таким чином Святого 
Письма й викладається з урахуванням цього джерела, а також роботи 
візантійського історика Халкоконділа. Останню частину цього досить 
розлогого вступу до коментарів Стукіуса до «Периплу Арріана» при-
свячено стану й умовам релігійного життя населення Понта, у його 
час вже «навернутого в магометанство». Тут Стукіус не оминає мож-
ливості відзначити «ідолопоклонство» понтійських народів і заявити 
про безліч забобонів, помилок і єресей, у яких потонули нечисленні 
позосталі тут християни різних напрямів, які до того ж безперервно 
між собою ворогують18. Читача, що бажає детальніше ознайомитися з 
цим сюжетом, швейцарський ерудит відсилає до книги Франсуа Отма-
на «De statu primitivae Ecclesiae ejusque sacerdotis» (1553), чиї лекції 
він слухав у Страсбургу.

Завершивши першу частину своєї роботи, Стукіус переходить до 
другої, основної частини схолій, де, окрім власне перекладу периплу 
Арріана, збирається запропонувати «спеціальний опис окремих регіо-
нів, що оточують Понт, народів, міст, поселень, храмів, річок, пор-
тів, мисів та інших місць», що збирається доповнити «відомостями 
з деяких інших гідних авторів»19. Відзначимо, що за всієї поваги до 
Арріана Стукіус не відчуває до нього такого глибокого пієтету, щоб не 
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висловлювати критичних зауважень на його адресу. Арріан видаєть-
ся Стукіусу наслідувачем Ксенофонта. Працюючи над його текстом, 
він, вочевидь, намагався «вивірити» все, що тільки було можливо. При 
цьому він користувався навдивовиж багатою бібліотекою вже згадува-
ного Іосії Зімлера. 

Основна частина схолій, безпосередньо прив’язана до периплу, 
за Стукіусом зручно підрозділяється на чотири елементи20.

1. Перша частина є описом маршруту від Трапезунда до Севасто-
поля, колись Діоскуріади.

2. Друга (яка, однак, як логічно вважає Стукіус, за природним 
порядком має бути першою) – той шлях, який виконується від Боспо-
ру Фракійського, тобто від міста Візантій, до Трапезунда. 

3.Третя – від Діоскуріади до Боспору Кіммерійського (кінцевий 
пункт тут Пантікапей).

4. Четвертий відрізок за систематизацією Стукіуса – від Боспору 
Кіммерійського до Боспору Фракійського (що знаходиться на березі, 
протилежному Візантію).

Перші три частини він сприйме як праву частину Понта; остан-
ню – як ліву. Спосіб орієнтації такого роду передбачає, що описувач 
має уявлення про розташування частин світу на планшеті в цілому 
подібне до сучасного. У периплі Арріана, як відомо21, доволі стисло 
підсумовано географічну та етнографічну картини чорноморського 
узбережжя, встановлені іонійською наукою в особі Арістея, Гекатея, 
Гелланіка, Геродота, доповнені й розширені згодом елліністичними 
географами, а пізніше – адміністративно-військовими роботами рим-
ських імперських офіцерів і посадовців, що діяли в Понті та Каппа-
докії. Останнім, хто узагальнив римські відомості про регіон, був Пто-
лемей. На його карті та в поясненнях до неї використано дані, здобуті 
офіцерами римського окупаційного війська Криму й північного узбе-
режжя Чорного моря й посадовцями Понта, що безпосередньо кон-
тактували з Боспорським царством. Усі ці давні пласти географічного 
освоєння Причорномор’я знаходимо в коментарях у Стукіуса. 

Що ж нового додають схолії Стукіуса до цих свідчень? Напевно, 
можна говорити про кілька нових блоків інформації, послідовна об-
робка яких могла б скласти окреме велике дослідження, що виходить 
за межі цієї статті. Ці блоки інформації умовно можна розподілити на 
наративні й картографічні джерела. Серед досить різнохарактерних на-
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ративних текстів, що включають праці візантійських і європейських се-
редньовічних письменників, які на сьогодні майже не використовуються 
для вивчення історико-географічних реалій Причорномор’я, відзначимо 
роботи ренесансних ерудитів Енея Сільвія Пікколоміні, Йоганна Куспі-
ніана, Конрада Геснера, описи подорожей Паоло Джовіо та Сигізмунда 
Герберштейна. До картографічних джерел слід віднести прямо чи опосе-
редковано використані Стукіусом портолани, а також географічні карти 
сучасних йому вчених. Тут перш за все слід відзначити одну особливість 
праці швейцарського ерудита. До його роботи додається карта Чорного 
моря із зазначенням річок, портів, фортець і населених пунктів, які сум-
лінно були відзначені кружечками, але до яких не завжди подано назви 
(іл. 14). Замість цього на карті фігурує нумерація. Яка сучасна Стукіусу 
карта могла слугувати для нього зразком? Принаймні, не карта А. Орте-
лія та Г. Меркатора. І хоча відомо, що в його час фламандці А. Ортелій та 
Г. Меркатор були найбільш шанованими в Європі картографами, вони аж 
ніяк не були «монополістами на ринку комерційних карт»22. Уважне по-
рівняння карти Стукіуса з картами означених фламандців (про Ортелія, 
втім, Стукіус жодного разу не згадує) показує, що його версія має суттєві 
відмінності. Це стосується як Кримського півострова, так і Північного 
Причорномор’я. Звіряння цих карт може дати досить цікаві результати. 

Візьмемо Кримський півострів (іл. 14). З приводу Судака, роз-
ташованого на річці Суук-Су, можна відзначити наступне. На карті 
Стукіуса наявний важко розрізнюваний напис вздовж ріки – CYTIUM. 
Це, вочевидь, назва населеного пункту, зображеного на правому бере-
зі безіменної ріки у вигляді фортеці. З карти Ортелія, опублікованої 
В. К. Яцунським, випливає, що CITAEUM є саме містом, а не рікою. 
В Ортелія річка, очевидно, «Portagra», а місто – CITAEUM (Кітей?). 
Не виключено, що ця назва етимологічно пов’язана з назвою «Судак» 
і «Суук-Су». В Арріана з приводу Судака нічого немає, про те в нього 
є гавань Скіфів-Таврів, інформацію про яку сумлінно відтворює Сту-
кіус. Вивчення карт дозволяє зробити припущення, що гавань Скіфів-
Таврів називалася Афінеоном. При роботі над текстом и картою Сту-
кіуса таких гіпотез виникає чимало. Їх перевірка вимагає кропіткого 
аналізу хоча б найбільш репрезентативної частини джерел, введених 
Стукіусом в обіг.

Таким чином, багатий коментар Стукіуса містить кілька хро-
нологічних нашарувань. Грецька й римська географічна та історич-
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на традиція, для якої було характерним поєднання безпосереднього 
знання місцевості й літературної творчості, складають найдавніший 
і досить добре засвоєний швейцарським ерудитом пласт. Наступними 
блоками інформації є середньовічні й ренесансні твори, які, за його 
задумом, мали заповнити лакуни старожитніх авторів, не порушуючи, 
однак, традиції, що склалася з античності. У цілому ж його праця є 
виключно продуктом пізньосередньовічної ренесансної освіченості, 
компендіумом з низки дослівних виписок з найбільш різнокаліберних, 
частково збережених і до нашого часу джерел. Цей текст, безсумнівно, 
є своєрідним і достатньо цікавим зразком географічної літератури.

Примітки
1 Ростовцев М. И. Скифия и Боспоръ. – Л., 1925. – С. 64.
2 Arrianus, Flavius. Arriani historici et philosophi Ponti Euxini & maris 

Erythraei Periplus, ad Adrianum Caesarem … Praeterea ipsius Ponti Chorographica 
tabula / [Ed.] Io. Guilielmo Stuckio Tigurino Authore. – Genevae [Geneve] : Apud 
Eustathium Vignon, 1577. – P. 1.

3 Ibid. – P. 5.
4 Арриан, Флавий. Арриана Перипл Понта Евксинского / пер. А. Фабр. – 

Одесса, 1838. 
5 Arrianus, Flavius. Op. cit. – P. 66-67.
6 Ibid. – P. 5.
7 Allgemeine.
8 Arrianus, Flavius. Op. cit. – P. 11.
9 Ibid. – P. 12-13.
10 Ibid. – P. 17-19, 22.
11 Ibid. – P. 30.
12 Ibid. – P. 5, 30.
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21 Ростовцев М. И. Указ. соч. – С. 10-11.
22 Браун Л. А. История географических карт. – М., 2006. – С. 261.



135

СТАТТI ТА ПОВIДОМЛЕННЯ 

Єлизавета Савельєва

УКРАЇнСЬКІ КиРиЛичнІ СТАРОДРУКи У 
ФОнДАХ УнІВЕРСиТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКи: 

ДО ІСТОРІЇ ФОРМУВАння КОЛЕКЦІЇ

Невелике зібрання кириличних стародруків Наукової бібліоте-
ки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова на-
раховує 60 одиниць зберігання, у тому числі – два видання XVI ст., 
дев’ятнадцять видань XVII ст. і тридцять п’ять видань XVIII ст. Склад 
і походження колекції досі не були предметом спеціального вивчен-
ня. У цьому огляді зроблено спробу простежити шляхи надходження 
українських стародруків до бібліотеки й окреслити попереднє коло їх 
колишніх власників.

Найдавніші кириличні видання в колекції університетської біб-
ліотеки – видання Острозької друкарні. Це «Біблія» І. Федорова і 
«Книга о постничестві» Василія Великого. В одній з праць Є. Л. Не-
мировського згадано чотири примірники «Острозької Біблії», що 
зберігаються в одеських бібліотеках. Три з них знаходяться в ОННБ 
ім. М. Горького (у тому числі, один примірник, який надійшов з уні-
верситетської бібліотеки)1. Але про історію «четвертого» одеського 
примірника в згаданій праці не йшлося. Проте із записів інвентарної 
книги університетської бібліотеки від 15 грудня 1894 р. відомо, що 
«Біблію» (мова йде про видання з датою 1580 р.) було придбано в ста-
рообрядця Бакланова за 80 карбованців2.

Записи попередніх власників цього примірника дозволяють де-
якою мірою реконструювати історію його побутування: на арк. 45-61 
запис: «Сїа книга гл[агол]емая Библїа с Острожиїа печати […]щаго 
астраханс[к]аго […] заклию м[о]н[а]ст[ы]ря архимандрита Антонїа, и 
подписалъ архимандри[т] для Содонїа и послалъ сию книгу [из] Ка-
зани лѣта 1709 году и в Астрахани велѣлъ о[т]да[ть] купецкому ч[е]
ло[ве]ку Тихонъ Демидовъ с[ы]нъ Лаптиев в Астрахань». Таким чи-
ном, на початку XVIII ст. одним із власників книги був архімандрит 
астраханського Спаського монастиря Антоній3. Ще два записи зі зво-
роту верхньої кришки палітурки відносяться до кінця XVIII ст.: «Сия 
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книга Библия села Серьшилова [?] крестьянина Ивана Иванова сына 
Красильникова своею рукою 1789 году апреля 3 числа» і «крестьянина 
Красильникова 1794 г». Внаслідок нефахової реставрації записи були 
заклеєні (але їх тексти, на щастя, були заздалегідь списані співробіт-
никами відділу).

Разом із Острозькою Біблією в Бакланова за 30 карбованців було 
придбано «Псалтир із возслідуванням» (Венеція: Друк. Загуровича, 
1570) і кілька рукописів: «Книга Ізмарагд» XVI ст.; «Лествиця Іоан-
на» XVII–XVIII ст.; «Велике Зерцало» XVIII ст.; «Толковий Псалтир» 
XVIII ст.; «Короткі житія святих» XVIII–XIX ст. Після 1930 р. при 
тимчасовому об’єднанні бібліотеки Одеського університету з Одесь-
кою публічною бібліотекою (нині ОННБ ім. М. Горького) вказане ви-
дання «Псалтиря» і рукописи надійшли до фондів останньої, де й зна-
ходяться тепер4.

Про історію надходження ще одного видання Острозької друкар-
ні, що наразі зберігається в університетській бібліотеці, відомо значно 
менше. «Книга о постничестві» одного з Отців Церкви, архієпископа 
Кесарії Каппадокійської Василія Великого (Острог: Друк. Костянти-
на Острозького, 8.III.1594) надійшла до Наукової бібліотеки з фондів 
Одеського обласного історико-краєзнавчого музею у вересні 1952 р. 
(іл. 15-16). На звороті верхньої та нижньої кришки оправи – записи 
олівцем, що розкривають зміст книги. На нижніх берегах перших сто-
рінок (до третьої включно) нерозбірливий власницький запис (старо-
обрядські вкраплення, XVIII-XIX ст.): «Но[...]ого Савин[с]каго м[она]
стыря села Елисеѣв[ич] Николаевской попъ Стефанъ Проко[фьев] 
прод[ал] сию книгу о Постничестве»*.

Частка українських стародруків складає 42% від загальної кіль-
кості назв кириличних видань XVII–XVIII ст. з колекції університет-
ської бібліотеки. Основну частину української кирилиці в зібранні 
складає продукція друкарні Києво-Печерської Лаври (10 видань). 
Могилянський період діяльності найзначнішої в цей період вітчизня-
ної друкарні представлений третім виданням «Літургіаріону» Петра 
Могили (Леітургіаріон сиест служебник. От литоургий св. Василия, 
Иоан на Златоустого и преждеосвященных... Благословением... отца 

* Висловлюю щиру вдячність Сергію Юрійовичу Темчину, профессору, провідному 
науковому співробітнику Інституту литовської мови за фахову консультацію при 
прочитанні запису.
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кир Петра Могилы. – [К.] : [Друк. Лаври], 1639) (іл. 17). Цей служеб-
ник, як і «Огородок Марії Богородиці» українського церковного ді-
яча і письменника Антонія Радивиловського (К. : Друк. Лаври, 1676) 
(іл. 18), надійшов до бібліотеки в складі зібрання книжок, які Ново-
російський університет купив у «временнообязанного крестьянина 
Даниила Под легаева». З придбаних у нього кириличних книжок може-
мо також назвати Лаврське видання XVIII ст. Феофана Прокоповича 
«Первое ученіє отроком» (К. : Друк. Лаври, 1753), видання друкарні 
Львівського братства «Анфологіон» (Львів, 1643), на форзаці якого 
помилковий запис: «Трефология 12-ти месяцев 1617. Совсем непо-
лная» (іл. 19). 

Колекція Данила Подлегаєва в складі фондів бібліотеки Новоро-
сійського університету заслуговує на особливу увагу. Сорок кирилич-
них видань XV–XVIIІ ст. зафіксовані в інвентарній книзі та перелічені 
в додатку до статті. Ці книги Данило Подлегаєв, у свою чергу, придбав 
у колекціонера О. І. Тихоцького. Зазначимо, що ще восени 1868 р. з 
пропозицією купити колекцію стародруків Тихоцького виступив про-
фесор Новоросійського університету, колишній директор Рішельєв-
ського ліцею М. Н. Мурзакевич. Колекціонер просив за неї 7000 кар-
бованців у розстрочку. Історико-філологічний факультет звернувся із 
проханням до Ради університету клопотати про придбання цієї колек-
ції і розраховував на те, що Тихоцький знизить ціну, але через нестачу 
коштів цю пропозицію було відхилено5.

Достотно, що рукописний каталог усієї бібліотеки Тихоцького 
належав відомому російському археографу й бібілографу А. Є. Вікто-
рову6. У 1878 р. «Каталог старопечатных книг Тихоцкого» був опублі-
кований в Одесі. З нього довідуємось, що зібрання містило 199 книг. 
Як відзначав ще один знаний російський бібліограф М. Ф. Бокачев, 
«собрание г. Тихоцкого в Одессе было небольшое, но замечательное 
редкими и единственными экземплярами старопечатных церковно-
славянских книг»7. Значна частина цих книжок знову ж таки після 
1930 р. потрапила до фондів бібліотеки ім. М. Горького. Видання дру-
гої половини XV – першої половини XVI ст. описані В. М. Райко в 
каталозі «Старопечатные издания кирилловского шрифта XV – первая 
половина XVI cт.» (Одеса, 1998)8.

Крім вищезазначених кириличних стародруків XVII ст., у фонді 
Наукової бібліотеки сьогодні зберігаються ще декілька книжок, при-
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дбаних у Данила Подлегаєва. Це «Житія святих» П. Скарги у двох 
частинах (Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu. – Kraków, 1585), 
а також три московських видання XVIII ст., два з яких – петровської 
доби (Магницкий Леонтий. Арифметика сиреч наука числительная. – 
М., 1703; Прокопович Феофан. Правда воли монаршей в определении 
наследника державы своей. – М., 1722; Яворский Стефан. Камень 
веры. – Москва, 8.X.1729).

У 1865 р. у вдови відомого польського професора-славіста та ет-
нографа Анджея Кухарського (1795-1862) за 5500 крб. була куплена 
бібліотека вченого9. Колекція містила зібрання карт і книг з історії і 
філології, особливо – слов’янської, у тому числі – книгу Матфія Дан-
немара «Наставленія історії церковныя Н[оваго] 3[авіта]», яка була 
«латінски изданная», «Феодором же Захаріасієвичем… на рускій язик 
переведенна» (Львів : в тип. Храма Успенія, 1790). Один з ії попередніх 
власників – Свєнтопелк Гловацький (Swiętopełk Głowacki; 1804-1846) 
залишив на титульному аркуші свій запис у 1829 р. Міхал Станіслав 
Гловацький (псевд. Свєнтопелк) – священик, дослідник фольклорної 
поезії, учасник хохоловського повстання 1846 р., бібліофіл. Колекціо-
нувати книги він почав у ранній юності, збираючи свою книгозбірню 
в Пороніні. Бібліотека Гловацького складалася здебільшого з рідкіс-
них друків, старовинних рукописів та власних праць з етнографії10.

У травні 1895 р. в комісіонера Шлейхера в Одесі було придбано 
книгу «Новий Завіт» (Київ: Тип. Лаври, 1741). Бібліотечний примірник 
починається з «Діянь святих апостолів». Видання прикрашене гравю-
рами, оправа шкіряна з тисненням. Наразі, ми не маємо можливості 
встановити, кому раніше належала ця книга. Вона вражає великою 
кількістю маргіналій, писаних латинською мовою, якими буквально 
повністю зайняті береги багатьох сторінок і два останні аркуші форза-
цу. Оскільки сторінки були обрізані, прочитати записи майже немож-
ливо. На нашу думку, за змістом вони поділяються на латиномовні 
переклади церковнослов’янського тексту зі сторінок видання, на яких 
вони розташовані, та коментарі до змісту книги.

Серед українських книг кириличного друку, виданих у XVII ст., є 
стародруки, що надійшли до фондів у складі подарованих університету 
приватних книгозбірень, які тепер стали іменними фондами бібліотеки.

У 1864 р. до бібліотеки тоді ще Рішельєвського ліцею надійшла 
цінна колекція стародруків та рукописів відомого славіста, першого 
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декана історико-філологічного факультету Новоросійського універ-
ситету професора Віктора Івановича Григоровича, зібрана ним під 
час подорожі слов’янськими країнами в 1844-1847 рр. Вказані руко-
писи з університетської бібліотеки зараз знаходяться у відділі рідкіс-
них книг та рукописів ОННБ ім. М. Горького, а книжкове зібрання 
В. І. Григоровича досі зберігається в бібліотеці під назвою «Отдел по 
славянской филологии профессора В. И. Григоровича» (нині нарахо-
вує 795 назв у 889 т.). До найцікавіших книг у фонді Григоровича від-
носимо друге видання «Лексикона славеноросского» Памви Беринди 
(Кутеино : Тип. Общежительного монастыря, 1653). Перше, київське 
видання «Лексикону…» (1627) було здійснене самим автором – на 
той час архітипографом Лаврської друкарні (іл. 20). Кутеїнське ви-
дання, яке належало В. І. Григоровичу, прикрашає колекцію словни-
ків Наукової бібліотеки. До зібрання професора належить і важлива 
пам’ятка російського законодавства – «Уложение царя Алексея Ми-
хайловича» (М., 1649). Відзначимо ще два кириличних видання мос-
ковського друку з колекції В. І. Григоровича. Це словники справщика 
(редактора) і директора Московської друкарні Федора Полікарпова 
«Букварь славенскими, греческими, римскими письмены учитися хо-
тящим...» (М. : [Синод. тип.], 1701) і «Лексикон треязычный, сиречь 
речений славенских, еллано-греческих и латинских сукровище» (М. : 
В царской типогр., 13.XII.1704).

У процесі створення картотеки кириличних видань Наукової біб-
ліотеки українські стародруки виявлено і в інших іменних колекціях. 
Так, у Воронцовському фонді зберігаються панегірики в прозі й у вір-
шах, у яких прославлено чесноти Київського митрополита Сильве-
стра Коссова, що помер 1657 року: «Столп цнот ... Сильвестра Косо-
ва» (Київ : Друк. Лаври, 30.I.1658) (Іл. 21-22). За даними рукописного 
каталогу (розділ «Богослов’я»), у 30-ті роки ХІХ ст. ця книга, при-
крашена численними гравюрами, знаходилась у бібліотеці Михайла 
Семеновича Воронцова11, але можливо, що ще раніше її придбав для 
своєї колекції його дядько Олександр Романович або батько Семен Ро-
манович. Крім того, в бібліотеці Воронцових нами виявлено ще 4 ки-
риличні видання ХVIII ст., надруковані в Москві, Петербурзі та Римі.

В особистому книжковому зібранні графа О. Г. Строганова, яке 
було передане бібліотеці Новоросійського університету в 1894 р., є три 
кириличних видання, зокрема й видана в Почаєві «Книга преподобно-
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го … отца нашего Никона, игумена Черныя Горы, написася в … Густи-
не, в монастыре общежительном Прилуцком … при отце Авксентии, 
игумене Густинском. В лето … 1670 месяца июня 14 дня» ([Почаїв]:  
В монастыре Почаевском, [1795]). Нам невідомо, як ця книга потра-
пила до бібліотеки графа О. Г. Строганова, але із запису на арк. 211 
дізнаємося, що це почаївське видання побувало у свій час у Сибіру: 
«Сия святая и богодухновенная книга … жителем Челябинской окру-
ги Никифором Невзоровым … иноку Павлу … житель Петр Алексеев 
руку приложил». Цей факт не буде несподіванкою, якщо згадати про 
участь роду Строганових в освоєнні Сибіру12.

Крім значних книжкових колекцій, які дарували й заповідали бі-
бліотеці, були й порівняно невеликі. У 1889 р. бібліотека Новоросійсько-
го університету отримала в дар від протоієрея, професора богослов’я 
і почесного члена ІНУ Михайла Карповича Павловського (1818-1898) 
біля 400 книжок (341 назва в 404 томах) з його власної бібліотеки. В 
основному це богословська література, переважно – видання ХІХ ст. 
Але є серед них кириличне видання ХVIII ст. Це книга Димитрія, ми-
трополита Ростовського і Ярославського «Розыск о раскольнической 
брынской вірі, о ученіи их, о ділах их, и из’якленіє яко вipa их неправа, 
ученіє душевредно і діла их небогоугодна» (Київ : Києво-Печерська 
Лавра, 1748). На першій сторінці книги запис «Герасим Лузанов», а 
унизу цієї ж сторінки – «М. Павловский». Оправа книги постраждала 
від часу, застібки відсутні, але всі сторінки збереглися добре. 

У 1924-1928 роках фонди університетської бібліотеки попов-
нилися за рахунок бібліотек розформованих на цей час установ: ко-
лишніх Одеських вищих жіночих курсів, Історико-філологічного 
товариства та інших13. З бібліотеки Одеських вищих жіночих курсів 
надійшло друге видання книги «Синопсис» Іннокентія Гізеля (Київ : 
Друк. Лаври, 1678)14. «Тріодь цвітна» (Київ: Друк. Лаври, 1747) має 
штамп «Библиотека Одесского общества истории и древностей». Це 
розкішне видання часів правління Єлизавети Петрівни містить двад-
цять одну гравюру, деякі з них підписані авторами «Георгій», «ОК». 
Оправа обтягнена світлою шкірою з гарним візерунком тиснення, ко-
лись прикрашеного позолотою. Збереглися металеві застібки, одна з 
яких є автентичною, друга – реставрована.

Дотепер не встановлено, звідки в 1920-1930-ті роки в універси-
тетській бібліотеці зв’явилося кілька лаврських видань XVII ст. На-
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самперед, це «Постановленіє от его Царского величества з Войском 
Запорозким року 1659» ([Київ: Друк. Лаври,1660]) (іл. 23). Угода між 
урядом царя Олексія Михайловича і військом Запорізьким за часів 
гетьманства Юрія Хмельницького є, за свідченням історика й археоло-
га В. Данилевича, досить рідкісним джерелом з історії України15. Звід-
ки ця книжка потрапила до університетської бібліотеки встановити не 
вдалося. З маргіналій дізнаємося ім’я одного з колишніх власників: 
з першого до шостого листа тягнеться запис старовинним почерком: 
«Принадлежит Ивану Новацкому»16.

На особливу увагу заслуговує конволют, у якому сплетено 
два твори українського письменника, церковного та громадсько-
політичного діяча Іоаникія Галятовського: «Ключ розуміння» (Київ : 
Друк. Лаври, 1659) і «Казання, приданыи до книги Ключ розумінія 
названои» (Київ : Друк. Лаври, 1660). З маргіналій дізнаємося про ко-
лишніх власників книги. На форзаці написи: «Е. Монастырскаго, 1872 
г.» і «В библио теку Александра Константиновича Монастырского от 
Иеромонаха Никона. 1842 года, июля 25»17.

Робота з ідентифікації кириличних видань, що зберігаються у 
фондах бібліотеки, продовжується. Поки не встановлене місце і час 
надрукування ще кількох книжок: [Євангеліє від Матфея, Марка, Луки 
та Іоанна] з передмовою св. Феофілакта, архієпископа Болгарського18, 
[Служба св. Євангелісту Іоанну Богослову з його житієм]19. Що ж 
до рукописної кириличної книги «Книга Певчие праздники [Текст и 
ноты]», то з маргіналії «Лекаркин пел 21 маия 1868 года» можемо при-
близно віднести написання цієї книги до зазначеного часу.

Таким чином, колекція українських кириличних стародруків у 
фондах Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова формувалась 
упродовж усієї історії існування бібілотеки як складової частини уні-
верситету. Її наукове вивчення ще попереду. Для уточнення складу i 
для визначення походження книжок добірки українських кириличних 
видань була переглянута бібліотечна документація (iнвентарнi книги, 
каталоги), а також досліджені книгознавчі джерела, які розкривають 
провенiєнцiї. Їх попередній аналіз дозволяє по-новому поглянути на 
історичну долю колекції українських стародруків університетської 
біб ліотеки.
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Примітки
1 Немировский Е. Л. Острожская Библия. Как находили и вводили в 

научный оборот самое знаменитое издание Ивана Федорова // Федоровские 
чтения – 2005. – М., 2005. – С. 147.

2 Про приналежність Бакланова до старообрядців дізнаємося з запису в 
інвентарній книзі бібліотеки від 18 грудня 1889 р. Тоді Новоросійський уні-
верситет купив у нього 4 книжки московського друку XVII-XVIII ст.

3 Про його участь у подіях під час заколоту в Астрахані у 1705-1706 рр. 
див.: Соловьев С. М. Чтения и рассказы по истории России. – М., 1998. – 
С. 587.

4 Опис «Псалтыри» див.: Старопечатные издания кирилловского шриф-
та, XV – первая половина XVI ст. : каталог коллекции / сост. В. Н. Райко ; ред. 
проф. Е. Л. Немировский. – Одесса, 1998. – С. 34 (№ 14).

5 Маркевич А. И. Двадцатипятилетие императорского Новороссийского 
университета. – Одесса, 1890. – С. 597-598.

6 Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. – СПб., 1912. – Ч. 2. – С. 55.
7 Описи русских библиотек и библиографические издания, находящиеся 

в исторической и археологической библиотеке Н. Бокачева. – СПб., 1890. – 
С. 147. Див. також характеристику, яку дає У. Г. Іваск: Иваск. Указ. соч. – С. 55. 
Список книг, куплених Новоросійським університетом у Д. Подлегаєва див. 
в Додатку.

8 Старопечатные издания кирилловского шрифта, XV – первая половина 
XVI ст. – №№ 1-8, № 14.

9 Про західноєвропейські кириличні видання XVII ст. з колекції профе-
сора А. Кухарського див. Великодная А. В, Полевщикова Е. В. Редкие изда-
ния в книжном собрании А. Кухарского  // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – Одеса, 
2007. – Т. 12, вип. 4 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознав-
ство. – С. 153-168.

10 Słownik pracowników książki polskiej. – Warszawa ; Łodź, 1972. – S. 270.
11 Список российским книгам Одесской библиотеки Его сиятельства 

графа Михаила Семеновича Воронцова (составлен 25 апреля 1836 г.) // Архів 
С.Пб. ін-ту історії РАН. – Ф. 1261. – Оп. 1. – Спр. 3037. – Л. 9 зв.

12 Див. напр., Эйриян Т. Пермские Строгановы. Родословная роспись. – 
Пермь, 2008. – 68 с.

13 Наукова бібліотека Одеського державного університету ім. І. І. Меч-
никова : путівник / упоряд. Т. З. Ходжаш. – Одеса, 1959. – С. 15.

14 Див. докладніше статтю Л. Новікової «Історичний текст як картина 
минулого і як відображення реалій своєї доби: на прикладі «Синопсису», 
с. 82-99 цієї збірки.

15 Данилевич В. Маловідомий український стародрук // Зап. Іст.-філол. 
від. ВУАН. – 1929. – Кн. 21-22 (1928). – С. 29-43.
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16 Імовірно, йдеться про Івана Миколайовича Новацького – асистента 
лектора медичного факультета Московського університету на 1855 р.

17 Чи йдеться про ієромонаха Ніло-Сорської пустині отця Нікона, відо-
мого як автора списку чудотворної ікони з Кривозерської пустині (Костром-
ська губернія) (1825 р.)?

18 На форзаці видання – запис: «Печатано в Кракове в 1757 году».
19 Описано за Сопіковим (ч. 1, с. 222 , № 1240 з припискою: «Год и место 

издания не означены. Печатано в Польше раскольниками»).

ДОДАТОК
Перелік книг XV‑XVIII ст., які були куплені новоросійським 
університетом у 1878‑1879 рр. у селянина Данила Подлегаєва*

42.028. Часослов, напечатанный в 
Кракове. 1491. (без начала и конца 
224 л. Книга совершенно ветхая и 
испорченная). 4°

Часослов. – Краков : Печ. Швайпольт Фиоль, 
1491. – 382 арк.; 4°.

42.029. Библия. Притчи царя Соло-
мона. Напеч. в 1517 (48 листов) 4°.

Библия : Книга Притчи Соломона. – Прага : 
Изд. Франциска Скорины, 6.X.1517. – 48 арк. 
; 4º.

42.030. Книги Мойсеевы: Бытия, 
Исход, Левит, Числа и Вторый За-
кон, нап. 1519 года (Недостает: пре-
дисловий во всю Библию и к книге 
Бытие; в книге Исход: 40, 41 и 70го 
листов; в книге Левит: 1, 6, 7 и 90-го 
листов; и в книге Вторый Закон: по-
следних 10 страниц, всего недостает 
25 листов).

Библия : Книга Бытие. – Прага : Изд. Франци-
ска Скорины, [1519]. – 94 арк. ; 4º.

Библия : Книга Исход. – Прага : Изд. Франци-
ска Скорины, [1519]. – 76 арк. ; 4º.

Библия : Книга Левит. – Прага : Изд. Франци-
ска Скорины, [1519]. – 54 арк. ; 4º.

Библия : Книга Числа. – Прага : Изд. Франци-
ска Скорины, [1519]. – 74 арк. ; 4º.

Библия : Книга Второй закон. – Прага : Изд. 
Франциска Скорины, [1519]. – 66 арк. ; 4º.

42.031. Требник Петра Могилы. 
1639. (Неполная и испорченная кни-
га) 4°

Служебник. – К. : Друк. Лаври, 24.V.1639. – 
[16], 720, 8, 128 c.; 4º.

* У лівій частині таблиці наведені записи з інвентарної книги з відповідними 
інвентарними номерами, у правій – відомості про видання у формі, прийнятій у 
бібліографічних джерелах: «Каталог стародруків, виданих на Україні» Я. Запаско та 
Я. Ісаєвича (для видань, надрукованих в Україні), «Сводный каталог русской книги 
кирилловской печати XVIII в.» А. Зернової й Т. Каменевої, «Славянские книги ки-
рилловской печати XV-XVIII вв.» С. Петрова, Я. Бірюка і Т. Золотаря та «Bibliografia 
polska» К. Естрейхера (для видань надрукованих поза межами України).
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42.032. Триодь цветная, напеч. в Ки-
еве 1631 года (без начала) 
(испорченная). 2°

Тріодь цвітна. – К. : Друк. Лаври, 1.VІ.1631. – 
[22], 828 c. ; 2°.

42.033. Cлужебник митрополита Пе-Cлужебник митрополита Пе-лужебник митрополита Пе-
тра Могилы. в Киеве, 1629. 
(испорченная) 2°

Служебник. – К. : Друк. Лаври, l.IV.1629. – [28], 
144, 300, [4] с. ; 2°.

42.034. Евангелие учительное, на-
печ. в Киеве 1637 года (поедена чер-
вями) 2°

Євангеліє учительне. – К. : Друк. Лаври, 
25.VIII.1637. – [18], 1031 c. ; 2º.

42.035. Молитвенник или Требник. 
Из греческого языка на славянский 
переведенный и изследованный. 
1606. 8°

Требник. – Стрятин : [Друк. Балабана], 
19.IX.1606. – [8], 681, [7] арк. ; 4º.

42.036 Служебникъ или Требникъ 
Българский из XVI века (рукопись) 
(испор. и неполная 1-198) 4°

42.037. Служебник, напеч. в Киеве, 
1620 г. (неполный)

Служебник. – К. : Друк. Лаври, 14.Х.1620. – 
[16], 56, 520, [1] c. ; 4°.

42.038. Служебник 
(без заглавного листа) 1554.

Служебник [Литургиарион]. – Венеция, 1554. – 
[240] л.; 4°.

42.039. Жития святых Скарги на 
польском языке, готическими буква-
ми 1579 (без начала и конца) 2°

Scarga Piotr. Żywoty świętych Starego i Nowego 
Zakonu. – W Wilnie, 1585. – Cz. 1–2.  – 2º.

42.040. Триодь Цветная. (без начала 
и конца). 1612. 
2°

Триодь цветная. – М. : Моск. печ. двор, 1621. – 
642 л. ; 2°.

42.041. Трефология 12 месяцев 
(неполная) 2°

Анфологіон. – Вид. 3-є. – Львів : Друк. Брат-
ства, 12.IV.1643. (3.V.1642–12.IV.1643). – [8], 
713 арк.; 2º.

42.042. Часослов, напеч. в Типо-
графии Леона Мамонича в Вильне, 
1617. 8°

Часослов. – Вільно : Друк. Мамоничів, 1617. – 
[2], 169 арк. ; 8°.

42.043. Отпис и при нем история о 
листрикийском то есть о разбойни-
чьем феррарском або флоренском 
Синоде, в коротце правдиве списан-
ная. Напеч. в Остроге 1598 года 
(неполная). 4°

Клірик Острозький [Гаврило Дорофейович 
(?)]. Отпис на лист... Іпатія Володимирського і 
Берестейського єпископа. – Острог : Друк. кн. 
Острожського, 1598. – [57] арк. ; 4º.

42.044. Литургия Божественная. 
В Стрятине. 1604.

Служебник – Стрятин : [Друк. Балабана], 
22.І.1604. – [2], 11, 570 c. ; 4º.
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42.045. Статут Великого княжества 
Литовского. Напечатан рукописними 
буквами в Вильне, в типографи Ма-
моничей 1588 года (неполный). 2°

Статут Великого княжества Литовского. – 
Вільно : Друк. Мамоничів,1588. – 620 арк.; 2º.

42.046. Крест Христа Спасителя. 
Печ. в Лавре в Киеве 1632. 4°

Могила Петро. Крест Христа Спасителя и 
каждого ч[е]л[ове]ка на казаню публичном ... 
выражоный. – Киев : Друк. Лаври, не раніше 
1.VI.1632. – [8], 56 c.; 4º.

42.047. Огородок Марии Богороди-
цы. Нап. В Киеве 1676 г. (неполный). 
2°

Радивиловський Антоній. Огородок Марії 
Богородиці. – К. : Друк. Лаври, 1676. – [28], 
1128, [4] c.; 2º.

42.048. Ключ разумения. Напеч. в 
Львове 1665 года (неполный). 2°

Галятовский Іоаннікій. Ключ розуміння. – 
Львів : Друк. Михайла Сльозки, 30.IX.1665. – 
[6], 532 арк.; 2°.

42.049. Патерик Печерский. Нап. в 
Киеве, 1678 г. 2°

Патерик Печерський. – К. : Друк. Лаври, 
1678. – [14],274, [14] арк.; 2º.

42.050. Арифметика. 1630. (непол-
ная, сгнившая и изорванная). 8°

42.051. Арифметика, 1703. 4° Магницкий Леонтий. Арифметика, сиреч Наука 
числительная. – М., 1703. – 332 арк.; 2°.

42.052. Новый Завет си есть Еванге-
лие. 1717. 4°

Новий Завіт. – Чернігів : Друк. Троїцько-
Іллінського монастиря, 1717. – 548 арк. ; 4º.

42.052-а. Камень Веры. 1729. 2° Яворский Стефан. Камень веры. – [Изд. 2-е]. – 
М., 8.X.1729. – 575 арк. ; 2º.

42.053. Букварь славяно-греко-
латинский.- Москва, 1701 (без нача-
ла и конца). 4°

Поликарпов Федор. Букварь словенскими, 
греческими, римскими письмены учитися хо-
тящим. – М. : Моск. Синод. тип., 1701. – 159 
л., 4º.

42.054. Учение отроком. 1753. (не-
полная книга и изорванная). 12°

Первое ученіє отроком. В нем же буквы и 
слоги, также краткоє толкованіе законнаго 
десятословія, молитвы Господни, символ віри 
и девять блаженств. – К. : Друк. Лаври, 1753. – 
[8], 72 арк.; 8º.

42.055. Розыск, 1748. 8° Туптало Дмитрій [Ростовський]. Розыск о 
раскольнической брынской вірі, о учении их, 
о ділах их, и изявленіє яко віра их неправа, 
ученіє душевредно і діла их небогоугодна… – 
К. : Друк. Лаври, 1748. – [1], 533 арк.; 8º.

42.056. Правда воли монаршей. 
1722. 4°

Прокопович Феофан. Правда воли монаршей в 
определении наследника державы своей. – М., 
1722. – [5], 59 с. ; 2º.
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42.057. Лексикон славенороссий-
ский. 1653. 4°

Берында Памва. Лексикон славеноросский 
имен толкование. – [Изд. 2-е]. – [Кутеин] : З 
тип. Монастиря Кутеинскаго, 12.IX.1653. – [4], 
324 c.; 4º.

42.058. Руно орошеное. Напеч. в 
Чернигове. 1696 (неполна и изорван-
ная). 4°

Туптало, Дмитрій [Ростовский]. Руно 
орошеноє. – Чернігів, 1696. – [10], 106, [1] 
арк.; 4º.

42.059. Гистория албо правдивое вы-
писание Иоанна Дамаскина о Жити-
ии Варлаама и Иоасафа. 1657. 4°

Гистория, албо правдивое выписание св. Ио-
анна Дамаскина о житии святых преподоб-
ных отец Варлаама [и] Иоасафа.- Кутеино : 
Тип. Общежительного монастыря, 1637. – [9], 
363 л.; 4º.

42.060. Перло многоценное. Напеч. в 
Могилеве. 1699. 4°

[Транквиллион (Ставровецкий) Кирилл]. Пер-
ло многоценное. – Могилев : Тип. Максима Во-
щаки, 1699. – [4], 234, [4] л.; 4°.

42.061. Екклесиастес или Собрание 
премудрости Соломона. 1518. 4°

Библия: Книга Екклесиаст. – Прага : Изд. Фран-
циска Скорины, 2.Ι.1518. – [36] c.; 4º.
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Роман Цвєтков

УКРАЇнСЬКІ КОЗАКи У  ВиСВІТЛЕннІ ж.‑О. ДЕ ТУ

Друга половина ХVI cт. – час появи у Франції низки багатотом-
них загальних історій. Серед відомих авторів цього жанру ми можемо 
виділити Бернара де Гайяна, Жака-Огюста де Ту і Теодора Агріппу 
д’Обіньє. Найбільш неупередженною з цих праць вважається «Загаль-
на історія...» Жака-Огюста де Ту1, яка зазнала численних перевидань. 
Джерельною базою цієї статті послужили представлені у фондах Нау-
кової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Меч-
никова паризьке видання 1659 року (іл. 24-27) та лондонське видання 
1734 р. цієї фундаментальної роботи.

Жан-Огюст де Ту (1553-1617) народився в родині Христофора 
де Ту, який обіймав одну з найвищих посад у Франції: він був першим 
президентом паризького парламенту. За молодих років Жак-Огюст 
вивчав давні мови. Згодом навчався юриспруденції в Орлеанському і 
Буржському університетах, слухав лекції Куяція (Жака Кюжаса) у Ва-
ланьєні. Одержавши освіту, де Ту почав займатися активною політич-
ною діяльністю. Йому випало жити в епоху, коли у Франції вирувала 
пожежа релігійних війн. Він зробив свій вибір і приєднався до партії 
«політиків», що підтримували курс на втихомирення країни на основі 
компромісу. З вітчизняних дослідників історії козацтва до творчості 
Ж.-О. де Ту звертався Д. Наливайко, який ставив за мету відтворення 
образу України взагалі та козацтва зокрема за західноєвропейськими 
джерелами. Автор цієї праці використав дві його роботи: «Козацька 
християнська республіка»2 та «Очима Заходу. Рецепція України в За-
хідній Європі ХI-XVIII cт.»3.

Політична кар’єра де Ту багата на визначні події. Він двічі брав 
участь у посольствах в Італію та Німеччину, у переговорах з гугенота-
ми, був делегатом Генеральних Штатів у Блуа. Де Ту був соратником 
короля Генріха III, а після його загибелі – Генріха IV. Нарешті, він до-
сяг високого звання президента паризького парламенту. 

Але не тільки політика визначала його життя. Де Ту був інте-
лектуалом, перебував у дружніх стосунках з цілою плеядою кращих 
представників інтелектуальної думки сучасної йому епохи4.
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Перу де Ту належить низька праць, з яких найбільшу популяр-
ність набула його «Загальна історія...». Роботу над нею він розпочав 
у 1581 р. і продовжував з перервами майже до самої своєї смерті в 
1617 р. У цій праці Ж.-О. де Ту розглянув історію майже всіх країн 
Європи, а також Османської Імперії, Персії, Північної Африки і ново-
відкритих земель Америки в другій половині ХVI cт. Не залишив без 
уваги французький історик і земель України, що входили на той час 
до складу Речі Посполитої. Її мешканці, зокрема козаки, неодноразово 
з’являлися на сторінках його праці. У цій роботі ми зупинимося лише 
на двох аспектах «козацької теми»: перший аспект – загальна харак-
теристика українського козацтва; другий – порівняння феномену коза-
цтва з іншими подібними формуваннями. Відштовхуючись від цього, 
ми зробимо спробу відтворити, якими насправді постають перед нами 
козаки зі сторінок цієї книги, у результаті вчинків, що вони здійсню-
ють та подій, у яких беруть участь.

Насамперед, доцільно позначити хто такі, в уявленні де Ту, козаки 
й де вони живуть. Оповідаючи про повстання молдавського господаря 
Іона Воде в 1574 р., історик повідомляє, що Іон «знав, що на окраїнах 
Польщі живе войовничий народ, що завжди воює зі своїми ворогами – 
татарами»5. Отже, історик розміщує козацтво на кордонах Польської 
держави по сусідству з татарами, з якими вони безупинно воюють.

У цьому ж фрагменті він лаконічно повідомляє читачеві про те, 
якими він бачить козаків. Відзначимо два слова, у яких він відображує 
основну, на його погляд, характеристику козаків. Це – «народ» (une 
nation) і «войовничий» (belliqueuse). Таким чином, для цього пред-
ставника французької інтелектуальної еліти козацтво вже мало специ-
фічні відмінності від сусідніх народів у способі життя і культурі, так 
що їх можна було охарактеризувати як особливий народ, що перебуває 
в стані постійної війни. Л. Февр писав: «... всяка історія є вибір...»6. 
Де Ту зробив свій вибір – козаків він поставив поруч із війною. Д. На-
ливайко зазначає, що в уявленні західних істориків того часу постать 
козака-воїна геть затінює постать козака-виробника.7

У наступному томі де Ту дає набагато більш розгорнутий опис 
козаків: «Цей народ не утворює власної держави. Напроти, він прожи-
ває на кордонах різних націй у гирлі Дніпра. Усе, що є серед сусідніх 
народів: поляків, литовців та інших нещасливого і злочинного, а також 
людей, становище яких не дозволяє залишатися на власній батьківщи-
ні, або ж надія кращої долі владно зобов’язує йти, збиратися разом, для 
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того щоб нести спустошення на всю округу, так що околишні землі з 
цієї причини залишаються необробленими і пустельними»8. Нижче де 
Ту додає: «... Це є ніщо інше, як поєднання усього найбільш низького 
з різних народів...»9. Така характеристика куди більш об’ємна, ніж по-
передня. Автор уточнює локалізацію козацтва: «в гирлі Дніпра». До 
того ж історик дає свою версію походження козаків, позв'язуючи їх з 
об'єднанням вихідців з різних народів, що збираються в гирлі Дніпра. 
У головних рисах таке бачення відповідає істині.

Серед народів, від яких походили козаки, де Ту називає, в першу 
чергу, поляків і литовців. Під поляками і литовцями він, очевидно, має 
на увазі й населення України, хоча, як надалі ми покажемо, для цього 
населення він використовує етнонім – руські. Де Ту відомо, що поляки 
і литовці – це два привілейованих народи Речі Посполитої. Звідси він 
робить висновок, що в складі козацтва, яке проживає на землях цієї 
держави, вони також повинні відігравати основну роль. Зауважимо, 
що цей уривок несе в собі відверто негативне забарвлення. Козаки 
складаються з нещасних, злочинців і людей, що опинились за бортом 
корабля життя. Можна сказати, вони знаходяться на іншому полюсі 
стосовно французького історика – людини, що займає високий щабель 
у Французькому королівстві. То ж не дивно, що для нього вони усього 
лише «найбільш низьке з різних народів». Нарешті, ці люди не просто 
зібралися поспілкуватися, вони прагнуть кращої долі, і для того, щоб 
досягти своєї мети, грабують землі, які їх оточують. Таким чином, 
де Ту не зміг вірно оцінити ситуацію, що склалася в другій половині 
XVI ст. на південних кордонах Речі Посполитої.

Очевидно, не мав історик і достовірніих відомостей про важке 
становище народу на українських землях, через яке й з'явилися в такій 
кількості «нещасні», що залишали свою Батьківщину. Ще не написав 
свою працю Боплан, який вважав Україну Раєм для знаті та Чисти-
лищем для селян.10 Боплан, який довгий час проживав в Україні, на 
власні очі бачив, що відбувалося на її землях. Де Ту, на відміну від 
свого співвітчизника, ніколи не бував в Україні, а інформацію про неї 
черпав з інших рук, так що її осмислення забарвлювалося упередже-
ністю щодо України. А звідси й характеристики, якими французький 
історик наділяє козаків: «Козаки – вороги всіх тих, кого вони можуть 
пограбувати, були так само жахливі для поляків, як і для турків. Утім, 
у них було мало піхоти, без якої вони не могли робити облоги, і не ви-
стачало грошей для оплати військ»11.
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Як бачимо, цей уривок умовно можна розділити на дві частини: 
у першій автор дає козакам украй негативну характеристику («вороги 
всіх, кого можуть пограбувати», інакше кажучи – бандити); у другій 
частині історик подає конкретні відомості про організацію козацько-
го війська. Можна навести ще кілька ганебних відгуків де Ту про ко-
заків. Він, зокрема, пише: «... це люди, що звикли збагачуватися гра-
бунками чужоземців і ведуть війни тільки заради гарної здобичі»12. 
Далі він додає, що козаки: «... народ – ворог миру, народжені для 
пограбування»13. В обох випадках на перший план виноситися функ-
ція пограбування: чим ще може займатися простолюд без керівної 
ролі привілейованих станів?

Можна помітити, що в описі козацтва французький історик на-
магається триматися однієї лінії: козацтво – це зло. Таке висвітлення 
було наслідком того, що інформацію про події, які відбувалися на те-
риторії України, він отримував, як правило, з польських джерел. Дру-
гий важливий момент упередженості – це різниця в соціальному стані. 
Де Ту належав до верхів у своїй державі, козаки – до низів у своїй 
країні. Будь-яка спроба низів діяти самостійно від верхів може бути 
розцінена останніми як незаконна.

Що справа виглядала саме так видно з того, що подібні до коза-
цтва явища в інших країнах Європи отримували від французького істо-
рика ідентичні характеристики. Так, описуючи війни католиків і люте-
ран у Німеччині, де Ту згадує угорських гусарів як «людей жорстоких 
і жадібних до здобичі»14, уподібнюючи їм козаків. Або, скажімо, гай-
дуки – «люди, що завжди готові реагувати на найпомітніші рухи»,15 – 
здаються де Ту «народженими для грабунку».16 Тут ми також бачимо, 
що на перше місце винесені негативні якості: жага до грабіжництва і 
жадібність. Від гайдуків, за де Ту, віє якоюсь нестійкістю і хитрістю. 
Та й чого міг чекати рафінований француз від людей подібного роду!

Те, як де Ту визначає українських козаків, випливає, очевидно, 
зі специфіки його знань про Східну Європу. Про них можна спробу-
вати скласти уявлення, виходячи з того, з ким порівнює де Ту козаків. 
Так, описуючи склад польської армії в 1588 р., автор згадує і козаків: 
«... козаки, що називаються також гусарами, ускоками або мартелоса-
ми... »17. В іншому місці де Ту знову пригадує козаків в аналогічному 
контексті: «... Козаки, іменовані ускоками, мартелосами і низовими, 
рід людей, що живе між Імперією турків і державами християнських 
князів, звикли жити розбоєм ...»18. Цікаво, що в цьому уривку замість 
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«гусарів» з'являються «низові». Можливо, де Ту чув, читав про низо-
вих козаків, але не до кінця розібрався в значенні цього терміна, і тому 
«низові» в нього – це ще одне з їхніх найменувань. Можливо, що «ни-
зові» для вченого – певна група людей, що веде такий самий спосіб 
життя, що й козаки. У наступному томі де Ту повторює: «козаки, що 
називаються також низові, ускоки і мартелоси»19. В усіх цих випадках 
де Ту вірно помітив подібність козацтва до схожих явищ, які виникли 
в подібних умовах, в інших країнах, на кордонах християнського і му-
сульманського світів. Можна навіть дивуватися проникливості фран-
цузького історика, що будучи кабінетним інтелектуалом і черпаючи 
інформацію про козаків з інших рук, зумів об’єднати за схожими риса-
ми явища одного ряду. Але, показуючи подібність, де Ту ніде не вказав 
на специфіку. Американський дослідник Л. Вульф, стосовно, щоправ-
да, XVIII ст., писав про західноєвропейських істориків і мандрівників: 
«Зображуючи Східну Європу, західні інтелектуали воліють звертати 
увагу лише на подібності, утворити якусь загальну схему»20.

Наведемо красномовний фрагменит, де йдеться про Україну. Де 
Ту розповідає, що країна була неодноразово спустошена «...злодіями, 
яких угорці називають гайдуки, поляки – козаками, жителі Далмації – 
ускоками, турки і склавони – мартелосами, німці – фрейбуттерами»21. 
Загальне, за де Ту, в них те, що вони – злодії, навіть не розбійники, а 
просто злодії. Функція захисту від натиску світу ісламу автором не ви-
ділена, вона пропущена. Отже основне, заради чого утворилися всі ці 
об’єднання мешканців християнського прикордоння Європи не прий-
няте до уваги автором, а другорядне, те, що виходило із самого спосо-
бу ведення війни в XVI cт., виведено на перший план.

Багато сторінок де Ту присвятив війнам. У своїх розповідях він 
прагнув бути об’єктивним, чесно оповідаючи про звірства представ-
ників різних народів, у тому числі французів. Багато сторінок його 
«Історії...» присвячено зображенню жорстокостей та насильств, що 
виходять за межі людської уяви. До них вдавалися і католики, і гуге-
ноти під час релігійних війн у Франції. Але ні тих, ні інших де Ту не 
називає злодіями. Злодієм може бути хтось один, але всі разом католи-
ки і гугеноти не злодії, а воюючі сторони, незважаючи на всі вчинені 
ними неподобства. Козаки ж, ускоки, гайдуки та інші – злодії. Чи не 
криється секрет у тому, що і католиків, і гугенотів очолюють люди 
знатного походження і «шляхетного» виховання? А козаки і їм подібні 
формування не тільки складалися з простолюду, у тому числі із най-
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більш знедоленого, але й очолювалися найчастіше людьми далекими 
від вищих станів. Висловлюючись сучасною мовою, козаки та їм по-
дібні – це неформальні організації, вони виникли з ініціативи знизу, а 
не за вказівкою зверху. Безперечно, такий спосіб організації не може 
вітатися істориком, що був прихильником сильної королівської влади, 
централізованої держави і представником одного з найвідоміших ро-
дів Noblesse du robe (дворянства мантії).

Можна говорити, що де Ту не просто дає козакам неприємні 
характеристики, вони в нього стають уособленням негативного. Так, 
коли де Ту описує сербів з області Рашка, він відзначає, що це «войов-
ничий народ на зразок козаків», і що вони «збагачуються добром своїх 
сусідів...»22. 

Але славу, гарну або погану, треба спочатку заробити. І оскільки 
саме козаки служать у досліджуваного історика негативним зразком 
для визначення інших подібних утворень, це означає, що вони змогли 
своїми справами привернути увагу французького інтелектуала. Саме 
діяння цих злодіїв змогли висунути козацтво в уяві де Ту на перше міс-
це серед прикордонних утворень східноєвропейських народів, оскіль-
ки саме з козаків, на думку автора, інші беруть приклад.

Найоб’ємніший опис подій, де козаки брали участь, ми знахо-
димо у VII томі «Історії...» де Ту, де він оповідає про згадуване нами 
вище повстання молдавського господаря Іона Воде проти турків. Іон, 
зацікавлений у таких сильних союзниках, посилає послів до козаків, і 
ті приходять до нього на допомогу. Дуже цікаво, що де Ту повідомляє 
ім'я керівника козаків – Свірчковський, додаючи, що це один з їхніх 
кращих полководців.23 Далі він оповідає про воєнні дії проти осман-
ських військ. В одній з описаних битв козаки одержують верх і почи-
нають бити турків. З цього приводу де Ту запевняє: «це жахливе видо-
вище неможливо було бачити...»24, і нижче починає описувати всілякі 
звірства, що чинили козаки над переможеними турками.

Отже, на думку де Ту, страта турків козаками – це «жахливе ви-
довище». Цікаво цей пасаж з де Ту порівняти з протилежним за емо-
ційним забарвленням фрагментом у Боплана. У Боплана є опис важкої 
долі мешканців України, що опиняються в «...жалюгідному рабстві 
язичників-магометан»25. Далі описуються насильства мусульман над 
українцями, що потрапили до полону. Завершується цей уривок слова-
ми: «…серце найбайдужішого здригнеться, коли почує лемент і пісні, 
плач і стогін цих нещасних русів…»26. У де Ту на першому плані жор-
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стокості козаків, у Боплана – татар і турок. Де Ту писав, використову-
ючи інформацію з чужих рук, Боплан сам довгий час жив на Україні і 
був свідком подій, що тут відбувалися. І ще одна важлива деталь: де Ту 
був однією з вищих посадових осіб держави – союзника Османської 
імперії, а Боплан перебував на службі в держави, що знаходилася в 
стані перманентної неоголошеної війни з османами.

Але які б оцінки не висловлював де Ту, якими б не були його 
політичні пристрасті, насамперед він – історик, і тому прагне бути 
об´єктивним. Коли він починає описувати козаків у бою, його оцінки 
стають прямо протилежними попереднім. Із захопленням він описує 
гетьмана Свірчковського, що прийшов на допомогу Іону Воде: «цей 
генерал був неймовірної спритності; він раптово напав на ці війська 
(турецькі), стомлені довгим переходом; і не давши їм перепочити, по-
рубав їх на шматки»27.

Описуючи бій між молдавсько-козацькими і турецькими війська-
ми, де Ту із співчуттям відзначає: «Нарешті козаки здобули перемогу»28. 
Нарешті, зупинимось на найгероїчнішому епізоді цієї вій ни, коли ту-
рецька армія оточила війська господаря Іона і запропонувала їм зда-
тися. Молдавська частина війська вирішила здатися, в той час як ко-
заки, за словами де Ту «були переконані, що ... краще вмерти хоробро 
зі зброєю в руках, ніж принести свою голову варварському ворогові, 
котрий буде знущатися з них і вдаватися до найганебніших жорсто-
ких катувань»29. Завершує опис цієї війни де Ту, повідомляючи, що, 
ймовірно, молдавани все одно були страчені турками, тоді як козаки 
загинули з честю. Де Ту пише: «Вони рушили з опущеними головами 
крізь батальйони невірних і змусили їх заплатити дорогу ціну [за своє 
життя – Р. Ц.], хоча і були нечисленними»30.

Так, де Ту в зображенні козаків, що брали участь у цій війні, 
змінює свої оцінки. Спочатку основна увага читача привертається до 
звірств козаків стосовно турків, і для де Ту це «жахливе видовище». У 
читача має створиться негативний образ козака. Але оповідаючи про 
їх перемогу над турками, хоча й союзниками Франції, але для като-
лика все ж невірними, де Ту, сам того не помічаючи, захоплюється 
подвигами синів східноєвропейських степів так, що поступово образ 
козака змінюється, від сторінки до сторінки усе більш героїзуючись. 
Французький історик впевнено відзначає їхній вирішальний внесок 
у перемогу. Опис їхньої поведінки в згаданому вище бою повинен 
був будити в ренесансного читача спогад про діяння античних героїв. 
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Турки ж із нещасних жертв перетворилися на «варварського ворога». 
Паралель зі спартанцями Леоніда так і напрошується. І тут, і там купка 
героїв, і тут, і там вони гинуть, оточені численними ворогами, і не про-
сто ворогами, але варварами.

Звідси видно, що французький історик, захопившись подвигами 
козаків, став суперечити власним характеристикам, що він їм дав. На-
вряд чи грабіжники, які воюють тільки заради здобичі, змогли б ви-
явити таку велич душі, як козаки в цьому епізоді. До речі, називати їх 
низами після цього якось язик не повертається. 

Інші повідомлення про дії козаків, у значній мірі також пов’язані 
з їх війнами проти турків і татар. Правда, у них не має вже того під-
несення, що ми побачили при зображенні війни Іона Воде з турка-
ми. Знову акцент ставиться на зображенні звірств і грабунків. Так, 
під роком 1575 де Ту описує набіг татар: «...на малу Росію і Росію 
Польську»31. Польська влада стала збирати війська, але поки зібра-
лися, було вже пізно. Татари встигли усе спустошити й повернутись 
назад. Польське військо не змогло нічого протиставити раптовому на-
бігу кримських татар. Що ж зробили козаки? Де Ту описує це так: 
«Козаки, у свою чергу, дивилися на ці ворожі дії як на власну справу 
і не спали. Вони перетнули Дніпро, очолювані Богданом Росинським, 
увійшли в Татарію, яку вони застали беззахисною і піддали знищен-
ню вогнем і мечем»32. Далі йде докладний опис різноманітних звірств, 
до яких вдавались козаки в Криму, як от: вирізання у жінок грудей, 
виколювання очей, вбивства дітей і т. п. Відразу автор додає, що ко-
заки звільнили всіх рабів.33 Уривок побудований так, що все позитив-
не, що ми бачимо в козаках у першій його частині (вони виступають 
на захист своєї землі), сповна перекривається описом їхніх звірств у 
Криму. Втім, зважаючи на те, що сучасники де Ту жили в інший, ніж 
ми, час, час жорстокий, звичний до подібних сцен, можливо вони зна-
ходили тут більше позитивного, ніж негативного.

У кількох пасажах де Ту повідомляє про скарги султана польсько-
му королеві на набіги козаків на його володіння, і його погрози з цієї 
причини оголосити війну Польщі.34 У повідомленнях про напади 
козаків на татар і турків природно вживаються слова «грабувати» і 
«спустошувати»35. Тут можна виділити два цікавих блоки інформації.

У першому автор оповідає, як польське військо, у складі якого 
були й козаки, потрапило до пастки і було оточене татарами, але хо-
робро кинулося в бій і перемогло. Завершується ця оповідь словами: 
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«Після цього подвигу козаки більше нікого не боялися, ні поляків, ні 
татар, та й чому вони мали тепер боятися поляків після такої великої 
перемоги, що вони здобули для них...»36. У цьому судженні є два важ-
ливих моменти. Перший – це те, що перемога польського війська була 
здобута саме завдяки козакам. І другий, більш важливий, – це те, що 
козаки вже становлять відчутну силу, з якою доводилося рахуватися й 
польському урядові, і татарам. До цього можна додати, що козаки, як 
це зрозуміло з контексту, вже відчули свою силу і почали змінювати 
своє ставлення до навколишніх народів. Повідомлення це в де Ту да-
тується 1589 роком. Як ми знаємо, перше козацьке повстання під ке-
рівництвом К. Косинського відбулося в 1591 р.37 Отже, можна зробити 
комплімент де Ту, який зміг відчути зміну в настрої цілого народу, змі-
ну в співвідношенні сил у такому віддаленому регіоні, яким була для 
нього Україна.

Друге повідомлення цікаве тим, як історик його передав. Мова 
йде про один зі звичайних нападів козаків на турецькі володіння. Де 
Ту повідомляє: «Нахабні козаки, яких називають також низовими, 
ускоками і мартелосами, як я вже зауважував, заподіяли нову кривду, 
що порушило мирне становище між Польщею та Туреччиною. Справ-
ді: ці розбійники після того, як безкарно увійшли в гирло Дніпра і Дні-
стра, насмілилися ще атакувати й грабувати кораблі купців, котрі були 
впевнені у своїй захищеності османським прапором і вірою в догово-
ри, підписані з Польщею»38. У цьому повідомленні де Ту-чиновник, 
обмежений феодал одержує перемогу над де Ту-істориком. Звичайно, 
для сина президента паризького парламенту, здається «нахабністю» 
і «кривдою», коли якісь козаки у володіннях законного монарха, си-
річ султана, здійснюють свої напади. Природньо, їх не можна назвати 
інакше, як «розбійники». Прикро, що їхні напади були вчинені «без-
карно». Вони ще й «наважилися» пограбувати «купців», що вважали 
себе захищеними прапором монарха та міжнародниими домовлено-
стями. Має місце порушення законності. Це не може вітатися де Ту-
чиновником, і тут він перемагає де Ту-історика.

Пригадаємо тут до речі працю одного з сучасників де Ту, Агріп-
пи д’Обіньє. Він, як і де Ту, написав «Загальну історію». І хоча як 
історик д’Обіньє поступається де Ту, висловлюючи вкрай упереджені 
погляди, і часто помиляючись, і хоча, як відзначала А. Д. Люблінська, 
у його працях: «...події нерідко перекручені, на догоду політичним і 
релігійним поглядам автора»39, все ж у нього є дуже цікава характери-
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стика козаків. Він пише: «... один рід людей війни, що кличуть себе ко-
заками, здебільшого поляків за походженням, є найбільш страшними 
вершниками на всій півночі; вони звичні карати татар і приборкувати 
їхні набіги на Європу, що без них були б більш частими»40. Д’Обіньє 
сам був воїном, більшу частину свого життя він провів беручи участь 
у релігійних війнах, що охопили Францію в другій половині XVI ст. 
У цьому відношенні д’Обіньє-воїн зміг краще зорієнтуватися щодо 
феномена козацтва, ніж чиновник де Ту. Для нього не важливо, хто 
козаки – «розбійники» чи «грабіжники», для нього вони просто «люди 
війни», такі ж, як сам д’Обіньє, а на війні чого не трапляється! Його не 
хвилює, що козаки своїми нападами порушують законність і порядок, 
ламають мир і знецінюють мирні договори, він тільки помітив, що без 
цих нападів набіги татар на Європу «були б більш частими». Де Ту 
ніколи не був воїном, і не знав всіх особливостей військової служби. 
Даючи оцінки людям військовим, він не уник помилки. 

В «Історії» де Ту є ще низька сторінок, де серед дійових осіб 
з’являються козаки. Як правило, мова йде про їхню участь у війнах на 
боці тих чи інших правителів, але в рамках невеликої роботи весь цей 
масив не може бути розглянутий.

Слід констатувати, що зображуючи дії козаків, французький іс-
торик намагається, щоб вони відповідали характеристикам, якими він 
їх нагородив. Але безперечно, що хоча козаки й не являли собою ян-
голів, вони, тим не менш, не були й розбійниками. Час і обставини, за 
яких вони жили, зумовили їхню поведінку. Діяння козаків під пером 
де Ту в цілому виглядають краще, ніж ті характеристики, якими він їх 
нагородив, адже нерідко навіть сам історик захоплюється лицарскими 
їх чеснотами.

На завершення позначимо ще два цікавих моменти, що опосе-
редковано відносяться до цієї роботи, але мають пряме відношення 
до козаків. 

По-перше, в уявленні де Ту, козаки і мешканці України – це два 
різних народи. Якщо взяти Боплана, то в нього в тексті є такі сло-
ва: «... мовлячи про наших русів або козаків»41. Боплан прямо ставить 
знак рівності між русами, тобто жителями України, і козаками. У тек-
сті де Ту такого не має. Більш того, у де Ту є одне дуже цікаве місце, 
у якому він оповідає про події 1589 р., про які ми згадували вище: 
польське військо здобуло перемогу над татарами завдяки козакам, які 
після цього припинили боятися поляків. Отже, оповідаючи про цю 



157

СТАТТI ТА ПОВIДОМЛЕННЯ 

вій ну, історик розповідає, як татари на помсту за набіг козаків на малу 
Татарію дійшли до Львова. Де Ту повідомляє: «Руські об’єдналися з 
козаками і, підбадьорені приходом Замойського, пішли вкрай рішуче 
атакувати татар»42. 

Трохи нижче де Ту, розповідаючи, хто потрапив до пастки, пере-
раховує: «...поляки, русини і козаки»43. Русини і козаки в цьому урив-
ку розділені. Французький історик, вважає, що це не одне й те саме. 
Вони подаються як єдині з поляками. Можна припустити, що для де 
Ту різниця між поняттями «руський» і «козак» дорівнює різниці між  
«ру ський» і «поляк» або «козак» і «поляк». Питання: хто такі «ру ські»? 
З контексту зрозуміло, що татари дійшли до Львова44, швидше за все 
можна припустити, що під терміном «руські» автор розуміє не жите-
лів всієї України, і тим більше не підданих царя, а жителів Руського 
воєводства, столицею якого був Львів. Втім, у де Ту є уривки, де Ру-
сією він називає цілу Україну. Так, описуючи Дніпро, автор пише, що 
«... він проходить через Київ, колись столицю Русії польської»45. Ми 
не можемо з повною впевненістю сказати чи були ці «руські» тільки 
жителями Руського воєводства, чи малися на увазі всі мешканці Украї-
ни. У будь-якому випадку, де Ту відокремлює козаків від цих руських. 
Якщо до цього додати ще одне з визначень козацтва, що наводяться 
нами, у якому де Ту писав, що вони не утворюють власної держави і 
мешкають на корднах різних народів,46 можна ризикнути й припусти-
ти, що де Ту вважав, що жителі України це одне, а козаки – інше.

Друге – це поняття «наші» (les nostres) у де Ту. Це поняття ав-
тор уживає часто і по-різному й це може бути темою окремої робо-
ти. Коротко виділимо тут моменти. Перше: «наші» – це французи, що 
воюють із зовнішнім ворогом, наприклад, з іспанцями47. Друге: коли 
справа стосується французів, то в силу вступає релігійна приналеж-
ність. Так, на сеймі у Вормсі термін «наші» був вживаний стосовно 
німецьких католиків, що протистоять німецьким лютеранам48. Проте, 
слід відзначити, що у випадках, коли протестанти-французи протисто-
ять іноземним католикам, історик-гуманіст уживає термін «наші» сто-
совно співвітчизників49; нація в нього виявляється важливіше релігії. 
Третє: «наші» – це європейці-християни, що воюють з мусульманами-
турками. І хоча Туреччина – союзник Франції, все одно «наші» – це 
вороги турків, хоча це часто-густо супротивники Франції. Так, «на-
шими» виявляються іспанці в битві під Лепанто50, або угорці, що бо-
рються на Балканах з османами51. Але ніде, жодного разу «нашими» 
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не виявляються козаки, хоча на сторінках де Ту вони тільки і роблять, 
що воюють з турками і татарами.

До яких висновків можна дійти, підсумовуючи нашу роботу? 
Характеристики, якими французький історик нагороджує козацтво, 
мають явно негативний характер. Козаки – це «грабіжники», «роз-
бійники», «низи». Такий підхід де Ту, на думку автора, зумовлений 
кількома причинами. Перше – це різниця в соціальному стані. Де Ту 
на вищих соціальних сходинках та на вершинах влади в себе на бать-
ківщині, козаки, за його ж словами, складаються з «усього найбільш 
низького з різних народів». Французький історик і козаки належать до 
різних верств і в них різні інтереси. Відбилося на його оцінках і те, 
що він був чиновником, а козаки – це, так би мовити, «неформальні» 
об'єднання кінця XVI ст., які ще й до того постійно порушують за-
конність. Існують, безперечно, розбіжності культур, цивілізацій. Де 
Ту належав до західноєвропейського суспільства, що переживало в 
той час піднесення Ренесансу, він був пов'язаний з багатьма відомими 
інтелектуалами свого часу. Але усі ці інтелектуали були представники 
католицької або протестантської гілки християнства. Звідси й слабке 
знання про культуру православних народів Східної Європи, відомості 
про яку він черпав із чужих рук, що найчастіше не відрізнялися не-
упередженістю. Усе це в сумі й привело до такого зображення козаків, 
яке де Ту пропонує нам у своїх книгах.

Проте, хоча де Ту й був кабінетним істориком, він зумів влучно 
відзначити й виділити подібні явища, що виникли на східних і півден-
них кордонах зі світом ісламу християнського світу. Для французького 
історика усі формування, що виникли на окраїнах Європи для захисту 
від нападів османів і їхніх васалів – кримських татар, чи-то козаки, 
ускоки, гайдуки, мартелоси або фрейбуттери – це прояви одного і того 
ж феномену. Козацтво при цьому виділене де Ту, як таке, що служить 
зразком для наслідування в інших країнах.

І останнє. Праця де Ту – це не набір характеристик, він писав 
історію, тобто оповідав про події. Щодо козаків у історика утворився 
негативний образ, адже він відштовхувався від певних дій, що вони 
чинили. На сторінках його «Історії...» козаки грабують, вбивають, 
гвалтують. Але де Ту завжди прагнув бути насамперед об´єктивним. 
Він користувався різними джерелами, з яких до нього доходила різна 
інформація. Іноді французький історик забуває негативний образ ко-
зака, що він створює; з-під його пера виходить інший козак, може й 
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розбійник, але, насамперед – лицар. Небагато знайдеться уривків в «Іс-
торії...» де Ту, де герої демонстрували б такі приклади військової до-
блесті і мужності, як козаки де Ту під час повстання в Молдавії. Відчу-
вається, що автор захоплюється ними і показує кращі якості козацтва, 
на жаль, так до кінця і не осмислені французьким інтелектуалом.
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Іл. 1. Синопсис. Київ, 1678. Титульна сторінка.

Іл. 2. Синопсис. Київ, 1678. Сторінки видання.
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Іл. 11. Тевено, Мельхіседек. Реляції різних цікавих мандрівок. 
Париж, 1663. Титульна сторінка.

Іл. 12. Шевальє, П’єр. Реляція про козаків. Сторінки видання.



Іл. 13. Арріан, Флавій. Перипл Понта Евксинського. Женева, 1577. 
Титульна сторінка.

Іл. 14. Арріан, Флавій. Перипл Понта Евксинського. Женева, 1577. 
Карта.



Іл. 15. Василій Великий. Книга о постничестві. Острог, 1594. 
Гравюра. 



Іл. 16. Василій Великий. Книга о постничестві. Острог, 1594. 
Сторінка видання.



Іл. 17. Літургіаріон. Київ, 1639. Сторінки видання.

Іл. 18. Радивиловський, Антоній. Огородок Марії Богородиці. Київ, 
1676. Сторінки видання
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Іл. 20. Беринда, Памво. Лексикон славеноросский. Кутеїн, 1653. 
Титульна сторінка.

Іл. 21. Столп цнот ... Сильвестра Косова. Київ, 1658.  
Сторінки видання.
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другої половини XIV-XVII ст. в письмових джерелах
у фондах Наукової бібліотеки ОНУ: 

матеріали до бібліографії
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Від упорядника

Хронологічні межі подій, яких торкаються історичні джерела, 
що ввійшли до бібліографічного переліку, обіймають період від другої 
половини XІV ст. до другої половини XVІI ст., тобто історичну епо-
ху, що являє собою вигадливе переплетення вітчизняного пізнього 
середньовіччя і ранньомодерної доби. З огляду на центральне в цій 
збірці місце археографічної публікації, що оповідає про події другої 
половини XVІI ст., автори-упорядники вирішили репрезентувати не 
вузьке коло опублікованих джерел, пов’язаних тільки з подіями так 
званої «Руїни», чи козацької революції (1648-1657), що її породила, 
або періодом від Люблінської унії 1569 р., відколи прискорено поча-
ли визрівати причини й складатись передумови Хмельниччини, чи з 
цілою добою, а подати панорамну картину наявної у фондах бібліотеки 
опублікованої джерельної бази аж від другої половини XІV ст., коли 
на думку істориків минулого завершилась «княжа» і розпочалась 
«литовсько-польська доба».

Тематично список розділений на кілька розділів відповідно до 
сучасної системи класифікації джерел: 

1. Актові та діловодні документи (документальні джерела, тоб-
то акти, розпорядження, постанови, універсали, дипломатичні і судові 
документи, офіційне листування і т. п.).

2. Наративні джерела:
2.1. Літописи;
2.2. Джерела особового походження (щоденники, мемуари, 

сімейні архіви, родовідні книги, подорожні записки й опи-
си подорожей, наукова, науково-популярна, навчальна 
література).

3. Загальні збірники документів та матеріалів (збірники джерел 
різного змісту, видані в одному зібранні або в багатотомних виданнях).

Згідно з «Інструкцією про порядок відбору рукописних книг, 
рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного 
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реєстру національного культурного надбання»* до переліку були 
відібрані видання до 1945 р. для українських видань, до 1925 р. для 
російських видань, до 1900 р. для іноземних видань, незалежно від 
мови та місця видання, які є джерелами з історії земель, що склада-
ють територію сучасної України в згаданий період. До списку не були 
включені довідкові видання (словники, енциклопедії тощо), а також 
твори художньої літератури.

У межах розділів бібліографічні описи розташовані в алфавітному 
порядку прізвищ авторів або заголовків видань, спочатку за кирилич-
ним алфавітом (українською, російською мовами), далі – за латинсь-
ким алфавітом (польською, французькою та ін. мовами).

Усі видання, внесені до бібліографічного списку, переглянуті de 
visu. Описи приведені відповідно до сучасних правил правопису ро-
сійської та української мови зі збереженням стилістичних, мовних та 
синтаксичних особливостей документів, типових для часу видання. 
Відомості, відсутні у вихідних даних, але потрібні для опису, наведе-
ні у квадратних дужках. Кожний опис має порядковий номер і шифр 
зберігання. Шифр зберігання видань, що наявні в кількох примірни-
ках і знаходяться в одному відділі, приводиться через кому (78/15, 34). 
Якщо кілька примірників одного видання знаходяться в різних від-
ділах, то шифри приводяться через крапку з комою (б/32870; 76/17). 
Шифри іменних фондів приводяться так: Воронцов/..., Петрунь/..., 
Строганов/..., Шильдер/... При описі багатотомних видань, якщо є кіль-
ка комплектів, вказуються усі шифри зберігання. В описах неповних 
комплектів після кожного тому або номера вказується його шифр.

Бібліографічні описи складені відповідно до ДСТУ 7.1:2006 
«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої спра-
ви. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання». Слова та словосполучення скорочено згідно з 
ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному 
описі. Загальні вимоги та правила», та ГОСТ 7.12-93 «Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио-
графическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие тре-
бования и правила».
* «Інструкція про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з 

бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбан-
ня» : наказ Міністерства культури і мистецтв України № 708 від 20.11.2001 р. // 
Офіц. вісн. України. – 2001. – № 51 (4 січ.). – Ст. 2318.
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1. Актові та діловодні документи

1. Акты Бориспольского мейского уряда, 1612-1699 // Киев. стари-
на. – 1892. – Т. 37, Апрель : Приложение. – С. 1-32 ; Т. 37, Май : 
Приложение. – С. 33-48 ; Т. 37, Июнь : Приложение. – С. 49-64 ; Т. 38, 
Июль : Приложение. – С. 65-112.
81/94, 466

2. Акты Греческого нежинского братства / списанные и издан-
ные А. А. Федотовым-Чеховским. – Киев : тип. Е. Т. Керер …, 1884. – 
[2], XIV, [1] c., 84, 16 стб.
76/338, 3596

3. Акты издаваемые Виленскою археографическою коммиссиею :  
[в 39 т.].  – Вильна : в тип. А. Г. Сыркина, 1865-1915.

Т. 6 : Акты Брестского городского суда (поточные), акты Брест-
ского подкоморского суда, акты Брестской магдебургии, акты Каме-
нецкой магдебургии. – 1872. – [2], LXIX, [1], 593, 77, [3] c.
161/7

Т. 11 : Акты главного Литовского трибунала. – 1880. – XLI, [1], 
545, [1], 69, [3] c.
161/7

Т. 12 : Акты главного Литовского трибунала. – 1883. – XL, 651, 
[1], 67, [1] c.
161/7

Т. 13 : Акты главного Литовского трибунала. – 1886. – XII, 480, 
[2] c.
161/7

Т. 14 : Инвентари имений XVI-го столетия / [авт. вступ. ст. Иван 
Споргис]. – 1887. – XXIV, 702, [2] c.
161/7, 88

Т. 15 : Декреты главного Литовского трибунала. – 1888. – XLIII, 
[1], 552 c.
161/7

Т. 16 : Документы, относящиеся к истории церковной унии в 
России / предисл. Крачковского. – 1889. – CXLII, 704, [2] c.
161/7
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Т. 19 : Акты, относящиеся к истории бывшей Холмской епархии / 
предисл. В. Площанского. – 1892. – CLXXVI, 405 c. : 2 л. литогр.
161/7

Т. 23 : Акты Холмского гродского суда. – 1896. – CCXIV, [6], 
399, [1] с.
161/7

Т. 28 : Акты о евреях / предисл. И. Я. Споргиса. – 1901. – LVI, 
439, [3] с.
161/7

Т. 29 : Акты о евреях / предисл. И. Я. Споргиса. – 1902. – L, 539, 
[3] с.
161/7

Т. 31 : Акты о литовских татарах / [авт. вступ. ст. Ф. Добрян-
ский]. – Вильна : тип. «Русский почин» …, 1906. – XL, 586 c.
161/7; Петрунь/2909

Т. 33 : Акты, относящиеся к истории Западно-русской церкви / 
[авт вступ. ст. Дм. Довгялло]. – Вильна, 1908. – LXXXIV, 567 c.
161/7

Т. 34 : Акты, относящиеся ко времени войны за Малороссию 
(1654-1667) / предисл. Ф. Добрянского. – 1909. – [2], VII-LII, 588 c. : 
2 л. литогр.
161/7

4. Акты исторические относящиеся к России / извлеченные из 
иностранных архивов и библиотек … А. И. Тургеневым … : [в 2 т.]. – 
СПб. : в тип. Э. Праца, 1841-1842.

Т. 1. – 1841. – XXII, 399, [3] с.
Т. 2. – 1842. – XIII, 448, [4] c.

76/169, 169а

5. Акты исторические, собранные и изданные Археографи-
ческою коммиссиею … : [в 5 т.]. – СПб. : в тип. Экспедиции заготовления 
гос. бумаг, 1841-1842.

Т. 1 : 1334-1598. – 1841. – [2], VIII, 551, [1], 43, [1] c.
Т. 2 : 1598-1613. – 1841. – [4], IV, 438, [2], 29, [1] c.
Т. 3 : 1613-1645. – 1841. – [4], III, [1], 501, [3], 3, [1], 16, [2] c.
Т. 4 : 1645-1676. – 1842. – [4], III, [1], 565, [3], 8, 15, [1] c.
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Т. 5 : 1676-1700. – 1842. – [4], III, [1], 17 , [5] c.
76/259, 259а, 2772; Строганов/1245

Указатель к актам историческим, изданным Археографическою 
коммиссиею. – СПб. : в тип. Едуарда Праца, 1843. – [2], 218 с.
76/259, 259а, 259б

6. Акты, касающиеся отобрания Киево-Софийского собора от 
униатов // Киев. епарх. ведомости. Отд. 2. – 1873. – 1 июля (№ 13). – 
С. 365-374.
9/144

7. Акты Литовской метрики, собранные … Ф. И. Леонтови-
чем … – Варшава : тип. Варш. уч. округа, 1896-1897. 

Т. 1, вып. 1 : 1413-1498 гг. – 1896. – [2], 169 c.
Т. 1, вып. 2 : 1499-1507 гг. – 1897. – [2], 200, [2], LV, [1] с.

158/73

8. Акты литовско-русского государства, изданные М. Довнар-
Зампольским. – М. : унив. тип., 1899. – Вып. 1 : 1390-1529 г. – XII, 
258, [2] c.
79/314; Петрунь/2628

9. Акты литовско-русского государства. Вып. 1 : 1390-1529 г. / пре-
дисл. М. Довнар-Зампольского // Чтения в Императ. о-ве истории и 
древностей российских при Моск. ун-те. – 1899. – Кн. 4, отд. 1. – XII, 
258 с.
81/30

10. Акты Московского государства, изданные Императорскою 
академиею наук : [в 3 т.] / под ред. Н. А. Попова. – СПб. : тип. Императ. 
акад. наук, 1890-1901.

Т. 1 : Разрядный приказ. Московский стол, 1571-1634. – 1890. – 
[2], XLIV, 766 c.
76/342, 2771; Петрунь/2486

Т. 2 : Разрядный приказ. Московский стол, 1635-1659. – 1894. – 
[2], XLIV, 773 c.
76/342
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Т. 3 : Разрядный приказ. Московский стол, 1660-1664. – 1901. – 
[2], XLIV, 671, [2] c.
76/342

11. Акты, относящиеся до рода дворян Голохвастовых / под ред. 
Д. П. Голохвастова // Чтения в Императ. о-ве истории и древностей 
российских при Моск. ун-те. – 1847. – № 3, отд. 4. – С. 49-87 ; № 4, 
отд. 4. – С. 79-118.
81/30, 898; Строганов/1648

12. Акты, относящиеся к истории Западной России : [в 5 т.] / 
собранные и изданные Археографическою комиссиею. – СПб. : в тип. 
II отд. собств. е. и. в. канцелярии, 1846-1853. 

Т. 1 : 1340-1506. – 1846. – [4], V, 375, [1], 24, 15, [1] c.
76/193

T. 2 : 1506-1544. – 1848. – [4], III, [1], 405, [3], 9-15, [1], 14 c.
76/193

Т. 3. – 1848. – VIII, 316, [2], 17, [1], 14 c.
76/193; Петрунь/2007

T. 4 : 1588-1632. – VIII, 529, [1], 25, [1], 20 c.
76/193

T. 5. – 1853. – VII, [1], 288, 7, [1], 21, [1] c.
76/193, 3769; Петрунь/2007

13. Акты, относящиеся к истории Киевской митрополии в 15 и 
16 в. // Киев. епарх. ведомости. Отд. 2. – 1873. – 16 июля (№ 14). – 
С. 400-408 ; 1 авг. (№ 15). – С. 423-433 ; 16 авг. (№ 16). – С. 452-455.
9/144

14. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России : 
[в 15 т.] / собранные и изданные Археографическою коммиссиею. – 
СПб., 1861-1892.

Т. 1 : 1361-1598. – СПб. : в тип. Эдуарда Праца, 1863. – [6], 301, 
[1], 14 с.
76/171, 171а

Т. 2 : 1599-1637. – СПб. : в тип. Эдуарда Праца, 1865. – [6], 287, [1] с.
76/171, 171а
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Т. 3 : 1638-1657. – СПб. : в тип. Эдуарда Праца, 1861. – [2], 604, 
[2], 134, 22 c.
76/171, 171а

Т. 4 : 1657-1659. – СПб. : в тип. П. А. Кулиша, 1863. – [6], 7, 
276 c.
76/171, 171а

Т. 5 : 1659-1665. – СПб. : в тип. Эдуарда Праца, 1867. – VIII, 
335 c.
76/171, 171а

T. 6 : 1665-1668. – СПб. : в тип. Эдуарда Праца, 1869. – IV, 6, 
279, [1] c.
76/171, 171а

Т. 7 : 1657-1663. 1668-1669. – СПб. : тип. В. В. Пратц, 1872. – [8], 
398, [2] с.
76/171

Т. 8 : 1668-1669. 1648-1657. – СПб. : тип. В. В. Пратц, 1875. – [8], 
400, 23, [4] c.
76/171

Т. 9 : 1668-1672. – СПб. : тип. М. Эттингера …, 1877. – [6] c., 26, 
988 стб., [2], 24 с.
76/171
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81/181
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Клещево, Зайничі, Ярцево, Бахаєвське, Рощинське, Раєвське, пляц 
у Стародубі, 1625 р. // Український архів / Археографічна комісія 
Всеукраїнської академії наук. – К. : з друк. Всеукр. акад. наук, 1929. – 
Т. 1 : Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку. – 
С. 248.
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102. Привілей Жиґмонта III на майдебурію м. Стародубу, 
1620. 15. II // Український архів / Археографічна комісія Всеукраїнської 
академії наук. – К. : з друк. Всеукр. акад. наук, 1929. – Т. 1 : Генеральне 
слідство про маєтності Стародубського полку. – С. 318-321.
Петрунь/2037

103. Приезд в Москву крымских гонцов Хедир Улана со товарищи 
с поздравлением от крымского царя Казы Гирея царя Василья с 
избранием его на престол и с объявлением желания быть с ним в дружбе 
и в братстве, [7 марта 1607 г.] // Акты времени правления царя Василия 
Шуйского (1606 г. 19 мая–17 июля 1610 г.) / собрал и ред. А. М. Гневу-
шев … – М. : тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1914. – С. 235-239.
76/880

104. Присяжный лист, данный архимандритом виленского Троиц-
кого монастыря Вениямином Иосифом Рутским, по случаю посвяще-
ния его в сан галицкого епископа, коадъютора киевской митрополии 
в 1612 году : материалы для истории унии // Вестн. Юго-Зап. и Зап. 
России. – Г. 2 1863, т. 2 : Октябрь. – С. 22-25.
31/84

105. Протест луцкого подкомория князя Григория Четвертинско-
го против действий луцкого мещанина Романа Тропки, который, арен-
дуя у луцкого епископа церковное место, где некогда стоял храм во имя 
св. Николая, разбирает церковный кирпич и строит из него для своих 
выгод корчму и другие здания и, вместе с тем, раскапывает в церкви 
склепы и выбрасывает на городской вал гробницы с телами умерших, 
12 июля 1638 года // Сборник статей и материалов по истории Юго-
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Западной России / издаваемый Коммиссией для разбора древних ак-
тов. – Киев : типо-литогр. и переплетная И. Крыжановского, 1916. – 
Вып. 2. – С. 83-84.
81/181

106. Разрешение, данное луцким епископом Евгением Еловичем-
Малинским и Луцкой капитулой луцкому лавнику Михаилу Половко-
вичу на передачу своего права на дом и огород Воскресенской церкви в 
г. Луцк луцкому аптекарю Войтеху Втиславичу, 6 сентября 1618 года // 
Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной России / изда-
ваемый Коммиссией для разбора древних актов. – Киев : типо-литогр. 
и переплетная И. Крыжановского, 1916. – Вып. 2. – С. 73-75.
81/181

107. Распоряжение константинопольского патриарха, Иеремии, 
и киевского митрополита, Михаила, о освящении в день Воскресения 
Христова в церкви хлебов и мяс, и праздновании полога Богородицы 
на завтрие рождества Христова, также пятницы вместо воскресения // 
Чтения в Императ. о-ве истории и древностей российских при Моск.
ун-те. – 1859. – Кн. 3, отд. 3. – С. 41-44.
Воронцов/4763

108. Реестра всего войска Запорожского, после Зборовского дого-
вора с королем польским, Яном Казимиром, 1649 года, октября 16 … / 
предисл. О. М. Бодянского // Чтения в Императ. о-ве истории и древ-
ностей российских при Моск. ун-те. – 1874. – Кн. 2, отд. 2. – XXXIV, 
214 c. : ил. ; Кн. 3, отд. 2. – С. 215-337, [3] : ил.
81/30

109. Реестр делам Крымского двора с 1474 по 1779 года / учинен-
ный Н. Н. Бантыш-Коменским ; предисл. Ф. Ф. Лашкова. – Симферо-
поль : тип. Таврич. Губерн. правления, 1893. – [4], 228 с.
76/365; Петрунь/104

110. Семейные акты Иванчиных–Писаревых, XVII столетия / со-
общ. Н. Д. Иванчиным–Писаревым // Чтения в Императ. о-ве истории 
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и древностей российских при Моск. ун-те. – 1847. – № 9, отд. 2. – 
С. 1-19.
81/30; Строганов/1648

111. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся 
в Государственной коллегии иностранных дел  : [в 5 ч.] / предисл. : 
Н. Румянцева, А. Малиновского. – М., 1813-1894.

Ч. 2 : [Дополнение к первой части]. – М. : в тип. Селивановского, 
1819. – [4], VIII, [20], 610, [2] c.
76/1684; Воронцов/13548

Ч. 3. – М. : в тип. Селивановского, 1822. – [4], III, [12], 540 c.
76/1684; 192/12, 13

Ч. 4. – М. : в тип. Селивановского, 1828. – [4], IV, [16], 656, [2], 
161, [6] c., 5 л. литогр.
76/1684; 192/13

Ч. 5. – М. : тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1894. – XLVI, 202 c.
192/12, 13

112. Собрание государственных и частных актов, касающихся 
истории Литвы и соединенных с ней владений (от 1387 до 1710 года) = 
Zbiór dyplomatów rządowych : aktów prywatnych, posługujących do 
rozjaśnienia dziejów Litwy : złączonych z nią krajów (od 1387 do 1710 r.) / 
изданное Виленскою археологическою коммиссиею ; под ред.  Маври-
кия Круповича. – Вильно : в тип. Осипа Завадского, 1858. – Ч. 1. – VIII, 
163, [1] c.
б/34186

113. Собрание узаконений Русского государства / издание 
Е. П. Карновича … – СПб. : в тип. А. А. Краевского, 1874. – Т. 1 : Цар-
ствование царя Алексея Михаловича с 1649 по 1676 год. №№ 1-618. – 
XV, [1] c., 1024 стб., 112 c.

203/271

114. Статейный список московского посланника в Крым Ивана 
Судакова в 1587-1588 / предисл. Ф. Лашкова. – Симферополь : Губерн. 
правление, 1891. – 38 с.
78/833
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115. Статейный список стольника Василия Тяпкина и дьяка Ни-
киты Зотова, посольства в Крым в 1680 году, для заключения Бахчи-
сарайского договора, изд. с подлинника, хранящегося в библиотеке 
князя Михаила Семеновича Воронцова / [авт. вступ. ст. Н. Мурзаке-
вич]. – Одесса : Гор. тип., 1850. – VI, 284 с.
76/45; Воронцов/5041, 5041а

116. Статут Великого княжества Литовского, 1566 года // Вре-
менник Императ. Моск. о-ва истории и древностей. – 1855. – Кн. 23 : 
Материалы. – [4], 242 c.
81/31, 217; Воронцов/5138

117. Статут Великого княжества Литовского, 1588 года / предисл. 
И. Беляева // Временник Императ. Моск. о-ва истории и древностей. – 
1854. – Кн. 19 : Материалы. – [4], XII, 582 c.
81/31, 217; Воронцов/5138

118. Счеты приходу арендных сумм, собранных с Малорос-Счеты приходу арендных сумм, собранных с Малорос-
сийских городов, и расходу их, 1678 года, октября 28 : документ до 
історії скарбу давньої Гетьманщини / подав Віктор Романовський // 
Український археографічний збірник. – К. : з друк. Всеукр. акад. наук., 
1930. – Т. 3. – С. 2-16.
81/401, 424

119. Тогож года [1656] октаврия 30 дня, прииде весть о переми-
рии людей польских и литовских с русскими, по съезде, бывшем под 
Вильскою, на нем же царь православный, Алексей Михайлович (и на-
следники его), избран на королевство Польское, и Великое княжество 
Литовское … // Древняя российская вивлиофика ... / изданная Нико-
лаем Новиковим. – Изд. 2-е. – М. : в тип. компании типографической, 
1788. – Ч. 3. – С. 319-323.
76/114, 114а, 1741

120. Универсал киевского митрополита, Петра  Могилы, Мин-
скому православному братству, о притеснениях от католиков и униа-
тов и проч., 1640 года // Чтения в Императ. о-ве истории и древностей 
российских при Моск. ун-те. – 1848. – № 6, отд. 4. – С. 64-66.
81/30, 898; Строганов/1648
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121. Ун[іверсал] Ів. Брюховецького стар. міщанам на магдебурзь-
ке право [м. Стародуб], 1668. 2. ІІ // Український архів / Археографічна 
комісія Всеукраїнської академії наук. – К. : з друк. Всеукр. акад. наук, 
1929. – Т. 1 : Генеральне слідство про маєтності Стародубського пол-
ку. – С. 324.
Петрунь/2037

122. Ун[іверсал] Дем’яна Ігнатовича, полк. Чернігівського стар. 
міщанам [стародубським] на право магдебурзьке й на 5 млинів, 
1668. 28. VІІ // Український архів / Археографічна комісія Всеукраїн-
ської академії наук. – К. : з друк. Всеукр. акад. наук, 1929. – Т. 1 : Гене-
ральне слідство про маєтності Стародубського полку. – С. 324. 
Петрунь/2037

123. Ун[іверсал] Многогрішного, що звільняє стар. міщан 
[стародубських] од показанщини, 1672. 8. І // Український архів / 
Археографічна комісія Всеукраїнської академії наук. – К. : з друк. 
Всеукр. акад. наук, 1929. – Т. 1 : Генеральне слідство про маєтності 
Стародубського полку. – С. 325.
Петрунь/2037

124. Ун[іверсал] Самойловича Кирилу Яковлевичу [Велико-
совичу] на 3 млини, 1673. 8. І // Український архів / Археографічна 
комісія Всеукраїнської академії наук. – К. : з друк. Всеукр. акад. наук, 
1929. – Т. 1 : Генеральне слідство про маєтності Стародубського пол-
ку. – С. 203.
Петрунь/2037

125. Ун[іверсал] Самойловича на право майдебурзке, млини й  
сс. Кустичі й Сергієвськ, 1672. 21. VI // Український архів / 
Археографічна комісія Всеукраїнської академії наук. – К. : з друк. 
Всеукр. акад. наук, 1929. – Т. 1 : Генеральне слідство про маєтності 
Стародубського полку. – С. 325.
Петрунь/2037

126. Ун[іверсал] Хмельницького Лавр. Бороздні на села Горськ, 
Клюси, Куршоновичі, Жоведь, селища, деревні, с. Гарцево, тощо, 
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1656. 21. ІХ // Український архів / Археографічна комісія Всеукраїнської 
академії наук. – К. : з друк. Всеукр. акад. наук, 1929. – Т. 1 : Генеральне 
слідство про маєтності Стародубського полку. – С. 251.
Петрунь/2037

127. Универсалы гетманов // Акты Греческого нежинского брат- // Акты Греческого нежинского брат-
ства / спис. и изд. А. А. Федотовым-Чеховским. – Киев : тип. Е. Т. Ке-
рер …, 1884. – С. 43-83.
76/338, 3596

128. Устава на волоки и дополняющие ее документы шестой 
книги Литовской публичных дел Метрики литовской / Императорская 
археографическая комиссия. – Юрьев : тип. К. Маттисено, 1913. – 
[4] с., 62 стб.
Петрунь/1998

129. Уставная грамота львовского епископа Макария для Свято-
Николаевского братства в городе Львове, 1544 год 18 февраля : доку-
менты, относящиеся к истории южно-западной России // Вестн. Зап. 
России. – Г. 7 1869, т. 3, кн. 8. – С. 1-24.
31/84

130. Фундуш или запись подкормия мстиславского Богдана 
Стеткевича и жены его Елены, урожденной княжны Соломерецкой, 
которою в имении своем Буйничах в Оршанском уезде, основывают 
общежительный православный Духовский монастырь, отдают его в 
заведывание Кутеинского игумена Иоиля Труцевича и определяют 
границы даваемых ему имений, сел Костянки и Холма, с условием 
пребывать всегда в зависимости от константинопольского патриарха 
и в соединении с кутеинским монастырем, 1643 г. : документы, от-
носящиеся к истории православия в Западной России // Вестн. Зап. 
России. – Г. 5 1867, т. 4, кн. 10. – С. 18-26.
31/84

131. Челобитная Василья Даудова об отпуске, [не позже 19 фев-
раля 1690] // Летопись занятий археографической комиссии за четыре 
года. – СПб., 1871. – Вып. 5, отд. 1 : Приложения. – С. 87-90.
81/4, 929
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132. Четыре письма к королю Сигизмунду краковского кастеля-
на, князя Юрия Янушевича Збаражского о состоянии козацкого войска 
и об отношениях к нему речипосполитой, 1621-1625 г. // Сборник ле-
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коммисиею для разбора древних актов … – Киев, 1888. – С. 250-255.
76/336

133. Чин православного Львовского братства, преподанный Бере-
стейскому братству / [авт. коммент. Орест Малафеев] // Чтения в Императ. 
о-ве истории и древностей российских при Моск. ун-те. – 1848. – № 6, 
отд. 4. – С. 55-61.
81/30, 898; Строганов/1648

134. Archivum Jana Zamoyskiego kanclera i hetmana wielkiego 
koronnego. – Warszawa : druk p. Laskauera i s-ki, 1904. – 530 s.
79/357

135. Briefe und Akten zur Geschichte Wallenstein (1630-1634) : 
[in 3 t.] / Herausgegeben von Hermann Hallwich // Fontes rerum Aus-
tricarum = Österreichische Geschichts-Quellen / Herausgegeben von der  
Historischen Kommission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
in Wien. – Zweite Abtheilung : Diplomataria et acta. – Wien, 1855-1904. 

Bd. 63 : Bd. 1. – Wien : In Kommission bei Alfred Hölder ..., 1912. – 
LXXIII, [3], 742 S.

Bd. 64 : Bd. 2. – XVI, [2], 799, [1] S.
Bd. 65 : Bd. 3. – XXVII, [3], 799, [1] S.
66/207

136. Documente privitóre la istoria românilor … – Bucuresci, 1876-
1938.

Vol. III : 1576-1599. – 1880.– [4], XXX, [2], 600 p.
Vol. IV, pt. 1 : 1600-1649. – 1882. – [8], XXXVI, 708 p.
Vol. IV, pt. 2 : 1600-1650. – 1884. – [8], XL, 686 p.
Vol. V, pt. 1 : 1650-1699. – 1885. – [8], XXII, 406 p.
Suplement I, vol. 1 : 1518-1780. – 1886. – [12], LXXI, [1], 

1003, [1] p.
71/226
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137. Dwanaście listów przeciw poparciu uwag nad zyciem Jana 
Zamoyskiego w roznych materyach politycznycyh podane. – [S. l.], 1791. – 
198 s.
a/25804

138. Kodex dyplomatyczny Polski obejmujący przywileje królów 
polskich, wielkich książąt litewskich, bulle papieskie ... = Codex diplo-
maticus Poloniae, quo continentur privilegia regum Poloniae, magnorum 
ducum Lituaniae, bullae pontificum ... : [in 3 t.] / wydany za staraniem 
i pracą Leona Rzyszczewskiego i Antoniego Muczkowskiego ... wzboga- ... wzboga-... wzboga-
cony przypisami aż do Nr. CVII przez Antoniego Zygmunta Helcel ... – 
W Warsawie : druk. Stanisława Strąbskiego, 1847-1858.

T. 1. – 1847. – [5], XXIII, 367, [1], LXXII, 8 s. : il.
T. 2, cz. 1. – 1848. – [4], V, [1], XXIII, [1], 477, [1] s. : il.
T. 2, cz. 2. – 1852. – [12], XVII, [1], 479-981, [7] s.
T. 2, cz. 3. – 1853. – [8], CLXXXVIII s.
T. 3. – 1858. – [4], XVII, [1], 487, LXVI, [2] s.

76/198

139. Legationes Alexandrina et Ruthenica ad Clementem VIII, 
pont max. pro unione et communione cum sede apostolica Anno domini 
M. D. XCV die januarii et 23 decembris. Nunc separatim exusae studio 
Augustini ex principibus Galitzinorum. – Parisiis [Paris] : apud B. Du-
part …, 1860. – [8], XI, [1], 130 p.
a/20924

140. Pisma polityczne z czasów pierwszego beskrólewia / wydał Jan 
Czubek. – Kraków : nakładem Akademii umiejętności …, 1906. – XXXVII, 
765, [1] s.
79/656

141. Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten 
Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Auf Veranlassung seiner königlichen 
Hoheit des Kronprinzen von Preußen : [in 23 Bd.] – Berlin : Druck und 
Verlag von G. Reimer, 1864-1930.

Bd. 7 : Politische Verhandlungen. Bd. 4 / herausgegeben von  
B. Erdmannsdörffer ... – 1877. – [8], 834 S.
66/300
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XVII веке : [в 4 т.] / составил Самоил Величко, бывший канцелярист 
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143. Величко, С. Сказаніє о войне козацкой з поляками / Самоїл 
Величко // Пам’ятки українського письменства. – У К. : з друк. Укр. 
акад. наук, 1926. – XVI, 268 c., 8 арк. фототип.
76/1404

144. Ганновер, Н. Богдан Хмельницкий : летопись еврея-
современника ... о событиях 1648-1653 гг. в Малороссии ... / Натан 
Ганновер ; пер. с древне-евр. Соломона Манделькерна. – Одесса : Рус. 
тип. (Исааковича), 1878. – 68 c.
76/3207

145. Грабянка, Г. Летопись Гадячского полковника Григория Гра-
бянки … – Киев : в унив. тип., 1853. – [4], XXIX, [2], IV, [4], 374, VI с.
76/233

146. Добромильская летопись // Сборник летописей, относящих-
ся к истории Южной и Западной Руси, изданный коммисиею для раз-
бора древних актов … – Киев, 1888. – С. 239-240.
76/336

147. Киевская летопись (1241-1621) // Сборник летописей, от- // Сборник летописей, от-
носящихся к истории Южной и Западной Руси, изданный коммисиею 
для разбора древних актов … – Киев, 1888. – С. 71-92.
76/336
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148. Краткое историческое описание о Малой России до 
1765 года … / вступ. ст. О. Бодянского // Чтения в Императ. о-ве исто-
рии и древностей российских при Моск. ун-те. – 1848. – № 6, отд. 2. – 
[4], 56, VI, 50 с.
81/30, 898; Строганов/1648

149. Летописец русский (Московская летопись) / [коммент. 
А. Н. Лебедева] // Чтения в Императ. о-ве истории и древностей рос-
сийских при Моск. ун-те. – 1895. – Кн. 3, отд. 1. – IV, 190 с.
81/30, 898

150. Летописец русский (Московская летопись) / приготовил к 
изданию … А. Н. Лебедев. – М. : унив. тип., 1895. – IV, 189, [1] с.
б/32588

151. [Летописец русской от пришествия Рюрика до кончины царя 
Иоанна Васильевича : [в 5 ч.] / издал Н[иколай] Л[ьвов]. – [СПб.] : 
[тип. Горного училища], [1792].

Ч. 3. – 438 с.
Воронцов/11688

Ч. 4. – 456 с.
Ч. 5. – 315 с.

76/345; Воронцов/11688, 13088

152. Летописец, содержащий в себе российскую историю от 
6350/852 до 7106/1598 г. то есть по кончину царя … Феодора Ивано-
вича. – [М.] : печатано в Моск. тип., 1781. – [2], 194, [2] с.
Воронцов/12990

153. Летописец, содержащий в себе российскую историю от 
6714/1206, до 7042/1534 г. – М. : печатано в Моск. тип., 1784. – [6], 
388 с.
76/1586; Воронцов/12988

154. Летописец, содержащий в себе российскую историю от 
6350/852 до 7106/1598 г. – М. : печатано в Cинод. тип., 1819. – [2], 
230 с.
76/1586
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155. Летопісціле църіі Молdовіі : [ын 3 т.] / пγбліте пеnтрγ 
îнтъĭашĭ dатъ de М. Когълniчеаnγ … – Iaшiĭ : ла таоте лiбрерiiле, 1845-
1852.

Т. 1. – 1852. – [4], XXXVIII, [2], 355, [1], 126, [4], IV с.
Т. 2. – 1845. – [4], 464, [4] c.
T. 3. – 1846. – 328, [4] c.

Строганов/2072

156. Летопись или описание краткое знатнейших действ и случае, 
что в котором году деялось в Украины малороссийской обеих сторон 
Днепра и кто именно когда гетманом был казацким (1506-1737) // 
Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси, 
изданный коммисиею для разбора древних актов … – Киев, 1888. – 
С. 1-69.
76/336

157. Летопись Львовского кармелитского монастыря (1648-
1676) // Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Запад- // Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Запад-
ной Руси, изданный коммисиею для разбора древних актов … – Киев, 
1888. – С. 241-245.
76/336

158. Летопись Львовского ставропигиального братства, по древ-
ним документам составленная Дионисием Зубрыцким / пер. с пол. 
И. Боричевский // Журн. М-ва нар. просвещения. – 1849. – Ч. 62, 
отд. 2. – С. 58-99, 131-163 ; 1850. – Ч. 66, отд. 2. – С. 61-96, 121-146 ; 
1850. – Ч. 67, отд. 2. – С. 1-43.
206/28, 28а; Строганов/7484

159. Летопись о многих мятежах и о разорении Московского го-
сударства от внутренних и внешних неприятелей … по преставлении 
царя Иоанна Васильевича ; а паче о межгосударствовании по кончине 
царя Федора Иоанновича … : собрано из древних тех времен описа-
ниев. – В СПб. : [тип. Сухопутн. кад. корпуса], 1771. – [4], 386, [6] с.
Воронцов/5169, 6625



196

Історія України в книжкових пам’ятках XVI-XVII ст.

160. Летопись Подгорецкого монастиря / [авт. вступ. ст. Мирон] // 
Киев. старина. – 1890. – Т. 30. – С. 121-128.
81/94, 466

161. Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкого и о 
междоусобиях, бувших в Малой России по его смерти. Доведена про-
должениями до 1734 года. – М. : в унив. тип., 1846. – II, [2], 152, VI с.
79/400

162. Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкого и о 
междоусобиях, бувших в Малой России по его смерти. Доведена про-
должениями до 1734 года / [авт. вступ. ст. и коммент. : П. Кулиш, О. Бо-
дянский] // Чтения в Императ. о-ве истории и древностей российских при 
Моск. ун-те. – 1846. – № 1, отд. 2. – [2], II, 72 c. ; № 2, отд. 2. – С. 73-152.
81/30, 898; Строганов/1648, 1648а

163. Летопись Самовидца по новооткрытым спискам с приложе-
ним трех малороссийских хроник : Хмельницкой, «Краткого описания 
Малороссии» и «Собрания исторического» / издана Киевскою времен-
ною коммиссиею для разбора древних актов. – Киев : в тип. К. Н. Ми-
левского …, 1878. – [4], XVIII, 81, [1], 468, [4] с.
76/83, 3721

164. Межигорская летопись (1608-1700) // Сборник летописей, 
относящихся к истории Южной и Западной Руси, изданный комми-
сиею для разбора древних актов … – Киев, 1888. – С. 93-99.
76/336

165. Полное собрание русских летописей : [в 43 т.] / издан-
ное … Императорскою Археографическою коммиссиею. – СПб., 
1846-1949.

Т. 6 : VI. Софийские летописи. – СПб. : в тип. Эдуарда Праца, 
1853. – [4], 358, [2] с., 1 л. факс.
76/258, 258а; Строганов/1248

Т. 8 : VII. Продолжение летописи по Воскресенскому списку. – 
СПб. : в тип. Эдуарда Праца. – 1859. – VIII, 301, [3] с., 2 л. факс.
76/258, 258а, 258с; Строганов/1248
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Т. 11 : VIII. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или 
Никоновской летописью. – СПб. : тип. И. Н. Скороходова, 1897. – VII, 
[1], 254 c.
76/258, 258а

Т. 12 : VIII. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или 
Никоновской летописью. – СПб. : тип. И. Н. Скороходова, 1901. – VI, 
266 c.
76/258, 258а

Т. 13, 1-я половина : VIII. Летописный сборник, именуемый Пат-
риаршею или Никоновскою летописью. – СПб. : тип. И. Н. Скороходо-
ва, 1904. – VI, 302 c.
76/258, 258а; Петрунь/2336

Т. 13, 2-я половина : I. Дополнение к Никоновской летописи. 
II. Так называемая Царственная книга. – СПб. : тип. И. Н. Скороходова, 
1906. – VIII, c. 303-532, [8] л. факс.
76/258, 258а

Т. 14, 1-я половина : I. Повесть о честном житии царя и великого 
князя Феодора Ивановича всея Руссии. II. Новый летописец. – СПб. : 
тип. М. А. Александрова, 1910. – [4], 154 c.
76/258, 258а

Т. 14, 2-я половина : Указатель к Никоновской летописи (IX-
XIV ст.). – Птг. : тип. М-ва земледелия, 1918. – [6], 285, [3] c.
76/258

Т. 17 : Западнорусские летописи. – СПб. : тип. М. А. Алексан- 17 : Западнорусские летописи. – СПб. : тип. М. А. Алексан-
дрова, 1907. – [2], XIV, 648, [4] c.
76/258, 258а

Т. 18 : Симеоновская летопись. – СПб. : тип. М. А. Александро- 18 : Симеоновская летопись. – СПб. : тип. М. А. Александро-
ва, 1913. – [2], III, [1], 316 c.
76/258, 258а

Т. 20, 1-я половина : Львовская летопись. Ч. 1. – СПб. : тип. 
М. А. Александрова, 1910. – IV, 418 c.
76/258, 258а

Т. 20, 2-я половина : Львовская летопись. Ч. 2. – СПб. : тип. 
М. А. Александрова, 1914. – [2], 419-686 c.
76/258

Т. 22 : Русский хронограф. Хронограф редакции 1512 года. Ч. 1. – 
СПб. : тип. М. А. Александрова, 1911. – [2], VII, [1], 568, [2] c.
76/258, 258а
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Т. 24 : Типографская летопись. – Птг. : 2-я Гос. тип., 1921. – [2], 
III, [1], 271, [1] c.
76/258

Указатель к осьми томам полного собрания русских летописей / 
изданных … Археографическою коммиссиею. – СПб. : в тип. Эдуарда 
Праца, 1868. – Т. 1. – VI, [4], 459, [9] c.
76/258, 258а

Указатель к первым осьми томам полного собрания русских 
летописей / изданных … Археографическою коммиссиею. – СПб. : 
тип. Гл. упр. уделов, 1898. – Отд. 1 : Указатель лиц (А-Ф). – [6], II, 459, 
397, [1], XXVIII c.
Петрунь/2336

[Указатель к первым осьми томам полного собрания русских 
летописей / изданных … Археографическою коммиссиею. – [СПб.], 
[1907]. – [Отд. 2. : Указатель географический (А-Ф)]. – [2], 576, XIII, 
[1] c.
76/258

166. Русская летопись по Никонову списку, изданная под смотре-Русская летопись по Никонову списку, изданная под смотре-
нием Императорской академии наук : [в 8 ч.]. – СПб. : при Императ. 
акад. наук, 1768-1792.

Ч. 3 : До 1362 года. – 1786. – [4], 220 с.
Воронцов/4829

Ч. 4 : До 1407 года. – 1788. – [4], 318 с.
Ч. 5 : С 1407 по 1462 год. – 1789. – [4], 290 с.
Ч. 6 : До конца 1534 года. – 1790. – [4], 261, [1] с.
Ч. 7 : По 1598 год. До преставления царя Федора Ивановича. – 

1791. – [4], 359, [1] c.
Ч. 8 : С 1583 до 1630 года. – 1792. – [2], 18, 265 c.

76/187, 187а; Воронцов/13188

167. Русский времянник, сиречь Летописец, содержащий российскую 
историю от 6370/862 лета до 7189/1681 лета : в 2 ч. – М. : Синод. тип., 
1790. – Ч. 1. – 298 с.
Воронцов/12989
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168. Софийский временник, или русская летопись с 862 по 
1534 год : [в 2 ч.] / издал Павел Строев. – М. : в тип. Семена Селива-
новского, 1820-1821.

Ч. 1 : С 862 по 1425 год. – 1820. – XXIV, 456, [2] с.
Ч. 2 : С 1425 по 1534 год. – 1821. – [2], VII, [1], 495, [3] c.

76/197, 1464; Воронцов/8543

169. Супральская рукопись, содержащая Новгородскую и Киев-Супральская рукопись, содержащая Новгородскую и Киев-
скую сокращенные летописи. – М. : в Синод. тип., 1836. – XXIV, [2], 
172, 32 с., 2 л. литогр.
76/164, 164а, 164в; б/32304; Воронцов/13185

170. Царственный летописец, содержащий российскую историю 
от 1114 году, то есть от начала царствования великого князя Владими-
ра Всеволодовича Мономаха до 1472 году, то есть до покорения нового 
рода под власть великого князя Василья Ивановича, после учиненного 
бунту в Новгороде происками Марфы посадницы и ея детей. – СПб. : 
тип. при Императ. акад. наук, 1772. – [8], 439 с.
Воронцов/7539, 13192

171. Юзефович, Я. Летопись событий, составленная в южной 
Руси Львовского каноника Яна Юзефовича (1624-1700) // Сборник ле- // Сборник ле-
тописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси, изданный 
коммисиею для разбора древних актов … – Киев, 1888. – С. 113-212.
76/336

172. Bielski, J. Dalszy ciąg kroniki polskiéj zawierającéj dzieje od 
1587 do 1598 r. / Bielski Joachim ; wyd. i przedm. F. M. Sobieszczańskie- r. / Bielski Joachim ; wyd. i przedm. F. M. Sobieszczańskie-r. / Bielski Joachim ; wyd. i przedm. F. M. Sobieszczańskie- / Bielski Joachim ; wyd. i przedm. F. M. Sobieszczańskie-Bielski Joachim ; wyd. i przedm. F. M. Sobieszczańskie- ; wyd. i przedm. F. M. Sobieszczańskie-wyd. i przedm. F. M. Sobieszczańskie- M. Sobieszczańskie-M. Sobieszczańskie- Sobieszczańskie-Sobieszczańskie-
go. – Warszawa : nakładem i drukiem S. Orgelbranda …, 1851. – [6], CVI, 
811, [1] s. : il.
79/103

173. Bielski, J. Widok Krolestwa Polskiego ze wszystkiemi woiewo-
dztwami, xięstwy y ziemiami, monarchami y monarchiniami, iako też mo-
narchow tychże y monarchin prawami, Rzeczypospolitey stanami y tychże 
stanow urzędami y uroczystemi seymikow, seymu, senatu rad, związkow, 
okazywań, pospolitego ruszenia, sądow, skarbu, woysk, w pokoiu, y woy-
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nie zabawami. W krotkim zgoła, á rzeczywistym duchownego y swieckiego 
rządu opisie, rodowitym ięzykiem polskim szkolney polskiey szlachetney 
młodzi wystawiony / Przez X. Iana Bielskiego ... – [Poznań] : w drukarni 
J. K. Mci. Collegium Poznanskiego Societatis Jesu, 1763. – T. 1, кs. 2. – 
1763. – [2], 355, [13] s.
71/3106

174. Bielski, M. Kronika polska … : [w 9 cz.] / Marcin Bielski. –  
W Warszawie : w drukani A. Gałęzowskiego i komp., 1829-1833. – (Zbiór 
pisazow polskich).

Cz. 4, t. 11. – 1829. – [6], XXIII, [1], 277, [1] s.
Cz. 4, t. 12. – 1830. – [2], 238 s., 2 tab.
Cz. 5, t. 13. – 1830. – 233 s.,: 2 ryc.
Cz. 5, t. 14. – 1830. – 252 s.
Cz. 5, t. 15. – 1830. – 240 s.
Cz. 5, t. 16. – 1830. – 240 s.
Cz. 6, t. 17. – 1832. – 251, [1] s.
Cz. 6, t. 18. – 1832. – 233, [1] s., 1 ryc.
Cz. 7, t. 19. – 1833. – 205, [1] s.

79/152

175. Długosz, J. Joannis Długossi seu Longini, ... Historiae polonicae 
libri XII, quorum sex posteriores nondum editi : [in 2 t.] / nunc simul cum 
prioribus ex m[anu]scripto rarissimo in lucem prodeunt ex bibliotheca et 
cum praefatione Henrici L. B. ab Huyssen, ... Praemittitur, praeter vitam 
autoris et doctorum de eo testimonia, Samuelis Joachimi Hoppi schediasma 
de scriptoribus historiae polonicae, plurimis annotationibus auctum Gabri-
elis Groddeckii ... –  Leipzig : sumptibus Ioannis Ludovici Gleditschii et 
Mauriti Georgii Weldmanni, 1711-1712.

T. 1. – 1711. – [38] p., 160 col., [8] p., 1168, 812 col.
T. 2. – 1712. – [7], LVII, [2] p., 1232 col., [4] p., 1944 col., [36] p.

79/56, 1166

176. Długosz,  J. Joannis Dlugossii senioris canonici Cracoviensis 
Opera omnia : [in 14 t.] / cura Aleksandri Przezdziecki edita. – Cracoviae 
[Kraków] : e typographia epheridum “Czas” Fr. Kluczycki & soc., 1867-
1887.
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T. 6 = T. 5, ks. XII : Jana Długosza Kanonika Krakowskiego Dziejów 
polskich ksiąg dwanaście / przekład Karola Mecherzyńskiego. – W Krako-
wie : w drukarni “Czasu” W. Kirchmayera, 1870. – [8], 662, XXIV s.

T. 10 : Historiae Polonicae : libri XII ... / instruxit Ignatus Żegota  
Pauli ..., 1873. – T. 1, lib. I-IV. – [6], XII, 565, [1] р.

T. 11 : T. 2, lib. V-VIII. – 1873. – [4], 545, [1] р.
T. 12 : T. 3, lib. IX-X. – 1876. – [4], 595 р.
T. 13 : T. 4, lib XI-XII. – 1877. – [4], 733, [1] р.
T. 14 : Т. 5, lib. XII (XIII). – 1878. – [4], 702 р.

79/1184

177. Kraus, G. Siebenbürgische Chronik des Schässburger 
Stadtschreibers Georg Kraus, 1608-1665. T. 1-2. // Fontes rerum 
Austricarum = Oesterreichische Geschichts-Quellen / herausgegeben 
von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften in Wien. – Erste Abtheilung : Scriptores. – Wien : aus der 
Kaiserlich-Königlichen Hof–und Staatsdruckerei, 1855-1904.

Bd. III : T. 1. – 1862. – VII, [1], 385 S.
Bd. IV : T. 2. – 1864. – CII, [1], 444 S.

66/207

178. Kronika, aliti szpomenek vszega szveta vekov, Vudvadela 
Razredyen, koterih pervi : od pochetka szveta do Kristussevoga Narojenya ; 
drugi : od Kristussevoga porojenya do izpunenya leta 1745. Szlosen, y na 
szvetlo dan po Paulu Vitezovichu, zlatomu vitexu, y pervomu Horvatszkoa 
orszaga stampare. – Zagreb : pri Cajetanu Härlu, Horvatszkoga Orszaga 
Stamporu, 1759. – 240 s.
71/81

179. Orzechowski, S. Kroniki polskie od zgonu Zygmunta I-go / 
Stanisław Orzechowski ; ed. Tadeusza Mostowskiego. – W Warszawie :  
w drukarni Nro 646 przy Nowolipiu, 1805. – 267, [1] s.

Содерж. : Górnicki, Ł. Dzieie w Koronie Polskiey z przytoczeniem 
niektórych postronnych rzeczy, od roku 1538, aż do roku 1572, którego król 
Zygmunt August umarł / przez Łukasza Górnickiego … – W Warszawie : 
w drukarni Nro 646 przy Nowolipiu, 1805. – S. 269-482.
Петрунь/860
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180. Latopisiec Litwy i kronika ruska … / staraniem i pracą Ignacego 
Daniłowicza … – W Wilnie : nakładem i drukiem Antoniego Marcinow- – W Wilnie : nakładem i drukiem Antoniego Marcinow-W Wilnie : nakładem i drukiem Antoniego Marcinow- : nakładem i drukiem Antoniego Marcinow-nakładem i drukiem Antoniego Marcinow-
skiego, 1827. – [2], 328 s.
76/23

181. Schedel, H. Liber Chronicarum / Hartman Schedel. – Nürnberg : 
Anton Korberger, 12.II.1493. – [20], CCXCIX, [1], [6] f. : ill. 
55/448

182. Stryjkowski, M. Kronika polska, litewska, żmudzka a wszystkiej 
Rusi Macieja Stryjkowskiego : [w 2 t.] / przedm. Mikołaja Malinowskiego ; 
Ignacego Daniłowicza ...  –  Wydanie nowe, będące dokładnem powtór-
zeniem wydania pierwotnego królewieckiego z roku 1582 … – Warszawa : 
nakład Gustawa Leona Glücksberga …, 1846.

T. 1. – [4], XLVIII, 392 s.
T. 2. – [4], 568 s.

79/1787; Петрунь/863

183. Vitezovich, P. Kronika aliti szpomenek szweta vekov … / P. Vi- Vi-Vi-
tezovich. – Zagreb : Härlu, 1759. – 240 s.
71/81

2.2. Джерела особового походження

184. Бельский, С. Дневник 1609 года, Самуила Бельско-
го / предисл. М. Оболенского // Чтения в Императ. о-ве истории и 
древностей российских при Моск. ун-те. – 1848. – №. 6, отд. 3. – II, 
24 с.
81/30, 898; Строганов/1648

185. Берында, П. Лексикон славено-росский. Имен толкова-
ние … / Памва Берында. – [2-е изд.]. – Кутеин : тип. Общежительного 
монастыря Кутеинского, 1653. – [1], 324 с.
Григ. Слов./28

186. Боплан, Г. Л. де. Описание Украины / Гийом Левассер де 
Боплан. – СПб. : в тип. Карла Крайя, 1832. – XX, 179 с., 6 табл.
79/210; Строганов/2524
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187. Боплан, Г. Л. де. О Крыме и украинских казаках в XVII веке / 
Гийом Левассер де Боплан // Северный архив. – 1825. – № 11. – 
С. 321-333.
Воронцов/13261

188. Бедствие времен. В память бедствий, постигших евреев в 
408 и 409 (1648 и 1649) г. (в Украйне, Подолии, Литве и Белоруссии) 
от соединенных бунтовщиков (под начальством Богдана Хмельниц-
кого) / составлено Егошию, сыном львовского раввина … печатано в 
Венеции 416 (1656) … ; переведено М. Берлиным … // Чтения в Импе-
рат. о-ве истории и древностей российских при Моск. ун-те. – 1859. – 
Кн. 1, отд. 4. – [4], IV, 15, [1] с.
Воронцов/4763

189. Гейденштейн, Р. Записки о Московской войне (1578-1582) / 
Рейнгольд Гейденштейн. – СПб. : тип. М-ва внутр. дел, 1889. – [4], 
LXXXVI, 309, [3] c., 28 стб., [2] с.
76/399

190. Герберштейн, С. фон. Записки о Московии барона Гербер-
штейна / Сигизмунд фон Герберштейн ; с лат. базельского изд. 1556 г. 
пер. И. Анонимов … – СПб. : в тип. В. Безобразова и комп., 1866. – [2], 
V, [1], 229, [1], XIV с.
76/202; Петрунь/198; Строганов/1705

191. Герберштейн, С. фон. Записки о Московитских делах … / 
Сигизмунд фон Герберштейн ; введ., пер. и прим. А. И. Малеина. – 
СПб. : изд. А. С. Суворина, 1908. – [6], XLII, [16], 250 c.
76/570; Петрунь/947

192. Гордон, П. Дневник генерала Патрика Гордона, веденный 
им во время его шведской и польской службы от 1655 до 1661 г. и 
во время его пребывания в России от 1661 до 1699 г. / [пер. с нем. 
М. Н. Салтыковой] // Чтения в Императ. о-ве истории и древностей 
российских при Моск. ун-те.

1891. – Кн. 4, отд. 2. – 236 с.
81/30
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1892. – Кн. 3, отд. 3. – 194 с.
81/30, 898

1892. – Кн. 4, отд. 3. – 197-244, [2] с.
81/30

193. Д'Асколи, Э. Д. Описание Черного моря и Татарии, 1634 / 
Эмиддио Дортелли д'Асколи. – Одесса : Экон. тип. и литогр., 1902. – 
86 с.
Петрунь/2542

194. Д’Асколи, Э. Д. Описание Черного моря и Татарии ... 1634 / 
Эмиддио Дортелли Д’Асколи ; пер. Н. Н. Пимена ; [прим. А. Л. Бертье-
Делагард] // Зап. Одес. о-ва истории и древностей. – 1902. – Т. 24, 
отд. 2 : Материалы. – С. 89-180.
8/2, 3

195. Д'Асколи, Э. Д. Описание Черноморья, составленное Эмид-
дием д’Асколи в 1634 г. / [авт. вступ. ст. Н. П. Дашкевич]. – Киев : тип. 
Императ. ун-та св. Владимира, 1891. – [2], XI, 46 с.
Петрунь/2697

196. Два письма Б. Хмельницкого к П. Сапеге, воеводе Вилен- Хмельницкого к П. Сапеге, воеводе Вилен-
скому, гетману Литовскому / [коммент. Н. В. С-ко] // Киев. старина. – 
1885. – Т. 11. – С. 196-198.
81/94, 466

197. Двенадцать писем, отправленных Богданом Хмельницким 
к магистрату города Львова во время осады этого города русскими и 
козацкими войсками в 1655 году // Сборник летописей, относящихся к 
истории Южной и Западной Руси, изданный коммисиею для разбора 
древних актов … – Киев, 1888. – С. 259-264.
76/336

198. Дневник похода против козаков запорожских (1625) // Сбор-
ник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси, 
изданный коммисиею для разбора древних актов … – Киев, 1888. – 
С. 266-272.
76/336
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199. Дневные записки святого Димитрия митрополита Ростов-
ского, в собственноручно писанной им книге, к Киевопечерскому кни-
гохранилищу принадлежащей, списания // Древняя российская вив-
лиофика … / изданная Николаем Новиковим. – Изд. 2-е. – М. : в тип. 
компании типографической, 1791. – Ч. 17. – С. 1-108.
76/114, 114а

200. Евлашевский, Ф. Дневник новгородского подсудка Федо-
ра Евлашевского (1564-1604 года) / Ф. Евлашевский ; [авт. вступ. ст. 
В. Антонович] // Киев. старина. – 1886. – Т. 14. – С. 124-160.
81/94, 466

201. Записка про банатських Запорожців / [авт. передм. 
М. Грушевський] // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. – 1911. – Т. 101. – 
С. 134-143.
21а/203

202. Житие и хождение в Иерусалим и Египет казанца Ва-
силия Яковлева Гагары, 1634-1637 гг. / под ред. С. О. Долгова. –  
[Б. м., 1891]. – 102 с.
10/342

203. Иннокентий, Гизель.* Синопсис, или краткое описание от 
различных летописцев о начале славенороссийского народа и о перво-
начальных князей … града Киева, о житии … великого князя Киевско-
го и всея России, первейшего самодержца Владимира … – [Киев] : в 
Лавре Киево-Печерской по благославлению Иннокентия Гизеля изо-
браженная, 1678. – 1 тит. л., 1-127, [1], [1]-[5] = 135 с.
76/2087

204. Иннокентий, Гизель. Синопсис или краткое описание от 
различных летописцев о начале славенского народа, о первых Киев-
ских князьях, и о житии … князя Владимира …, о его наследниках, 

*  Согласно современным исследователям, Иннокентий (Гизель) был редактором ле-
тописного текста, авторство которого приписывается Феодосию (Софоновичу) или 
П. Кохановскому (см. Мыцык Ю. А. Украинские летописи XVII века. – Днепропе-
тровск, 1979. – С. 25-28). Предыдущ. изд. гражданской печати 1714-1798 гг. см. : 
Быкова и Гуревич. Описание 1, 113, 299, СК XVIII, 2506-2512.
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даже до … царя Феодора Алексеевича … – В СПб. : при Императ. 
акад. наук, 1810. – 238 с.
76/49

205. Иностранные сочинения и акты, относящиеся до России : 
[в 4 ч.] / собр. М. Оболенский. – М. : в унив. тип., 1847-1848.

[Ч.] 1 : Tragoedia Demetrio-moscovita = История достопамятных 
проишествий, случившихся со Лже-Дмитрием и о взятии шведами 
Великого Новгорода / сочинение Матвия Наума, 1614 года. – 1847. – 
[2], III, [5] 28 c.

[Ч.] 4 : Повествование о Дмитрии самозванце / собр. Бареццо 
Барецци. – 1848. – [4], VI, [2], 22, [2], 23, [1] c.
76/84

206. Иовий, П. Книга о посольстве, отправленном Василием 
Ивановичем … к папе Клименту VII … / Павел Иовий Новокомский ; 
пер. с лат. М. Михайловского // Библиотека иностранных писателей 
о России … / трудами В. Семенова. – СПб. : в тип. III отд. собств. 
е. и. в. канцелярии, 1836. – Отд. 1, т. 1, [ч. 4]. – 93 с.
76/21, 21а

207. Иовий, П. Книга о московитском посольстве / Павел Иовий 
Новокомский ; введ., пер. и примеч. А. И. Малеина // Записки о моско-
витских делах. – СПб. : изд. А. С. Суворина, 1908. – С. 251-275.
76/570; Петрунь/947

208. Историческое известие о Киевской Академии ... // Древ-
няя российская вивлиофика ... / изданная Николаем Новиковим. – 
Изд. 2-е. – М. : в тип. компании топографической, 1791. – Ч. 16. – 
С. 282-295.
78/114

209. Киев в разные годы своего существования по описанию со-
временников и очевидцев // Киев. епарх. ведомости. Отд. 2. – 1874. – 
1 июля (№ 13). – С. 346-360 ; 16 июля (№ 14). – С. 384-397 ; 1 авг. 
(№ 15). – С. 415-430 ; 16 сент. (№ 18). – С. 515-524.
9/144
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210. Коллинс, С. Нынешнее состояние России, изложенное в 
письмах к другу, живущему в Лондоне … / Самюэль Коллинс ; пер. с 
англ. Петра Киреевского // Чтения в Императ. о-ве истории и древно-
стей российских при Моск. ун-те. – 1846. – №. 1, отд. 3. – VII, 47 с.
81/30, 898; Строганов/1648 

211. Контарини, А. Путешествие Амвросия Контарини, пос-
ла … Венецианской республики к … персидскому государю Узун-
Гассану, совершенное в 1473 г. / пер. с итал. В. С. // Библиотека ино-
странных писателей о России … / трудами В. Семенова. – СПб. : в тип. 
III отд. собств. е. и. в. канцелярии, 1836. – Отд. 1, т. 1, [ч. 2.]. – 192, 
[2], 179-192 с.
76/21, 21а

212. Копия с письма его милости, отца протопопа Чернобыль-
ского, 22 янв. 1654 г. // Чтения в Императ. о-ве истории и древностей 
российских при Моск. ун-те. – 1861. – Кн. 3, отд. 5. – С. 5-8.
Воронцов/4763

213. Краткое историческое описание о Малой России до 
1765 года … / [вступ. ст. : О. Бодянского, П. Кулиша] // Чтения в Импе-
рат. о-ве истории и древностей российских при Моск. ун-те. – 1848. – 
№ 6, отд. 2. – [4], 56, VI, 50 с.
81/30, 898; Строганов/1648

214. Крижанич, Ю. 1674 год. Толкование исторических проро-
честв / Юрий Крижанич // Собрание починений / [авт. вступ. ст. М. Со-
колова]. – М. : унив. тип., 1891. – Вып. 2. – XIV, 122 c. : 2 л. фототип.
26/1792

215. Крижанич, Ю. Малорусские козаки между Россией и Поль-
шей в 1659 году по взгляду на них серба Юрия Крижанича / [авт. 
вступ. ст. П. Кулиш] // Чтения в Императ. о-ве истории и древностей 
российских при Моск. ун-те. – 1876. – Кн. 3, отд. 5. – С. 112-124.
81/30



208

Історія України в книжкових пам’ятках XVI-XVII ст.

216. Курбский, А. М. Сказания князя Курбского / Андрей Михай-
лович Курбский ; под ред. Н. Устрялова. – СПб., 1833. – Ч. 1 : История 
Иоанна Грозного. – [2], LXV, [2], 316 c., 1 л. табл., 2 л. литогр. ; Ч. 2 : 
Переписка с Иоанном и другими лицами. – [6], 378 с., 3 л. литогр.
76/17; Воронцов/12288

217. Курбский, А. М. Сказания князя Курбского / Андрей Ми-
хайлович Курбский ; под ред. Н. Устрялова. – Изд. 2-е, испр. и 
доп. – СПб. : тип. Императ. акад. наук, 1842. – XLIII, [3], 506, [2] с., 
1 л. грав, 1 л. пл., 1 л. к.
76/17а

218. Курбский, А. М. Сказания князя Курбского / Андрей Ми-
хайлович Курбский ; под ред. Н. Устрялова. – Изд. 3-е, испр. и доп. – 
СПб. : тип. Императ. акад. наук, 1868. – XLIV, 458, [2] с., 2 л. грав.
б/32870; 76/17в, 17с

219. Лассота, Э. Путевые записки : отправленный Римским им-
ператором Рудольфом II к запорожцам в 1594 г. / Эрих Лассота ; [пер. 
и примеч. Ф. Бруна]. – СПб. : П. П. Меркульев, 1873. – 95 с.
79а/281, 1941

220. Лызлов, А. Скифская история … / из разных иностранных исто-
риков, паче же из российских верных историй и повестей … от Андрея 
Лызлова … сложена и написана лета 1692 ; издана Николаем Новико-
вым. – Изд. 2-е. – М. : в тип. компании типографической, 1787. – [8], 106, 
223, [3], 196 с.
78/174

221. Лызлов, А. Скифская история … / от разных иностранных исто-
риков, паче же из российских верных историй и повестей … от Андрея 
Лызлова … сложена и написана лета 1692 ; … издана Николаем Новико-
вым. – В СПб. : [тип. Сухопутного кадетского корпуса], 1776. – Ч. 1. – 
[8], 166, [2] с.
Воронцов/4533, 128944
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222. Майерберг, А. Путешествие в Московию барона Августина 
Майеберга … и Горация Вильгельма Кальвуччи … к царю и великому 
князю Алексею Михайловичу в 1661 … / предисл. О. Бодянского. – 
М. : в унив. тип. (М. Катков), 1874. – VII, 216, XXVIII, [2] с.
78/3357

223. Майерберг, А. Путешествие в Московию барона Августина 
Майерберга, … и Горация Вильгельма Кальвуччи … к царю и велико-
му князю Алексею Михайловичу в 1661 … / предисл. О. Бодянского // 
Чтения в Императ. о-ве истории и древностей российских при Моск. 
ун-те. – 1873. – Кн. 3, отд. 4. – [4], VII, 104 c.
81/30, 898

224. Маржерет, Ж. Исторические записки, содержащие в себе 
повествование о … проишествиях, случившихся в царствование пяти 
государей, как-то : Иоанна Василевича Грозного, сына его Феодора 
Иоанновича, Бориса Феодоровича Годунова, Лжедмитрия и Василя 
Ивановича Шуйского, начиная с 1590 по 14-е сентября 1606 года … / 
сочиненное очевидцем Маржеретом … – М. : в тип. Лазаревых ин-та 
вост. яз., 1830. – 248 с.
Воронцов/13015

225. Масса, И. Сказания Массы и Геркмана о смутном веремени 
в России / изд. Археографической коммиссии. С приложением порт-
рета Массы, плана Москвы (1606 г.) и дворца Лжедмитрия I. – СПб. : 
тип. К. Замысловского ..., 1874. – [2], VI, 362, [2], VII, [1] с.

Шильдер/2880

226. Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси / пер. 
К. Мельник ; под ред. В. Антоновича. – Киев : тип. Г. Т. Корчак-
Новицкого, 1890-1896.

Вып. 1 : (XVI ст.) Михаил Литвин, Б. де Виженер, Л. Горецкий, 
Э. Ляссота. – 1890. – III, 191 с.
79/270; Петрунь/2970

Вып. 2 : (первая половина XVII ст.) Ф. Евлашевский, Я. Собе-
ский. Походы 1625 и 1628 гг., С. Окольский, Г. Боплан, Б. Машкевич 
Освобождение невольников. – 1896. – [4], 438, [6] c.
79/270
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227. Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси // Киев. ста-
рина. – 1889.

Т. 25. – № 5-6, приложение. – С. 1-16.
Т. 26. – № 8, приложение. – С. 17-48, XX.
Т. 26. – № 9, приложение. – С. 49-80.
Т. 27. – № 10, приложение. – С. 81-112.
Т. 27. – № 11, приложение. – С. 113-139.

81/94, 466

228. Меховский, М. Трактат о двух Сарматиях / Матвей Мехов-
ский ; введ., пер. и коммент. С. А. Аннинского. – М. ; Л. : изд-во Акад. 
наук СССР, 1936. – X, [2], 288 с.
б/12460; Петрунь/609

229. Миллер, Л. Записки курляндского герцога гофрата Лаврен-
тия Миллера о временах Стефана Батория // Сборник материалов 
и статей по истории Прибалтийского края. – Рига : печатано в тип. 
А. И. Липинского, 1882. – Т. 4. – С. 125-194.
б/33497

230. Московский купец-паломник в г. Луцке в 1561 г. / [коммент. 
Н. Каманина] // Сборник исторических материалов, извлеченных из 
древних актовых книг Киевского центрального архива при универси-
тете св. Владимира / сост. : И. Каманин, М. Истомин. – Киев : тип. 
В. И. Завадского, 1890. – Вып. 1. – С. 1-6.
79/601

231. [О турецких походах на Чигирин, 1678-1679 гг.] // Вре-
менник Императ. Моск. о-ва истории и древностей. – 1854. – Кн. 20, 
Смесь. – С. 1-8.
81/31, 217; Воронцов/5138

232. Олеарий, А. О состоянии России в царствование Михайла 
Федоровича и Алексия Михайловича (третья книга «Путешествия» 
Олеария) / Адам Олеарий ; пер. с нем. изд. 1656 г. А. Михайлова ; [авт. 
вступ. ст. Н. Костомаров] // Архив исторических и практических све-
дений, относящихся до России / издаваемый Николаем Качаловым. – 
СПб., 1859-1861.
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1859. – Кн. 3. – VIII, 56 c.
81/33, 1167

1859. – Кн. 4. – С. 57-102.
1860. – Кн. 5. – С. 1-38.
1861. – Кн. 6. – С. 1-26.

81/33

233. Олеарий, А. Описание путешествия в Московию и через 
Московию в Персию и обратно / Адам Олеарий ; [предисл., примеч., 
указ. А. М. Ловягина]. – СПб. : изд. А. С. Суворина, 1906. – [8], X-VIII, 
[4], 528 c.
76/1488

234. Олеарий, А. Подробное описание путешествия голштинско-
го посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах / Адам 
Олеарий ; пер. с нем. Павла Барсова … – М. : в унив. тип., 1870. – [2], 
XIV, 1038, 2, 32, Х c.
91/23

235. Освецим, С. Дневник Станислава Освецима (1643-1651) // 
Киев. старина. – 1882. – Т. 1. – С. 126-151, 366-385 ; Т. 2. – С. 257-275, 
433-450.
81/94, 466

236. [Павел Алеппский]. Отрывок из путешествия Антиохийско-
го патриарха Макария в Россию в половине XVII столетия / Павел 
Алеппский ; [пер. и вступ. ст. Г. Муркоса] // Рус. обозрение. – 1895. – 
№ 5. – С. 360-374.
31/182, 1023

237. Павел Алеппский. Путешествие Антиохийского патриарха 
Макария в Россию в половине XVII века / описанное его сыном ар-XVII века / описанное его сыном ар- века / описанное его сыном ар-
хиепископом Павлом Алеппским ; пер. Г. Муркоса // Рус. обозрение. – 
1896-1898.

1896. – Т. 37, февраль. – С. 706-753.
31/182
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1896. – Т. 37, март. – С. 299-344.
31/182

1897. – Т. 43, январь. – С. 241-271.
31/182, 1023

1897. – Т. 43, февраль. – С. 874-910.
31/182, 1023

1897. – Т. 44, март. – С. 275-307.
31/182, 1023

1897. – Т. 44, апрель. – С. 689-714.
31/182, 1023

1897. – Т. 45, май. – С. 181-205.
31/182, 1023

1897. – Т. 45, июнь. – С. 621-643.
31/182, 1023

1897. – Т. 46, июль. – С. 286-307.
31/182, 1023

1897. – Т. 46, август. – С. 597-613.
31/182, 1023

1897. – Т. 47, сентябрь. – С. 172-189.
31/182, 1023

1897. – Т. 47, октябрь. – С. 785-800.
31/182, 1023

1898. – Т. 49, январь. – С. 372-393.
31/182, 1023

1898. – Т. 49, февраль. – С. 684-709.
31/182, 1023

1898. – Т. 50, апрель. – С. 639-652.
31/182, 1023

238. Павел Алеппский. Путешествие Антиохийского патриарха 
Макария в Россию в половине XVII века / описанное его сыном ар-XVII века / описанное его сыном ар- века / описанное его сыном ар-
хиепископом Павлом Алеппским ; пер. Г. Муркоса. – Искусств. сб. из 
журн. «Русское обозрение» за 1896-1898. – [248 л., разд. паг.].
76/2260

239. Павел Алеппский. Путешествие Антиохийского патриарха 
Макария в Россию в половине XVII века / описанное его сыном ар-XVII века / описанное его сыном ар- века / описанное его сыном ар-
хиепископом Павлом Алеппским ; пер. с араб. Г. Муркоса // Чтения 
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в Императ. о-ве истории и древностей российских при Моск. ун-те. – 
1896-1900.

Вып. 1 : От Алеппо до земли казаков. – 1896. – Кн. 4, отд. 2. – X, 
156 c.
81/30

Вып. 2 : От Днестра до Москвы. – 1897. – Кн. 4, отд. 3. – VI, 
202 с.
81/30, 898

Вып. 3 : Москва. – 1898. – Кн. 3, отд. 3. – IV, 208 c.
81/30, 898

Вып. 4 : Москва, Новгород и путь от Москвы до Днестра. – 
1898. – Кн. 4, отд. 2. – V, 195 c.
81/30, 898

Вып. 5 : Обратный путь. Молдавия и Валахия. Малая Азия и Си- 5 : Обратный путь. Молдавия и Валахия. Малая Азия и Си-
рия. Результаты путешествия. – 1900. – Кн. 2, отд. 3. – V, 245 c.
81/30

240. Павел Алеппский. Путешествия Антиохийского патриарха 
Макария / описанные спутником его, архидияконом Павлом Алепп- / описанные спутником его, архидияконом Павлом Алепп-
ским на арабском языке ; переведено на англ. Ф. К. Бельфуром, а с 
англ. на рус. Дмитрием Благово. Ч. 1 // Чтения в Императ. о-ве истории 
и древностей российских при Моск. ун-те. – 1875. – Кн. 4, отд. 4. – 
С. 1-20 ; 1876. – Кн. 1, отд. 4. – С. 21-48. 
81/30, 898

241. Пельгримация или путешественник честного иеромонаха 
Ипполита Вишенского, постриженца Святых страстотерпец Бориса 
и Глеба, катедри архиепископии Чернеговской, во святой град Иеру-
салим / [коммент. архимандрита Леонида] // Чтения в Императ. о-ве 
истории и древностей российских при Моск. ун-те. – 1876. – Кн. 4, 
отд. 5. – С. 16-142.
81/30, 898 

242. Письмо князя Константина Острожского, воеводы киевско-
го, к сыну его Янушу, каштеляну краковскому, 7 мая 1607 года // Киев. 
старина. – 1883. – Т. 7. – С. 477-480.
81/94, 466
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243. Письмо первое к архимандриту Киево-Печерскому Инно-Письмо первое к архимандриту Киево-Печерскому Инно-
кентию Гизелю, 1666 // Древняя российская вивлиофика ... / изданная 
Николаем Новиковим. – Изд. 2-е. – М. : в тип. компании типографиче-
ской, 1789. – Ч. 3. – С. 414.
78/114а, 1741

244. Письмо второе к Архимандриту Киево-Печерскому Инно-Письмо второе к Архимандриту Киево-Печерскому Инно-
кентию Гизелю, 1666 // Древняя российская вивлиофика … / изданная 
Николаем Новиковим. – Изд. 2-е. – М. : в тип. компании типографиче-
ской, 1789. – Ч. 3. – С. 415.
78/114а, 1741

245. Повесть о том, что случилось на украйне, как она Литвою 
закладена / [авт. вступ. ст. О. Бодянский] // Чтения в Императ. о-ве 
истории и древностей российских при Моск. ун-те. – 1848. – № 5, 
отд. 4. – [2], II, 16 с.
81/30, 898; Строганов/1648

246. Правление царя Ивана Васильевича // Древняя российская 
вивлиофика … / изданная Николаем Новиковим. – Изд. 2-е. – М. : в 
тип. компании типографической, 1791. – Т. 17. – С. 108-178.
76/114, 114а

247. Путешествие в святую землю священника Лукьянова // Рус. 
архив. – Г. 1 1866 за 1863. – Изд. 2-е. – Стб. 129-333.
81/29; Воронцов/4956, 4956а; Шильдер/1963

248. Путешествие по Литве в XV веке Жильберта де Лянуа : ма-XV веке Жильберта де Лянуа : ма- веке Жильберта де Лянуа : ма-
териалы для истории Литвы // Вестн. Зап. России. – Г. 5 1867, т. [3], 
кн. 7. – С. 38-47.
31/84

249. Пять документов рода Савичей // Киев. старина. – 1887. – 
Т. 19. – С. 153-158.
81/94, 466
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250. Род Мизко / [коммент. Д. И. Эварницкого] // Летопись 
Екатеринославской ученой архивной комиссии / под ред. … А. Си-
нявского. – Екатеринослав : тип. Губерн. земства, 1911. – Вып. 7. – 
С. 242-244.
81/148

251. Родословная роспись рода Кикиных. Грамоты и наказы, вое-
воде И. Ф. и стольнику В. П. Кикиным. – [Б. м., 18..]. – [2], 17, 78 c.
77/491

252. Сказание Авраамия Палицына / издание Императорской ар-
хеографической комиссии. – СПб. : тип. М. А. Александрова, 1909. – 
[2], III, 9-376 стб. – (Извлечено из 13-го тома «Русской исторической 
библиотеки»).
76/1026 

253. Сказание и повесть, еже содеяся в царствующем граде Мос-
кве, и о расстриге, Гришке Отрепьеве, и о похождении его / предисл. 
О. Бодянского // Чтения в Императ. о-ве истории и древностей россий-
ских при Моск. ун-те. – 1847. – № 9, отд. 2. – V, 56 c. 
81/30; Строганов/1648

254. Сказания иностранных писателей о России : [в 2 т.] / из-Сказания иностранных писателей о России : [в 2 т.] / из-
данные Археографической комиссией. – СПб. : в тип. Эдуарда Праца, 
1851-1868. 

Т. 2 : Известия голландцев Исаака Массы и Ильи Геркманна. – 
1851. – XI, [2], 176 с.
76/166

255. Сказания современников о Дмитрие Самозванце : [в 5 ч.]. – 
СПб. : в тип. Императ. рос. акад., 1831-1834.

Ч. 1 : Берова летопись московская / [авт. вступ. ст. Николай Устря-
лов]. – 1831. – XVIII, [2], 297, [19] c., 1 портр.
76/2915, 1664; Строганов/1216

Ч. 2 : Записки Геогра Паерле / [авт. вступ. ст. Николай Устря-
лов]. – 1832. – [2], XI, [2], 216, [12] c.
76/2915, 1664; Воронцов/12947; Строганов/1216
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Ч. 3 : Записки Маржерета и призедента де-Ту / [авт. вступ. ст. 
Николай Устрялов]. – 1832. – [2], XVI, 243, [16] c., 1 л. к.
76/2916; Воронцов/12947; Строганов/1216

256. Сказания современников о Дмитрие Самозванце : [в 3 ч.]. – 
Изд. 2-е. – СПб. : в тип. Императ. рос. акад., 1837. – Ч. 1 : Берова лето-
пись московская. – 1837. – [6], XVIII, [2], 284, [18] c., 1 портр.
Воронцов/12947

257. Сказка о службах и посылках Василья Даудова, [сентябрь 
или октябрь 1687] // Летопись занятий археографической комиссии за 
четыре года. – СПб., 1871. – Вып. 5. – С. 1-41, 1-170.
81/4, 929

258. Смутное время и московко-польская война. От появления 
первого самозванца из Польши в 1604 году до Деулинского перемирия 
1618 года / из славянского перевода хроники перемышльского бискупа 
Павла Пясецкого // Памятники древней письменности. – СПб., 1887. – 
Т. 68. – 73, [1] c.
21в/275

259. Хмельницкий в представлении Кромвеля / [авт. вступ. ст. 
А. Лазаревский] // Киев. старина. – 1882. – Т. 1. – С. 212-214.
81/94, 466

260. Annales de la Petite Russie ; ou histoire des cosaques-sapo- ; ou histoire des cosaques-sapo-; ou histoire des cosaques-sapo-
rogues et des cosaques de l’Ukraine, ou de la Petite-Russie, depuis leur 
origine jusqu’à nos jours ; suivie d’une abrégé de l’histoire des hettmans 
des cosaques, et des pièces justificatives : [en 2 t.] / traduit, d'après les ma- : [en 2 t.] / traduit, d'après les ma-: [en 2 t.] / traduit, d'après les ma- 2 t.] / traduit, d'après les ma-2 t.] / traduit, d'après les ma- t.] / traduit, d'après les ma-t.] / traduit, d'après les ma- / traduit, d'après les ma-/ traduit, d'après les ma-traduit, d'après les ma-raduit, d'après les ma-
nuscrits conservés à Kiow, enrichie de notes, par Jean-Benoit Scherer ... –  
A Paris : chez Cuchet ..., 1788. 

T. 1. – [4], xvj, 328, [2] p.
79а/1161; Строганов/1284; Воронцов/3887

T. 2. – [6], 384, [6] p.
79а/1161, 1162; Строганов/1284; Воронцов/3887 
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261. Archive des voyages ou collection d’anciennes relations inédites 
ou très-rares de lettres, mémoires, itinéraires et autres documents ... relatifs 
à la géographie et aux voyages, suivies d’analyses d’anciens voyages et 
d’anecdotes relatives aux voyageurs tirées des mémoires du temps ouvrage 
destiné à servir de complément à tous les recueils de voyages français et 
étrangers : [en 2 t.] / par H. Ternaux-Compans. – Paris, [1840-1841]. 

T. 1. – Paris : Arthus Bertrand ..., [1840]. – [4], 474, vj, vij, [1] p.
T. 2. – Paris : chez Arthus Bertrand ... ; Leipsick : chez Léopold  

Michelsen ..., [1841]. – 477, iij p. 
92/331

262. Archiwum Jana Zamoyskiego Kancleza i Hetmana Wielkiego 
koronnego. – Warszawa : druck Piotra Laskauera i s-ki, 1904. – 530 s.
79/357

263. Aubigné, A. d’. Histoire universelle du sieur d’Aubigné … : 
[en 3 pt.] / Agrippa d’Aubigné. – A Maillé : par Jean Moussat .., 1616-1620.

Pt. 1. – 1616. – 365, [29] p.
Pt. 2. – 1618. – 489, [15] p.

Воронцов/17

264. Aubigné, A. d’. Histoire universelle … : [en 10 t.] / Agrippa 
d’Aubigné ; édition publiée, pour la Société de l’Histoire de France, par 
le baron Alphonse de Ruble. – A Paris : librairie Renouard H. Laurens ..., 
1886-1909.

T. 1 : 1553-1559. – 1886. – [6], 384 p.
T. 2 : 1560-1568. – 1887. – [6], 368 p.
T. 3 : 1568-1572. – 1889. – [6], 398 p.
T. 4 : 1573-1575. – 1890. – [6], 392 p.
T. 5 : 1576-1579. – 1891. – [6], 392 p.
T. 6 : 1579-1585. – 1892. – [6], 379, [1] p.
T. 7 : 1585-1588. – 1893. – [6], 412 p.
Т. 8 : 1588-1593. – 1895. – [6], 421, [1] p.
T. 9 : 1594-1602. – 1897. – [6], 480 p.
T. 10 : Table des matières / par de Vaissière. – Paris : librairie Renouard 

H. Laurens ..., 1909. – [6], V, [1], 374 p.
65/596
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265. Audiffret J. B. d’. Histoire et geographie ancienne et moderne ... : 
[en 3 t.] / Jean Baptiste d’Audiffret. – A Paris : chez Jean Baptiste Coignard, 
1694-1695.

T. 1 : Qui contient les principes de la geographie, l’Angleterre, 
l’Ecosse, l’Irlande, le Dannemark, la Suede, la Norvege, la Pologne, & la 
Moscovie. – 1694. – [12], 490, [98] p.
Воронцов/57

266. [Baret J.] Histoire sommaire des choses plus memorables 
advenues aux derniers troubles de Moldavie où sont descrites plusieurs 
batailles gaignées tant par les princes Polonois, que par les Turcs, & 
Tartares : ensemble l’evasion admirable du prince Correcky des tours noires 
du grand Turc, par l’invention & assistance d’un Parisien / composée par 
M[onsieur] I[acques] B[aret] a[vocat] en p[arlement], ... sur les memoires 
de Charles de Ioppecourt ... – A Paris : chez Toussainct du Bray, 1620. – 
[24], 374, [18] p.
Воронцов/4182

267. Baudier, M. Histoire generale du serrail, et de la cour du grand 
seigneur, empereur des Turcs / par le sieur Michel Baudier ... – A Rouen : 
chez Jean Berthelin ..., 1642. – [16], 368, [16] p.
Воронцов/4206

268. Beauplan, G. de. Additions à la relation precedente de la 
Tartarie, et principalement des Tartares du Crim / [tirées des mémoires 
du S. De Beauplet] // Relations de divers voyages curieux ... / [compil. : 
Melchisédech Thévenot, Richard Hakluyt, Samuel Purchas]. – [A Paris : 
de l’imprimerie de Jacques Langlois, Gaspard Meturas pere & fils, Simon 
Piget, Thomas Jolly, Louis Billaine], [1663]. – [T. 1]. – P. 24-30.
Воронцов/3512 

269. Beauplan, G. de. Additions à la relation precedente de la 
Tartarie, et principalement des tartares du Crim / [tirées des mémoires 
du S. De Beauplet] // Relations de divers voyages curieux qui n’ont 
point esté publiees, ou qui ont esté traduites d’Hacluyt, de Purchas, & 
d’autres voyageurs anglois, hollandois, portugais, allemands, espagnols; 
et de quelques Persans, Arabes, et autres auteurs orientaux … : [en 4 t.] / 
[compil. : Melchisédech Thévenot, Richard Hakluyt, Samuel Purchas]. – 
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A Paris : de l’imprimerie de Jacques Langlois, Gaspard Meturas pere & 
fils ..., Simon Piget ..., Thomas Jolly ..., Louis Billaine ... [1663-1666].  – 
T. 1. – P. 24-30.
Воронцов/8029

270. Beauplan, G. de. Description de l’Ukranie ... / Guillaume Le 
Vasseur de Beauplan. – Nouvelle édition publiée par ... Augustin Galitzin. – 
Paris : J. Techener, 1861. – XV, 203, [1] p.
79/599; 88/460; Строганов/1287

271. Beauplan, W. Beschreibung der Ukraine, der Krim ... / 
W. Beauplan. – Breslau : W. G. Korn, 1780. – [12], 236 S.
79/600

272. Bergeron, P. Voyages faits principalement en Asie dans les 
XII, XIII, XIV et XV siècles … accompagnés de l’histoire des sarasins 
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wrote by ... Dalérac ... – London : H. Rhodes ..., T. Bennet ..., A. Bell ..., 
T. Leigh ... and D. Midwinter ..., 1700. – [16], 376 p.
79/16

283. De La Vаlle, P. Discourse sommaire de ce qui est arrivé en Mos-
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supra & subterraneis, earumque principio, elementorum circulatione, ubi 
eadem occasione aestus maris reflui vera ac genuina causa asseritur, nec non 
terrestri ac primigenio paradiso, locus situsque verus in Palaestina restituitur, 
& contra Utopios, Indianos, Mesopotamios aliosque asseritur … / Johannes 
Herbinius. – Amstelodami [Amsterdam] : apud Janssonio-Waesbergios, 
1678. – Lib. 4. – P. 189-267 : [8] pl.
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T. 2. – 1842. – [2], XXI, [1], 384, [8] p. : 1 portr.
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298. [Jant J. de]. L’Histoire du prince Osman, fils du sultan Ibrahim, 
empereur des Turcs, et frere de Mahomet IV ... / Jacques de Jant. – A Paris : 
chez Estienne Loyson ..., 1670. – [24], 215, [1] p. : ill.
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A Nuremberg : aux frais de Christophle Riegel par Knorz ..., 1697. 

Т. 1. – [14], 432 p. : grav., carte.
T. 2. – 433-752, 35, [9] p. : grav., carte.

Воронцов/3242

327. Sagredo, G. Memorie istoriche de monarchi Ottomani / di 
Giovanni Sagredo ... – Arricchite in questa seconda Veneta impressione 
della tauola delle cose notabili ... – In Venetia : presso Combi, et La Noù, 
1676. – [8], 1069, [1], 32 p.
Воронцов/2528
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328. Siri, V. Mercure de Vittorio Siri ... : contenant l’histoire générale 
de l’Europe depuis 1640 jusqu’en 1655 : [en 18 t.] / traduit de l’italien par 
M. Requier. – A Paris, 1756-1759.

T. 1. – A Paris : chez Didot ..., 1756. – [2], xiv, 390, [2] p.
T. 6. – A Paris : chez Durand ..., 1757. – [4], 344 p.
T. 9. – A Paris : chez Durand ..., 1758. – [4], 387, [1] p.

Воронцов/442

329. Starovolscus, S. Tractatus tres : I. Polonia. II. Sarmatiae bella-
tores. III. Scriptorum Polonicorum ΕΚΑΤΟΝΤΑ, seu centum illustrium 
Poloniae scriptorum elogia et vitae / S. Starovolscus. – Edition nova. – 
Wratislaviae [Wrocław] : apud Ioannem Jacobum Kornium Korn, 1733. – 
[10], 64, [48], 166, [2], 116, [4] p. : 2 m.
79/5

330. Struys, J. J. Les voyages de Jean Struys, en Moscovie, en Tar-
tarie, en Perse, aux Indes, et en plusieurs autres pais étrangers : [en 3 t.] / 
accompagnez de remarques particulieres sur la qualite, la religion, le 
gouuernement, les coutumes et le negoce des lieux qu’il a vus ... Par 
mr. Glanius. – A Amsterdam : aux dépens de la Compagnie, 1718. – T. 1. – 
[10], 308, [8] p., 4 f. grav. ; T. 2. – [2], 178, [10] p., 10 f. grav. ; T. 3. – [2], 
276 p., 12 f. grav.
Воронцов/7635

331. Struys, J. J. Les voayges de Jean Struys, en Moscovie, en Tar-
tarie, en Perse, aux Indes, & en plusieurs autres paїs étrangers / Accompa-
gnés de remarques particulieres sur la qualité, la religion, le gouvernement, 
les coûtumes & le négoce des lieux qu’il a vûs; avec quantité de figures 
en taille douce, desssinées par lui-même & deux lettres qui traitent à fond 
des malheurs d’Astracan par Mr Glanius. – A Paris : chez Pierre Ribou ..., 
1719. – Т. 2. – [2], 278, [10] p., 9 f. grav.
Строганов/2722

332. Terlon, H. de. Mémoire du chevalier de Terlon. Pour rendre 
compte au roi, de ses négociations, depuis l’année 1656 jusqu’en 1661  : 
[en 2 t.] / Hugues de Terlon. – A Paris : chez Louis Billaine, 1681-1682.

T. 1. – 1682. – 259 [i. e. 359], [1] p.
Воронцов/11039
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333. The travels of Ibn Batūta ; translated from the abridged arabic 
manuscript copies, preserved in the Public Library of Cambridge / with 
notes … by the rev. Samuel Lee … – London : printed for the Oriental 
translation committee …, 1829. – [2], XVIII, [2], 243, 16 p.
92/298

334. Thevet, A. Cosmographie moscovite / A. Thevet ; recuillié et 
publié par ... A. Galitzin. – Paris : J. Techener ..., 1858. – XVI, 179, [3] p.
76/215

335. Thou, J.-A. de. Jac. Augusti Thuani ... Historiarum sui temporis 
ab anno ... 1543. usque ad annum 1607. libri CXXXVIII. Quorum ... reliqui 
vero LVIII nunc primum prodeunt, opus in tres tomos divisum. Accedunt 
Commentariorum de vita sua libri sex hactenus inediti. – Editio ... sum-
mariis ... notis ... adornata ... / Jacques-Auguste de Thou ; [ed. P. Dupuy et 
N. Rigault]. – Francofurti [Frankfurt am Main] : excudebatur typis Egenol-
phi Emmelii, impensis Petri Kopfij, & Balthasaris Ostern, 1625-1628.

T. 1. – 1625. – [12], 1123, [1] p.
T. 2 : Ab A. C. N. 1573 usque ad annum eusdem seculi 84 inclusive. – 

1625. – 534, 88 p.
T. 3 : Ab. A. C. N. 1585 usque ad annum 1607. – 1628. – 1242, [50] p.

60/7

336. Thou, J.-A. de. Histoire de monsieur de Thou, des choses arri-
vées de son temps : [en 3 t.] / Jacques-Auguste de Thou ; mises en français 
par P. Du Ryer ... – A Paris : chez Augustin Courbé ..., 1659. – T. 1. – [12], 
1206, [66] p. ; T. 2. – [4], 909, [85] p. ; T  3. – [4], 961, [69] p.
Воронцов/368

337. Thou, J.-A. de. Histoire universelle de Jacques-Auguste de 
Thou, depuis 1543 jusqu’en 1607 : [en 16 t.] / Ytaduite sur l’edition latine 
de Londres. – A Londres : [s. n.], 1734.

T. 1 : 1543-1550. – [4], XLII, [2], 333, [1], XII, 471, [1] p. : 1 port.
Воронцов/7; б/37227

T. 2 : 1550-1555. – [4], XIV, 687 [i. e. 689], [1] p.
Воронцов/7; б/37227

T. 3 : 1556-1560. – [4], XXIV, 643, [1] p.
Воронцов/7; б/37227
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T. 4 : 1560-1564. – [4], XV, [1], 695, [1] p.
Воронцов/7; б/37227

T. 5 : 1564-1570. – [4], XIV, 738 p.
Воронцов/7; б/37227

T. 6 : 1570-1573. – [4], XX, 730 p.
Воронцов/7

T. 7 : 1573-1578. – [4], XII, 735, [1], 737-758 p.
Воронцов/7; б/37227

T. 8 : 1578-1582. – [4], XIV, 730 p.
Воронцов/7; б/37227

T. 9 : 1582-1587. – [4], XVI, 730 p.
Воронцов/7; б/37227

T. 10 : 1587-1589. – [4], XVI, 751, [1] p.
Воронцов/7; б/37227

T. 11 : 1589-1593. – [4], XVI, 751, [1] p.
Воронцов/7; б/37227

T. 12 : 1593-1596. – [4], XVI, 699, [1] p.
Воронцов/7; б/37227

T. 13 : 1596-1601. – [4], XVI, 666 p.
Воронцов/7; б/37227

T. 14 : 1601-1607. – [4], XIX, [1], 1-432, 6, 433-716 p. : 1 f. pl.
Содерж. : Arrest de la Cour … Traduction des inscription latines 

(p. 1-6).
Воронцов/7

T. 15 : 1607-1610. – [6], [1], 596, 188, [8] p. : ill.
Воронцов/7; б/37227

T. 16 : Table des matieres. – [4], 266, 236, [368] p. 
Воронцов/7; б/37227

338. Thou, J.-A. de. Abrégé de l’histoire universelle ... : [en 10 t.] / 
Jacques-Auguste de Thou ; avec des remarques ... par M. Rémond de S[ain]
te Albine ... – A la Haye : [s. n.], 1759.

T. 1. – xxiij, 527, [1] p.
T. 2. – xv, [1], 504 p.
T. 3. – xxiv, 588 p.
T. 4. – xxij, 607, [1] p.
T. 5. – xxiij, [1], 548 p.
T. 6. – xxjv, 499, [3] p.
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T. 7. – xvj, 501, [1] p.
T. 8. – xxiv, 535, [1] p.
T. 9. – xxiv, 505 [3] p.
T. 10. – xvj, 658 p.

Воронцов/1070

339. Vimina, A. Relazione della Moscovia di Alberto Vimina 1657 / 
edita per cura del ... Guglielmo Berchet ... – Milano : stablimento Giuseppe 
Civelli, 1861. – 36 p.
76/1442

340. Załuski, A. C. Andrae Chrysostomi in Załuski … Epistolarum 
historico-familiarum … : [in 3 t.]. – Brunsberg : typis mandatus, 1727. – 
T. 1 : A morte Ludovicae reginae, & abdicatione regis Joannes Casimiri 
regum Michaelis II & Joannis III. Acta continens. – [30], 720, [124] p. : 
1 portr.
Воронцов/2626

341. Zamoїskie, J. La deffaicte des tartars et turcs … / J. Zamoїskie. – 
Paris : J. Techener, 1859. – [2], 73, [1] p.
79/1178

3. Загальні збірки документів та матеріалів

342. Архив Юго-Западной России / издаваемый Комиссиею для 
разбора древних актов состоящей при Киевском, Подольском и Во-
лынском генерал-губернаторе : [в 8 ч.]. – 1859-1911.

Ч. 1, т. 1 : Акты, относящиеся к истории православной церкви 
в Югозападной России / [авт. вступ. ст. Н. Иванишев]. – Киев : тип. 
Императ. ун-та св. Владимира, 1859. – LXXXVII, 554, [2] с.
76/80, 3628; Воронцов/3478; Строганов/1409

Ч. 1, т. 4 : Акты об унии и состоянии православной церкви с 
половины XVII века (1648-1798) / предисл. Владимира Антоновича. – 
Киев : в унив. тип., 1871. – [4], 99, 746, [2] с.
76/80, 3628; Воронцов/3478; Строганов/1409
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Ч. 1, т. 5 : Акты, относящиеся к делу о подчинении Киевской 
митрополии Московскому патриархату (1620-1694 г.) / [авт. вступ. ст. 
Сергей Терновский]. – Киев : в губ. тип., 1872. – XI, 172, 488 c.
76/80, 3628

Ч. 1, т. 6 : Акты о церковно-религиозных отношениях в Юго-
Западной Руси (1322-1648 г.) / предисл. Ореста Левицкого. – Киев : 
тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1883. – [4], 182, 938, [2] с.
76/80, 3628; Строганов/1409

[Ч. 1, т. 7 : 1544-1634]. – [Б. м., б. г.] – С. 41-800, [2].
Ч. 1, т. 8 : Памятники литературной полемики православных 

южно-руссов с протестантами и латино-униатами в Юго-западной 
Руси за XVI и XVII ст. – Киев : лито-типогр. АО Н. Т. Корчак-
Новицкого, 1914. – [2], II, 798 с.
76/80

Ч. 1, т. 9 : Лифос – полемическое сочинение, вышедшее из Киево-
Печерской типографии в 1644 году. – Киев : в губерн. тип., 1893. – [6], 
445, [1] с.
76/80, 3628

Ч. 1, т. 10 : Акты, относящиеся к истории Галицко-русской пра-
вославной церкви (1423-1714 гг.) / [авт. вступ. ст. А. Крыловский]. – 
Киев : тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [4], 28, 967 c.
76/80, 3628

Ч. 1, т. 11 : Акты, относящиеся к истории Львовского 
Ставропигиального братства. – Киев : тип. Императ. ун-та св. Влади-ун-та св. Влади-
мира, 1904. – [6], 772 c.
76/80

Ч. 1, т. 12 : Акты, относящиеся к истории Львовского Ставропи- 1, т. 12 : Акты, относящиеся к истории Львовского Ставропи-
гиального братства (продолжение) / [вт. вступ. ст. А. Крыловский]. – 
Киев : тип. Императ. ун-та св. Владимира, 1904. – [6], 123, 748 c.
76/80, 3628

Ч. 2, т. 1 : Постановления провинциальных сеймов Югозападной 
России / [авт. вступ. ст. Н. Иванишев]. – Киев : в унив. тип., 1861. – 
LXIV, 530, [1] с.
76/80, 3628; Воронцов/3478; Строганов/1409

Ч. 2, т. 2 : Акты для истории провинциальных сеймиков Юго-
западного края во второй половине XVII века / [авт. вступ. ст. Н. Сто-XVII века / [авт. вступ. ст. Н. Сто- / [авт. вступ. ст. Н. Сто-
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роженко]. – Киев : тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1888. – [4], XLIX, 633, 
[3], XXXVI с.
76/80

Ч. 3, т. 1 : Акты о казаках (1500-1648) / [авт. вступ. ст. Влади-
мир Антонович]. – Киев : в тип. И. и А. Давиденко, 1863. – [4], CXX, 
433, [3] с.
76/80, 3628; Воронцов/3478; Строганов/1409

Ч. 3, т. 2 : Акты о казаках (1679-1716) / предисл. М. Юзефови-
ча ; [авт. вступ. ст. Владимир Антонович]. – Киев : в тип. Е. Федорова, 
1868. – [2], VI, 197, [3], 846, II, III, [1] с.
76/3628; Строганов/1409

Ч. 3, т. 4 : Акты, относящиеся к эпохе Богдана Хмельницкого / 
[авт. вступ. ст. И. Каманин]. – Киев : лито-тип. Императ. ун-та св. Вла-
димира, 1914. – [2], CI, 946, XXVI с.
76/80

Ч. 3, т. 6 : Акты Шведского государственного архива, относящие-
ся к истории Малороссии (1649-1660 гг.). – Киев : тип. Императ. ун-та 
св. Владимира, 1908. – [2], 58, 419, [1] c.
76/80

Ч. 4, т. 1 : Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-
Западной России / предисл. М. Юзефовича ; [авт. вступ. ст. Владимир 
Антонович]. – Киев : в тип. Е. Федорова, 1867. – [4], LV, 460, [2] c.
76/80; Строганов/1409

Ч. 5, т. 1 : Акты о городах (1432-1798) / предисл. Владимира Ан- 5, т. 1 : Акты о городах (1432-1798) / предисл. Владимира Ан-
тоновича. – Киев : в унив. тип., 1869. – [4], 94, 636, [2] c.
76/80, 3628; Строганов/1409

Ч. 6, т. 1 : Акты об экономических и юридических отношениях 
крестьян XVI-XVIII веке (1498-1795) / [авт. вступ. ст. И. Новицкий]. – 
Киев : в унив. тип. (И. Завадского), 1876. – [4], 161, [1], 614, [2] с.
76/80, 3628

Ч. 6, т. 1 (приложение) : Акты об экономических и юридических 
отношениях крестьян XVI-XVIII веке (1498-1795) / [авт. вступ. ст. 
И. Новицкий]. – Киев : в тип. Киев. губерн. упр., 1876. – [4], 626, 146, 
21, [1] с.
76/80, 3628
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Ч. 7, т. 1 : Акты о заселении Юго-Западной России / сост. В. Б. Ан-
тонович ; [авт. вступ. ст. М. Владимирский-Буданов]. – Киев : в тип. 
Е. Федорова, 1886. – II, 85, [2], 347, [1], XII, [2] c.
76/80

Ч. 7, т. 2 : Акты о заселении Южной России / [авт. вступ. ст. 
М. Владимирский-Буданов]. – Киев : тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 
1890. – [2], II, [2], II, 210, [2], 216 c.
76/80; Петрунь/946

Ч. 7, т. 3 : Акты о заселении Южной России XVI-XVII вв. – 
Киев : тип. Императ. ун-та св. Владимира, 1905. – LXXXI, [1], 596, 
66, IV, III c.
76/80

Ч. 8, т. 1 : Материалы для истории местного управления в свя- 8, т. 1 : Материалы для истории местного управления в свя-
зи с историей сословной организации. Акты Барского староства XV-
XVI в. / [авт. вступ. ст. М. Грушевский]. – Киев : тип. Императ. ун-та 
св. Владимира, 1893. – [2], II, [2], 126, 372, [2] с., 1 л. табл.
76/80, 3628

Ч. 8, т. 2 : Материалы для истории местного управления в свя-
зи с историей сословной организации. Акты Барского староства 
XV-XVI в. / [авт. вступ. ст. М. Грушевский]. – Киев : тип. Императ. 
ун-та св. Владимира, 1894. – [2], II, 274, [2], 497 с., 1 л. к.
76/80, 3628

Ч. 8, т. 3 : Акты о брачном праве и семейном быте в Юго-западной 
Руси в XVI-XVII вв. / [авт. вступ. ст. Орест Левицкий]. – Киев : тип. 
Императ. ун-та св. Владимира, 1909. – [2], 120, 708, XXX c.
76/80, 3628

Ч. 8, т. 4 : Акты о землевладении в Юго-Западной России в XVI-
XVIII вв. / [авт. вступ. ст. М. Владимирский-Буданов]. – Киев : тип. 
С. В. Кульженко, 1907. – [4], 224, 451, 66, XXI, [3] c.
76/80, Петрунь/946

Ч. 8, т. 5 : Акты об украинской администрации в XVI-XVII вв. / 
[авт. вступ. ст. М. Довнар-Зампольский]. – Киев : тип. Императ. ун-та 
св. Владимира, 1907. – [2], 118, 560, ХXXVII, [1] c.
76/80

Ч. 8, т. 6 : Акты о землевладении в Юго-Западной России в XV-
XVIII вв. – Киев : в тип. С. В. Кульженко, 1911. – [4], 435, 48, 66, XXIV, 
[2] c.
76/80; Петрунь/946
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343. Бумаги флорентийского центрального архива, касающиеся 
до России : итальянские и латинские подлинники с русским перево- : итальянские и латинские подлинники с русским перево-
дом М. Д. Бутурлина. – М. : тип. Грачева и Кº, 1871. – Ч. 2. – [4], VII, 
[1], 447, XVI, [4] с.
76/128

344. Виїмки із джерел до історії господарства та клясової бо-
ротьби на Україні / упоряд. H. Ю. Мірза-Авак'янц. – X. : Держвидав 
України, 1930. – Ч. 1 : Доба розкладу натурального господарства та 
зародження торговельного капіталізму. – 295 с. : табл.
Петрунь/1681

345. Два памятника их эпохи Богдана Хмельницкого // Киев. ста-
рина. – 1888. – Т. 22. – С. 14-18.
81/94, 466

346. Документы братства при церкви св. Николая в г. Замостье // 
Киев. старина. – 1882. – Т. 3. – С. 149-159.
81/94, 466

347. Документы и регесты к истории литовских евреев … (1388-
1569) / сост., авт. предисл. С. А. Бершадский. – СПб., 1882.

Т. 1. – СПб. : тип.-литогр. А. Е. Ландау …, 1882. – [4], XII, 337, 
[1], XX, [2] с.

Т. 2. – СПб. : тип. А. Г. Сыркина, 1882. – II, 259, [1], XIII с.
76/294

348. Документы, объясняющие историю Западно-русского края 
и его отношения к России и Польше = Documents servant a éclairir l’his-Documents servant a éclairir l’his-
toire des provinces occidentals de la Russie ainsi que leurs rapports avec 
la Russie et la Pologne. – СПб. : в тип. Едуарда Пратца, 1865. – CCIII, 
[1], 658 с., 3 л. к.
76/172, 172а; Петрунь/3338; Строганов/1692

349. Древний помянник Киево-Михайловского (Златоверхого) 
монастиря (XVI-XVII вв.) / [авт. вступ. ст. И. Д. Де-Витте] // Чтения в 
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историческом обществе Нестора летописца / под ред. Н. П. Дашкеви-
ча. – 1903.

Кн. 17, вып. 1, отд. 3 : Материалы. – С. 3-32.
Кн. 17, вып. 3, отд. 3 : Материалы. – С. 33-48.
[Кн. 17, вып. 4, отд. 3 : Материалы]. – С. 49-64.
Кн. 18, вып. 1, отд. 3 : Материалы. – С. 65-76.

81/86

350. Жерела до історії України-Руси / видає комісія археографічна 
Наукового товариства імени Шевченка. – У Львові : з друк. Наук. т-ва 
ім. Шевченка, 1895-1924.

Т. 1 : Описи Королівщини в землях руських XVI віку,  т.  1 : Люстра-
ції земель Галицької й Перемиської / під ред. Михайла Грушевського. – 
1895. – [4], VIII, 256 с.
76/1760, 1761

Т. 2 : Описи Королівщини в землях руських XVI віку, т. 2 : 
Люстрації земель Перемиської й Сяноцької / під ред. Михайла Гру-
шевського. – 1897. – VI, 314 с.
76/1760, 1761

Т. 3 : Описи Королівщини в землях руських XVI віку, т. 3 : 
Люстрації земель Холмської, Белзької і Львівської / під ред. Михай-
ла Грушевського. – 1900. – [4], II, 585 с.
76/1760

Т. 4 : Материяли до істориї Галичини, т. 1 : Акти з р. 1648-1649 / 
зібрав і впорядкував Стефан Томашівський. – 1898. – VI, 411 с.
76/1760, 1761

Т. 5 : Материяли до істориї Галичини, т. 2 : Акти з р. 1649-1651 / 
зібрав і впорядкував Стефан Томашівський. – 1901. – [6], LII, [2], 354, 
[2] c.
76/1760, 1761

Т. 6 : Материяли до істориї Галичини, т. 3 : Літописні пам’ятки 
з р. 1648-1657 / зібрав і впорядкував Стефан Томашівський. – 1913. – 
[4], ХХ, [2], 244 c.

761760, 1761
Т. 7 : Описи Королівщини в землях руських XVI віку, т. 4 : 

Люстрація Королївщини в руських землях корони з р. 1570 / під ред. 
Михайла Грушевського. – 1903. – [4], II, 356, [2] с.
76/1760, 1761; 71/348 
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Т. 8 : Матеріали до історії української козаччини, т. 1 : Документи 
по рік 1631 / зібрав і видав Іван Крип’якевич ; під заг. ред. Михай-
ла Грушевського. – 1908. – [2], XI, 407 c.
76/1760, 1761

Т. 12 : Матеріали до історії української козаччини, т. 5 : Акти до 
Хмельниччини (1648-1657) / зібрав Мирон Кордуба ; під заг. ред. Ми-
хайла Грушевського. – 1911. – VI, [2], 545 c.
76/1760

Т. 16 : Ватиканські матеріали до історії України, т. 1 : Донесення 
римських нунціїв про Україну 1648-1657, вип. 1 : Тексти / зібрав і ви-
дав Стефан Томашівський. – 1924. – [4], 235 с.
76/1760

351. Из истории международных отношений Польши и России / 
[коммент. И. Каманина] // Сборник исторических материалов, извле-
ченных из древних актовых книг Киевского центрального архива при 
университете св. Владимира / сост. : И. Каманин, М. Истомин. – Киев, 
1890. – Вып. 1. – С. 65-80.
79/601

352. Источники малороссийской истории / собранные 
Д. Н. Бантыш-Каменским. – М. : в унив. тип., 1858. – Ч. 1 : 1649-
1687. – [2], IV, 339 с.
79а/245

353. Источники малороссийской истории / собранные 
Д. Н. Бантыш-Каменским ; изданные О. Бодянским. Ч. 1 : 1649-1687 // 
Чтения в Императ. о-ве истории и древностей российских при Моск. 
ун-те. – 1858. – Кн. 1, отд. 2. – IV, [2], 339, [1] c.
Воронцов/4763

354. Історія України в документах і матеріалах / упоряд. : 
М. Н. Петровський, В. К. Путілов. – К. : АН УРСР,  Ін-т історії Украї-
ни, 1941. – Т. 3. – 290, [2] c.
79a/207, 208
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355. Кілька документів з життя Забужської Руси XVI // Розвідки 
й матеріали до історії України-Руси. – Львів : друк. Наук. т-ва 
ім. Шевченка, 1902. – Т. 4. – С. 1-10.
76/1764

356. Крым : хрестоматия по истории края / сост. : П. В. Маслов, 
М. Е. Миллер, П. В. Никольский ; под ред. : В. Овсейчика, К. Комской, 
В. Кудрявцева, П. Никольского. – [Севастополь] : Крым. гос. изд-во, 
1930. – Ч. 1. – 280 с.
Петрунь/778

357. Материалы для взаимных отношений России, Польши, Мол-
давии и Турции в XIV-XVI вв. / собранные В. А. Уляницким. – М. : в 
унив. тип. (М. Катков), 1887. – VII, [1], 244 с.
76/1489

358. Материалы для истории возсоединения Руси / под ред. 
П. А. Кулиша. – М. : тип. А. А. Гатцука …, 1877. – Т. 1 : 1578-1630. – 
[2], XVIII, 322, [2] с.
76/921, 3181

359. Материалы для истории колонизации и быта степной окраи-
ны Московского государства (Харьковской и от части Курской и Во-
ронежской губ.) в XVI и XVIII столетии / собранные в разных архивах 
и редактированные Д. И. Багалееем. – Харьков : тип. К. П. Счасни, 
1886. – [6], XXI, [1], 341, [2], 343-358 c.
76/1489

360. Материалы для истории киевской митрополии // Киев. 
епарх. ведомости. Отд 2. – 1873. – 1 июня (№ 11). – С. 315-321 ; 
16 июня (№ 12). – С. 345-363.
9/144

361. Материалы для истории Крымского ханства извлеченные, по 
распоряжению Императорской академии наук, из Московского главно-
го архива Министерства иностранных дел / издал В. В. Вельяминов-
Зернов. – СПб. : [в тип. Императ. акад.], 1864. – IX c., 478 л.

70/19
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362. Материалы для истории экономического, юридического и 
общественного быта Старой Малороссии / под ред. Н. П. Василенка. – 
[Чернигов : ред. “Зем. сб. Черниг. губернии”, 1901-1908]. – Вып. 2 : 
Екстракт из указов, инструкций и учреждений, с разделением по мате-
риалам, на девятнадцать частей. – [1902]. – IX, [1], 296 c.
76/2417

363. Материалы для истории Южной Руси / изданные Григорием 
Милорадовичем. – Чернигов : в губерн. тип., 1858. – [2], 109, [1] c.
76/47

364. Матеріали з Стокгольмського архіву до історії України 
другої половини XVII – початку XVIII ст. / [авт. вступ. ст. В. Кордт] // 
Укр. археогр. зб. – К. : з друк. Всеукр. акад., 1930. – Т. 3. – С. 17-55.
81/401, 424

365. Памятники, изданные Киевскою коммиссиею для разбора 
древних актов. – Изд. 2-е, с доп. – Киев : тип. Императ. ун-та св. Вла-
димира, Н. Т. Корчак-Новицкого, 1898.

Т. 1. – VI, 616, [2] c., 2 л. литогр.
Т. 3. – [4], XVII, 600, [2] c. 

76/1031

366. Разные материалы до истории Запорожской касающиеся / 
собранные Г. Ф. Миллером // Чтения в Императ. о-ве истории и древ-
ностей российских при Моск. ун-те. – 1847. – № 6, отд. 4. – С. 41-76.
81/30, 898; Строганов/1648

367. Регесты и надписи : свод материалов для истории евреев 
в России (80 г.-1800 г.) / изд. о-ва для распространения просвещения 
между евреями в России. – СПб. : тип. и литогр. Ц. Крейз и Кº, 1899. – 
Т. 1 : До 1670 г. – XXIII, 536, [4] с.
Петрунь/2596

368. Россия и Италия : сборник исторических материалов и ис-Россия и Италия : сборник исторических материалов и ис-
следований, касающихся сношений России с Италией : [в 2 т.] / [авт. 
вступ. ст. Е. Шмурло]. – СПб. : тип. Императ. акад. наук, 1907-1913.

Т. 1, вып. 1. – 1907. – IV, 114, II c.



242

Історія України в книжкових пам’ятках XVI-XVII ст.

T. 1, вып. 2. – 1911. – [2], 116-212 c.
T. 2, вып. 1. – 1908. – [2], 224 c.
T. 2, вып. 2. – 1913. – [6], 685, [3] c.

192/75

369. Русская историческая библиотека : [в 39 т.] / издаваемая Ар-
хеографическою коммиссиею. – СПб., 1872-1927.

Т. 1. – СПб. : [печатня В. И. Головина], 1872. – [2], VIII (т. e. XIII), 
[1], 846, [2] с.
76/237

Т. 2. – СПб. : [тип. братьев Пантелеевых], 1875. – [4], X, XX c., 
1228 стб., [1] c.
76/237

Т. 3. – СПб. : [тип. Императ. акад. наук], 1876. – VIII, [2] c., 
1502 стб., [2] c.
76/237

Т. 4 : Памятники полемической литературы в Западной Руси. 
Кн. 1. – Птб. : [тип. и хромолитогр. А. Траншеля], 1878. – VII, [1] c., 
1448, 236, 24 стб., [2] с.
76/237

Т. 5 : Акты Иверского Святоозерского монастыря (1582-1706) / 
собр. о. архимандритом Леонидом. – Птб. : [тип. и хромолитогр. 
А. Траншеля], 1878. – [4], II, XLI, [1] c., 1074 стб., [1] c., 64 стб.
76/237

Т. 6 : Памятники древне-русского канонического права (памят-
ники XI-XV в.). – СПб. : [тип. Императ. акад. наук], 1880. – [4], XX с., 
930, [1], 70 стб., [1] с.
76/237

Т. 7 : Памятники полемической литературы в Западной Руси. 
Кн. 2. – СПб. : [тип. А. М. Котомина и Кº], 1882. – 16 с., 1820 стб.
76/237

Т. 8. – СПб. : тип. Ф. Елеонского и Кº, 1884. – [4], XVI, II c., 1292, 
[2], 55 стб.
76/237

Т. 9 : Приходно-расходные книги казенного приказа. Записные 
книги Московского стола. – СПб. : [тип. М-ва внутр. дел], 1884. – [4], 
V, [5], 576, LXXII, [2] c.
76/237
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Т. 10 : Записная книга Московского стола 1636-1663 г. – СПб. : 
тип. М-ва внутр. дел, 1886. – [4], IV, 587, [1] c.
76/237

Т. 11 : Записные книги Московского стола. [Ч. 1] : 1663-1664 г., 
[Ч. 2] : 1678-1679 г. – СПб. : тип. Ф. Елеонского и Кº, 1889. – X, [2], 
525, [3] c., 250 стб., [1] c.
76/237

Т. 13 : Памятники древней русской письменности, относящие-
ся к Смутному веремени. – СПб. : [тип. И. Н. Скороходова], 1891. – 
XXXII, 982 стб., [1] c.
76/237

Т. 16 : Русские акты Копенгагенского государственного архива 
извлеченные Ю. Н. Щербачевым. – СПб. : [т-во «печатня С. П. Яков-
лева»], 1897. – VIII, 21, [1] c., 184 стб., [4] с.
76/237

Т. 18 : Донские дела. Кн. 1. – СПб. : [тип. Гл. упр. уделов], 1898. – 
VII, [1], 30 c., 1006 стб., [1], 36, [2] c.
76/237

Т. 19 : Памятники полемической литературы в Западной 
Руси. Кн. 3. – СПб. : [Сенат. тип.], 1903. – XIII, [3], 1308 стб., [2], 91, 
[1] c.
76/237

Т. 21 : Дела Тайного приказа. Кн. 1. – СПб. : [тип. Гл. упр. уде-
лов], 1907. – [2], ХI, [1] c.,1756 стб., [2], 94 c.
76/237

Т. 23 : Дела Тайного приказа. Кн. 3. – СПб. : [Сенат. тип.], 1904. – 
[4], VI c., 1730 стб., [1], 80 c.
76/237

Т. 24 : Донские дела. Кн. 2. – СПб. : [тип. Гл. упр. уделов], 1906. – 
[4], II, 55, [1] c., 1112 стб., 69, [3] c.
76/237

Т. 26 : Донские дела. Кн. 3. – СПб. : [тип. Гл. упр. уделов], 1909. – 
[2], IV, 56 c., 1022 стб., [2], 83, [3] c.
76/237

Т. 27 : Литовская метрика. Отд. 1, ч. 1 : Книги записей. Т. 1. – 
СПб. : [Сенат. тип.], 1910. – [6], IХ, 38 c., 872 стб., [2], 150, [6] с.,  
5 л. фототип.
76/237; Петрунь/1429
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Т. 29 : Донские дела. Кн. 4. – СПб. : [тип. Гл. упр. уделов], 1913. – 
[6], 50, 974 стб., 975-1013, [2] c.
76/237

Т. 30 : Литовская метрика. Отд. 1-2, ч. 3 : Книги публичных 
дел. Т. 1. – Юрьев : [тип. К. Маттисена], 1914. – [4], IV, 30 c., 896 стб., 
[2], 44, [2] c.
76/237; Петрунь/1429

Т. 31 : Сочинения князя Курбского. Т. 1. – СПб. : [тип. М. А. Алек-
сандрова], 1914. – XXV, [3], 50 стб., 51-91 с., 92-622 стб., [2] c.
76/237

Т. 33 : Литовская метрика. Отд. 1, ч. 3 : Книги публичных дел. 
Переписи войска Литовского. – Птг. : [тип. Гл. упр. уделов], 1915. – [4], 
II, [2], 1378 стб., [1] c.
76/237; Петрунь/1429

Т. 35 : Архив П. М. Строева. Т. 2. – Птг. : [тип. М-ва земледелия], 
1917. – [6] c., LXII стб., [1] c., 1340 стб., [2] c. 
76/237

370. Русская историческая библиотека / издаваемая Архео-
графическою коммиссиею. – Изд. 2-е. – СПб. : [тип. М. А. Александрова], 
1909. – Т. 13 : Памятники древней русской письменности, относящие- – Т. 13 : Памятники древней русской письменности, относящие-
ся к Смутному веремени  – XLI, [1] с., 1472 стб., [2] c.
76/3810

371. Русская историческая библиотека / издаваемая Археогра-
фическою коммиссиею. – Изд. 3-е. – Л. : [тип. Первой ленингр. артели 
печатников], 1925. – Т. 13 : Памятники древней русской письменно-
сти, относящиеся к Смутному веремени. – [6] с., 864 стб.
б/14151

372. Русско-еврейский архив : документы и материалы для исто-
рии евреев в России / сост. и издал С. А. Бершадский. – СПб. : изд. 
О-ва распространия просвещения между евреями в России …, 1882.  – 
Т. 1 : Документы и регесты к истории литовских евреев (1388-1550). – 
[1], 337, [1] , XX, [2] c.
Петрунь/2244 
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373. Сборник материалов для исторической топографии Киева и 
его окрестностей / издан Временной коммиссиею для разбора древних 
актов при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – 
Киев, 1874. – II, [2], 176, X c.
89в/109; Петрунь/2026

374. Цыганские короли в Польще в XVII-XVIII вв. / [авт. вступ. 
ст. И. Каманин] // Сборник статей и материалов по истории Юго-
Западной России / издаваемый Коммиссией для разбора древних ак-
тов. – Киев : типо-литогр. и переплетная. И. Крыжаноского, 1916. – 
Вып. 2. – С. 107-128.
81/181

375. Documente privitóre la istoria românilor … – Bucuresci, 1880-
1886.

Vol. III : (1576-1599). – 1880. – [4], XXX, [2], 600 p.
Vol. IV, pt. 1 : 1600-1649. – 1882. – [8], XXXVI, 708 p.
Vol. IV, pt. 2 : 1600-1650. – 1884. – [8], XL, 686 p.
Vol. V, pt. 1 : 1650-1699. – 1885. – [8], XXII, 406 p.
Suplement I, vol. 1 : 1518-1780. – 1886. – [12], LXXI, [1], 1003, [1] p.

71/226

376. Dwanaście listów przeciw poparciu uwag nad zyciem Jana Zamoy-
skiego w roznych materyach politycznych podane. – [S. l.], 1791. – 198 s.
a/25804

377. Ekthesis abo krotkie zebranie spraw, ktore się dźiały na party-
kulárnym, to iest, pomiastnym Synodzie w Brześćiu Litewskim. – W Kra-
kowie : roky od stworzenia świata 7140. A od wcielenia Pana nászego 
Jezusa Christa, 1597 : [прил. к «Материалы для истории церковной 
унии в Юго-Западной Руси»] / предисл. А. Попова // Чтения в Импе-
рат. о-ве истории и древностей российских при Моск. ун-те / под ред. 
А. Н. Попова. – 1879. – Кн. 1. – VIII, 30 c.
81/30

378. Monuments historiques relatives aux règnes d’Alexis Michaé-
lowitch, Fedor III et Pierre le Grand czar de Russie. Extraits des archives du 
Vatican et de Naples / Augustin Theiner. – Rome : imprimerie du Vatican ; 
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Paris : Firmin Didot frères ; Londres : Burns & Lambert ; Vienne : Guillome 
Braumüller ; Peste : Soc. De S. Étienne, 1859. – [2], XXII, [2], 556 p.
76/1415

379. Starożytności historyczne polskie : czyli pisma i pamiętniki do 
dziejow dawnej Polski, listy królow i znakomitych mężów, przypowie-
ści, przysłowia i t. p. / z rękopismów grabał i przydał żywoty uczonych 
Polaków Ambroży Grabowski. – W Krakowie : nakładem i drukiem Józefa 
Czecha, 1840. – T. 1. – [8], 496 s. ; T. 2. – [10], 536 s.
Григ. Ист./165

380. Ukrainne sprawy. Przyczynek do dziejów polskich, tatarskich i 
tureckich, XVII wieku / wydał Stanisłw Przyłęcki ... – Lwów : w drukarni 
Piotra Pillera, 1842. – X, [2], 123, [1] s.
79/777

381. Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae ... : [in 4 t.] / deprompta 
collecta ac serie chronologica disposita ab Augusino Theiner ... – Roma : 
typis Vaticanis, 1860-1864.

T. 2 : Ab Ioanne pp. XXIII usque ad Pium pp. V, 1410-1572. – 1861. – 
XXIV, [2], 782 p.

T. 3 : A Sixto pp. V ad Innocentium pp. XII, 1585-1696. – 1863. – [2], 
XXXI, [3], 771, [1] p.
79/52

382. Z archiwum Drohobycza / wydał prof. Feliks Gątkiewicz. – 
Drohobycz : z drukarni Jana Brosia, 1906. – 407 s.
79/399

383. Z dziejów Ukrainy … / pod redakcyą Wacława Lipińskiego. – 
Kijow ; Krakow : D. E. Friedlein, 1912. – XXIV, 675 p.
79a/2064

384. Zbiór dziejopisów polskich : we czterech tomach zawarty. – 
W Warszawie : w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX Societatis 
Jesu, 1766-1768.

T. 2 : Kronika Macieia Stryikowskiego … – 1766. – [48], 782 s.
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T. 4 : Kronika Sarmacyi europskiey Alexandra Hrabi Gwagnina … – 
1768. – [12], 714, [8] s.
79/698

385. Zbiór pamiętników do dziejów polskich : [w 4 t.] / wydał 
Włodzimierz Stanisław Hr. de Broel-Plater. – Warszawa : w drukarni 
Gazety Codziennéj, 1858-1859.

T. 1. – 1858. – IV, 233, [1], III, [1] s. : 2 ark. il.
T. 2. – 1859. – [4], II, 246, [4] s.

76/242

386. Zbiór Pamiętników historycznych о dawnej Polszcze ... : 
[w 6 t.] / [kompil. J. U. Niemcewicz]. – 1822-1833.

T. 1. – Warszawa : drukiem N. Glüksberga ..., 1822. – [6], 487, [1] s.
79/81, 1625 

T. 2. – Warszawa : drukiem N. Glüksberga ..., 1822. – 496 s.
79/81, 1625 

T. 3. – Warszawa : drukiem N. Glüksberga ..., 1822. – 496 s., 1 k.m.
79/81, 1625

T. 4. – Warszawa : drukiem N. Glüksberga ..., 1822. – 507, [1] s.
79/81, 1625 

T. 5. – W Puławach : w drukarni bibliotecznej, 1830. – 464, [16] s.
79/81

T. 6. – Lwów : wytłocznia narodowa ossolińskich, 1833. – 460 s.
79/81

387. Zbiór pamiętników historycznych о dawnej Polszcze ... : 
[w 5 t.] / [kompil. J. U Niemcewicz.] ; ed. Jan Nep. Bobrowicz. – Wydanie 
nowe. – Lipsk : nakładem i drukiem Breitkopfa i Haertela, 1838-1840.

T. 1-2. – 1838. – [4], 363, [5], 355 s.
79/81а

T. 3-4. – 1839.  – [4], 364, [4], 379 s.
79/81а, 1367

T. 5. – 1840. – [4], 362 s.
79/81а
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Август (Октавіан Август, імп.) с. 130
Авксентий, ігум. Густинський с. 140
Авраамий [Паліцин Аверкій Іванович], келарь 252
Аделунг Федор Павлович [Фридрих фон] (Adelung F. von) c. 111, 

119, 122, 123
Адриан, патр. Московський 29
Адріан [Публій Елій Траян], імп. Римської імперії с. 126, 127, 128
Алексеев Петр с. 140 
Алексей Михайлович див. Олексій Михайлович
Альціат Андреа (Alciatus Andrea) с. 71, 77, 131
Амміан (Ammianus) [Марцеллін] с. 127
Аннинский [Сергей Александрович] 228
Анонимов И. 190
Антоненко-Давидович Борис с. 3
Антоній, архім. Астраханський с. 135
Антонович [Володимир Боніфатійович] 40, 54, 200, 226, 342
Арістей с. 132
Армашенко Іван с. 94
Арриан див. Арріан Луцій Флавій
Арріан Луцій Флавій (Arrianus Flavius) с. 126, 127, 128, 129, 131, 

132, 133, 134
Ахмет паша (Acmet Pacha) с. 28-29

Багалей [Дмитрий Иванович] 359
Байлльє Адріан с. 121
Бакланов с. 135, 136, 142
Балабан Гедеон, єп. 69

* У квадратних дужках наведені додаткові відомості про персоналії та географічні 
назви, які увійшли до покажчиків.
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Балабан Исайя, архім. 87, 94
Бантыш-Каменский [Дмитрий Николаевич] 353,352
Бантыш-Каменский [Николай Николаевич] 109
Барбаро Іосафат с. 107, 110, 123
Барб’є А. (Barbier A.-A.) с. 14, 120, 121, 122, 123
Баре де ла Галандері Жак (Baret de la Galanderie Jacques) с. 109
Баре Жак 266 ; с. 109
Бареццо Барецци 205
Бароній [Цезарь] с. 88
Барсов [Елпидифор Васильевич] 38
Барсов Павел [Петрович] 234
Баторій Стефан див. Стефан Баторій
Бейль П’єр с. 70, 115
Бекон Френсіс с. 70
Белокуров [Сергей Алексеевич] 81
Бельский [Самуил] 184
Бельфур Ф. К. 240
Беляев [Иван Дмитриевич] 117
Беринда Памво (Берында Памва) 185; с. 79, 139, 146
Берлин [Моисей Иосифович] 188
Бертье-Делагард [Александр Львович] 194
Бершадский [Сергей Александрович] 347, 372
Берында Памва див. Беринда Памво
Бестужев-Рюмин [Константин Николаевич] 77
Бетюн де с. 102
Благово Дмитрий Дмитриевич [архім. Пімен] 240
Бобович А. с. 159
Богуш-Гулькевич Иван 50
Бодьє Мішель (Baudier Michel) 267; с. 100
Бодянский [Осип (Иосиф) Максимович] 108, 148, 162, 213, 222, 

223, 245, 253, 353
Божо, псевд. див. Далерак Франсуа-Полен
Бокачев Н. див. Бокачев М. Ф.
Бокачев М. Ф. с. 137, 142
Боксхорн М.-З. с. 111
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Боплан Гийом Левассер де (Beauplan Guillaume Le Vasseur de, 
Beauplan W., Beauplat de, Beauplet) 186, 187, 226, 268, 269, 
270, 271, 284; с. 103, 105, 108, 112, 117, 121, 122, 149, 152, 
153, 156, 159, 160

Борис Фёдорович Годунов, російський цар 249
Борисов В. 89
Боричевский [Тарнава-Боричевский] Иван Петрович 158
Бороздна Володимир [Іванович] 56
Бороздна Данило [Осипович] 101
Бороздна Дмитро [Іванович] 56
Бороздна Лаврентій [Осипович] 101, 126
Бороздна Осип [Іванович] 56,101
Бороздна Яків [Іванович] 56
Борщак Ілько с. 10, 109, 118, 120, 121, 122, 123, 124
Ботер Іоанн с. 111
Бочан П. О. с. 120
Браун Едвард с. 103, 114, 121
Браун Л. А. с. 134
Брицький П. П. с. 120
Бронєвський Мартін с. 111
Бронштэн В. А. с. 75
Брун [Филипп Карлович] 219 ; с. 112
Брюховецький [Іван Мартинович], гетьман 121
Бут Дж. с. 114
Бутенко В. С. 159
Бутурлин [Михаил Дмитриевич] 343
Быковская София 48
Быковский Ян 48

В. С. 85, 211
Вавричин М. с. 66
Вайнштейн [Осип Львович] с. 98
Вани-ефенді (Vany Effendy) с. 30-31
Ваповський Бернард с. 75
Василенко [Николай Прокофьевич] 362
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Василий Иванович [Василій ІІІ], вел. кн. Московський 45, 95, 170, 
206

Василій Великий [Кесарійський], архієп. Кесарії Каппадокійської 
с. 135, 136

Васьковский Феодосий, ігум. 90
Варшицкий Станислав 63
Великосович [Кирило Яковлевич] 57, 60, 124
Величко Самоил див. Величко Самійло
Величко Самійло (Величко Самоил) 142, 143
Вельяминов-Зернов [Владимир Владимирович] 361
Вергілій с. 128
Виженер Блез де див. Віженер Блез де
Виллері Жак с. 101
Вимина да Ченеда Альберто (Vimina da Ceneda Alberto) 39, 339
Вирський Д. с. 119
Вишенский Ипполит, ієромонах 241
Вишневецький Дмитро Єжи с. 68
Віженер Блез де (Виженер Блез де, Vigenère Blaise de) 226 ; с. 110, 

111
Вікторов А. Є. С. 137
Вінтоняк [Олекса ] с. 118
Віон д’ Алібре Шарль (Vion d’Alibray Charles) с. 103, 121
Владимир Всеволодович Мономах див. Володимир Великий
Владимирский-Буданов [Михаил Флегонтович] 342
Владислав IV див. Володислав IV
Воде Іон с. 148, 152, 153, 154
Володимир Великий, кн. 170, 204 ; с. 90, 95
Володислав IV (Владислав IV), король Речі Посполітої 98, 99, 100, 

101
Вольтер [Франсуа Мари Аруэ] с. 105
Вольф Гаспар с. 129
Воронцов Михаил Семенович див. Воронцов Михайло 

Семенович 
Воронцов Михайло Іларіонович с. 98, 122
Воронцов Михайло Семенович (Воронцов Михаил Семенович, 
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Woronzoff Michel) 115; с. 14, 19, 98, 99, 104, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 121, 139, 142 

Воронцов Олександр Романович с. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 114, 115, 117, 118, 121, 139

Воронцов Роман Іларіонович с. 98
Воронцов Семен Михайлович с.98
Воронцов Семен Романович с. 98, 99, 105, 106, 107, 113, 114, 118, 

122, 139
Воронцови, рід с. 98, 99, 103, 105, 107, 108, 109, 114, 116, 117, 118, 

123, 124, 125, 139
Втиславич Войтех 106
Вульф [Ларри] с. 151, 159

Гаврило Дорофейович, клірик Острозький с. 144
Гагара [Гогара] Василий Яковлевич 202
Газы Гирей [II «Бора»], кримський хан 103
Гайян Бернар де с. 147
Галілей Галілеос. 70
Галятовський Іоаникій с. 141, 145
Ганновер Натан [Моисей] 144
Гастон Орлеанський с. 114
Гейденштейн Рейнгольд (Heidenstein Reinhold) 189, 291
Гекатей [Мілетський] с. 132
Гелланік [Лесбоський Митиленський] с. 132
Геньа Луї Жан де (Gaignat de) с. 108, 122
Генріх ІІІ (Henri III), король Франції 307; с. 147
Генріх IV, король Франції с. 126, 147
Георгій с. 140
Георгій ІІ Дука (Gheorghe II Duca), господар Валахії с. 64
Герберштайн Сигізмунд див. Герберштейн Сигізмунд
Герберштейн Сигизмунд фон див. Герберштейн Сигізмунд
Герберштейн Сигізмунд [Зигмунд] фон (Герберштайн Сигізмунд, 

Герберштейн Сигизмунд фон, Herberstein Siegmund von) 190, 
191; с. 106, 107, 108, 110, 133

Геркман [Элиас] 225, 254
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Геродот (Herodotus)с. 127, 132
Геснер Конрад с. 133
Гизель Иннокентий див. Гізель Інокентій 
Гізель Інокентій (Иннокентий, Гизель Иннокентий), архім. 203,204, 

243, 244; с. 93, 95, 96, 140
Глареан [Генрих] с. 131
Глезна Иона, митр. Київський, Галицький 30, 93
Глешбоцький Войтех 56
Гловацький Святополк (Głowacki Swiętopołk) с. 138
Гневушев [Андрей Михайлович] 73
Голохвастов [Дмитрий Павлович] 11
Голохвастовы, рід 11
Голубев [Стефан Тимофеевич] 23
Гордон Патрик (Gordon Patrick) 192, 289
Горецкий [Леонард ] 226
Грабянка Григорий [Иванович] 145
Грегораський див. Григоре I Гіка
Григоре I Гіка (Грегораський, Gregorasky, Grigore I Ghica), господар 

Валахії с. 22-23, 32-33, 64
Григорович Виктор Иванович див. Григорович Віктор Іванович
Григорович Віктор Іванович с. 139
Грушевский [Михаил Сергеевич] див. Грушевський
Грушевський [Михайло Сергійович] 71, 201, 342, 351; с. 66
Гуменицкая Агафия, ігум. 50
Гусеева А. А. с. 96
Гюлестан (Gulestan) с. 58-59

Ґваньїні Олександр [Алессандро] (Gwagnin Aleksander) 384; с. 
88, 107, 111-112, 114,131, 134

Ґутенберг Йоганн с. 4,5

д'Асколи Эмиддио Дортелли 193, 194, 195
Далерак Франсуа-Полен (Dalérac François Paulin, Божо (Beaujeu), 

псев.) 282; с. 102, 105, 115, 120
Данеус Ламберт с. 127
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Даниил, архієп. Володимирський і Берестейський 30
Данилевич [Василь Юхимович] с. 141, 124
Данилович Іван с. 90
Даннемар Матфій с. 138
Дашкевич (Николай Павлович) 15, 195
Дашкевич (Ярослав Романович) с. 121, 122, 123
Даудов Василий [Александрович] 22, 62, 131, 257
Де-Витте И. Д. 349
Де Ту Жак Огюст (De Thou Jacques-Auguste) 255, 335, 336, 337, 

338; с. 103, 104-160
Де Ту Христофор с. 147
Декарт Рене с. 70
Деконский А. А. с. 75
Деметрій (Demetrius), кн. С. 38-39, 60-61
Демидов Тихон син Лаптиев с. 135
Джираудо Джиафранко с. 85, 96
Джовіо Паоло див. Павел Иовий Новокомский
Димитрий, митр. Ростовський див. Димитрій Туптало
Димитрій Донський, кн. С. 91, 95
Димитрій Туптало (Димитрий) [Даниил Саввич], митр. Ростовський  

199; с. 140, 145, 146
Дир с. 91
Дітькова С. Ю. с. 119
Длугош Ян (Dlugossius Joannes, Długosz Joann) 175, 176; с. 75, 87, 

114
Дмитрий самозванец див. Лжедмитрий
Добрянский [Флавиан Николаевич] 3
Довгялло [Дмитрий Иванович] 3
Довнар-Зампольский [Митрофан Викторович] 8, 9, 342
Долгов С. О. 202
Дорошенко Катерина с. 68
Дорошенко Михаил, гетьман 84
Дорошенко Олександр с. 68
Дорошенко Петро (Dorosinko), гетьман с. 10, 11, 24-25, 26-27, 34-

35, 42-43, 48-49, 56-57, 62-63, 65, 68, 113
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Дорошенко Петро с. 68
Дуні Таддео с. 129
Дю Віньо де Жуано (Du Vignau de Joanots) 286; с. 113 

Евлашевский Федор 200, 226
Егоша 188
Елович-Малинский Евгений, єп. 47, 106
Елович-Малинский Евстафий, єп. 70
Євдоким Ігнатович 59
Єлизавета Петрівна, імп. Російської імперії с. 140
Єпрокіна Агафія с. 68

Жан Жак де (Jacques de Jant) 298; с. 113, 123
Жарких М. с. 122
Жданович Антон с. 104-105
Жиґмонт III див. Сигізмунд III
Жиленко І. В. с. 81, 83, 93
Жоппекур Шарль де (Joppécourt Charles de) 266; с. 109

Забугин В. Н. 40
Загурович с. 136
Замойський Ян (Zamoyski Jan, Zamoїski Jan) 134, 137, 262, 341, 

376; с. 157
Запаско Я. с. 96, 143
Захаріасієвич Феодор с. 138
Збаражский [Юрий Янушевич] 132
Зельин К. К. с. 75
Зиновьев [Афанасий Федорович] 65, 66, 67
Зімлер Іосій (Simlerus Iosia) с. 126, 127, 132
Зотов Никита [Моисеевич] 115
Зубрыцкий [Зубрицкий] Дионисий 158

И. Ф. 251
Иван Васильевич див. Іван Грозний
Иванишев [Николай Дмитриевич] 342
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Иванчин-Писарев [Николай Дмитриевич] 110
Иванчины-Писаревы, рід 110
Иваск [Удо Георгиевич] с. 142
Иеремия [Иеремия II Транос], патр. Константинопольський 107
Иннокентий Гизель див. Гізель Інокентій
Иоанн св. с. 136
Иоанн Богослов с. 141 
Иоанн Васильевич Грозный див. Іван Грозний 
Иоанн Грозный див. Іван Грозний
Иоанн Дамаскин с. 146
Иоанн Златоуст с. 136
Иоанн [Джованни] де Торрес, архієп. Адріанопольский 40
Иовий П. див.Павел Иовий Новокомский
Иона, митр. див. Глезна Иона
Истомин [Михаил Павлович] 51, 230

Iбрагім (Ibrahim), турецький султан с. 113, 123
Ібрагім Шишман паша (Ibrahim Pachas) с. 24-25, 30-31, 36-37, 40-

41, 42-43, 60-61, 62-63, 65, 68
Іван Грозний (Иван Васильевич, Иоанн Васильевич, Иоанн 

Грозный, Juan Vassilyvich), російський цар 151, 159, 216, 224, 
246; с. 84

Ігнатович Дем’ян див. Многогрішний
Ігнатович Євдоким 59
Іпатій, єп. Володимирський і Берестейський с. 144
Ісаєвич с. 96, 143
Іустін с. 87

Казимир IV [Ягеллончик], король Речі Посполитої 19, 20
Казы Гирей див. Газы Гирей
Калга, султан (Kalga) c. 40-41
Калепіні Амбруаз (Calepino, Da’Calepino Ambroise, Calepino 

d'Ambrogio, Kalepin A.) с. 70, 73
Кальвуччи Гораций Вильгельм (Calvucci Horatio Gulielm) 222, 223, 

315
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Каманин [Иван Михайлович] 34, 43, 51, 230, 342, 351, 374
Каменева Т. Н. с. 143
Кампензе Альберто 85
Каплан паша (Capelan) с. 32-33, 34-35, 38-39
Кара Мустафа-паша (Kara Moustapha Pacha) с. 19, 50-51, 67
Кардано (Джордано) с. 129
Карл Великий, король Франкської держави с. 126
Карл Х Ґустав, король Швеції 326; с. 102, 104
Карл ХІ, король Швеції с. 104
Карл XII, король Швеції с. 105
Карнович [Евгений Петрович] 113
Карпов [Геннадий Федорович] 14, 78, 79, 80
Карпович [Григорий] 57
Карувський (Karouvvsky) с. 48-49
Катерина ІІ, імп. Російської імперії с. 124
Качалов Николай 232
Кий с. 87, 91
Кикин [Василий Петрович] 251
Кикины, рід 251
Киреевский Петр [Васильевич] 210
Кириченко Р. С. С. 119
Климент VII, папа римський 85, 95, 206; с. 110
Кнап Гжегож (Кнапіуш, Cnapius, Knap, Knapiusz, Knapski) с. 70, 

71, 74
Кнапіуш див. Кнап Гжегож
Ковальский Н. П. див. Ковальський М. 
Ковальський М. (Ковальский Н. П.) с. 118, 123
Козлов Іван 98, 99
Коллинс Самюэль 210
Комская К. 356
Конська (Konsky) с. 28-29,36-37
Контарини Амвросий див. Контаріні Амвросій
Контаріні Амвросій [Амброджі] (Контарини Амвросий) 211; с. 

107, 110, 123
Копреева Т. Н. див. Копрєєва Т.
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Копрєєва Т. с. 83, 96, 97
Кордт [Веніамін Олександрович] 364; с. 118
Кордуба [Мирон Михайлович] 350
Корецький Самійло с. 109
Коритубова Раина 31
Косинський К. с. 155
Косов [Косcов] Сильвестр с. 139
Костомаров [Николай Иванович] див. Костомаров Микола
Костомаров Микола (Костомаров [Николай Иванович]) 232; с. 10
Кохановский П. див. Кохановський П.
Кохановський (Кохановский) П.  с. 94
Кравченко В. М. с. 96
Кралл Джон (Crull) с. 107
Красильников Иван Иванов[ич] с. 136
Крачковский [Юлиан Фомич] 3
Крекотня В. І. С. 95
Крижанич Юрий [Гаспарович] (Križanić Juraj) 214, 215, 301, 302
Криницкий Макарий 41
Крикун М. с. 10, 12
Крип’якевич [Іван Петрович] 350
Кришталович У. с. 66
Кромвель [Оливер] 259
Кромер Марцін (Cromerus Martinus) с. 71, 72, 75, 76, 88, 114
Крупович Маврикий [Антонович] 112
Крыловский А. 342
Ксенофонт с. 132
Кудрявцев В. 356
Кулиш [Пантелеймон Александрович] 162, 213, 215, 358
Курбский Андрей Михайлович, кн. 216, 217, 218, 369
Курвіль Ж. де с. 113
Куспініан Йоганн с. 133
Кухарський [Анджей] с. 138, 142
Куяций див. Кюжас Жак
Кьопрюлю, династыя с. 19, 64, 67
Кюжас Жак (Куяций) с. 77, 147
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Ла Круа Франсуа Петі де (La Croix François Pétis de) с. 115
Ла Маґделен де (La Magdelaine de) 306; с. 5, 12, 13, 19, 101, 120
Лазаревский [Александр Матвеевич] 15, 33, 259
Ланге Н. Н. с. 4
Лассота Эрих (Lassota von Steblau Erich) 219, 226, 304
Лафатер Людвіг с. 130
Лашков [Федор Федорович] 76, 82, 109, 114
Ле Гра Нікола с. 101
Лебедев [Андрей Николаевич] 149, 150
Левицкий Орест [Иванович] 342
Лекаркин с. 141
Леклерк Ж. с. 115
Леонид, архім. [Кавелин Лев Александрович] 241, 369
Леонід, цар Спарти с. 154
Леонтович [Федор Иванович], 7
Леопольд I (Leopold I), імп. Священої Римської імперії 38, 273, 

315; с. 111
Лже-Дмитрий див. Лжедмитрий
Лжедмитрий 205, 224, 255, 256
Лжедмитрий I 225, 253
Либідь с. 91
Литвин Михаил 226
Литвин Міхалон (Michalon Lituanus) с. 108, 112, 122
Ловягин [Александр Михайлович] 233
Лугвенеевич София, кн. 93
Лугвенеевич Юрий Семенович, кн. 93
Лужецький Томаш с. 66
Лузанов Герасим с. 140
Лукьянов Иоанн, священник 247
Луняк Є. М.  с. 10, 12, 13, 120, 121
Лызлов Андрей 220, 221
Львов Миколай 151
Люблинская А. Д див. Люблінська А. Д.
Люблінська А. Д. (Люблинская А. Д.) с. 155, 159, 160
Людовік ХІІІ, король Франції с. 109
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Людовік XIV, король Франції с. 102, 113
Люкa Джованні да (Luca Jan de, Lucca Giovanni da) 284, 309, 310, 

311; с. 112
Ляйбниц Ґотфрід с. 70
Лянуа Жильберт де 248
Лянцкоронський Станіслав (Landskoronsky) с. 24-25, 28-29, 32-

33,65
Лянцкоронські, рід с. 65
Ляссота Э. див. Лассота Э.
Ляцерда (La Cerda) с. 73
Ляцкий [Лятской] Иван [Васильевич] 18

Магомет IV див. Мехмед IV
Магомет Мурза (Mahomet Mourza) с. 34-35
Магницкий Леонтій с. 138, 145
Мазепа Іван, гетьман с. 94, 102, 118
Майерберг Августин (Mayerberg Augustin de) 38, 222, 223, 314, 

315
Макарий, патр. Антиохійський 236, 237, 238. 239, 240
Макарий [Тучапский], єп. Львовський 129
Максиміліан І, імп. Священної Римської імперії с. 106
Малафеев Орест 133
Малеин [Александр Иустинович] 191, 207
Малиновский [Алексей Федорович] 52, 111
Мамонич Леон с. 144, 145
Манделькерн Соломон 144
Мануціо Антоніо с. 109
Маргарита Наварська (Ангулемська), королева Навари с. 108
Маржерет Жак (Margeret Jacques) 224, 225, 312
Мария Луиза (де Гонзага), королева Речі Посполитої с. 101
Марія Казимира (Гранж д’Аркьен Луиза де), королева Речі 

Посполитої с. 102
Маркевич А. див. Маркевич [Олексій Іванович]
Маркевич [Олексій Іванович] (Маркевич А.) 25, 68; с. 80, 142
Марфа-Посадница [Борецкая Марфа Семеновна] 170
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Маслов П. В. 356
Масса Исаак (Massa Isaac) 225, 254, 313
Матвій Павлович 59
Мацьків Т. с. 119
Машкевич [Богуслав] 226
Мела див. Помпоній Мела
Меланхтон Філіпп с. 131
Мельник К. 226
Меркатор Г. с. 133
Мехмед IV Мисливець (Авджи) (Магомет IV, Мехмет ІV, Mahomet 

IV, Mehmet IV), турецький султан 273, 298; с. 14, 64, 65, 101, 
111, 113, 123

Мехмед паша (Mehemet) с. 36-37
Мехмет ІV див. Мехмед IV
Меховский Матвей див. Мєховський Мацей
Мєховський Мацей (Меховский Матвей) [Меховита Матфий – 

настоящее имя Матвей Карпиго] 228; с. 107, 110
Мизко, рід 250
Микулич Григорий 43
Миллер Лаврентий 229
Миллер [Мюллер] Герхард Фридрих [Федор Иванович] 366
Миллер М. Е. 356
Милорадович Григорий [Александрович] 363
Минцлов С. Р. С. 121
Мирон див. Франко Іван Якович
Михаил, митр. див. Рагоза [Рогоза] Михаил 
Михаил Федорович, россійський цар 232
Михайлов А. 232
Михайловский М. 206
Мицик Юрій [Андрійович] (Мыцык [Юрий Андреевич]) с. 118, 

119, 120
Мірза-Авак'янц [Наталія Юстинівна] 344
Міхал (Michał Korybut Wisniowiecki, Michel) [Михайло I Корибут 

Вишневецький], король Речі Посполитої 320; 34-35, 38-39, 
40-41
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Міхловецький (Michlouiesky) с. 28-29
Многогрішний Дем’ян Ігнатович, гетьман 122, 123
Модестов В. И. с. 76
Молчановский [Никандр Васильевич] 39
Монастырский Александр Константинович с. 141
Монастырский Е. с. 141
Монтеск’є Ш. Л. де с. 130
Мурат IV, султан с. 18
Мурзакевич Микола Никифорович (Мурзакевич Николай 

Никифорович) 115; с. 11, 123, 137
Мурзакевич Николай Никифорович див. Мурзакевич Микола 

Никифорович
Муркос [Георгий Абрамович] 236, 237, 238. 239
Мустафа-паша (Moustapha pacha) с. 30-31
Муханов [Павел Александрович] 88
Мыцык [Юрий Андреевич] див. Мицик Юрій [Андрійович]
Мякишев Григорий 89

Наливайко Д. с. 100, 102, 103, 104, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 
147, 148, 159

Наливайко Семерій [Северин] с. 86
Нарбут Микола 58
Наум Матвий 205
Невзоров Никифор с. 140
Невіль Фуа де ля с. 102, 121
Незнамов П. А. с. 125
Немирич Юрій (Niemeriz) с. 102
Немировский Е. Л. див. Немировський Є. Л.
Немировський Є. Л. (Немировский Е. Л.) с. 135, 142
Нестор с. 88
Никольский П. В. 355
Никон, ігум. Черної гори с. 140
Никон, ієромонах див. Нікон
Никон, патр. С. 84
Нізолій Маріо (Nizolius Mario, Nizzoli) с. 70, 73, 74



263

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Нікон (Никон), ієромонах с. 141, 143
Новацкий Иван с. 141, 143
Новиков Николай [Иванович] 30, 44, 46, 93, 119, 208, 220, 221, 243, 

244, 246
Новицкий [Иван Петрович] 342
Новицкий [Яков Павлович] 83
Ньютон Ісаак с. 70

Обіньє Теодор Агріппа д’ (Aubigné Théodore-Agrippa d’) 263, 264; 
с. 100, 104, 120, 147, 155, 156, 160

Оболенский [Михаил Андреевич] (Obolensky M. A.) 184, 205, 289, 
313

Овідій с. 128
Овсейчик В. 356
Одіфре Жан-Баптист д’ (Audiffret Jean Baptiste d’) 265; с. 105
ОК с. 140
Окольский Симон [Шимон] 226
Олеарий Адам 232, 233, 234, 318
Олег, кн. С. 91
Олександр I, імп. Російської імперії с. 124
Олександр Македонський с. 88
Олексій Михайлович (Алексей Михайлович, Alexis Mihalowicz, 

Alexis Michaélowitch), російський цар 26, 27, 28, 91, 119, 222, 
223, 232, 315, 378; с. 90, 139, 141

Ольга, кн. с. 90
Ордин-Нащокин А. Л. див. Ордин-Нащокін Афанасій
Ордин-Нащокін Афанасій с. 83, 96
Орлик Пилип с. 90
Ортелій А. с. 133
Освецим Станислав 235
Осколд, кн. с. 91
Осман (Osman), принц с. 113, 123
Осман (Osman), султан с. 24-25
Острогский Константин див. Острожский [Константин 

Константинович]



264

Історія України в книжкових пам’ятках XVI-XVII ст.

Острозький Костянтин с. 136
Острожский [Иван Константинович] 242
Острожский [Константин Иванович] 45, 46
Острожский [Константин Константинович] (Острогский 

Константин) 55, 70, 86, 87, 242
Отвіль де (Hauteville de), псевд. див. Танд де Гаспар
Отман Франсуа с.131
Отрепьев Григорий [Юрий Богданович] див. Лжедмитрий І

Павел Иовий Новокомский (Джовио Паоло, Иовий П.), єп. 
Ночерський 206, 207; с. 107, 110, 133

Павел Алеппский, архідіак 236, 237, 238, 239, 240
Павел, інок с. 140
Павлович Матвій 59
Павловский М. К. див Павловський
Павловський (Павловский) [Михайло Карпович] с. 140
Паерле Геогр 255
Панайота (Panaioty) с. 46-47
Панциролі Гвідо с. 128
Паскаль Блез с. 70
Пассерат (Passerat) с. 73
Пельгржимовский Илья 63
Петр Алексеев с. 140
Петр Могила див. Петро Могила
Петро Могила (Петр Могила) [Петро Симеонович Могила], митр. 

23, 24, 120; с. 136, 137, 143, 144, 145
Петровський [Микола Неонович] 354
Пимен Н. Н. 194
Пікколоміні Еней Сільвія с.133
Пліній (Plinius) с. 127
Площанский [Венедикт Михайлович] 3
Подлегаев Даниил [Данила] див. Подлегаєв Данило
Подлегаєв Данило (Подлегаев Даниил [Данила]) с. 137, 142
Полевой Николай [Алексеевич] 19,20, 21, 58, 64, 65, 66, 67
Поликарпов Федор див. Полікарпов Федір
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Полібій (Polibius) с. 127
Полікарпов Федір [Поликарпов Федор] с. 139, 145
Половкович Михаил 106
Помпоній Мела (Pomponius Mela) с. 72, 75, 127
Попов [Александр Николаевич] 377
Попов [Нил Александрович] 10
Посилович Павло, єп. Скардоні
Поссевино А. див. Поссевіно Антоніо
Поссевіно Антоніо (Поссевино А.) с. 84, 96, 106, 107
Постель Гійом (Postel Guillaume) с. 108
Потоцький Миколай (Potosky) с. 28-29, 65
Почаповский Иеремия, єп. Луцький 48, 49
Почацька (Potchaky) с. 36-37
Прокопович Феофан с. 137, 138, 145
Прокофьев Стефан с. 136
Птолемей див. Птолемей Клавдий с. 71, 74, 75, 132
Птолемей Клавдий (Ptolemao Claudio, Ptolemáios)
Путілов В. К. 354
Пуффендорф Самуель фон (Pufendorf Samuel de) 326; с. 104, 105, 

121
Пясецкий Павел, єп. 258

Рагоза [Рогоза] Михаил, митр. (Михаил, митр.) 55
Радивиловський Антоній с. 94, 145
Райко В. М. (Райко В. Н.) с. 137, 142
Райко В. Н. див. Райко В. М.
Ракоці Юрій II, кн. Трансільванії с. 104, 111
Рамузіо Джованні Баттіста (Ramusio G. B.) с. 106, 107, 110
Рижский М. И. с. 75
Ричка В. М. с. 84, 96, 97
Роксолана [Лисовская Анастасия Гавриловна] с. 100, 103
Роман Мстиславич, кн. с. 89,90
Романовський Віктор [Олександрович] 118
Ромодановський Григорій с. 67
Росинський Богдан с. 154
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Рославець [Петро] 60
Ростовцев М. И. с. 134
Ротелен Шарль д’Орлеан де (Rothelin), аббат с. 111,123
Рубець Ілля 100
Рубець Михайло 100
Рубець Осип 100
Рудольф II, імп. Священної римської імперії 219, 307
Ружинський (Roudginsky) с. 30-31, 32-33
Румянцев [Николай Петрович] 111
Рутский Иосиф Вениямин [Велямин], (Вениаминов-Рутский Иван 

Феликсович), єп. 104
Рюрик, кн. 151; с. 91, 95

С-кий Н. В. 196
Савелов [Леонид Михайлович] 97
Савичи, рід 249
Сагіб-Гірей, кримський хан с. 112
Саґредо Джованні (Sagredo Giovanni) 327; с. 113
Салтыкова М. Н. 192
Самовидец 161, 162, 163
Самойлович Іван, гетьман 124, 125; с. 11, 67, 68, 92, 94
Санин Г. А. с. 96
Сапега Лев [Иванович] 63
Сапега [Павел Ян] 196
Сарницький Станіслав с. 71
Свірчковський с. 152, 153
Святополк-Четвертинский [Григорий Захарович, Гедеон, митр. 

Київський] 105
Семен Олелькович, кн. С. 90
Семенов [Василий Николаевич] 85, 206, 211
Сенаус [Синеус] с. 91, 95
Сигизмунд III див. Сигізмунд ІІІ [Ваза]
Сигізмунд ІІІ [Ваза] (Сигизмунд III, Жиґмонт), король Речі 

Посполитої 63, 102, 132; с. 112
Сидоров А. А. с. 96
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Синявский [Антон Степанович] 83, 250
Сігоніо Карло с. 131
Сірко Іван (Circo) с. 44-45, 67
Січинський В. с. 118, 121, 122
Скалігер Жозеф Жюст с. 129
Скарга Петр (Skarga Piotr) с. 74, 137, 144
Скорина Франциск с. 143, 146
Скржинская Е.Ч. с. 123
Скринский Станислав 47
Слезка Михаил 23
Собеский див. Ян III Собеський
Содоній с. 135
Соколов [Матвей Иванович] 214
Солін (Solinus) с. 127
Соловьев С.М. с. 142
Соломерецкая див. Стеткевич Елена 
Сопіков [Василий Степанович]с. 143
Софонович Феодосий див. Софонович Феодосій 
Софонович Феодосій [Теодосій], ігум. C. 85, 89, 91, 94, 96, 97
Споргис [Иван Яковлевич] 3
Ставровецкий Кирилл-Транквиллион, архім. C. 146
Станишевский Войтех 49
Старовальский Симон 82
Стеткевич Богдан 130
Стеткевич Елена, уроджена кн. Соломерецька 130
Стефан Баторий див. Стефан Баторій
Стефан Баторій, король Речі Посполитої 229; с. 105, 112
Стороженко [Николай Ильич] 342
Страбон (Strabo) с. 127
Стравинський Балтазар 56
Стрийковський Мацей с. 85, 86, 87, 88, 89, 91
Строганов [Олександр Григор’євич] с. 139, 140
Строганови, рід с. 140, 142
Строев [Павел Михайлович] 168, 369
Стрюйс Ян (Jean Struys) 330, 331; с. 103
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Стукіус Йоганн Вільгельм с. 126-133
Субтельный [Орест] с. 160
Судаков Иван 114
Сулейман (Soliman), віце-король Буди с. 36-37
Сулейман ІІ (Soliman ІІ), турецький султан 307; с. 58-59, 68, 100, 

103
Сулейман ага (Soliman Aga) с. 52-53
Сулейман Пишний див. Сулейман ІІ
Сумцов Н. В. с. 96

Танд Гаспар де (Tende Gaspard de, Отевіль де, Hauteville de) с. 101, 
105, 115

Тацит Публій Корнелій (Tacitus P. Cornelius ) с. 71, 72, 76
Теве Андре (Thevet André) 334; с. 123
Тевено Мельхіседек (Thévenot Melchisédech) 268, 269, 280, 281, 

284, 299, 309; с. 112, 123
Терлецкий Кирилл Семенович, єп. Луцький и Острожський 70
Терлон Юґ [Гуго] де (Terlon Hugues de) 332
Терновский Сергей [Алексеевич] 342
Тетеря Павло с. 11
Тимошик М. с. 119
Тисаровский Евстафий, єп. Львівський 92
Тихоцкий А. П див. Тихоцький А. П
Тихоцький (Тихоцкий) А. П. с. 137
Тішинін Микола Іванович с. 80
Томашівський Стефан [Теодорович] 350
Тривор див. Трувор 
Тризна Йосип, архім.с. 94
Трог Помпейс. 75
Троєкуров Іоанн Борисович с. 92
Тропка Роман 105
Трувор [Тривор] с. 91, 95
Труцевич Иоиль, ігум. 130
Тургенев [Александр Иванович] 4
Тяпкин Василий 115
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Узун-Гассан-хан (Usum Cassan), правитель государства Ак-
Коюнлу 211, 316

Уляницкий [Владимир Антонович] 357
Устрялов Николай [Герасимович] 216, 217, 218, 255
Ушаков Степан 73

Фабр А. с. 128
Фабр Йоанес с. 110
Фадеева Т.М. с. 125
Фазил Ахмед-паша (Ахмед Кьопрюлю I) с. 64, 67
Фачіолат (Facciolati [Jacopo]) с. 73
Февр Л. с. 148, 159
Федір Олексійович (Феодор Алексеевич, Fedor III), російський цар 

21, 204, 378; с. 81, 95
Федор Иоаннович [Федор I], російський цар 64, 65, 66, 67, 152, 159, 

165, 166, 224
Федоров Иван див. Федоров Іван 
Федоров Іван (Федоров Иван) 69; с. 135, 142
Федорченко В. К. с. 120
Федотов-Чеховский [Александр Алексеевич] 2, 127
Феодор Иванович див. Федор Иоаннович
Феодор Алексеевич див. Федір Олексійович
Феофилект див. Феофілакт с. 141
Феофілакт (Феофилект), архієп. Болгарський с. 141
Фердинанд I (Ferdinand I), імп. Священої Римської імперії с. 106
Фердинанд-Мария, курфюрст Баварский с. 13 
Фиоль Швайпольт с. 143
Філіпп І, герцог Орлеанський с. 113
Флетчер Джильс с. 111
Форбен-Жансон [Туссен де] с. 101
Франко Іван Якович (Мирон) 160
Франциск Клевський, герцог Неверський с. 110

Халіль-паша (Haly Pacha) с. 30-31
Халкоконділ [Лаоник] с. 131
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Харт Майкл с. 4, 5
Хасан ага (Assan Agа) с. 32-33
Хедир Улан 103
Хмелецкий Стефан 84
Хмельницкий Богдан див. Хмельницький Богдан
Хмельницький Богдан (Хмельницкий Богдан, Chmielienski B., 

Kmielniski Bogdan), гетьман 39, 40, 74, 90, 126, 161, 162, 188, 
196, 197, 259, 345; с. 11, 67, 87, 103, 104, 105, 112

Хмельницький Юрій (Кemielnicki George), гетьман с. 115, 124, 
141

Ходжаш [Тамара Захарівна] с. 142
Хорив с. 87, 91
Хорошкевич А. Л. с. 121
Хусейн ага (Ussaim Aga), візир с. 40-41
Хусейн паша (Ussaim Pacha) с. 36-37, 38-39

Цезарій Франциск с. 70
Целларій А. (Jacobo Cellario) с. 114
Цицерон (Cicero (Marcus Tullius) с. 130

Чарши Оуллари (Charsouar Oglouler) с. 38-39
Ченторіо дельї Ортензі А. (Centorio Degli Ortensi Ascanio) 273; с. 

111
Четвертинский Григорий див. Святополк-Четвертинский
Чжан Чао с. 5

Шевальє П’єр (Chevalier Pierre) 278, 279, 280, 281; с. 103, 112, 
117, 121

Шедель Гартман с. 4
Шелленберг Гебхарт с. 127
Шифле Лоран (Laurent Chifflet) с. 73
Шлейхер с. 138
Шмурло [Евгений Францевич] 368
Штендман [Геогрий Федорович] 78
Шуйский Василий Иванович, російський цар 73, 103, 224
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Щек, кн.с. 87, 91
Щеколдин С. Г. с. 125
Щепкин Вячеслав 301, 302
Щербачев [Юрий Николаевич] 339

Эварницкий [Яворницкий Дмитрий Иванович] 250
Эйрян Т. с. 142

Юзефович [Михаил Владимирович] 342
Юзефович Ян [Томаш] 171
Юрій ІІ Ракоці, кн. Семигородський с. 104, 111
Юрченко П. с. 123
Юстін (Justinus) с. 72, 75

Яворский Стефан с. 138, 145
Ян II Казимир (Jan Kazimierz, Joannes Casimirus), король Речі 

Посполитої 108; с. 101
Ян III Собеский див. Ян III Собеський
Ян III Собеський (Ян III Собеский, Jan III Sobieski , Joannes III, 

John Sobieski, Sobiesky), король Речі Посполитої 226, 282, 
320; с. 34-35, 36-37, 38-39, 48-49, 66, 68, 102

Януш див. Острожский Иван Константинович
Ярополк Ізяславич, кн. С. 90
Ясенский Николай 55
Ясинский Варлаам, митр. Київський 29
Яцунський В. К. с. 133

Acmet Pacha див. Ахмет паша
Adelung F. див. Аделунг Ф. П.
Adrianus див. Адріан (Публій Елій Траян)
Alberti, Johann Christoph 308
Alciat див. Альціат Андреа
Alciatus Andrea див. Альціат Андреа
Alexis Michaélowitch див. Олексій Михайлович
Alexis Mihalowicz див. Олексій Михайлович
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Ammianus (Marcellinus) див. Амміан
Arrianus Flavius див. Арріан Луцій Флавій
Assan Agа див. Хасан ага
Aubigné (Théodore-Agrippa) d’ див. Обіньє Теодор Агріппа д’
Audiffret Jean Baptiste d’див. Одірфе Жан-Баптист д’
Avcı Sultan Mehmet див. Мехмед IV

Barbier A.-A. див. Барб’є А.
Baret de la Galanderie Jacques див. Баре де ла Галандері Жак
Baret Jacques див. Баре Жак
Barycz H. с. 75
Baudier Michel див. Бодьє Мішель 
Beaujeu, псевд. див. Далерак Франсуа-Полен
Beauplan Guillaume Le Vasseur de див. Боплан Г. Л. де 
Beauplan W. див. Боплан Г. Л. де
Beauplat de див. Боплан Г. Л. де 
Beauplet див. Боплан Г. Л. де
Berchet Gulielmo 339
Bergeron Pierre 272
Bielski Jan 173
Bielski Joachim  172
Bielski Marcin 174
Bobrowicz [Jan Nepomucen] 387
Bostangy Baschy див. Бостанджі-баши
Bosvile А. С. 107
Broel-Plater (Włodzimierz Stanisław) 385
Brown Edouard див. Браун Едвард
Budziúski Staniaław 300
Busbecq Ogier Ghislain de 307

Calepino d’Ambrogio див. Калепіні Амбруаз
Calepino Ambroise див. Калепіні Амбруаз
Calvucci Horatio Gulielm див. Кальвуччи Гораций Вильгельм
Capelan див. Каплан паша
Cellario Jacobo див. Целларий
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Centorio Degli Ortensi Ascanio див. Ченторіо дельї Ортензі 
[Асканіо]

Cesi de 305
Chanut [Pierre Hector] 274
Chardin Jean 275, 276, 277
Charles Gustaves див. Карл Х Ґустав
Charsouar Oglouler див. Чарши Оуллари
Chevalier Pierre див. Шевальє П’єр
Chifflet Laurent див. Шифле Лоран 
Chmielienski B. див. Хмельницький Богдан
Cicero (Marcus Tullius) див. Ціцерон
Circo див. Сірко Іван
Clement VIII, папа римський 139
Cnapius див. Кнап Гжегож
Cromerus Martinus див. Кромер Марцін 
Crull див. Кралл Джон
Czubek Jan 140

Da’Calepino Ambroise див. Калепіні Амбруаз
Dalérac François Paulin див. Далерак Франсуа-Полен
Daniłowicz Ignacy 182
Darnton R. с. 4
De La Valle Pierre див. Della Valle Pietro
De Thou Jacques-Auguste див. Де Ту Жак Огюст 
Della Valle Pietro (De La Valle Pierre) 283, 285
Demetrius див. Деметрій, князь
Dlugossius Joannes див. Длугош Ян
Długosz Joann див. Длугош Ян
Dorosinko див. Дорошенко Петро
Dördüncü Mehmet див. Мехмед IV 
Du Cange Charles du Fresne с. 79
Du Ryer [Pierre] 336
Du Vignau de Joanots див. Дю Віньо де Жуано
Dupuy P. 335
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Erdmannsdörffer B. 141

Facciolati (Jacopo) див. Фачіолат
Fedor III див. Федір Олексійович
Ferdinand I див. Фердинанд I 
Ferrand 288
Foy Louis Etienne de, абат 307
Friedrich Wilhelm von Brandenburg 141
Furetière Antoine с. 79

Gaignat de див. Геньа Луї Жан де
Galitzin Augustin 270, 334
Gątkiewicz Feliks 382
Gheorghe II Duca див. Георгій ІІ Дука
Glanius 330, 331
Głowacki Swiętopołk див. Гловацький Святополк
Gordon Patrick див. Гордон Патрик
Górnicki Łukasz 179
Grabowski Ambroży 379
Graesse J.G.Th. с. 120, 122
Gregorasky див. Григоре I Гіка 
Grigore I Ghica див. Григоре I Гіка
Groddecki Gabrielus 175
Gubrynowicz Bronisław 319
Guise de с. 79
Gulestan див. Гюлестан
Gwagnin Aleksander див. Ґваньїні Олександр

Hâfız Mehmet Zıllî Euliyá Çelebi 287
Hakluyt Richard 268, 269, 280, 281, 309, 310
Hallwich Hermann 135
Haly Pacha див. Халіль-паша
Hammer Joseph von 287
Hartknoch Christophorus 290
Hauteville de, псевд. див. Танд Гаспар де
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Heidenstein Reinhold див. Гейденштейн Рейнгольд
Helcel Antoni Zygmunt 138
Henri III див. Генріх ІІІ, король Франції 
Herberstein Siegmund von див. Герберштейн Сигізмунд фон
Herbinius Johannes 293, 294
Herodotus див. Геродот
Hoppius Samuel Joachim 175
Hornot Antoine 297
Huyssen Henricus 175

Jan III Sobieski див. Ян III Собеский, король Речі Посполитої
Jan Kazimierz див. Ян II Казимир, король Речі Посполитої
Jant Jacques de див. Жан Жак де
Jenkinson Anthony 299
Joannes III див. Ян III Собеский, король Речі Посполитої
Joannes Casimirus див. Ян II Казимир, король Речі Посполитої
John Sobieski див. Ян III Собеский, король Речі Посполитої
Joppécourt Charles de див. Жоппекур Шарль де
Juan Vassilyvich див. Іван Грозний
Justinus див. Юстін

Ibn Batūta див. [Muḥammad ibn Abd Allâh] Ibn Baṭṭūṭat.. 
Ibrahim Pachas див Ібрагім Шишман паша
Innocentius XII, папа римський 381
Ioannes XXIII, папа римський 381

Kalepin A. див. Калепіні Амбруаз
Kalga sultan див. Калга султан
Kara Moustapha Pacha див. Кара Мустафа-паша
Karajan Th. G. von 292
Karouvvsky див. Карувський
Кemielnicki George див. Хмельницький Юрій
Kmielniski Bogdan див. Хмельницький Богдан
Knap див. Кнап Гжегож
Knapiusz Grzegorz див. Кнап Гжегож
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Knapski див. Кнап Гжегож
Когълniчеаnγ М. 155
Köhler K. F. 289
Komulović, Lessandr [Aleksandar] 303
Konsky див. Конська
Krasiński Jan 300
Kraus Georg 177
Križanić Juraj див. Крижанич Юрий [Гаспарович]

La Cerda див. Ляцерда
La Croix Jean-François de 297
La Croix François Pétis de див. Ла Круа Франсуа Петі де
La Feuille Daniele de с. 79
La Magdelaine de див. Ла Маґделена
La Place Pierre-Antoine 297
Labarre A. с. 73
Lachowicz Stanisław August 322
Lamberti Archangel 284
Landskoronsky див. Лянцкоронський Станіслав
Langlès L. 277
Lassota von Steblau Erich див. Лассота Эрих
Lee Samuel 333
Leopold I див. Леопольд I
Lewański Julian с. 74
Linage Vauciennes [Pierre] de 274
Linde Antonius van der 313
Lipiński Wacław 383
Luca Jan de див. Люкa Джованні да
Lucca Giovanni da див. Люкa Джованні да
Ludovicus 340

Mahomet IV див. Мехмед IV 
Mahomet Mourza див. Магомет Мурза 
Malinowski Mikołaj 182
Margeret Jacques див. Маржерет Жак



277

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Massa Isaac див. Масса Исаак
Mayerberg Augustin de див. Майерберг Августин
Mecherzyński Karol 176
Méhémet II, турецький султан 316
Mehmed-i râbi‘ див. Мехмед IV 
Mehmet IV див. Мехмед IV
Mehemet Pachas див. Мехмед паша 
Mela див. Помпоній Мела
Michał Korybut Wisniowiecki див. Міхал [Михайло I Корибут 

Вишневецький]
Michaelus II 340
Michalon Lituanus див. Литвин Міхалон 
Michel див. Міхал (Михайло I Корибут Вишневецький), король 

Речі Посполитої
Michlouiesky див. Міхловецький
Monterzi Belin de 316
Mostowski Tadeusz Antoni 179
Moustapha pacha див. Мустафа-паша
[Muḥammad ibn Abd Allâh] Ibn Baṭṭūṭat.. 333
Muczkowski Antoni 138
Munster [Sebastian] 317

Niemcewicz Julian Ursyn 386, 387
Nierszovicz Deodatus с. 79
Nizolius Mario див. Нізолій Маріо 
Nizzoli див. Нізолій Маріо

Obolensky M. A. див. Оболенский [Михаил Андреевич]
Olearius Adam див. Олеарий Адам
Opitius Henric с. 79
Orzechowski Stanisław 179
Osman див. Осман, принц
Osman див. Осман, султан

Panaioty див. Панайота
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Parthey Gustavus с. 79
Pasek Jan Chryzostom 319, 320, 321, 322, 323
Passerat J.див. Пассерат 
Pedrezzano C. B. с. 106
Pešina z Čechorodu Thomáš Jan 324
Pessina de Czechorod Thomas Johannes de див. Pešina z Čechorodu
Petelin Evesko 325
Pierling Paul 303
Pierre le Grand, імп. Російської імперії 378
Piotrkowczyk Andrzej с. 74
Pius V, папа римський 381
Plinius див. Пліній
Polibius див. Полібій
Pomponius Mela див. Помпоній Мела
Ponza Georg с. 79
Portius Simon с. 79
Posselt Moritz Conrad Friedrich Ferdinand 289 
Postel Guillaume див. Постель Гійом 
Potchaky див. Почацька
Potosky див. Потоцький Миколай
Przezdziecki Aleksandri 176
Przyłęcki Stanisłw 380
Ptolemáios див. Птолемей Клавдий
Ptolemao Claudio див. Птолемей Клавдий
Pufendorf Samuel de див. Пуффендорф Самуель фон
Purchas Samuel 268, 269, 280, 281, 309, 310
Puzynina J. с. 74

Rački Franjo 303
Ragotski Georges 273
Ramusio [Giovanni Battista] див. Рамузіо Джованні Баттіста
Remond de Sainte-Albine [Pierre] 338
Requier Jean-Baptiste 328
Ricaut Chevalier [Pierre Briot] 295
Rigault N. 335
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Rodolphe II, імп. Священної Римської імперії 307
Roper А. С. 107
Rothelin de див. Ротелен
Roudginsky див. Ружинський
Ruble Alphonse de 264
Rudolphio Petrus с. 78
Rzyszczewski Leon 138

Sagredo Giovanni див. Саґредо Джованні
Scapula Johannes  с. 73
Schedel Hartman 181
Scherer Jean-Benoit 260
Schottin Reinhold 304
Schurzfleisch Konrad Samuel 308
Simlerus Iosia див. Зімлер Іосій
Siri Vittorio 328
Sixtus V, папа римський 380
Skarga Piotr див. Скарга Петр
Sobiesky див. Ян III Собеський
Sobieszczański Franciszek-Maxymilian
Soliman див. Сулейман, віце-король Буди 172
Soliman II див. Сулейман ІІ
Soliman Aga див. Сулейман ага
Solinus див. Солін
Somaize Antoine Baudeau de с. 79
Sousky Vassily Juavouits див. Шуйский Василий Иванович
Strabo див. Страбон
Starczewski Adalbertus de 296
Starovolscus [Starowolski] Szymon 329
Struys Jean див. Стрюйс Ян
Stryikowski Maciej 182, 384
Stuckius Joannes Guilielmus див. Стукіус Й. В.

Tacitus P. Cornelius див. Тацит Публій Корнелій
Tende Gaspard de див. Танд Гаспар де
Terlon Hugues de див. Терлон Юґ де
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Ternaux H. див. Ternaux-Compans Henri
Ternaux-Compans Henri 261, 305
Theiner Augustin 378, 381
Thévenot Melchisédech див. Тевено Мельхіседек
Thevet [André] див. Теве А.
Thuanus Augustus див. Де Ту Жак Огюст 

Ussaim Aga див. Хусейн ага, візир
Ussaim Pacha див. Хусейн паша
Usum Cassan див. Узун-Гассан-хан 

Vaissière Pierre de 264
[Van] Wicquefort [Abraham] 318
Vany Effendy див. Вани-ефенді
Vigenère Blaise de див. Віженер Блез де
Vimina da Ceneda Alberto см. Вимина да Ченада Альберто
Vion d’Alibray Charles див. Віон д’ Алібре Шарль
Vitezovich Paul 178, 183

Wallenstein [Waldstein Albrecht Wenzel Eusebius] von 135
Weller E. с. 120
Weyle Christen Osterssön с. 79
Wicquefort див. Van Wicquefort Abraham 
Windakiewicz Stanisław с. 74
Winniczuk Lidia с. 74
Woronzoff Michel див. Воронцов Михайло Семенович

Załęski S. с. 74
Załuski Andrzej Chrysostom 340
Zamoїskie Jan див. Замойський Ян
Zamoyski Jan див. Замойський Ян
Żegota Pauli Ignacy 176
Zwak Irena с. 73
Zygmunt I, король Речі Посполитої 179
Zygmunt August, король Речі Посполитої 179 
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Австрія (Austriche) с. 113
Азія с. 76
Азовське море с. 112
Алеппо, м. 239
Алупка, м. с.125
Америка с.148
Амстердам, м. С. 102, 103
Анатолія (Anatolie) с. 36-37, 50-51, 52-53
Англия див. Англія
Англія (Англия, Angleterre) 77, 265; с. 99, 113, 114, 115, 125
Андріанополь, м. с. 38-39, 58-59, 60-61
Астраханський Спаській монастир [Спасо-Преображенський 

чоловічий монастир] с. 135
Астрахань (Astracan), м. 299; с. 135,142
Афінеон, гавань с. 133

Бабадаґ (Babadag), м. с. 40-41, 66
Базаржик, м. див. Добрич, м. 
Базель сю 75
Балкани (Румелія, Romelie) с. 36-37, 42-43, 50-51, 67, 157
Балтийское (Балтицьке) море с. 91
Балтицьке море див. Балтийское море
Бар (Bar), м. с. 34-35, 62-63, 68
Бахаєвське, с. 101
Белая Россия див. Білорусь

* У квадратних дужках приведені додаткові відомості про персоналії та географічні 
назви, які увійшли до покажчиків.
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Белая Церковь, м. 84
Белоруссия див. Білорусь 
Бесарабія с. 109
Бібл див. Біблос
Біблос (Бібл) с. 3
Біла Русь див. Білорусь
Білгород, м. с. 108, 110
Білорусь (Белоруссия, Белая Россия, Біла Русь, Ruś biala, Russie 

blanche) 14, 188; с. 42-43, 66, 71, 81, 87, 95
Блуа, м. с. 147
Болгарія (Bulgarie) с. 64, 103
Болонья, м. с. 77
Боснія (Bosna) с. 42-43, 67
Боспор Кіммерійський (Керченська протока) с. 132
Боспор Фракійський (Протока Босфор) с. 132
Боспорське царство с. 132
Браусберг, м. с. 71
Брацлавщина с. 105
Брешія, м. с. 73
Буг (Boug), р. с. 44-45, 50-51, 56-57
Буданів див. Будзанів
Будзанів (Буданів, Bousanof), замок с. 30-31, 65
Буйнич, маєток 130
Бутовське, с. 101
Бучач (Boutchas), м. с. 30-31, 36-37, 65, 66

Валансьєн, м. с. 147
Валахия (Valachie) 239; с. 22-23, 32-33, 36-37, 40-41, 64
Варшава (Varqouie), м.
Велике князівство Литовське (Литовское княжество, Великое 

княжество Литовское, Жомоїтське князівство, Литовско-
русское государство) 8, 9, 35, 53, 116, 117, 119; с. 86, 87

Великое княжество Литовское див. Велике Князівство Литовське
Венеція (Венеция, Венеціанська республіка, Vinetia), м. с. 106, 107, 

109, 110, 113, 136, 144
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Версаль, м. с. 99
Вильск, с. 119
Висока Порта див. Туреччина 
Відень, м. с. 99, 113
Візантій, м. с. 132
Візантія с. 84
Вільно, м. с. 144, 145
Волга, р. с. 86
Волинь с. 68, 105, 110
Володимир, м. с. 90
Вормс, м. с. 157
Воронежская губерния 359
Восточная Европа див. Східна Європа
В’ятка, м. с. 68

Галич, м. с. 89, 90, 96
Галичина 350; с. 110
Гарцево с. 126
Гетьманщина с. 94
Голландія с. 99, 114, 115
Горськ, м. 101, 126
Гродзиськ-Мазовецький, м. с. 71

Далмація с. 151
Дамаск (Damas), м. с. 40-41, 50-51
Джебель, м. с. 3
Дідов, м. 61
Діоскуріада див. Севастополь
Діярбакир див. Месопотамія
Днепр див. Дніпро
Дніпро (Днепр), р. 156; с. 11, 110, 129, 148, 149, 154, 155, 157
Дністр (Niester), р. 239; с. 24-25, 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 56-57, 

66, 155
Добрич (Базаржик, Толбухін, Хаджиоглу-Пазарджик, Hacıoğlu 

Pazarcık, Bazargic), м. с. 64
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Добруджа с. 64, 66
Дон (Танаїс, Тан, Tan), р. с. 86, 109, 110
Дончинськ, с. 98
Дунай (Danube), р. с. 22-23, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 58-59, 60-61, 

64, 65, 129
Духовский монастырь 130

Евбея, о. с. 68
Егейське море с. 67, 68
Египет див. Єгипет
Екатеринослав, м. 83
Еритейське море с. 126

Европа (Europe) 287, 328; с. 3, 11, 12, 22-23, 100, 111, 115, 116, 133, 
148, 150, 151, 156, 158

Європейська Сарматія (Sarmatica europskiey) с. 4, 107, 131, 134
Єгипет (Египет, Egypten) 202; с. 3

Жванець (Joanits), замок с. 24-25, 65
Житомир, м. с. 110
Жоведь, с. 126
Жомоїтське князівство див. Велике князівство Литовське

Забужська Русь 355
Зайничі, с. 101
Замойтия див. Замойтская земля
Замойтская земля (Замойтия) 58
Замостье, м. 346
Западная Россия 12, 14, 18, 24, 50, 130, 348, 369
Западная Русь див. Западная Россия
Запорожье 83
Західна Європа с. 10, 70, 107, 109, 118, 147, 159 
Збараж (Sbarache), фортеця с. 60-61, 68
Зіваки, д. 98
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Иверский Святоозерский монастырь 369
Иерусалим, м. 202, 241
Италия див. Італія

Імамнія (Imamnie) див. Умань, м.
Індія (Inde, India, Indie) 275, 330, 331; с. 103, 109
Іран с. 17
Ісакча (Isaqchia), м. с. 22-23, 58-59, 64
Іспанія с. 75
Італія (Италия, Italia) с. 128, 147

Кавказ с. 112
Казань, м. с. 135
Каїр (Caire), м. с. 40-41, 50-51
Каліш, м. с. 71
Кальник (Kalniq), фортеця с. 60-61, 68
Кам’янець, м. див. Кам’янець-Подільський, м. 
Кам’янець-Подільський (Кам’янець, Kamieniesk), м. с. 12, 13, 24-

25, 26-27, 34-35, 36-37, 58-59, 65, 83, 101, 108, 111
Кам’яниця див. Камя’нка, м.
Камя’нка (Кам’яниця, Camienicza, Kamianicza, Kaminiesk) , м. с. 

42-43, 66
Каппадокія с. 126, 132
Каспійське море (Хвалинське море, Chuualinscomoriam, Caspische 

Zee, Zabach) 299; с. 129
Кафа, м. с. 111
Киев див. Київ
Киево-Михайловский (Златоверхий) монастырь 349
Києво-Печерська лавра (Киевопечерский монастирь, Печерська 

обитель, Печерский монастирь) 41, 50; с. 91, 94, 95, 136, 140
Киевопечерский монастырь див. Києво-Печерська лавра
Київ (Киев, Kijov, Kiow), м. 21, 37, 41, 203, 209, 294, 373; с. 81, 82, 

83, 84, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 108, 110, 111, 138, 139, 140, 141, 
144, 145, 157

Київська Русь с. 84, 86, 89, 110
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Київщина 61; с. 105
Китай (Catay, Cathay, China) 299, 325; с. 3
Кишинев, м. с. 66
Кітей (Citaeum), м. с. 133
Клещево, с. 101
Клюси, с. 101, 126
Клязьма, р. с. 90
Константинополь див. Стамбул
Королівщина див. Польща
Косачи с. 59
Костянка с. 130
Кошт, маєток 55
Краків (Kraków), м. с. 70, 71, 138, 143
Кривозерська пустинь с. 143
Крим (Крым, Крымское ханство, Кримський півострів, Таврійський 

півостров, Krim, Krimée) 73, 76, 78, 79, 97, 114, 115, 187, 268, 
269, 271, 284, 288, 356, 361; с. 93, 110, 112, 116, 125, 132, 133, 
154

Кримський півострів див. Крим
Крым див. Крим
Крымское ханство див. Крим
Кугучово, с. 57, 60
Курская губерния 359
Куршеновичі, с. 101, 126
Кустичі, с. 125
Кутеин, Кутеино (Богоявленский Кутеїнський монастир м. Орша) 

с. 139, 146

Ладижин (Ladigin), м. с. 44-45, 56-47, 56-57
Лейден, м. с. 111
Лепанто, м. с. 157
Литва (Lituania, Lithuanie, Litwa) 19, 20, 112, 138, 180, 188, 245, 248, 

290, 381; с. 34-35, 48-49, 76, 78
Литовское княжество див. Велике Князівство Литовське
Литовско-русское государство див. Велике Князівство Литовське
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Ліван с. 3
Лівобережжя див. Лівобережна Україна
Лівобережна Україна с. 11, 92
Ліон, м. с. 13, 101
Лондон (Londres), м. с. 106, 113
Лотаринґія с. 105
Луцк див. Луцьк, м.
Луцкий повет 18, 47
Луцьк (Луцк), м. 70, 106, 230; с. 110
Львів (Львов, Lwów, Leopole), м. 74, 92, 129, 197, 302; с. 32-33, 34-

35, 66, 105, 110, 138, 145, 157
Львов див. Львів
Львовский кармелитский монастырь 157

Мазовша див. Мазовія
Мазовія (Мазовша, Mazowsze) с. 78, 89
Македонія (Macedonie) с. 103
Малая Азия 239
Малая Полонна, с. 49
Малороссия (Малая Россия, Мала Росія, Petite Russie) 3, 14, 15, 

144, 148, 161, 162, 213, 260, 343, 362; с. 81, 95
Мантуя, м. с. 105, 107
Мгарский монастырь 31
Медведово, с. 101
Мекка, м. с. 17
Месопотамія (Діярбакир, Dealbequir, Mesopotamie) с. 36-37
Мітридата царство (Mithridaticique regni) с. 128
Могилев, м. с. 146
Модена, м. с. 105
Молдавия див. Молдавія
Молдавія (Молдавия, Молdовa, Moldauie, Moldavie, Moldavskа) 

155, 239, 266, 303, 357; с. 22-23, 36-37, 38-39,40-41, 56-57, 
66, 109, 159

Молdовa див. Молдавія
Москва (Móskwa), м. 103, 225, 239, 253, 302; с. 12, 46-47, 68, 84, 86, 

90, 96, 102, 106, 138, 139



288

Історія України в книжкових пам’ятках XVI-XVII ст.

Московія (Московия, Московська держава, Московське князівство, 
Московське царство, Московское государство, Русь-Москва, 
Moscouie, Moscovie) 10, 38, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 159, 190, 
222, 223, 234, 265, 283, 312, 313, 314, 317, 318, 325, 330, 331, 
339, 359; с. 11, 62-63, 66, 76, 82, 83, 84, 93, 96, 102, 103, 104, 
106, 107, 108, 110, 111, 112, 115, 117

Московское государство див. Московія
Московська держава див. Московія
Московське князівство див. Московія
Московське царство див. Московія

Негропонт (Negrepont), о. с. 60-61, 68
Некраши, с. 57, 60
Ніло-Сорська пустинь с. 143
Німан, р. с. 66
Німеччина (Allemagne, Germania, Germany) 282, 324; с. 102, 110, 

147, 150
Новгород, м. 170, 239; с. 85, 91
Новоросія с. 109

Одеса (Одесса), м. с. 19, 98, 109, 117, 122, 128, 137, 138
Одесса див. Одеса
Олешов, с. 49
Османська імперія див. Туреччина
Островок, с. 49
Острог, м. с. 136, 144
Оттоманська імперія див. Туреччина 
Очаків, м. с. 108

Падуа, м. с. 128
Пантикапей, м. с. 132
Париж (Paris), м. с. 12, 13, 65, 101, 102, 103, 108, 109, 111, 123
Парма, м. с. 73, 105
Переяславль, м. 22
Персия див. Персія 
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Персія (Персия, Perse, Persia) 233, 234, 275, 276, 277, 285, 318, 330, 
331; с. 103, 109, 110, 148

Петербург, м. с. 139
Печерська обитель див. Києво-Печерська лавра
Печерский монастирь див. Києво-Печерська лавра
Північна Африка с. 148
Північне Причорномор’є с. 108, 133
Підгайці, м. с. 68
Погибниця, гора с. 65
Подберезье с. 47
Подгорецкий монастырь 160
Поділля (Подолье, Podolie) 188; с. 24-25, 34-35, 68, 83, 105, 110, 

111
Подніпров’є с. 86
Подолье див. Поділля
Познань, м. с. 71
Полон, с. 47
Польское королевство див. Польща
Польско-Литовское государство див. Польща
Польша див. Польща
Польща (Королівщина, Польша, Польское королевство, Польско-

Литовское государство, Річ Посполита, Росія Польська, 
Poland, Polen, Poljskа, Pologne, Poloigne, Polonia, Polska, 
Krolestwо Polskie, Republica Polonica) 35, 40, 80, 81, 88, 119, 
138, 173, 176, 179, 215, 258, 265, 274, 278, 279, 282, 289, 290, 
291, 297, 303, 306, 317, 324, 329, 348, 350, 351, 357, 374, 379, 
381, 386, 387; с. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 26-27, 34-35, 40-41, 42-43, 
48-49, 56-57, 60-61, 62-63, 65, 66, 67, 76, 83, 84, 92, 93, 101, 
102, 103, 104, 105, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 121, 143, 148, 
149, 154, 155, 157

Понт див. Чорне море
Понт Евксинский див. Чорне море
Поронін, м. с. 138
Порта див. Туреччина
Почаїв, м. с. 139, 140
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Почаевский монастырь с. 140
Правобережжя див. Правобережна Україна
Правобережна Україна (Правобережжя, Правобережная Украина) 

33; с. 10, 11, 12, 67, 96, 115
Правобережная Украина див. Правобережна Україна
Прага, м. с. 143, 146
Причорномор’є 159; с. 75, 126, 131, 132, 133
Прут (Prouht), р. с. 22-23
Пултуськ (Pultovia), м. с. 71

Раєвське, с. 101
Раженично, с. 100
Рашка, обл. с. 152
Рим, м. с. 131, 139
Римская империя 75
Річ Посполита див. Польща
Рогачевка, д. 98
Рожицкий лес 47
Роксоланія див. Русь
Російська держава див. Росія
Російська імперія див. Росія
Росія (Російська держава, Російська імперія, Россия, Российская 

империя, Russia, Russie, Russland) 4, 42, 75, 88, 91, 113, 192, 
205, 210, 215, 225, 232, 236, 237, 238, 239, 254, 289, 297, 343, 
348, 351, 357, 367, 368, 372; с. 12, 76, 81, 82, 83, 85, 90, 95, 96, 
98, 99, 100, 104, 111, 117, 119, 121, 123, 142, 154

Росія Польська див. Польща
Российская империя див. Росія
Россия див. Росія
Рось, м. с. 85
Рось, р. с. 85
Рощинське, с. 101
Руан, м. с. 108
Румелія див. Балкани
Русія див Русь
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Руссія див. Русь
Русь (Роксоланія, Руссія, Руська земля, Руське князівство, Руське 

панство (держава), Рутенія, Roxolania, Ruś kray) 358; с. 48-
49, 56-57, 66, 71, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 157

Русь-Москва див. Московія
Руська земля див. Русь
Руське князівство див. Русь
Руське панство (держава) див. Русь
Рутенія див. Русь
Рутенське староство 71

Саббьонетта, м. с. 73
Савинский монастырь с. 136
Садовичі, д. 98
Сарматія (Сарматия, Sarmatia) 228, 308, 329; с.107, 110
Свирань, с. 55
Себежская крепость 19
Севастополь (Діоскуріада), м. с. 132
Сербія (Servie) с. 103
Сергієвськ, с. 125
Середземномор’є с. 3
Серьшилово, с. с. 136
Сибір с. 140
Силістрія (Silistrie) с. 30-31, 38-39, 40-41, 42-43, 62-63
Сирия 239
Скіфів-Таврів, гавань с. 133
Скіфія (Scythia) с. 72, 75, 134
Сороки (Choroka), замок с. 42-43, 66
Сосниця, м. с. 68
Стамбул, м. (Константинополь, Царьград, Constantinopole) 62; с. 

34-35, 44-45, 60-61, 66, 84, 93, 108, 109, 113
Стародуб, м. 27, 28, 101, 102, 121; с. 92, 108
Стокгольм, м. с. 101
Страсбург, м. с. 131
Стрятин, м. с. 144
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Судак, м. с. 133
Суук-Су, р. С. 133
Схід (Orient) 276, 277; с. 116
Східна Європа (Восточная Европа) с. 82, 89, 91, 106, 107, 110, 118, 

150, 151, 158, 159
США с. 4

Таврійський півострів див. Крим 
Тан див. Дон
Танаїс див. Дон 
Татария див. Татарія
Татарія (Татария, Tartarie, Tartaryen) 193, 194, 268, 269, 299, 318, 

325, 330, 331; с. 72, 75, 103, 111, 112, 154, 157
Теребовля, м. с. 68
Тернопіль, м. с. 68
Толбухін, м. див. Добрич, м.
Трансільванія (Transilvanie) 273; с. 102, 104, 111
Трапезунд, м. с. 132
Троицкий монастырь 104
Турецька держава див. Туреччина
Турецька імперія див. Туреччина 
Туреччина (Висока Порта, Османська імперія, Оттоманська імперія, 

Порта, Турецька імперія, Турецька держава, Турция, Турція, 
Empire Ottoman, Porte, Porte Ottomane, République des Turcs, 
Türckey, Turque, Turskа) 78, 79, 285, 295, 303, 327, 357; с. 10, 
12, 13, 14, 17, 18, 19, 22-23,24-25, 34-35, 36-37, 40-41, 42-43, 
46-47, 48-49, 50-51, 52-53, 58-59, 64, 65, 66, 68, 82, 83, 84, 92, 
93, 101, 108, 113, 115, 117, 120, 148, 153, 155, 157

Туркменія (Turcomanie) с. 32-33
Турция див. Туреччина

Угорщина (Hongrie, Hungaria, Hungary) 273, 282, 324; с. 102, 103, 
111, 115

Украина див. Україна
Україна (Украина, Украйна, Ukraine, Ucraine) 156, 186, 260, 270, 
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271, 344, 350, 354, 355, 364, 383; с. 4, 10-12, 14, 34-35, 60-61, 
62-63, 70, 72, 73, 75,80-83, 92, 93, 96, 99-105, 107, 108, 110-
113, 115-120, 122-124, 141, 143, 147-153, 155-157, 159, 160

Уманка, р. С. 67
Умань (Імамнія, Imamnie, Oumane), м. с. 50-51, 52-53, 56-57, 67

Феодосія, м. с. 66
Ферара, м. с. 77
Флоровский монастырь 50
Франція (Французьке королівство, France) с. 14, 99, 101, 102, 105, 

107, 113, 115, 119, 147, 149, 151, 153, 156, 157
Французьке королівство див. Франція

Хаджиоглу-Пазарджик, м. див. Добрич, м.
Харьковская губерния 359
Хвалинське море див. Каспійське море 
Холм с. 130
Хотин (Kotchin), фортеця с. 24-25, 38-39, 42-43

Царьград, м. див. Стамбул
Цюріх, м. с. 126

Червона Русь (Ruś czervona) с. 68, 71, 110
Черкаси, м. с. 108, 110
Чернігів, м. с. 94, 108, 146
Черноморье див. Черное море
Чигирин (Cherin, Cheerin), м. 21, 231; с. 12, 42-43, 50-51, 62-63, 67, 

68, 91, 92
Чорна Русь с. 32-33, 66
Чорне море (Понт, Понт Евксинский, Черное море, Черноморье, 

Marus Euxinus, Mar-Negro, Pontus Euxinus) 193, 194, 195, 275; 
с. 65, 86, 112, 126-134

Чорноморське узбережжя с. 126
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Шартомский монастырь 89
Швеція (Schweden, Suede) 265, 274, 289, 297, 326; с. 102, 104
Шешоль, маєток 55

Юго-Западная Россия 87, 142, 342, 377
Югозападная Россия див. Юго-Западная Россия 
Юго-западная Русь див. Юго-Западная Россия
Южная Россия 14, 171, 226, 227, 342, 363
Южная Русь див. Южная Россия

Ямпіль (Jampoly), фортеця с. 46-47
Ярополче, с. с. 68
Ярцево, м. 101
Ясси (Yatsy, Jatsy), м. с. 22-23, 38-39, 40-41

Africa 287
Allemagne див. Німеччина
Anatolie див. Анатолія
Andrasko 325
Andrianople див. Андріанополь, м.
Angleterre див. Англія 
Asie (Asia) 272, 287
Astracan див. Астрахань, м.
Austriche див. Австрія

Babadag див. Бабадаґ, м. 
Bar див. Бар, м.
Bazargic див. Добрич, м. 
Boghar [Bukhara], м. 299
Bosna див. Боснія
Boug див. Буг, р.
Bousanof див. Будзанів, замок
Boutchas див. Бучач, м.
Bulgarie див. Болгарія
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Caire див. Каїр, м.
Camienicza див. Камя’нка, м.
Caspische Zee див. Каспійське море
Catay див. Китай
Cathay див. Китай
Cheerin див. Чигирин, м. 
Cherin див. Чигирин, м.
China див. Китай
Choroka див. Сороки, замок
Chuualinscomoriam див. Каспійське море
Citaeum див. Кітей, м.
Colchide 275
Constantinople див. Стамбул
Crim див. Крим
Cytium, р. С. 133

Damas див. Дамаск, м.
Danemarck 265, 297
Danube див. Дунай, р.
Drohobycz 382

Ecosse 265
Egypten див. Єгипет
Empire Ottoman див. Туреччина
Erdelj (Erdély) 303
Europe див. Європа

France див. Франція

Gedaan 325
Germania див. Німеччина
Germany див. Німеччина

Hacıoğlu Pazarcık див. Добрич, м.
Hongrie див. Угорщина
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Hungaria див. Угорщина
Hungary див. Угорщина

Imamnie див. Умань, м.
Inde див. Індія
India див. Індія
Indie див. Індія
Irlande 265
Isaqchia див. Ісакча, м.
Italia див. Італія

Jampoly див. Ямпіль, фортеця
Jatsy див. Ясси, м. 
Joanits див. Жванець, замок

Kalniq див. Кальник, фортеця
Kamianicza див. Камя’нка, м. 
Kamieniesky див. Кам’янець-Подільський, м.
Kaminiesk див. Камя’нка, м.
Kijov див. Київ, м.
Kiow див. Київ, м.
Kotchin див. Хотин, фортеця 
Kraków див. Краков, м.
Krim див. Крим
Krimée див. Крим
Krolestwo Polskie див. Польща

Ladigin див. Ладижин, м.
Leopole див. Львів, м. 
Levant 305
Lithuanie див. Литва
Lituania див. Литва
Litwa див. Литва
Livonie 318
Livvaniae pars с. 108
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Londres див. Лондон, м.
Lwów див. Львів, м.

Macedoine див. Македонія 
Macedonie див. Македонія
Manguslave, гавань 299
Mar-Negro див. Чернов море
Marus Euxinus див. Чорне море
Mazowsze див. Мазовія
Medie 318
Mesopotamie див. Месопотамія
Mithridaticique regni див. Мітридата царство
Moldauie див. Молдавія
Moldavie див. Молдавія
Moldavskа див. Молдавія
Moscouie див. Московія
Moscovie див. Московія
Móskwa див. Москва

Negrepont див. Негропонт, о.
Niester див. Дністр, р.
Norvege 265

Orient див. Схід
Ost-Indien 285
Oumane див. Умань, м.

Palestina 285, 293
Paris див. Париж, м.
Perse див. Персія
Persia див. Персія
Petite Russie див. Малороссия
Podolie див. Поділля
Poland див. Польща
Polen див. Польща
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Poljskа див. Польща
Pologne див. Польща
Poloigne див. Польща
Polonia  див. Польща
Polska див. Польща
Pomeraniа 290
Pontus Euxinus див. Чорне море
Portagra, р. С. 133
Porte див. Туреччина
Porte Ottomane див. Туреччина
Prouht див. Прут, р. 
Pultovia див. Пултуськ, м.

Republica Polonica див. Польща
République des Turcs див. Туреччина
Romelie див. Румелія
Roxolania див. Русь
Ruś biala див. Білорусь
Ruś czervona див. Червона Русь
Ruś kray див. Русь
Russia див. Росія
Russia alba septentionalis див. Білорусь
Russia rubra Australis див. Червона Русь
Russie див. Росія
Russie blanche див. Білорусь
Russland див. Росія
Ruthenia див. Русь

Sarmatia див. Сарматія
Sarmatica europskiey див. Європейська Сарматія 
Sbarache див. Збараж, фортеця
Schweden див. Швеція
Scythia див. Скіфія
Servie див. Сербія
Silistrie див. Силістрія 
Suede див. Швеція



299

ГЕОГРАФIЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Tan див. Дон
Tartaria див. Татарія
Tartarie див. Татарія
Tartaryen див. Татарія
Tatarska ziemia див. Татарія
Transilvanie див. Трансильванія
Türckey див. Туреччина
Turcomanie див. Туркменія
Turque див. Туреччина
Turskа див. Туреччина

Ucraine див. Україна
Ukraine див. Україна

Valachie див. Валахия
Varqouie див. Варшава, м.
Vinetia див. Венеція, м.

Yatsy див. Ясси, м. 

Zabach див. Каспійське море
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