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вістки про львів у голландському ЖУРНАЛІ
З ХУІІ СТОЛІТТЯ

Мало значними серед українських істориків, є вістки у голланд
ських журналах XVII ст. про події, що відбувалися тоді на українсь
ких землях, тобто про часи гетьмана Богдана Хмельницького і геть
мана Ивана Виговюькото. А такі писання існують. Думаю, що не так 
незаінтересуваіння ними, як брак знання голляндської моїви, не дозво
ли^ нашим ученим ці джерела використати для історичного! огляду.

ЗуіПИ!НЮ;СЯ ніа одному зі старих голляндських журналів, яких іОрИ- 
ґінали ще ізбереглися в Королівській Бібліотеці в Гаазі і як такі, 
становлять собою велику вартість для дослідників. Одним з т,акжх 
журналів, краще б «сказати річників є «Голландський Меркурій». 
Новий його назва така: «Голляндський Меркурій», що займається змі
стом передових історичних подій в Християнських державах». (А 
внизу: в  році 1656, -сьома частина), У річнику подано окремий рік і 
окрему частину. (В самій долішній частині титульної сторінки пода
но: В Гарлемі в Пітера Каїстелейна Анно- 1657.1

Видавцем «Голляндського Меркурія» був Штер Кастелейн. Появ
лявся, цей журнал майже 40 років. Я мав змог# оглянути 40 річників 
Меркурія в Королівській Бібліотеці. Перший річник Меркурія вийшов 
друком: у  1649 році, якраз коли повстання гетьмана Богдана Хмель
ницького було в повному розгарі, а останній 1690 року.

У Голляїндії інтересу®алися подіями, що відбувалися тоді в Схід
ній Европі. Це видно з того, що «Голляндський Меркурій» оплачував 
себе, а не треба забувати, що могли його читати тільки зацікавлені 
люди. Імена редакторів чи кореспондентів не подано. Одначе я до- 
відався, що майже всі вістки приходили з Ґданська, де була голляввд- 
ськіа торговельна факторія. Приносили ці вістки до Ґданська різні 
аґенти* купці і т. п. Тому й не дивно, що деякі вістки надто перекру
чені і неясні, як наприклад, в описі самото Львова, який я подаю 
дальше.

Як я  вж е зазначив, видавцем того «Голляїндськото Меркурія» був 
Пітер Кастелейн в місті Гарлемі. Знаємо, що тодішні друкарі були 
заразом і видавцями. Не треба їх порівнюівати до теперішніх видав

1 Hollandtze Mercurius Vervatende de Voornaemste Geschiedenisse Voor- 
gevallen in (t Christenrijk in ‘t Jaer 1656. Sevende Deel Tot Haerlem, by Pieter 
Casteleijn AO 1657.
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ців, бо вони були високоосвіченими людьми і відігравали нераз важ 
ливу ролю в політиці. Такою була й родина Кастелейнів. Отже Пітер 
Каїстелейн був видавцем «Голландського Меркурія», а його син! Абра- 
гам видавав уже „Weecklijckfe Courante van Europacc («Тижневий евро-» 
нейський часопис») продовжував видавати по смерті батька «Голлянд- 
ського Меркурія».2

Для нас буде особливо цікавим, як писали тодішні голландці про 
історичні події на Сході Европи і про тодішні більші міста. Для при
кладу наводжу тут опис іміїста Львова, що був надрукований в Гол- 
ляіндському Меркурію за березень 1656 року на 23-ій сторінці.

— «Львів (в оригіналі Лембурґ) е столицею Південних Русинів, що 
належать до Польщі. Місто окружене подвійними фосами {ров,ами)
і то досить .глибокими. Міські мури мають баїгато веж  (башт) і добре 
забезпечені зброєю.

У Львові е два замки. Один посеред мурів міста, а другий поза 
містом на високій скалі. (Високий замок, прим. М. Бриік). Другий 
Архиепископ (автор опису має на думці польського латинського Архи
епископа, прим. М. Брик), має тут свою резиденцію разом з двома 
єпископами. Один єпископ для Русинів ;(в оригіналі Пруйосен, прим. 
М. Брик), а другий для вірменів.

Колисы у Львові було вже багато- дерев’яних домів. Та коли 'одно
го раізу пожежа знищила місто, і то так, що залишилися тільки мури, 
а все інше згоріло за нецілу годину, тоді почали будувати у Львові 
тільки кам’яні доми. І то з мармору, аляібасту, базальту, ґраїкіту і сі
рого каменя. А крім того ставили ще доми з цегли і накривали це все 
гарною різнокольоровою дахівкою. Так що місто тепер собі рівного 
немає.

В східній частині міста живе дуже багато жидів, які користають 
з різних привілеїв. Отримали вони, ці привілеї ще за  польського ко
роля Казимира (Великого, прим. М. Брик), тому, що король свого 
часу мав жидівську красуню Естеру (в оригіналі Тестер, (прим. М. 
Брик) за коханку. І тому тут зібралися жиди майже з цілошо світу. 
Вони мають дві синаї'оґи.

В одному кутку міста живе дуже багато московитів? (автор має 
на думці Русинів, бо тоді москалів, за можливими одиницями, у Льво
ві не було, прим. М. Брик), які збудували собі прекрасну церкву 
(Успенську .або Волоську, прим. М. Брик), де відбувають свої Бого
служения за Грецьким Обрядом.

Місто поділене на чотири квартали — дільниці: жидівську, ла
тинську, грецьку (автор має на думці греків та русинів грецького 
оібряду, прим. М. Брик) і вірменську. Мешканці тих дільниць не тер
плять поміж собою ані лютер'анів, анії реформованих.

Немає в Польщі такого міста, де турки і вірмени більше продають 
шовку та інших орієнтальних продуктів, як тут за один рік. Крім 
того» торгують ще вони килимами, медом і воском.

2 Casteleijn. Oosthoeks Encyclopedic. Deel 3, p. 282. Utrecht 1961.
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В місті знаходяться також гарні друкарні виважувані московсь
кими, (руськими, прим. М. Брик), грецькими, вірменськими польськи- 
ми та латинськими черенками (шрифтом).

З  міста походять визначні роди Польщі.
Довкруги міста росте трохи винограду. (Назва Винники говорить 

сама эа> себе, прим. М. Брик). Багна, ліси, гори Ц яри окружають 
місто. Повно в них всякої дичини і птиці. Це місто належало руси
нам ще /перед поляками. А як місто пізніше перейшло під польську 
управу, вони (русини, прим. М. Брик) затримали свої закони, де ска
зано, що вони мають ці самі привілеї що> й поляки. {Думаю, що ©втор 
мас на 'думці Ставропігійське Братство, прим. М. Брик), де .говориться, 
що чоловік після смерти своєї жінки, має право залишити для себе 
дві треті майна, а якщо чоловік помре раніше від жінки, тої вона оді- 
дичить тільки одну третю майна.

В 1352 році був у місті Львові та його околицях великий голод 
і бракувало всякого збіжжя. Три раки пізніше місто почвдо бити 
свою власну монету, на якій з одного боку був зображений лев, а з 
другого боку орел.

Німці, які ооселилися в цьому місті і скоро присвоїли собі поль
ські манери, дуже скріпили Римську Релігію,; І то так, що тепер міс
то Львів називають «Римським Огородом — Садом», а це через різні 
привілеї, які йому надали римські папи.

Однак під теперішню пору місто зубожіло, (Козацькі і Шведські 
війни, прим. М. Брик). Через брак торгівлі частинно попало в руїну».

LEMBURG

Lemburg is de Hooft — Stad van Ч Zuyder Russen, ‘t welck een gedeel 
te van Polen is: De Stad heeft dubbele en diepe Grachten: De Stadts Muren 
zijn wol Torens, voorsien met alle Oorlogstuyg: Heeft twee Kasteelen, leggen- 
de d‘eene binnen de Muren, en d‘ander buyten de Stad, op een hooge Rots. 
De tweede Aerts-Bisschop heeft hier sijn Sitplaets, met twee Bisschoppen, 
als een van Pruyssen, en een uyt Armenien.

Eertijts stonden daer noch veele Houte Huysen, maer na dat de Stad, 
behalven de Muren, in een uur eens afbranden, soo heeft men daer niet als 
Steene Huysen geset, van Marmer, Albaster, Arduyn, Plaester en graeuwe 
Steen, soo dat zy haers gelijcken niet en heeft.

In ‘t Oosten van dese Stadt wonen veel Joden, welcke daer veel Privile- 
gien genieten door Casimirius, Koning van Polen, vermits die in sijn tijd 
op een schoone Jodinne, Hester genaemt, verlieft was, soo zijn de Joden hier 
van alle kanten des Werelts t‘samen gekomen; zy hebben daer oock twee 
Synagogen: In dien Hoeck wonen oock ettellijcke Moscoviters, die een treffe- 
lijcke Kerck hebben doen bouwen, en aldaer de Godsdienst na de Grieckse 
maniere doen: Voorts is de Stadt in 4 Secten verdeelt, als Joden, Latijnen, 
Griecken en Armeniers, en willen geen Luterse noch Gereformeerden in hare 
Stadt dulden.

Daer is geen Stadt in Polen, waer de Turcken en Armeniers meer Zijde 
en Orientaelse Koopmanschappen {s Jaers verhandelen, oock Tapijtseryen, 
Honing en Was.
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Dese Stadt heeft oock een fraye Boeckdruckerye, die met Moscovise, Grie- 
ckse, Armenise, Poolse en Latijnse Letteren is voorsien. Uyt dese Stadt zijn 
de voorreffelijckste Geslachten van Poolen gesproten.

Om dese Stadt groeyt oock eenige Wijn: Marassen, Bosschagien, Bergen, 
Valeyen, Wilt, Vis, Vogels, ‘t is hier alles seer abondant. De Moscoviters. 
hebbende voor desen de Stadt gewonnen, en naderhant weder Pools werdende, 
is daer een. Wet gebleven, dat zy) de selve Privilegien souden genieten als de 
Polen, en oock, dat de Mans, na ‘t afsterven der Vrouwen, twee derden van 
al ‘t Goed mochten houden, maer een Vrouw, haer Man verliesende, maer 
een derde.

Anno 1352 is‘er tot Lemburg en daer omtrent grooten Honger en gebreck 
aen Kooren geweest: Drie Jaer daer aen begosten zy Gelt te slaen, daer op 
d‘een zyde een Leeuw, en op dlander zyde een Arent stont.

De Hoogduytse hun derwaerts veel begevende, en de Poolsse maniere 
lerende, hebben de Koomsse Religie daer dapper aengefockt, soo datet nu een 
Tuyn van Bomen is, door veel Privilegien, by de Pausen begiftigt. Doch dese 
tijd is zy van hare Commercie en TrafijccTue seer vervallen, en ten deeie 
verwoest.


