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ХроніКи “TheaTrum europaeum” 
(XVII – початок XVIII ст.)

Єлізавета ЛІТВІНЕНКО

Для створення цілісної картини відображення подій минувшини сучасні 
дослідники мають залучати не лише вітчизняні літописи, мемуаристику, публі-
цистичні твори, але й іноземні джерела, в яких автори подають власне бачення 
подій, що відбувались на теренах України. У каталозі В. Кордта лише перелік 
наявних іноземних джерел налічує близько 200 позицій, переважна частина з 
яких і нині потребує перекладу та залучення до широкого наукового обігу [10]. 
До таких джерел іноземного походження належить німецькомовна друкована 
хроніка XVII – поч. XVIII ст. – “Theatrum Europaeum” (“Театр Європи”).

Хроніка “Theatrum Europaeum”, повна назва якої звучить як “Theatrum 
Europaeum, oder ausfürliche und wahrhaftige Beschreibung aller und jeder 
denckwürdiger Geschichten” видавалась у Франкфурті-на-Майні з 1633 по 1738 
роки. Слід зауважити, що автор статті у подальшому буде використовувати 
перекладений та скорочений варіант назви хроніки – “Театр Європи”. Видав-
цем та упорядником перших томів був відомий німецький гравер і художник 
Маттеус Меріан (Matthäus Merian) (22.09.1593 – 19.06.1650 рр.). Ще за життя 
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знаного гравера у його видавництві було надруковано 90 повноцінних робіт 
з різних галузей науки: медицини, зоології, географії, алхімії, топографії, іс-
торії, практичної механіки, літератури (у т.ч. й “Метаморфози” Овідія), релігії 
(твори протестантського спрямування). “Театр Європи” був найдорожчим і 
найбільшим виданням видавництва Маттеуса Меріана – 21 том, оздоблений 
1432 мідними гравюрами, з них 720 великих та 19 малих, а також 693 зобра-
ження монархів і полководців. Зокрема, серед вміщених портретів є декілька 
офортів відомих українських історичних постатей: зображення гетьмана Бог-
дана Хмельницького, копія відомої гравюри Вільяма Гондіуса, та полковника 
Михайла Кричевського, теж копія, але вже з малюнку нідерландського ху-
дожника Вестерфельда [27, с. 227; 26, с. 815]. Окрім цього на сторінках хроніки 
можна віднайти велику кількість гравюр із зображенням європейських міст, 
таких як Лондон, Страсбург, Бонн, Варшава, Краків, Рига, Ніцца тощо. Поміж 
цих малюнків знаходимо детальний план Кам’янець-Подільського, схематичні 
військові плани містечка Ставищі та міста Полтави [25, с. 650; 30, с. 1262; 28, с. 
298]. Варто зазначити, що у Франкфурті-на-Майні у другій половині XVII ст. 
видавались й інші схожі за змістом періодичні часописи, такі як “Diarium 
Europaeum” (1651-1681 рр.) “Europaeische Geschichterzählung” (1655-1660 рр.) 
“Durchleutiges Archiv” (1691-1699 рр.) тощо. Проте “Театр Європи” був першим 
на той час німецьким багатотомником подібного формату, а вміщені на його 
сторінках матеріали вирізняються більшою різноплановістю повідомлень (від 
опису широкомасштабних військово-політичних кампаній до оповідей зі сфер 
науки та релігії) та їх кількістю.

В Україні повний комплект хроніки “Театр Європи” зберігається у відділі 
рукописів та рідкісної книги Наукової бібліотеки Львівського національного 
університету ім. Івана Франка.

В процесі аналітичного огляду наукової літератури було встановлено, що 
хоча німецька друкована хроніка “Театр Європи” вже давно привертає увагу 
як вітчизняних, так і закордонних дослідників, однак у контексті вивчення 
української долі повідомлень XVII – початку XVIII ст., комплексно часопис 
не розглядався. В межах репрезентованої статті, автор спирається на праці 
представників німецьких, російських та українських історіографічних сту-
дій. Так, поміж німецьких розвідок варто виокремити монографію історика 
Г. Бінгеля “Das Theatrum Europaeum, ein Beitrag zur Publizistik des XVII und 
XVIII Jahrhunderts” [24]. У своєму дослідженні автор здійснив аналіз хроніки 
у конкретно-історичному та джерелознавчому аспектах, зосередивши увагу 
на описі біографій окремих упорядників видання, їх методах збору та обробки 
інформації при складанні матеріалів до кожного з томів часопису. Зокрема, іс-
торик наводить біографію Мартіна Майєра (Martin Meyer), автора VIII та IX 
томів хроніки, на сторінках яких ми маємо змогу простежити за діяльністю 
гетьмана Юрія Хмельницького в інтерпретації іноземного джерела. Здій-
снюючи критичний аналіз окремих епізодів “Театру Європи”, сам Бінгель 
використовує переважно фрагменти з історії Німеччини, рідше інших країн 
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Європи, але жодного разу він не залучає новин, присвячених українським подіям. 
Інтерес до “Театру Європи” з боку російських дослідників з’явився ще у 

другій половні XIX ст. Зокрема, розвідка С. Рождественського “Известия о 
России в историческом сборнике “Theatrum Europaeum””, в якій він акцен-
тує увагу на тому, що у збірнику розпорошена велика кількість відомостей 
про Росію, котрі, головним чином, присвячені історії дипломатичних взаємин 
Московської держави з державами західними та східними (Туреччиною, Пер-
сією, Китаєм) та війнам з Польщею та Швецією [21, с. 57]. Втім, автор нарікає 
на відсутність точного алфавітного покажчика всіх реляцій, присвячених зо-
внішній і внутрішній політиці Росії. З представленої статті довідуємось, що 
з російських вчених на той момент систематично, але без усілякої критики, 
збірником користувались лише В. Берх у своїх роботах, присвячених перебу-
ванню на престолі перших царів з дому Романових, та професор Є. Замислов-
ський у своїй дисертації “Царствование Федора Алексеевича” [21 с. 59]. 

Радянська історіографічна традиція представлена вельми вузьким колом 
наукових надбань з вивчення німецького часопису. Це можливо пояснити 
об’єктивним чинником, насамперед, обмеженості доступу до джерела та не 
володіння мовою. Поміж російських праць інтерес становить стаття А. Гольд-
берга “Известия о России в западноевропейских периодических изданиях 
XVI-XVII вв.”[7]. Серед вітчизняних історіографічних студій радянських ча-
сів, варто, в першу чергу, згадати представників Дніпропетровської наукової 
школи, яка ставила перед собою завдання заповнити вакуумні прогалини 
джерелознавства історії України XVII-XVIII ст. Найбільше привнесли у до-
слідження візії “Театр Європи”, засновник школи – М. Ковальський та його 
учень – Ю. Мицик. Останній, в повному обсязі здійснив критичний аналіз 
VI та VII томів хроніки як репрезентативного джерела з історії Національно-
визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницько-
го [1; 15]. Варто згадати і статтю Д. Наливайка “Україна в другій половині 
XVIII ст. в західноєвропейських історико-літературних пам’ятках”, в якій 
“Театр Європи” залучається в якості одного з джерел з історії України часів 
гетьманату Петра Дорошенка [18].

Переважна більшість сучасних українських дослідників при написанні 
власних розвідок залучає окремі фрагменти хроніки в якості критичного 
джерела, оминаючи вивчення часопису власне як історіографічної пам’ятки. 
Втім, варто відзначити таких істориків, як: І. Борщак, який у розділі “Газе-
ти та періодичні збірники” монографії “Україна в літературі Західної Євро-
пи” вміщує невеликий огляд німецького видання, присвячений подіям часів 
Б. Хмельницького, Доби Руїни та гетьманату І. Мазепи; Т. Мацьків, котрий по-
дає характеристику “Театру Європи” як одного з західноєвропейських джерел 
для вивчення постаті Івана Мазепи; Д. Наливайко, який у своїх працях роз-
глядає хроніку поруч з іншими друкованим часописами того періоду, такими 
як: “Gazette de France”, “The London Gazette”, “Europäischer Mercurius”[2; 13; 
16; 17].
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Варто зазначити, що в процесі характеристики відомостей з історії Украї-
ни періоду гетьманату Юрія Хмельницького ми спирались на роботи переду-
сім вітчизняних та російських дослідників. Зокрема, В. Волк-Карачевського, 
В. Горобця, Д. Дорошенка, І. Крип’якевича, М. Костомарова Ю. Мицика, 
С. Смолія, С. Соловйова та Т. Яковлєвої [5; 8; 9; 12; 11; 4; 14; 19; 20; 23].

Поряд зі вже частково залученими до наукового обігу відомостями німець-
кого часопису періоду гетьманатів Петра Дорошенка та Івана Мазепи, осто-
ронь залишається вивчення й інших матеріалів з історії України XVII-XVIII ст. 
Зокрема, ряд детальних та інформативно цікавих згадок часів гетьмана Юрія 
Хмельницького. В статті ми поставили за мету провести критичний аналіз 
наявних відомостей періоду гетьманату Юрія Хмельницького, віднайдених 
поміж повідомлень хроніки “Театр Європи”. Окремими додатками подано 
авторський переклад розгорнутих описів битв під Переяславом, Лубнами та 
Бужином.

Юрій Хмельницький (бл. 1641-1685 рр.) – гетьман України (1657, 1659-
1693рр.), гетьман Правобережної України (1677-1681 рр., 1685 р.). Він був 
наймолодшим сином Богдана Хмельницького та його першої дружини Ган-
ни Сомко. Молодий гетьман дістав непогану домашню освіту, був добре 
обізнаний не лише українською, але й церковнослов’янською, польською, 
грецькою й латинською мовами. У 1657 р. шістнадцятирічний Юрій був про-
голошений гетьманом України. Після смерті гетьмана Богдана Хмельниць-
кого українська державність опинилась на шляху поступового обмеження 
та подальшої ліквідації, а українські землі охопив період, який вітчизняні 
дослідники окреслили терміном “Руїна”. На цьому етапі влада опинилась 
у руках старшинської верхівки, яка, як виявилось, не мала спільного на-
пряму розвитку, а приєднувалась до тих центрів протекторату, де обіцяли 
більше матеріального статку та особистого кар’єрного зростання, маєтків та 
нобілітету. Гетьмани, які були після авторитетного Богдана Хмельницько-
го, постали перед проблемою вибору геополітичного напряму, долаючи опір 
опозиційно налаштованих старшинських груп в середині країни. Чи не най-
складніше й трагічніше склалось з гетьманством молодшого сина великого 
гетьмана – Юрія Хмельницького, який не маючи ні талантів батька, ні влас-
них видатних чеснот, мав обирати для країни майбутнє. Коливаючись між 
московськими та польськими пропозиціями, він необмірковано переходить 
то на сторону одних, то інших. Такі вітчизняні дослідники, як: М. Костома-
ров, І. Крип’якевич, В. Смолій, Т.Яковлєва у своїх розвідках висловлюють 
схожу позицію, характеризуючи персоналію молодого гетьмана. Вони опи-
сують його як слабовільного, нерішучого, позбавленого військового і полі-
тичного хисту юнака [11, с. 317; 12, с. 87; 19, с. 241; 23, с. 51]. Тому для нас є 
важливим той факт, що ще за життя молодого гетьмана у німецькій хроніці 
з’являються повідомлення про нього та пов’язані з ним події. У виданні, яке 
користувалось не аби яким попитом серед пересічних мешканців західно-
європейських держав.
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Відомості, в яких постає особа Юрія Хмельницького та пов’язані з ним 
події вміщено у двох томах “Театру Європи”: у VIII та IX, автором, як за-
значалось вище, був компілятор Мартін Майєр. За словами Германа Бінгеля 
сам Майєр називає себе філологом та “оповідачем історії” (“Historiophilus”), 
який до запрошення у видавництво Маттеуса Меріана працював у виданнях 
“Ortelius”, “Philemerus Irenicus Elisius” та “Lundorps” [24; с. 72]. На сторінках 
хроніки висвітлювалась, переважно, військово-політична історія та перипетії 
дипломатичних стосунків між європейськими державами. Близьке за змістом 
інформаційне наповнення було характерним для німецьких періодичних ви-
дань XVII ст., оскільки диктувалось попитом читацького загалу на матеріали 
подібного ґатунку. Такий, дещо узагальнений підхід, пояснює той факт, що 
Мартін Майєр, згадуючи українські події, інформує лише про зовнішню по-
літку молодого українського гетьмана, оминаючи увагою внутрішню політку, 
соціально-економічні й культурні умови на українських землях. В світлі по-
відомлень “Театру Європи” Україна постає своєрідним плацдармом проти-
стояння та переміщення польських, російських, татарсько-турецьких військ, 
а українці – “козацька нація”, як її називає Майєр, є її мешканцями та силою, 
що приєднується то до однієї зі згаданих сторін, то до іншої.

Особа Юрія Хмельницького вперше згадується у VIII томі “Театру Євро-
пи” (1658-1660 рр.), в межах повідомлень, присвячених Гадяцькій угоді та бит-
ві під містом Конотоп. Зокрема зазначається, що партія Хмельницького (“die 
Schmielinskysche Parten”) обрала гетьманом Юрія Хмельницького, а “канцлер 
та генерал реєстрових козаків” (йдеться про гетьмана Івана Виговського) від-
ступив з армією до земель Речі Посполитої [29, с. 1092].

До 1662 року Майєр позначає Юрія Хмельницького як молодшого Хмель-
ницького (“den jungen hinterlassenen Chmielnicky (oder Schmielinsky)”), а у 1662-
1663 рр. вже без додавання визначення “молодший”. Власне ім’я гетьмана 
згадується лише один раз – підчас опису Чуднівської угоди: у клятві, призна-
ченій українському гетьману. Юрій Хмельницький називає себе “Ich, George 
Chmielnicki, Ihr  Königl. Majestät Feld-Herr deß Zaporowischen Kriegs-Heers”, 
що українською можна перекласти, як: “Я, Юрій Хмельницький, їх королів-
ської високості гетьман Війська Запорізького” [30, с. 52]. 

Основний масив повідомлень, присвячених постаті Юрія Хмельницького, 
вміщено у наступному IX томі хроніки “Театру Європи”, який хронологічно 
охоплює події, що відбулись у світі з 1661 по 1665 роки, хоча на початку тому 
ще частково охоплено події кінця 1660 року. А тому згадка про Юрія Хмель-
ницького починається у цьому томі з Чуднівської компанії та підписання Чуд-
нівської угоди (Слободищенського трактату).

Так, Мартін Майєр пише, що козаки два роки тому під Гадячем уклали з 
Річчю Посполитою договір та на сейму у Варшаві урочисто присягнули, проте 
скоро вкотре перейшли на інший бік (себто приєднались до московітів – Є. Л.), 
а полковника Немирича, як прихильника Речі Посполитої “зарубали шабля-
ми” [30, с. 49]. Німецький автор вдруге пише про обрання полковниками сина 
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Хмельницького, який хоча доволі швидко мав прийняти на себе гетьманські 
повноваження, не злякався цих зобов’язань [30, с. 49].

В повідомленні про Чуднівську компанію (якій присвячено 5 сторінок хро-
ніки) Майєр зазначає, що у бої під Слободищем “козаки бились сміливо, між 
обома сторонами відбувався жорстокий бій і так, що непевно було, хто ж ви-
йде переможцем”. Врешті-решт удача виявилась на польському боці й козаки 
відступили. Хмельницький хотів рятуватися втечею, проте був затриманий 
своїми полковниками. Бій продовжувався і тривав до ночі, протягом якої ко-
заки, скориставшись темрявою, звели укріплення [30, с. 49]. Автор пише, що 
наступного дня Хмельницький відіслав листи коронному польському геть-
ману та татарському султану, в яких він кожному пропонував мирну угоду та 
просив, аби поважні персони прибули зі своїми делегатами для проведення 
перемовин. В українській історіографії твердження про перемогу поляків під 
Слободищем ставлять під сумнів, зважаючи на суттєві втрати польської сто-
рони (лише серед польського війська – майже тисяча вбитих) [19, с. 244; 6, с.51]. 
Крім того, подальший хід боротьби був невідомий, а Є. Любомирський не мав 
досить сил, щоб обложити козацький табір Ю. Хмельницького. Д. Дорошенко 
зазначив, що “Козаки відбили всі атаки, але коли з польського боку запропо-
новано було вступити в переговори, старшина охоче пішла на це” [9, с. 298]. 
Юрій Хмельницький не тікав, він був деморалізований. Замість того, аби ор-
ганізувати оборону він просто почав молитися. Тому рішення вірогідно прий-
мало старшинське оточення [19, с. 244]. Не знаючи цих нюансів та перипетій 
всередині українського табору, німецький хроніст весь тягар відповідальності 
переклав на молодого гетьмана. Джерела, якими користувався Майєр під час 
опису Чуднівської компанії, найбільш імовірно, мають польське походження. 
Можливо тому симпатії в більшості випадків, та прихильність автора на сто-
роні Речі Посполитої. 

В хроніці зазначається, що комісію було швидко створено без великих 
ускладнень та узгоджено обома сторонами. З польської сторони делегували 
обох коронних гетьманів (Станіслава Потоцького та Єжи-Себастьяна Любо-
мирського – Є.Л.), окрім них князя Дмитрія Вишневецького, брацлавсько-
го воєводу, коронного хорунжого, сандомирського стольника, львівського 
повітового-хорунжого. Юрій Хмельницький делегував від свого імені та від 
всього козацького війська чотирьох полковників [30, с. 50]. Вже ввечері мирна 
угода була обговорена та офіційно підписана. За словами автора хроніки, по-
ляки промовили відому приказку, яку дослівно можна перекласти як “тепер 
потрібно на північ своїм ворогам золотий міст збудувати” (“daß man in der 
Noth seinem Feinde güldene Brücke bauтen solle”). Українським сучасним ана-
логом може виступати такий фразеологізм, як “дати зелене світло”.

Після опису битви Майєр навів текст Чуднівської угоди. Слід зазначити, 
що представлені пункти є дослівним перекладом польського варіанту до-
говору [22, с. 119]. Цей факт, як і свідчення про переконливу перемогу під 
Слободищем поляків, підтверджують використання польських джерел при 
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укомплектуванні матеріалу. Вірогідно ця інформація надходила або безпо-
середньо від польського двору, або від послів, чи, можливо, від німецьких 
офіцерів, котрі перебували у складі польського війська та брали участь у 
битвах на українських землях.

Окрім виконання пунктів Чуднівського трактату, козаків зобов’язували не 
напади на турецькі й татарські території. Зокрема, у тексті хроніки позначено, 
що сусідні землі та володіння кримського хана мають бути убезпеченні від 
зазіхань та нападів запорізького війська. На вимогу татарської сторони від на-
бігів запорізьких козаків мали бути захищені міста Азов (Azak), Очаків, Тегі-
ня (Tekynia), Перекоп, Білгород та інші, що належали турецькому султану та 
кримсько-татарському хану [30, с. 52].

Згодом згадка про Юрія Хмельницького з’являється у повідомленні про 
підозру королівського двору козаків у зраді. Німецький автор пише, що у лю-
тому 1661 року польський король прибув до польського міста Піла, де кілька 
днів очікував молодшого Хмельницького з поясненнями. І хоча він та його ко-
заки, (“які проживали по той бік Дніпр”) у 1660 р. присягли “ніколи з вічними 
ворогами проти Речі Посполитої не воювати” тепер делегати на аудієнції у ко-
роля відділились й змінили свої вимоги до сейму. Юрій Хмельницький в цей 
час перебував, за словами автора, у Ярославі, “відомому місті Червоної Русі”. 
Вигадуючи різні відмовки він уникав зустрічі з польським королем [30, с. 334]. 
Майєр додає, що козаки по той бік Дніпра через делегатів шукали милості та 
прихильності короля. Однак вони не викликали довіри як “народ нерішучий 
і можливо рушать на Корону раніше ворога”, а тому у дворі з цього приводу 
відбулась тривала таємна нарада. 

Доволі детально описана битва під Переяславом [Додаток 1]. Цікаво, що 
автор був обізнаний з деталями родинних зв’язків родини Хмельницьких. Зо-
крема, він зазначав, що Яків Сомко був дядьком Юрія Хмельницького, проте 
підтримував московську сторону. Майєр писав, що український гетьман після 
чергової сварки з московітами засів зі своїм військом за містом Переяславом, 
по той бік Дніпра, а князь Григорій Ромодановський відправив Якова Сомка 
разом з колишнім генеральним писарем Семеном Голуховським (німецький 
хроніст називає його полковником – “Obristen”) та 4000 війська на козацький 
табір Юрія Хмельницького. Сили Сомка було розбито і козаки, не маючи ве-
ликих втрат вважали, за словами автора, що битву вже виграно. Але остаточ-
ній перемозі завадив підхід сил Ромодановського. Хроніст зазначав, що битва 
тривала “повних два дні”. Після того, як два полки зрадили Юрія Хмельниць-
кого, останній був вимушений з тими, хто залишився, шукати порятунку у 
хвилях Дніпра. Українські дослідники, зокрема Ю. Мицик та В. Смолій, в сво-
їх працях наводять іншу інформацію, зокрема, зазначають, що бій тривав не 
більше ніж день [4, с. 244; 19, с. 250]. 

В відомих на сьогодні джерелах стосовно означених подій існують роз-
біжності й щодо кількості загиблих у водах Дніпра та захоплених трофеїв. 
Так, автор козацького літопису С. Величко писав: “Багато хто і врятувався, 
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перепливши Дніпро, а інші, теж у великому числі, потопилися, бідні, пори-
нувши у Дніпрові глибини; їхні тіла” [3, с. 20]. Чернігівський літопис оповідав, 
що “…потонуло козаків его и ляхов тисячей десят и килка сот, отбигши всего 
табуру. А хто не вспів утекати, тих москали побили” [14, с. 120]. Дореволю-
ційний дослідник В. Волк-Карачевський писав про 22 гармати, які дістались 
переможцям, а також подавав відомості про німецькі частини, які допомагали 
українському гетьману: “Тысяча человек немецкой пехоты, запертые в углу 
табора, не хотели сдаваться и легли все до одного человека” [5, с. 102]. Наве-
дений фрагмент є доволі цікавим, адже в німецькій хроніці не маємо жодної 
згадки про цей випадок. В. Смолій наводить схожі дані: залишивши обоз із 
22 гарматами, клейнодами і наметами, правобережні козаки спромоглися пе-
реправитись, хоча чимало їх потонуло. Ю. Мицик стверджує, що з війська 
молодого гетьмана загинуло близько 20 тисяч осіб [19, с. 250; 4, с. 244]. В той же 
час німецький автор пише про 27 польових гармат (“Stücke”), які відступили 
ворогам та про загибель у хвилях Дніпра більше ніж 2 тисяч з армії поляків і 
литовського війська і 6 тисяч козаків [30, с. 611]. 

Отже інформація, подана в німецькій хроніці, кардинально не відрізняєть-
ся від повідомлень вітчизняних джерел та наукових праць, а в окремих випад-
ках доповнює. Зокрема, щодо кількості загиблих та в цілому перебігу самої 
битви.

Далі автор пише про Юрія Хмельницького у контексті “помсти козаків та 
татар московітам”. Розділ так і називається: “Die Cosacken und Tartaren rächen 
sich an den Miscowitern ernstlich”. Майєр вказував, що з України у Львів при-
був козацький посол, який клопотав у королівського двору про допомогу і 
мав аудієнцію з депутатами-конфедератами. Проте дуже розсердив останніх, 
коли прямо в обличчя сказав, що лише вони були причиною поразки, яку ко-
заки зазнали нещодавно від московітів [30, с. 613]. Можливо, йдеться про чи не 
єдину боєздатну дивізію у всьому коронному війську Стефана Чарнецького, 
яка так і не прибула на допомогу до Юрія Хмельницького у Переяславі. В той 
час московіти вже розповсюджували лаври своєї перемоги по обидва бере-
ги Дніпра, проте захопили ще не всі міста, тому гетьман підняв повстання у 
Чигирині та наказав орді терміново прибути туди з чигиринськими полками. 
Майєр пише, що “гетьман зі своїми полками потай рушив під Крилів – місто, 
яке московіти облягали та все ще брали приступом, і як тільки настала ніч, 
близько 1000 татарських кіннотників напали на ворожі укріплення” [30, с. 613]. 
Хмельницький неочікувано напав з різних боків на обоз московітів 30 липня 
(9 серпня) 1662 року.

В хроніці зазначено про масові вбивства, які зчинили козаки й татари підчас 
нападу на місто. Автор підкреслює, що “це було не просто вбивства чи приду-
шення стогонів – татари разом з [козацькими] полковниками  перетворювали 
людей на рабів” [30, с. 613]. Переможній стороні як трофей залишився весь обоз 
та три гармати. Вітчизняні джерела, описуючи похід Юрія Хмельницького 
на Крилів про це не згадують. Про згаданий епізод В. Волк-Карачевський пи-
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сав, що “…у Крылова, 1 августа, он уничтожил до 3000 москвичей и взял две 
пушки”, а С. Соловйов зазначав, що “…по донесению Хмельницкого королю, 
1 августа под Крыловом истреблено было больше 3000 царского войска” [5, 
с. 103; 20]. Отже можемо відзначити детальність повідомлення німецької хро-
нічки. Разом з цим існує різниця в датуванні битви та визначенні кількості 
захоплених трофеїв.

Після битви під Криловим німецький хроніст подав опис битви під Бу-
жином та Лубнами [Додаток 2]. Під Бужином Юрій Хмельницький здійснив 
напад на московітів, котрі під натиском його сил відступили до міста, де 
оборонялись протягом ночі, втративши 3 гармати. Зранку, коли московські 
сили спробували перейти Дніпро, молодий гетьман напав на них та розбив, 
загнавши супротивника у дніпровські хвилі. Автор зауважив, що половина 
війська загинуло, а іншу половину татари забрали у ясир. Щодо дати битви, 
то німецький хроніст зазначав, що вона відбулась на наступний день після 
подій під Криловим – 31 липня (10 серпня) 1662 року. Російський історик Со-
ловйов пише, що під Бужином загинуло 1000 козаків і татари взяли 7 царських 
гармат, багато знамен, барабанів та різних військових знарядь [20]. Не менш 
кардинально вирізняються і твердження В. Волк-Карачевського, котрий теж 
пише про 7 захоплених гармат і масу інших трофеїв, а також що під Бужи-
ном 3 серпня загинуло начебто 10 000 чоловік [5, c. 103]. Український історик 
І. Крип’якевич так описує згадані подій: “Під Бужином на Дніпрі 13 серпня 
Хмельницький розбив московське військо, – до 10 тисяч москалів лягло на 
місці, в руки переможців дісталась артилерія й обози” [12, с. 89]. Німецький же 
хроніст пише лише про 6 захоплених гармат і про 18 000 полонених москові-
тів, яких скоріш за все і було уведено в ясир.

Описуючи битви під Криловим та Бужином хроніст, хоча і подає цікаві 
факти, але не згадує імені князя Михайла Приклонського, військам якого весь 
цей час і протистояв Юрій Хмельницький. Німець обмежується використан-
ням загального словосполучення – “московітські сили”. Від подій, що розгор-
нулись під Бужином упорядник переходить до опису битви під Лубнами. За 
словами німецького історика татарський солтан звелів стрімко наступати на 
Григорія Ромодановського, який мав лише піхотні сили та невеликий загін 
кінноти та рухався в напрямі містечка Лубни. Татари наздогнали цей загін 
і розбили під самими Лубнами біля притоки Сули, захопивши 18 великих 
гармат [30, с. 613]. Залишки армії Ромодановського сховались за мурами луб-
нівської фортеці. Проте міські стіни не врятували від грабіжницького нападу 
татар. Майєр зауважує, що Г. Ромодановському вдалось вислизнути з бою та 
втекти, але його чотири полковники були схоплені та відправлені до Чигири-
на. Хто були ці полковники, як вони потрапили у полон, вітчизняні розвідки 
поки відповіді не дають.

Також Майєр подав опис наради конфедератів відносно т.зв. “хлібних гро-
шей” (“Brot-geld”), підчас якої лідер їх Стефан Свідерській (“Marschall der 
Schwidersky”) назвав Юрія Хмельницького сином селянина [30, с. 613]. Німець-

118                                                                                            Єлізавета Літвіненко


 











, 
№

1, 
20

11



кий хроніст не підтверджував, але і не спростовував факту приниження 
походження українського гетьмана. На нашу думку сам факт розміщення 
подібного повідомлення, посилене відсутністю спростування образи поход-
ження сина знаного Богдана Хмельницького, дає змогу зробити припущення 
про прихильне ставлення Майєра до Речі Посполитої. 

Останні відомості, в яких згадується ім’я молодого гетьмана датуються 
1662 р. та представлені наступними новинами: таємне погодження між тата-
рами і козаками проти Речі Посполитої й завершення гетьманування Юрія 
Хмельницького. Хроніст пише, що козаки та татари після низки перемог над 
силами московітів уклали таємну домовленість проти Речі Посполитої. В той 
же час, за свідченням часопису, пан Лісницький (“Herr Lesnitzky”) надіслав 
королівському двору від Юрія Хмельницького повідомлення, що “татари не-
ймовірно великою кількістю, 150 000 осіб прибули в країну, а козаки шукають 
причину аби зрадити Речі Посполитій, оскільки прагнуть перейти під турець-
кий захист разом та зі всією Україною присягають на вірність Оттоманській 
Порті, відколовшись від Польщі” [30, с. 614]. 

В. Горобець фіксує, що: “В середині вересня 1662 року один з лідерів про-
польської партії в оточенні українського гетьмана – колишній генеральний 
суддя Григорій Лісницький – застерігав офіційну Варшаву у тому, що Крим 
здійснює енергійні заходи з відриву Війська Запорізького від Речі Посполитої 
і спонукає гетьмана, аби він визнав протекцію кримського хана та турецько-
го султана” [8, с. 334]. Згідно відомостей Майєра Юрій Хмельницький хоча і 
виступав проти протекторату Оттоманської Порти, та водночас “…він був 
не силах передбачити як уникнути цих подій, дозволивши себе допитати” 
[30, с. 614]. Згідно тексту “Театру Європи”, для молодого гетьмана, який не 
завдав “великих збитків всьому християнству”, найкращім рішенням для 
розв’язання цієї ситуації стала б відмова від свого оточення та постриг у ченці 
[30, с. 614]. Німецький історик не вбачає в діях та походах Юрія Хмельниць-
кого значної провини. В українській історіографічній думці більш устале-
ним є положення, згідно якого молодий гетьман зрікається булави внаслідок 
обурення українського населення й запорізьких козаків свавіллям кримської 
орди [9, с. 301; 19, 246].

В цілому постать гетьмана Юрія Хмельницького зображена на тлі 
польського-російського протистояння за вплив над українськими терито-
ріями. Характер відомостей, присвячених історії України, не відрізняєть-
ся від основного масиву європейських новин хроніки, а тому, в переважній 
більшості, ми зустрічаємо лише як детальні, так і невеликі описи військо-
вих кампаній (битви під Чудновим, Бужином, Лубнами, Криловим, Пере-
яславом) та повідомлення у форматі дипломатичних взаємостосунків між 
ворожими сторонами. Безпосередньо сам Юрій Хмельницький зобра-
жується нейтрально, автор не наділяє його ані відверто негативними, ані 
позитивними рисами характеру. Особа українського гетьмана, скоріш за все, 
цікавить хроніста в контексті попередніх подій – Національно-визвольної 
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війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького, широко 
висвітленою попередником Мартіна Майєра. Німецький автор продовжує 
слідкувати за політичною діяльністю наступників Богдана Хмельницького, 
а особливо Юрія Хмельницького, як сина славного гетьмана. Інформаційна 
база “Театру Європи” не суперечить фактам, які містяться у вітчизняних 
джерелах та наукових розвідках, а в деяких фрагментах часопису містяться 
оригінальні повідомлення та новини. Ми можемо говорити про репрезен-
тативність німецької хроніки “Театр Європи” як джерела з історії України 
XVII-XVIII ст.
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Додаток 1
[опис битви під переяславом]

«Козаки знову розбиті московітами»

Згаданий Хмельницький в черговий раз посварившись з московітами, заліг 
зі своїм військом за містом Переяславом, по той бік Дніпра, де сильна моско-
вітська залога дуже швидко б капітулювала перед силами Хмельницького, якби 
не несподівана поява допомоги. Так як на поле прибув московітський генерал 
Ромодановський зі своїм військом більш ніж 36 000 осіб раніше, ніж інформа-
ція про це надійшла до Хмельницького. Він [Ромодановський] відправив Сом-
ка, дядька Хмельницького (підтримував сторону московітів), разом з іншим 
полковником Голуховським та 4000 людей вперед аби вони розбили козацький 
табір. Цей загін кіннотників козаки розбили, хоча і без помітних втрат з їх сто-
рони, та помилково вважали гру виграною. Проте прибуття з усіма основними 
силами війська Ромадановського змішало усі карти та два дні сторони бились 
настільки сильно та серйозно, що багато загиблих лишилось на міських мурах. 
Хмельницький під кінець, втративши 2 полки, які його зрадили та відступили з 
передачею 27 польових гармат ворогу, мусив з тими, хто залишився рятуватись 
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у хвилях Дніпра. Так само потерпали польські війська та литовська армія і 
більше 2 000 людей плавали у власні крові й також 6 000 козаків, не подолавши 
дніпровської течії, потонули у муках. Через цей програш шлях для московітів 
був відкритий як вперед так і на цей бік Дніпра, де вони деякі поселення захо-
пили та на частині місцевості у селах так хазяйнували, що небагато господарів 
ще лишались живими.

Theatrum Europaeum, oder ausfürliche und wahrhaftige Beschreibung aller und jeder 
denckwürdiger Geschichten 1660-1665. – Band ХІ/ Beschribung durch Martin Meyer. – 
Frankfurt.a.M., 1699. – S.611.

Додаток 2
[опис битв під Бужином та лубнами]

«Козаки і татари помстилися московітам»

«Наступного дня [після битви під Криловим] Хмельницький та кілька тисяч 
татар рухався далі вперед і сміливо атакував розташованих під Бужином мос-
ковітів, що мусили відступати у місто, де вони протягом ночі оборонялись, але 
3 гармати втратили. Тієї ж ночі Хмельницький наказав відрізати шлях на Київ, 
який хотіли захопити московіти, тримав зі своєю піхотою разом та з ордою 
зосередив увагу на супротивнику аби він не зміг утекти.. Одночасно з там, як 
московіти зранку відішли від (вийшли з) Бужина та хотіли йти на Дніпро, він 
[Хмельницький] потужно напав на них, розбив кіннотників та загнав їх у потік, 
де також ще в перепливанні багато татарами було порубано: частина війська 
знайшла свою могилу у Дніпрі, а частина була забрана татарами в ясир й також 
6 гармат захоплено. Через це холодне купання та сильне кровопролиття тут в 
Україні московітська армія доволі ослабла, оскільки втратила полонених, що їх 
лишилось 18 000. Та цим ще не зовсім закінчилися невдачі московітів. Татар-
ський солтан перш за все з величезною силою орди та на Ромодановського зве-
лів виступати, який, в переважній більшості, мав лише піхоту та небагато кін-
нотників не хотів [Ромодановський] затримуватись на цьому місці, а повернув 
на Лубни. Коли ординці побачили це, вони швидко рушили слідом до Дніпра і 
під самими Лубнами наздогнали його, там кіннота хотіла перейти через течію 
Сула, та невдовзі вони були порубані й піхоті не вистачало 18 великих гармат, 
які вони залиши на містку на Сулі, не маючи змоги їх перенести. Після цього 
татари змусили московітів зайняти такі оборонні позиції, що останні ледь-ледь 
змогли врятуватися у фортеці Лубнів. Оскільки ординці занадто рано влашту-
вали на табір грабіжницький напад в цей час Ромодановський отримав можли-
вість втекти та вислизнув з іншими та на свої землі у безпеку. Але чотири його 
полковники залишились у біді та полоненими були відправлені до Чигирина. 
Через всі ці військові невдачі, у московітів відпало бажання повертатись з армі-
єю в Україну, хоча вони все одно розмістили на її кордонах декілька тисяч чо-
ловік, через що Хмельницький знову відіслав когось у Львів до королівського 
двору і наказав наполегливо домагатися швидкої деблокації.

Theatrum Europaeum, oder ausfürliche und wahrhaftige Beschreibung aller und jeder 
denckwürdiger Geschichten 1660-1665. – Band ХІ/ Beschribung durch Martin Meyer. – 
Frankfurt.a.M., 1699. – S. 614.
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