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У вщдЫ рщ ккних книг та рукопис1в Науково! б1бл1отеки ОНУ iM. 1.1. Меч
никова збериаеться багатошюстрована iнкунабула — “Книга хрошк” Гартма
на Шеделя. 1нформац1я, що стосуеться кторп Украши, викладена переваж- 
но у роздiлi “Про европейську область Сарматш ”, який далi називатимемо 
“С арм атя” . Враховуючи той факт, що вш жодного разу не був перекладений 
на украшську (або рос1йську) мову за винятком невеликих за розмiром цитат 
у дослiдженнi Ю. Мицика та М. Кулинського1, е потреба ознайомити з ним 
тих, хто цжавиться вiтчизняною iсторieю. Тому ми поставили за мету видати 
“Сарматш ” у перекладi украшською мовою та якомога широко прокоменту- 
вати 1 1  змiст.

Запропонована робота складаеться зi вступно! статтi “Гартман Шедель та 
“Сармапя” , фототипiчного в1дтворення тексту орийналу, публiкацii джерела 
латинською та його перекладу украшською мовами, коментарiв. Дослщження 
супроводжують численнi iлюстрацii та карти. Праця мктить бiблiографiчний 
опис книги (додаток 1), 1менний та географiчний покажчики, що вщобража- 
ють назви орийналу та перекладу, список використано! лiтератури.

Вважаемо за обов’язкове подякувати всiм, хто на рiзних етапах подготов
ки рукопису до друку знайомився з його змiстом та сприяв удосконаленню 
тексту. Дякуемо також адм тстрац и  та працiвникам Львiвськоi науково! бiблiо- 
теки iм. В. Стефаника НАН Укра!ни, Науково! бiблiотеки ЛНУ iм. I. Франка, 
Центрально! науково! бiблiотеки iм. В. I. Вернадського НАН Укра!ни, Одесь- 
ко! науково! бiблiотеки iм. М. Горького. Окрема подяка високваифжованим 
спецiалiстам вщдш в  рiдкiсноi книги та рукописiв I. Б. Качур, Н. П. Швець, 
I. О. Римарович-Щборовськш.

1 Мицик Ю. А., Кулинський М. О. 1сторико-географ1чний опис схщнослов’янських земель у 
х р о т щ  н1мецького гуман1ста Гартмана Шеделя / /  Проблеми 1сторично! географй Укра!ни. — 
К., 1991. — С. 119-120.

5



Г артм ан ШеЬелъ т а  "CapMamia"

Цiнними джерелами до вивчення середньовiчноi iсторii Украши е заруб1ж- 
Hi хронiки. У формуванш свiтогляду !х упорядникiв важливу роль в1д1гравали 
теоретичнi знания. На вщмшу в1д побутового, “природного”, вони передба- 
чали осмислення i систематизащю факт1в, встановлення закономiрностей 
м1ж явищами, формування понятiйноi системи1. Цi теоретичш знания в су- 
часному розумшш перетворюються в науку, тобто всiма визнану сукупнiсть 
знань та оцшок. Така сукупнiсть знань iснувала i в пiзньому середньовiччi. 
Вiдповiднi знания й уявлення хронiстiв складали собою комплекс ранньонау- 
кових поглядiв та щей. Звертаючись до хрошк як  до джерел, нам, зокрема, 
потрiбно вш брати те, що збагачуе rn 0 i знания з кторп Укра!ни.

До таких праць належить хрон1ка Гартмана Шеделя. Повна назва хронiки 
подана у колофош — текстi на останнш сторiнцi стародруковано! книги, що 
мктить назву книги, мiсце i час видання тощо. Оск1льки наш примiрник по- 
шкоджений (в1дсутня карта Середньо! та Сх1дно! ввропи2, а також перший 
ненумерований аркуш т с л я  f. СС1Х), скористаемося iнформацieю, яка м ь 
ститься в колофонi примiрника Львiвськоi науково! бiблiотеки iм. В. Стефа- 
ника НАН Укра!ни. Там читаемо: “Ниш, допитливий читачу, настае кiнець 
книги xpoHiK (видыено нами. — О. Б.), стисло написано!; i до того ж чудова 
праця повинна бути складена дуже вченою [людиною] саме у стислому ви- 
глядi. [Книга] мiстить дшння, б1льш гiднi для в1дзначення на письм^ — в1д 
початку свпу аж до лихолiття нашого часу. Вона також виправлена вченими 
мужами, щоб у свгг вийшла якомога довершеною. Далi, з iнiдiативи i на про- 
хання славетних Зебальда Шраера i Себастiана Камермайстера цю книгу ви- 
друкував пан Антон КоберГер з Нюрнберга. Hарешгi, залучивши математиков 
i дуже вправних у м и стещ в малювання осiб, М1хаеля ВольГемута i Вшьгель- 
мом Пляйденвурффа, !хньою стараннiстю й особливою турботливiстю дода
но зображення як  держав, так i знаменитих дiячiв. Завершено 12 липня року 
спас1ння нашого 1493 р .”3. Отже, можна вважати, що свою працю Гартман

1 Мельникова Е. А. Образ мира. Географические представления в Западной и Северной Ев
ропе. V-XIV вв.. — М., 1998. — С. 31.

2 Про карту див: Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Украша в стародавтх картах. 
Юнець XV ст. — перша половина XVII ст. — К., 2004. — С. 8.

3 “ADest nunc studiose lector finis libri Chronicarum per / /  viam epithomatis & breviarij 
compilati opus q[ui]dem / /  preclarum. & a doctissimo quoq[ue] comparandum. Continet / /  e[a]m 
gesta. Quecu[m]q[ue] digniora sunt notatu ab initio mu[n]di ad / /  hanc usq[ue] te[m]poris nostri 
calamitatem. Castigatu[m]que a viris / /  doctissimis ut magis elaboratum in lucem prodiret. Ad in / /  
tuitu[m] autem & preces providoru[m] civiu[m] Sebaldi Schreyer / /  & Sebastiani kamermaister hunc 
librum dominus Antho / /  nius koberger Nuremberge impressit. Adhibitis tame[n] vi / /  ris mathematicis 
pingendiq[ue] arte peritissimis. Michaele / /  wolgemut et wilhelmo Pleydenwurff. quaru[m] solerti 
acu- / /  ratissimaq[ue] animadversione tum  civitatum tum  illustrium / /  virorum figure inserte sunt.
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nune ftudiofe IcctoJftmelibitiCrom'anjm per 
m m  mam cpitbom Jtta ?  teeutarq compilm opue (Jdcm 
piccbrum.% a bocttffimo quoq; compjrandmti.fContinet 
cm geftj. qjiccuc ;̂ bigmoia funt noeatu ab tnmo mudi ad 
Ьлпс vfqj tepon» noltri cahmitarcm* £aftigd№q; j  vine 
Dtjctiflimisvt m agtedabam tm  in hieem pwdirer.gld iff 
tuito aurcm *rргессв p:outdo:u ciuifi £>cbaldt iScbreycr 
Ti5cb jihjm  kamcrmaiftcr bunc КЬгит fcominue dntbo 
mue kobcrgcr чНигстЬсг^с imp;eiTir.$dbibm8 глтс vi 
ris nurhciiutiae ptngcndiq; Jitc permfiimie. df>icbjc!c 
wrtgcniutet tmlbclmo *|blcydaiwnrff.qu am folcitt леи- 
rjtHkmaqj aiumaducrfionetmti ашглтш ttim illuftrfum 
viroiutu figure infote funr,£cntfuttmtatu atjtcm Duodcct> 
шл nicnfi0j)i)lii,finno faltine nfe.i4$)j.

Колофон “К н и ги хр о т к ” Г. Ш еделя, 1493

Шедель назвав як  “Liber Chronicarum”1, однак в1дома вона п1д р1зномангтними 
назвами2.

У б1блютеках, музеях та наукових закладах Украши зберпаеться чимало 
прим1рниюв niei ш кунабули3. Я к вдалося вияснити за швентарною кни
гою, у НБ ОНУ 1м. I. I. М ечникова книга знаходиться з 20 грудня 1936 р. 
Джерело надходження, на жаль, невщоме. 1стор1я побутування цього при- 
м1рника щкава. Я к свщчить один з ексл1брис1в, на початку XVII ст. власни- 
ком книги був Петр Ф ок Урсш фон Розенберг (Petr Vok Ursini von Rosenberg; 
1539-1612). Вщомо, що у свш час вш  з1брав розкш н у  б1блютеку з чудови- 
ми рукописами.

1сторш niei книгозбгрш була такою. В 1647 рощ вона пщ час Tридцятирiчноi 
вшни в б в р о т  (1618-1648) була перевезена 1мператором Фердинандом II до

Consummatu[m] autem duodeci- / /  ma mensis Julij. Anno salutis n[ost]re. 1493” . Колофон подано 
також в: Graesse L. G. Th. Tresor de livres rares et precieux. — Dresde — Geneve — Londres — Paris, 
1861. — T. 2. — P. 139.

1 Б1блюграф1чний опис книги див. додаток 1. Див. також: Brunet J. C. Manuel de libraire. — 
Paris, 1842. — P. 656.

2 Найбшьш розповсюдженими e латинсью назви — “Chronicarum liber” , “Liber chronicarum”, 
“Liber cronicarum” . !нод1 праця Шеделя називаеться за титульним аркушем (“Registrum / /  hujus 
ope- / /  ris libri cro- / /  nicarum / /  cu[m] figuris aс ijmagi- / /  nibus ab initio mu[n]di” (“Список ще'1 
пращ книги хрошк з зображеннями i картинами про початок свгту”). — Див. Булгакое Ф. И. 
Иллюстрированная история книгопечатания и типографского искусства. — СПб, 1889. — 
T. 1. — С. 81.

3 Александрович 16; Зданевич 425, 426, 427, 428, 429; Луцик 33, 34; Сводный каталог ин- 
кунабулов небольших собраний, хранящихся в библиотеках СССР. — Москва, 1982. — С. 77; 
Сводный каталог инкунабулов небольших собраний, хранящихся в библиотеках СССР. — М ос
ква, 1988. — С. 79.

7



Празького замку1. А в насту- 
пному бiблiотека була захо- 
плена шведами i вивезена до 
Швецii, де була розпороше- 
на. Одна з частин потрапила 
до Риму, друга була спалена, 
шттта знаходилась при храмi 
св. Миколая в Стокгольм^ 
Згодом остання частина ра
зом з бiблiотекою цiei церк
ви була передана до королiв- 
сько! бiблiотеки2.

* * *

Праця Шеделя приверта- 
ла i привертае увагу рiзнома- 
нiтних науковцiв (iсторикiв, 
бiблiографiв, географiв 
тощо) всього свiту. З вгтчиз- 
няних iсторикiв варто вщ- 
значити едину нам в1дому 
сумiсну працю Ю. М ицика i 
М. Кулинського, про яку ми 
вже згадували у передмовi, а 
з бiблiографiв — невеличку 
розв1дку О. О. Цехановича3. 
Разом з тим праця Шеделя 
була об’ектом дослiдження 

з точки зору наявносп в нш  географiчних карт. Маються на увазi дослщжен- 
ня Н. Борисовсько!, М. Вавричин, Я. Дашкевича, У. Кришталович, П. Ша- 
мiна4. 1з зарубгжних дослiдникiв найб1льш вагомий (зi зрозумших причин) 
внесок протягом сторiч здшснили нiмецькi вченi. Hинi досить клоштку та

Ексл1брис власника книги П ет ра Фок Урана 
фон РозенберГа (1539 — 1612)

1 Joher Ch. G. Allgemeines Gelehrten-Lexicon, Darinne die Gelehrten aller Stande... — Leipzig, 
1750-1756. — Th. 4. — S. 305.

2 Lexikon des Gesamten Buchwesens Herausgegeben von Karl Loffler und Joachim Kirchner unter 
Mitwirkung von Wilhelm Olbrich. — Leipzig, 1937. — Band III. — S. 148.

3 Цеханович А. А. “Всемирная хроника” Шеделя / /  Книжные сокровища. К  275-летию Биб
лиотеки АН СССР. — Л., 1990. — С. 227-229.

4 БорисовскаяН. Старинные гравированные карты и планы XV — XVIII веков. Космографии, 
карты земные и небесные, планы. ведуты, баталии. (Карты и планы. Из собрания ГМ ИИИ 
им. А. С. Пушкина). — М., 1992. — С. 23; Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Укра!- 
на... С. 8; ШаминП. А. Об опыте сопоставления тематических каталогов инкунабулов / /  Федо
ровские чтения /  Отв. ред. В. И. Васильев. — М., 2005. — С. 486.
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об’емну роботу над вивченням ше- 
делево! спадщини проводять Ш те
фан Фюшель (був редактором двох 
праць, присвячених хронiцi Ш еде
ля1), Елiзабет Рюкер (дослщила роз- 
глядувану хронiку в контекст доби 
Дюрера2), Петер Цан, Крiстофер 
Реске, Марцiн Кiрнбауер тощо3. Над 
студiюванням хронiки Шеделя, зок- 
рема над розд1лом “Про европейсь- 
ку область Сарматiю”, працювали 
також польсью досл1дники (Богдан 
Дерешевич, Олександр Янута), про 
яких б1льш детально мова йтиме на 
далi (на с. 19-20).

* * *

Гартман Шедель (Hartmann Sche- 
del) народився 13 лютого 1440 р. у 
мю й Нюрнберзь Оск1льки батьки 
Шеделя померли рано, то його вихо- 
вував рщний дядько по батьку — нюрнберзький лiкар Герман Шедель (German 
Schedel). Гартман отримав блискучу освпу. У 1456 — 1462 рр. навчався в Лей- 
пцiгському ушверситеп, де студ1ював юриспруденцiю. Тут познайомився з 
Петером Людером (Peter Luder) — представником нiмецького гуманiзму4. Як i 
у свiй час Миколай Кузанський (пiсля отримання освiти в Гейдельберзькому 
унiверситетi5), Гартман подався до Паду!. Тут у 1463 — 1466 рр. вивчав меди
цину6.

Навчання Шеделя в Паду! помггао впливало на формування його свио-

1 500 Jahre Schedelsche Weltchronik /  Stephan Fussel. — Carl, NUrnberg 1994; Schedel’sche 
Weltchronik/ Taschen Verlag Stephan Fussel. — Koln, 2001.

2 Rucker E. Hartmann Schedels Weltchronik, das groBte Buchunternehmen der Durerzeit. Verlag 
Prestel. — MUnchen, 1988.

3 Zahn P. Hartmann Schedels Weltchronik. Bilanz der jUngeren Forschung. In: Bibliotheksforum 
Bayern 24 (1996); Reske C. Die Produktion der Schedelschen Weltchronik in NUrnberg. — Harrassowitz, 
Wiesbaden, 2000; KirnbauerM. Hartmann Schedel und sein “Liederbuch”. — Bern, 2001.

4 Geschichte der Deutschen Historiographie seit dem Auftreten des Humanismus von Dr. Franz X. 
von Wegele / /  Geschichte der Wissenschaften in Deutchlaund. — MUnchen und Leipzig, 1885. — S. 50.

5 Тажуризина 3. А. Николай из К узы // Николай Кузанский. Сочинения в 2-х т. — М., 
1979-1980. — Т. 1. — С. 3; Geschichte der Deutschen Historiographie ... — S. 50.

6 У цьому ж утверситета також здобув освпу й шший шмець за походженням, юрист та 
юторик, Грегор фон Гейнбург (1410-1472). У 1502 р. тут навчався Миколай Коперник, а в 
1512 р. — Ф ранциск Скорина. — Див. Шматов В. Ф. Искусство книги. Ф ранциск Скорина. — 
М., 1990. — С. 55.
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гляду. Адже, як  в1домо, в 60-п роки 
XV ст. в 1тали жили та творили Джо- 
ванш Понтано, Мазуччо Гуардатi, 
Луiджi Пульч^ Маттео Боярдо, Ло
ренцо Медiчi, Леон Баггiст Альбертi, 
Марсiлiо Фiчiно1. Саме тут Шедель 
поглибив сво! знания з iсторii. В1н 
вивчав твори античних авторiв та 
и'алшських гуманiстiв, збирав старо- 
виннi рукописи, розпочав працю зi 
збирання античних напиив. Внасль 
док такого захоплення Шеделем була 
написана праця про визначш мiсця 
1талп, головним чином про Рим та 
Падую. В1н також працював над ви- 
данням корпусу античних та серед- 
ньовiчних напис1в, що стосувалися 
Hiмеччини. На жаль, ця праця зали- 
шилася незавершеною2.

Закiнчивши навчання, Шедель 
подорожував мiстами Шмеччи-
ни, Голландii та Бельги (1466-1470). 
З 1470 р. вш виконував обов’язки ф ь 
зикуса (тобто лiкаря) в НордлшГеш, а 
з 1475 р. — в Амберзь Одночасно обь 
ймав посаду радника пфальцграфа 
Фiлiпа. Пiсля смерп дядька Шедель 

перейшов на його м кце — став мiським лжарем Нюрнберга, був тут також 
членом мкько! Ради3. З цього часу (вщ 1485 р.) вiн жив у Нюрнберз^ пщтри- 
мував й с т  зв’язки з в1домими гуманiстами 1талп. Одним з його друзiв був, 
зокрема, вщомий русин, ректор Болонського ун1верситету в 1481-1482 рр. 
Юрш Котермак з Дрогобича4. Гартмана з Юрieм поеднувала спiльнiсть ште- 
ресiв: обое вивчали медицину та захоплювались астрономieю5. Помер Гарт
ман Шедель у 7 4 ^ ч н о м у  вiцi 28 листопада 1514 р.

Розквп' творчо! дшльносп Шеделя припадае на нюрнберзький перюд його

1 Европейские поэты Возрождения. — М., 1974. — С. 59-88; Европейская новелла Возрож
дения. — М., 1974. — С. 89-105.

2 Geschichte der Deutschen Historiographie... — S. 50.
3 Larousse P. Grand dictionnaire universel du XIX e siele. En 17 t. - Paris, s. a. — T. 14. — P. 340.
4 М ицик Ю. А., Кулинський М. О. 1сторико-географ1чний опис... — С. 119-120. Про Юрш 

Котермака з Дрогобича див.: 1саевичЯ. Д. Юрш Котермак з Дрогобича i його книга / /  Б1блюте- 
кознавство та б1блюграф1я. — К., 1969. — Вип. 2.; 1саевичЯ. Д. Юрш Дрогобич. — К., 1972.

5 1саевич Я. Д. Юрш з Дрогобича// Украшський кторичний журнал. — 1960. — №4. — 
С. 80 — 86.

Портрет М иколая Коперника  
(1473 -  1543)
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життя1. Саме в цей час набула п1днесення 
сусп1льна думка мешканц1в мкта. Вщзна- 
чимо найважливiшi фактори, що !й спри- 
яли. По-перше, це устхи  економiки. Ос
новою господарчо! дiяльностi Нюрнберга в 
серединi XV ст., як й и'алшських емпорш, 
була оптова торгiвля — посередницька д1я- 
льнiсть з Левантом, а також торивля про
дуктами ирського промислу, особливо м ь  
дною рудою та самою мщдю2. По-друге, це 
поширення щей гумашзму, прискорене ви- 
находом книгодрукуванняЙоганном Гутен
бергом3. Нареши, у зв’язку з важливими 
зрушеннями у соцiально-економiчному 
житл посилилася зацiкавленiсть нюрнбер- 
зького сусп1льства до iсторико-географiч- 
них опис1в свiту. Починаеться, як  вщомо, 
доба великих географiчних вщ критлв (на- 
гадаемо, що за рж  до виходу в свiт хрошки, 
тобто в 1492 роцi, Христофором Колумбом 
було в1дкрито Америку4).

Хрошку Шедель видав у майстернi Ан
тона КоберГера (Anton Koberger) у Нюрн- 
берзь Цьому мiсту належало далеко не 
останне мiсце у розвитку нiмецькоi книжково! продукдii. М кью  хронiки 
Нюрнберга, як  показала О. ЛюблГнська, були складенi переважно членами 
знатних патрицiанських род1в або ж вщображали !х iнтереси. Вони, як  i хро- 
н1ки великих рейнських, дунайських та штттих мiст (Майнца, Вормса, Страс
бурга, Констанца, Ульма, РеГенсбурГа тощо) змальовували боротьбу мГщан з 
князями, епископами, зростання вн утрш нк соцiальних протирiч5.

Взагалi, видання хрошк у Н1меччиш були дуже популярними. Серед кторич-

1 Вайнштейн О. Л. Западноевропейская средневековая историография. — М. — Л., 1964. — 
С. 224.

2 Немилов А. Н. Развитие гуманистической культуры в Нюрнберге (XV- нач. XVI в.): — Ав- 
тореф. дисс. ...канд. ист. наук. — Ленинград, 1959. — С. 10.

3 Немировский Е. Л. Иоганн Гутенберг. — М., 1989; Киселева Л. И. Западноевропейская книга 
XIV-XV вв. — Л., 1985; Кестнер И. Иоганн Гутенберг /  Вступ. ст., пер. с нем. Я. Д. Исаеви
ча. — Львов, 1987; Иоганн Гутенберг. Его жизнь и деятельность в связи с историей книгопеча
тания. Биографический очерк А. А. Бахтиарова// Гутенберг. Уатт. Стефенсон и Фултон. Дагер 
и Ньепс. Эдисон и Морзе. — Челябинск, 1996. — С. 5-101.

4 Путешествия Христофора Колумба. Дневники, письма, документы /П ер. с испан., ком- 
мент. и послесловие Я. М. Света. — М., 1961; Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки по 
истории географических открытий: в 5-ти т. — М., 1983. — Т. 2.

5 Люблинская А. Д. Источниковедение истории средних веков. — Л, 1955. — С. 204.
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них твор1в у 70-х роках XV ст. най- 
бшьш поширеною була “Низка час1в” 
Вернера Ролев1нка, в якш подано все- 
свгтню шторш в1д створення свпу до 
сучасносл. Ця книга, складена в тра- 
диц1ях середньов1чних хрошк, була 
написана латинською мовою i м к- 
тила невелику кшьюсть (близько 10) 
шюстрацш. Були також видаш “Золо
та легенда” Якопо з ВораГше (1488), 
“Скарбниця штиних багатств” Сте
фана Фрщолша (1491) та “Саксонсь- 
ка хрошка” (1492). Остання побачила 
свгт у Майнщ в майстерш Петера Ш е
ффера; фол1ант у 284 аркуша був при- 
крашений 1225 гравюрами (правда, 
близько 550 — повторения). Ы ’я авто
ра в нш не зазначено, але вважаеться, 
що ним був хрошст Конрад Бото з Ве- 
ршГерода. У Нюрнберз1 в цей час дру- 
кувався в1домий математик i астролог 
Рейомонтан (ЙоГанн Мюллер)1.

Як встановила А. Ястребицька, наприюнщ XV ст. офщшних перешкод для 
ос1б, яю  бажали займатися друкарською справою, не було. Вони з ’явились в 
середиш XVI ст. Таким чином, друкарство знаходилося у б1льш сприятливих 
умовах пор1вняно з традиц1йними галузями промислового виробництва серед- 
ньов1ччя, як1 вщчували значн1 утиски з боку цех1в або мiськоi влади (наприк- 
лад, у г1рськ1й справ1)2.

“Князем друкар1в” у Нюрнберз1 в останн1й чверт1 XV ст. був Антон Кобер- 
Гер (1440-1513). Тут в1н, будучи золотих справ майстром, поселився у 1471 р. 
неподалж в1д Гартмана Шеделя та Альбрехта Дюрера-старшого. А невдовз1 став 
хресним батьком Дюрера-молодшого. Зрозум1вши, що у Нюрнберз1 велика 
конкуренц1я щодо виробництва ювелiрноi продукци, в1н продав свою майстер- 
ню й в1дкрив друкарський дв1р. КоберГеров1 в практичн1й км1тливост1 не мож- 
на в1дмовити. В1н мав велику друкарню, в як1й нараховувалося 24 преса i 100 
набирач1в, коректор1в, друкар1в та iH. 3. Через п ’ять роюв його книги славилися 
i по один, i по шший бiк Альп. Друкував к  Антон велику кiлькiсть i разом з ку-

1 Белый Ю. А. Иоганн Мюллер (Региомонтан). — М., 1985. — С. 50-52.
2 Ястребицкая А. Л. О формах раннекапиталистических отношений в немецком книгопе

чатании второй половины XV — середины XVI века: Автореф. дисс. ... на соискание ученой 
степени канд. ист. наук. — М., 1966. — С. 18.

3 Горфункель А. X. Кобергер / /  Книга. Энциклопедия /  Гл. ред. В. М. Жарков. — М., 1999. — 
С. 330.
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пецькими караванами вщправляв 
майже до вс1х нiмецьких мiст. Його 
видавництво мало велию торговi 
контори в багатьох мктах бвропи.
Окр1м Н1меччини, вш розповсю- 
див свою дiяльнiсть на весь латин- 
ський лiтературний свгт: Iталiю,
Францiю, Швейцарiю, Голландiю,
Угорщину, Польщу; мав самос- 
тiйнi факторп у Парижi й Офенi, 
книгарш у вс1х значних мiстах (за 
вщомостями Я. 1саевича, фiрма 
Кобергера розповсюджувала кни
ги також i в сучасних укра!нських 
мiстах, зокрема у Львов^). Спроба 
Март1на Лютера залучити його ви- 
давничу фiрму до справ Реформацп 
не мала успху — фiрма вир1шила 
обмежити свою дiяльнiсть гумаш- 
стичними виданнями. Це й стало 
причиною того, що невдовзi вона 
змушена була припинити свою ви- 
давничу д1яльшсть, а з 1532 р. i книжкову торг1влю2.

Антон КоберГер був одним iз перших, хто став видавати багатошюстроваш 
видання. Зокрема, для друкування “Шмецько! бiблil” (1483) вш використав 
куплене ним кл1ше кельнського друкаря Генр1ха Квентелла, тим самим повто
ривши шюстраци популярно! в той час “Кельнсько! Бiблii” (1478-1479). Перша 
книга, яка вийшла в друкарш КоберГера, позначена 1474 р., остання — 1503 р.3 
До реч^ двi книги його видавництва — “Vocabularium utriusque iuris” (1481)4 та 
“Der Stadt Nueremberg Reformation” (1484)5 — мала бiблiотека Новоросшського 
ун1верситету (пот1м — Одеська центральна наукова бiблiотека), спадкоемицею 
яко! е НБ ОНУ iм. I. I. Мечникова. У цш бiблiотецi зберггаеться i “Хронжа” 
Гартмана Шеделя, яка нами розглядаеться.

Автопортрет Альбрехта Дю рера  
(1471 -  1528)

1 Кестнер И. Иоанн Гутенберг. — С. 74.
2 Hase O. Die Koberger. — Leipzig, 1885; Voullieme E. Die deutsche Drucker der funfzehnten 

Jahrhunderts. — Berlin, 1922; RozsondaiM. Anton Koberger. — Budapest, 1978.
3 Всього Кобергер випустив 236 видань.
4 Я к вказуе I. Фаас, його автором був Jodocus. — Див.: Фаас I. 1нкунабули Центрально! 

Науково! б1блютеки м. Одеси / /  Прац1 Центрально'! Науково! б1блютеки м. Одеси. — Одеса, 
1927. — С. 17.

5 Див.: Вайнштейн О. Л. Музей книги Одесько! Центрально! Науково! б1блютеки. — Одеса, 
1927. — С. 29; Фаас I. 1нкунабули... — Одеса, 1927. — С. 18-19. Обидв1 книги, що потрапили до 
утверситетсько! б1блютеки у склад1 колекци Р. Губе, нин1 збертаються в Одеськ^й державн1й 
науков1й б1блютещ 1м. М. Горького.
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Виршальну роль у тому, що Антон 
КоберГер не лише взявся друкувати 
“Хрошку”, а й, висловлюючись сучас- 
ною термшолоиею, запропонував Ше- 
делю сво1  продюсерськ! послуги, вщь 
грав друг Шеделя — вчений-фiлолог 
Конрад Целклс1. Прочитав “Хрошку”, 
КоберГер задумав видати и розкпиним 
виданням. Вш подбав про “спонсо
ров”, якими стали нюрнберзьк! патри- 
ци Зебальд Шрайер (Sebald Schreyer) та 
Себастьян Каммермайстер (Sebastian 
Kammermеister). Шрайер у минулому був 
членом мкького суду, а з 1492 р. — го
ловою ради при ц еркв  святого Зебаль- 
да. Претендуючи на роль покровителя 
наук, вш першим зголосився профшан- 
сувати книгу. Насюльки нам вiдомо, це 
перший випадок в кторп книгодруку- 
вання, коли в колофош хронiки вказу- 
ються спонсори видання.

Усвiдомлюючи значения шюстрацш у 
книз1, КоберГер потурбувався також i про пдних виконавцiв ксилографiй. Ними 
стали Мiхаель ВольГемут (Michael Wolgemut або Wohlgemut) та Вшьгельм Пляйден- 
вурфф (Wilhelm Pleidenwurff)2. 29 грудня 1491 р. (за Гншими даними — 21 с1чня
1492 р.) у Нюрнберз1 було пiдписано перший контракт на шюстрування видання. 
У вiдповiдному документ! були вказаш художники, визначена цiна гравюр (1000 
рейнських гульденiв, тобто 2,5 кг золота3) та половина чистого прибутку вщ про
дажу книги. Через три м кящ  було шдписано новий контракт, у якому фГГурува- 
ла, зокрема, умова, аби пщ час друкування “Хрон!ки” один з художников весь час 
знаходився в друкарш i слiдкував за якктю в!дтиску кожного листка. До того ж з 
метою охорони вщ пограбування КоберГер зобов’язався надати для друкування

1 Зарницкий С. Дюрер. — М., 1984. — С. 25. Конрад Целклс (Conrad Celtis) (1459-1508), 
справжне 1м’я якого Ш ккель (Pickel), був першим з поетав ув1нчаний лавровим в1нком 
(“poeta laureates”). — Див.: Пуришев Б. Очерки немецкой литературы XV-XVII в. — М., 
1955. — С. 30-34; Каган Ю. М. Поэт-гуманист Конрад Цельтис / /  Ученые записки М осковс
кого государственного педагогического института иностранных языков. — М., 1958. — Т. 21; 
Вайнштейн О. Л. Западноевропейская средневековая историография. — М .-Л., 1964. — 
C. 322-323, 325, 355.

2 Це не перше !х запрошення до роботи над гравюрами. Вщомо, що у 1491 р. КоберГер ра
зом з вказаними граверами видав богослужебну книгу “ Schatzbehalter der wahren Reichttimer des 
Hails”, в якш  ВольГемут виконав 96 великих гравюр на деревг — Кристеллер П. История евро
пейской гравюры XV-XVIII века /  Пер. А. С. Петровского. — М., 1939. — С. 51.

3 http://www. sb. by/print. php?articleID=29675

Портрет М арт т а Лютера  
(1483 -  1546)
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цього монументального ви- 
дання спецiальне примщен- 
ня1. Для само! “Хрошки” було 
виконано 645 гравюр. Слщ 
зазначити, що з 1809 гравюр 
1164 е повторениями, iнодi по 
декшька раз1в2. Частина на
кладу вийшла з розфарбова- 
ними в1д руки гравюрами. До 
реч^ “Книга хрошк” — одна з 
перших друкованих книг, де в 
колофош зазначеш гравери3.

Пров1дний гравер М1ха- 
ель ВольГемут (1433 (1434) —
1519) був чудовим рiзьбярем 
по дереву i художником4.
Майстерностi навчався, 
очевидно, у свого батька.
У 1450 р. вирушив у мандри, 
вщвщав, зокрема, Нщерлан- 
ди, i лише 1474 р. повернув- 
ся до НюрнберГа. Серед його 
учнiв (у 1486 — 1489 рр.) був 
вщомий художник Альбрехт 
Дюрер. З кш ця 1480 р. вш 
брав участь у випуску деяких 
найбшьш значних видань 
А. КоберГера.

За спостереженнями мистецтвознавця Ц. Нессельштраус, ВольГельмут 
значною мiрою реформував ксилографiю (гравюру на дерев^, застосувавши 
властивi для живопису риси — прагнення до предметностi, матерiальностi i

Портрет Конрада Ц ельт к а  (1459 — 1508)

1 Шматов В. Ф. Искусство книги Франгциска Скорины. — М., 1990. — С. 164-165.
2 Нессельштраус Ц. Г. Немецкая первопечатная книга. — С. 200.
3 Науковщ вважають, що перша книга, в якш  названо 1м’я художника — це “Паломництво 

Брейденбаха”, яке вийшло в середиш 90-х роюв XV ст. у Майнщ. Художник — Ерхард Рев1х — 
вщтворив усю подорож i багато замалював з натури. До реч1, в цш  пращ Рев1х зерекомендував 
себе не лише як  художник, а й як  видавець i друкар (Нессельштраус Ц. Г. Немецкая первопеча
тная книга ... — С. 150).

4 Кращими творами Вольгемута вважаються: величезний р1зьблений в1втар у Галлер1вськш 
капел1 святого Христа в Нюрнберз1; р1зьблений, прикрашений живописом в1втар МарЦн1нсь- 
ко! церкви у Цвжау; в1втар церкви у Ш вабам i розк^шний в1втар маркграфа Ф рщ рка IV у гей- 
льсбронськш церкв1 у Нюрнберз1, а також картини в мюнхенськ^й п1накотец1, в ауГсбурзькш 
галере!, у з1бранн1 Пеля, у В!дн1, у з1Гмар1нГенському музе! та iH. (Кантор А. М. Вольгемут// 
Книга. Энциклопедия. /  1л. ред. В. М. Жарков. — М., 1999. — С. 143).
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пластичноси форм. У гравюрах Во- 
льГемута е щось запозичене вщ питтт- 
носп  в1втарного живопису того часу. 
Фпури велик! за розм1рами, а особи, 
детал1 одягу та прикраси виконаш з 
великою стараншстю. Його творам 
властиве для того часу дивне сполу- 
чення витончено! гармони з грубь 
стю форм. Характерна для ранньо! 
гравюри контуршсть у нього змшю- 
еться перебiльшенням штрихуван- 
ня. Hеобхiдно також зазначити, що 
художня цшшсть його робгт дуже р ь  
зна, оскшьки вш, отримуючи велику 
кшьюсть замовлень, нерiдко доручав 
!х виконання сво!м учням1.

Робота над шюструванням “Книги 
хрошк” Гартмана Шеделя велася дею- 

лька роюв у спшьнш майстерш Мiхаеля ВольГемута та його пасерба Вiльгельма 
Пляйденвурффа (бл. 1462-1494), який був сином маляра Ганса Пляйденвурф- 
фа. Кобергер уважно прочитав текст i н а тти в  список сюжетiв необхщних 
гравюр. Мiхаель ВольГемут, ознайомившись з1 списком, замислився: нелегка 
чекала робота! “Нагородив” Шедель: i Всесвгтнш потоп, i Троянська вiйна, й 
Од1ссе!, й Ахшли, й Юпiтери, i Мiнерви, i Цезарi, й Октави так i заполонили 
стор!нки працi. Так, малювати Адама й бву в раю чи Всесвгтнш потоп ще бай- 
дуже, а що робити з язичниками? Без поради людей, що знаються на цьому, 
не обштися. КоберГер знову звернувся по допомогу до З. Шрайера, аби той 
пш брав iталiйськi гравюри з зображенням давнiх 6ог!в i геро!в. Шрайер на- 
дав картини i повщомив, що послав до друз!в гшця у Венецiю з проханням 
доставити йому нов!. Однак, Шедель, подивившись на Шрайeровi картини, 
наказав... одягти грецьких 6ог!в i богинь.

Не встигнули гравери впоратися з цим, як Шедель “пщкинув” !м нове 
завдання. Тепер необхiдно було зобразити мкта. Саме тому КоберГер запро
сив до роботи видатного космографа, який створив перший глобус, Мартша 
Бегайма (Martin Behaim; 1459-1507) та лжаря 1ерошма Мюнцера з Фельдшр- 
хена (Hieronymus Mtinzer; 1437-1508), як! проживали у Нюрнберзь Отож, у бу- 
динку Шеделя часто зустрiчалися М. Бегайм, який переглядав книги, i А. Дю- 
рер-молодший (1471-1528)2. Космограф виявив у Шеделевих з6 !р ^х  все, що

1 Нессельштраус Ц. Г. Альбрехт Дюрер. 1471-1528. — Л. — М., 1961. — С. 208.
2 Можливо, вш брав участь у створен т малюнюв для “Книги х р о т к ” , але спроби мистец- 

твознавц1в вид^ити його роботи поки що не мали усп1х1в. Серед найбшьш можливих гравюр, 
я к 1 могли належати р1зцю Дюрера, це “Танець смерт1” та “Сьомий день творш ня”. — Борисов
ская Н. Старинные гравированные карты... — М., 1992. — С. 23.

Портрет М ихаеля ВольГельмута 
(1434 -  1519)
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йому було необхщно для продовження ро- 
боти над “земним яблуком”: твори Птоле
мея, П лш я  i навиъ Марко Поло. А. Дюрер 
був також вражений кiлькiстю книг i руко- 
пис1в у кабiнетi Шеделя. Тут нараховува- 
лось понад 600 томiв з фiлологii, фiлософii, 
теологи, медицини, точних наук, права.
Книги були всюди: на столах, на пщлоз^ на 
масивних дубових полицях1. Разом з Шеде- 
лем працювало дек1лька переписувачiв. На 
початку 90-х роюв XV ст. будинок Шеделя 
став осередком вчених НюрнберГа. Саме 
тут Дюрер якось зустргв юнака, в якому 
в тзн ав  Вiлiбальда, сина патриц1я 1оганна 
Пiркгеймера, того самого, у чийому будин- 
ку вш народився i провiв сво! дитячi роки2.

Гравюри, наведенi в “Хрошщ”, дуже рiз- 
Hi за змктом. Це й зображення бiблiйних 
персонажiв (наприклад, Адама i вви , f. VI verso — VII)3, i визначних полиич- 
них та культурних дiячiв, дiячiв церкви, вчених, фшософ1в. Зокрема, у хронiцi 
е гравюра Франческа Петрарки (“Franciscus Petrarcha” [f. CCXXVII verso]), 
Миколая Кузанського (“Nicolaus de Cusa” [f. CCLII])4. Необхщно також за- 
значити, що портрет не завжди мав на м е т  зображення конкретно! особи, а 
ли т е вказував, що в даному м к щ  йде мова про нього. Поряд з портретами 
тут можна побачити i сцени фантастичних iстот на зразок “песоголовщв” або 
однооких циклоп1в та багато чого 1ншого.

Разом з гравюрами хронжа мiстить двi карти — карту свiту (у роздЫ  бь

1 Про б1блютеку Шеделя, який, до реч1 сам для не! склав каталог, див.: Maleczynska K. Zarys 
historji bibliotek od XV do XVIII wieku. — Wroclaw, 1976. — S. 24; Цеханович А. А. “Всемирная 
хроника” Шеделя / /  Книжные сокровища. К  275-летию Библиотеки АН СССР. — Л., 1990. — 
С. 227-229.

2 Зарницкий С. Дюрер. — С. 31.
3 Дискуию про те, чи були запозичет деяю гравюри з пращ Г. Шеделя до “Мало! подорож- 

но! книги” Франциска Скорини”, зокрема, “Хрещення в !о р д а т ”, див. у: Владимиров П. В. 
Доктор Ф ранциск Скорина. Его переводы, печатные издания и язык. — СПб., 1888. — С. 178; 
Шматов В. Ф. Искусство изданий Франциска Скорины / /  Белорусский просветитель Ф ран
циск Скорина и начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. — М., 1979. — С. 120; Шма
тов В. Ф. Искусство книги Франциска Скорины. — М., 1990. — С. 23, 93, 127; Шматов В. Ф. 
Шедель / /  Ф ранциск Скорина и его время. Энциклопедический справочник. — М., 1990. — 
С. 564; Шматов В. Ф. “Крещение в Иордане”/ /  Франциск Скорина и его время. Энциклопе
дический справочник. — М., 1990. — С. 395; Немировский Е. Л. “Малая подорожная книжка” 
Ф. Скорины / /  Франциск Скорина — белорусский гуманист, просветитель, первопечатник. — 
М., 1989. — С. 145.

4 I хоча навколо Миколая Кузанського не було гумашстав, проте сила його думки була така, 
що вже у хрошщ Шедель визначив для нього почесне мюце поряд з найвидаттш им и людьми 
доби.

Портрет В ш бальда Ш ркгеймера  
(1470 — 1530)
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блшсько! ктори при описi розподь 
лу свiту Ноем пiсля потопу) i карту 
ввропи. В примiрнику, який зберь 
гаеться в Hауковiй бiблiотецi ОНУ 
iм. I. I. Мечникова, е ли т е карта, 
яка називаеться “Другий вiк свiту” 
(“Seсunda etas mundi”). Очевидно, 
малося на увазi пiсляпотопний час. 
Карту зверху “тримають” бiблiйськi 
родоначальники Яфет та Сем i вни
зу — Хам. Вона не мае захщно! тв к у - 
лi, а тому й вщсутня (в1дкрита ли т е 
в 1492 р.) Америка: автор хрошки, 
очевидно, ще не мав про не! повщ- 
омлень. Карта розмiщена на двох 
аркушах (f. XII verso i f. XIII), розмь 
ри — 31 х 43,5 см. Вона не мае граду- 
сно! спки та обрамлена рамкою, на 
якш  зображено 13 вiтрiв. Ц1каво, що 
графiчне зображення карти досить 
схоже на карту Птолемея1. Ыша кар
та, яко!, на жаль, не мае наш примь 

рник, зображуе Центральну та Сх1дну ввропу (з укра!нських мiст позначено, 
зокрема, Львiв (Lemberg)). I! автор — вищезгаданий Ieронiм Мюнцер2. Отож, 
саме наявшсть географiчних 1люстрац1й дозволила науковцям вщнести до 
географiчних книгу “Liber chronicarum” Гартмана Шеделя, яка завжди вважа- 
лася iсторичною3.

Hевдовзi пiсля того, як  хрошка Шеделя вийшла латинською мовою (12 лип- 
ня 1493 р.), 23 грудня 1493 р. вона була надрукована нiмецькою мовою у пе- 
рекладi ГеорГа Альта (GeorgAlt). Обидва видання однаково iлюстрованi, хоча 
текст у них набраний рiзними видами шрифтiв4. Зазначимо, що перший лати- 
номовний тираж мав 1500, а шмецькомовний — 1000 примiрникiв.

Видавцi не сумнгвались в усп1ху працi Шеделя i його швидкому розпрода- 
жу. Не випадково в контракта з художниками вони застерегли свое право на 
перевидання книги. Б1льш того, в 1493 р. видавщ п1дписали контракт з Ко

1 Див.: Claudii Ptolomei Viri Alexandrini Cosmographie L iber. — Ulm: Leonardus Hol, 1482; Див. 
також: Владимиров Л. Всеобщая история книги. — М., 1988. — С. 111-112.

2 Вона мктиться, зокрема, у прим1рнику “Х рош ки” , який зберкаеться в фондах Льв1всько! 
науково! б1блютеки 1м. В. Стефаника. — Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Укра!на в 
стародавшх картах... — С. 8.

3 Шамин П. А. Об опыте сопоставления тематических каталогов инкунабулов / /  Федоров
ские чтения /  Отв. ред. В. И. Васильев. — М., 2005. — С. 486.

4 Латинський вар1ант надрукований ротундою (бшьш поширеною в Iталi!), яка за сво!ми 
формами наближалася до антикви.

л̂паГси8рсп*лгсЬд

Зображ ення Ф ранческа П ет рарки  
(1304 — 1374)
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нрадом Цельтком, який повинен був 
переглянути, пiдправити i доповнити 
“Хрошку”. На той час уже надруко- 
ваний фолiант було доставлено у р!зш 
мiста бвропи. Кожна освiчена люди
на бажала його придбати. Однак ко- 
штувала книга не дешево — з розфа- 
рбованими шюстрацшми та в оправi 
фолiант коштував 6 гульденiв, а без 
оправи — 2 гульдена. Через чотири 
роки (1 лютого 1497 р.) хрошка була 
перевидана в АуГсбурз! Йоганном 
ШенсперГером (Johann Schonsperger)
Старшим1.

Отже, значною м!рою дякуючи 
“Книз! хрошк” Г. Шеделя НюрнберГ 
у 90-тих роках XV ст. став одним !з 
найважливiших центрiв гуманкти- 
чно! думки, своерщною нiмецькою 
“столицею гумашзму”. Хронiка по
служила одним !з перших друкова- 
них, хоча й недосконалих, зведень як 
кторичних, так i географiчних та економiчних знань, як! вiдповiдали штере- 
сам широких кш бюрГерства Шмеччини та поза !! межами.

* * *

Я к ми вже зазначали, хрош ка мала багато перевидань. Разом з тим ви- 
давався та перекладався останнш  !! роздш “Про европейську область Са- 
рматш ” як  окреме видання. Одне з перших под!бних таких публжацш, 
наскш ьки нам вщомо, здш снив Ян Ш сторш (Jan Pistorius) в базельсько- 
му “З!бранш з кто р п  ПольшГ’ 1582 р. 2 У 1723 р. цей роздш з екземпля- 
ру хрош ки, який зберпався в б!блютещ Брауна (“in Bibliotheca Brauniana 
Collectorum”) був опублжований у кельнському виданш 3. Наступне 
(1761 р.) виконав Вавжинець Кшиштоф М!злер4. Однак, в ньому було по- 
м щ ен о  лише три “пщ роздш и” — “Про корол!вство Польща та його поча-

1 Шматов В. Ф. Искусство книги Франциска Скорины. — М., 1990. — С. 166.
2 Hartmanni Schedelii de Sarmatia Commentariolus, nihil novi, quod non latius alii jam  tradidere, 

habent, et ob brevitatem parum erudiunt / /  Corpus Historicorum Polonicorum. — Basileae, 1582. — 
S. 163-167.

3 De scriptorum Poloniae et Prussiae Historicorum, Politicorum et Jctorum typis impressorum ac 
Manuscriptorum in Bibliotheca Brauniana Collectorum, virtutibus et vitiis, Catalogus, et Judicium. — 
Coloniae, 1723. — P 46;

4 De Sarmatia Commentariolus Hartmanni Schedel, artis medicae doctoris / /  Historiarum

Зображ ення М иколая Кузанського 
(1401 -  1464)
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Хрещ ення Христ а 1оанном Предтечею

ток” , “Про святого Сташслава, краювського епископа, патрона С а р м а т ” 
та “Про коpолiвськe м кто  Capмaтii K paкiв” (“Лю бек” та “Н иса” залиши- 
лися не опyблiковaними).

3 сучасних видань якiсно виpiзняeться лондонське видання 1973 р., яке 
мктить фототипiчнe в1дтворення тексту з екземпляру, що збepiгaeться в Спе- 
щальних зiбpaннях бiблiотeки Kaлiфоpнiйського yнiвepситeтy м. Санта Ба
рбара. В Hitt е також невелика вступна стаття (с. 9-15), переклад польською 
та англшською мовами, комeнтapi, виконaнi пращвником в1дд1лу piдкiсних 
книг бiблiотeки Kaлiфоpнiйського yнiвepситeтy Богданом Дерешевичем, та 
передмова Олександра Янта1. Останн1й, зокрема, вщзначив, що фрагменти 
з “Xpонiки” лiтогpaфiчним способом 6ули видaнi Теоф1лом Жебравським

Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae S crip torum . scrip torum . collectio magna — Varsaviae, 
1761. — P. 227-232.

1 Sarmacja Hartmann Schedel o Europejskiej Sarmacji Fragment dzieia Liber chronicarum 
wydrukowanego w Norymberdze przez Antoniego Kobergera w 1493 z drzeworytami Michaia 
Wolgemuta i Wilhelma Pleydenwurffa /  Komentarze, przypisy, tiumaczenia i przygotowanie do druku 
Bogadana Deresiewicza. — Londyn, 1973.
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(Teofil Zebrawski) у Краков! наприкш щ 
XIX ст.1 Богдан Дерешевич досить дета
льно зупинився на опис! екземпляру та 
curriculun vitae екземпляру хрошки, що 
зберпаеться в бГблютещ Каифорнш - 
ського унiверситету. А в 1992 р. працю, 
виконану Богданом Дерешевичем, було 
перевидано в Торуш2.

* * *

Хронолоичш рамки Шеделево!
“Хрошки” — “вщ створення свиу” до
1493 р. Йдучи за середньовГчною тра- 
дищею, автор розповiдаe про створення 
свиу за БГблГею. Хрошст залишився в!р- 
ний старiй структур! “всесвгтшх” хрошк 
!з !х розподшом на ш сть  “в т в ” (Гз яких 
шостий, останнш, почався з приходом 
Христа i закончиться появою Антихриста, Страшним судом i загибеллю землГ) 
та обов’язковим переказом бГблшних легенд. Поступово вщ бГблшних мГфГв 
вш переходить до викладу кторп людства, покладаючись на традицшну серед- 
ньовГчну концепщю “чотирьох монархш”: Ассiро-Вавiлонськоi, Мщо-Пер- 
сько!, Греко-Македонсько! та Римсько!. За спостереженням Н. Борисовсько!, 
структуру книги, ii подши на частини, Шедель запозичив у надрукованш в 
1486 р. у Венецп пращ монаха-августинця Фшлшо де Фореста “Supplementum 
ch ro n ica ru m своею чергою, Себастьян Мюнстер використав працю Шеделя 
у сво!й вщомш “Космограф!!”3.

Намагаючись надати сво!й хрошщ енциклопедичного характеру, Шедель 
розповГв про вс! вщом! на той час краши свгту, а також про багато важливих 
подш полгтично! та церковно! кторп тогочасно! бвропи. Так, у хрошщ доклад- 
но розповщаеться про виникнення Османсько! Гмпери, и агресивну полиику, 
завоювання турками Константинополя у 1453 р. (f. CCXLIX). Шедель одним 
з перших висунув щею, що згодом стане популярною у европейськш публщи- 
стищ XV-XVII ст.: про необхщшсть об’еднаних дш европейських краш проти 
турецько! навали.

Я к зазначено вище, щ нна шформацш до вичення ктори  Украши м етить
ся в роздЫ  “Сарматш”. В хрошщ вона виступае як  шби штерполяцш (на

1 Бшьш детально див.: Ibidem. — S. 7.
2 Sarmacja /  komentarze, przypisy, tl. i przygot. do dr. Bogdana Deresiewicza; przedsl. Aleksandra 

Janty; Odq safick^ przetl. [z lac.] na pol. Edwin Jqdrkiewicz, na ang. Kenneth Mackenzie. — Torun, 
1992.

3 БорисовскаяH. Старинные гравированные карты... — С. 9.

Ibtbolameus
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користь такого припущення, слугуе те, що сторшки його нeпpонyмepовaнi). 
Текст оповда про Capмaтiю починаеться словами: “Осюльки про Болесла
ва (який був трепм королем Capмaтii) буде згадано трохи пiзнiшe, я заду
мав стисло pозповiсти i про Сарматш , i про те, у який споиб вона отримала 
коpолiвськe берло”. Отож, хpонiкa у цш частиш написана в1д пepшоi особи 
однини.

3г1дно з уявою Шеделя, Сармат1я — це область, яка на сходi сягала piк Мос- 
кви та Дону. Щодо зах1дних кордошв, то iх гeогpaфiчно важко визначити, 
оск1льки в1н iх обмежуе не ржами, а народами. Хрошст пише, що на зaходi 
Сарматш межуе з богемцями, моравами, с1лезцями i тевтонами (“Ab occidente 
Bohemos, Moravos Schlesitas et Theutones”). Пiвдeннi кордони Capмaтii ме- 
жували “з даками i паннонами” (“A meridie Dacos et Pannonas”), а на т в н о -  
чi ii кордонами були “Шмецьке море i затока Кодан” (“A Septentrione mare

Взaгaлi, виклад в роздЫ  “Сар
матш” не схожий на жанр хрош
ки, в якш  одшею з головних умов 
е дотримання чiткоi хpонологiчноi 
послщовносп описуваних под1й. 
Зазначений розд1л, швидше за все, 
за своею будовою нагадуе есе, яке 
складаеться з невеличких оповь 
дань. BiH мктить тaкi “п1дрозд1ли”: 
“Про коpолiвство Польща та його 
початок” , “Про святого Сташсла- 
ва, кpaкiвського епископа, патрона 
С а р м а т ”, “Про корол1вське мiсто 
Сармати Крак1в”. в  ще два пщроз- 
д1ли, якi не нaдписaнi, однак, ви- 
ходячи зi змiстy, iх умовно можна 
назвати “Любек” та “Ниса”. Таким 
чином, “С арм атя” нараховуе п ’ять 
п1дрозд1л1в.

Джерельну основу “Сармати” можна умовно подшити на таю групи: твори 
античних aвтоpiв, сepeдньовiчнi хpонiки, пpaцi астроном1в, письмовi повщом- 
лення сyчaсникiв.

Твори античних aemopie. 1сторичну канву найдавн1ших подш Шедель запози- 
чив у античних кто р и кв  та гeогpaфiв. Xpонiст знайомий з працями Птолемея, 
якого називае “кращим i розсудливим” (див. примпку 93). Як в1домо, найви- 
щим здобутком aнтичноi гeогpaфii вважаються пращ давньогрецького вченого 
Клавд1я Птолемея, кapтогpaфiчнa методика якого пов’язана з градусною си- 
кою. “Я вважав, — пи т е Шедель, — що було б доречно, долучити [пов1дом- 
лення] про корол1вське мiсто Крак1в до ^ e i  знaчноi пpaцi. Адже [Краков], за

Germanicum et sinum Codanum”).

Зображення Страбона
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свщченням кращого i розсудливого космографа Птолемея, який називае його 
Коррдонум, е знаменитим мктом Шмеччини” (див. примяки 92, 93, 94).

Ведучи дал! оповщь про Краюв, Шедель пщкршлюе сво! думки праця- 
ми давньогрецького географа та кторика Страбона. Зокрема, вш  пише, що 
останнш окреслюе НГмеччину межирГччям Рейна i Ельби (див. примики 95, 
96, 97). А оскшьки Краков колись входив до складу Шмеччини, то саме тому 
(так вважав Шедель) вш став центральним мктом Сармат!!.

При написанш “Сарматп” використано пращ й шших античних письмен- 
н и кв . Такий висновок напрошуеться, коли ми читаемо про “прославлений 
грецькими i латинськими письменниками” Герцинський л к . Можна припус- 
тити, що деяк! вщомоси Шедель почерпнув, зокрема, у Гая Юл1я Цезаря (див. 
примику 45).

Середньов1чт хрошки. У роздЫ  “С арм атя” Шедель посилаеться ли т е на 
одного середньовГчного автора, хрошку якого вш досить добре опрацював. 
Це шмецький священик та мкю нер !з Гольштайна — Гельмольд (1125-1177) 
(про нього див. примику 170). Праця Гельмольда йому знадобилась при опии 
мкцезнаходження та давньо! ктори Любека. Зазначимо, що вш не лише ви- 
користав роботу цього хрошста, а й “по-своему” и виклав. Описуючи Любек, 
хрошст пише: “Як повщомляе вчений Гельмольд, його перше розташування 
було поблизу Свартау, а шсля — бшя ГернеборГа”. Гельмольд, однак, не на
зивае таких топошм!в, а мкцерозташування Любека подав дещо по-шшому 
(див. примику 169). Бiльше Шедель не вказуе, якими вш користувався хро- 
нжами, однак це не означае, що вш не був об!знаний з шшими творами се- 
редньов!чних хронк™ . Можливо, Гартман Шедель, навиь, використовував 
працю свого сучасника — Яна ДлуГоша, вщ якого вш був молодший на 25 
роюв. Але напевно вщповкти на це питання важко.

Пращ астроном1в. Поряд з хрошками, Шедель використовував дослщжен- 
ня астроном!в, але згадуе про них дуже загально (не вказуючи iмен). Так, зма- 
льовуючи шмецьке мкто Любек1, вш зазначав, що “дуже осв!чеш астрономи 
пишуть, що це знатне м кто започатковане пщ знаком Терез!в” . Звичайно, 
Шедель спшкувався з! сво!ми колегами по корпорацп — астрологами. Зокре
ма, як ми вже вказували, вш пiдтримував зв’язки з Ю ркм  з Дрогобича. Бшьш 
того, вщомо, що в б!блютещ Шеделя був “Judiciumpronosticon” (sic!), викона- 
ний Ю ркм  з Дрогобича на 1483 р.

Письмов1 пов1домлення сучасник1в. Можна припустити, що про Краюв 
Г. Шедель дктав шформащю, зокрема, вщ Конрада Цельтка, який, наскшь- 
ки нам вщомо, проживав в цьому мш и в 1489-1491 рр. 2. Окр!м того, читаю- 
чи “Сарматш ”, не важко помиити, що Шеделем, очевидно, була розроблена 
“анкета” для збирання шформацп. Це припущення випливае з одше! ремар

1 Любек — шмецьке мкто. Оскшьки воно, за висловом самого Шеделя, “пдне ктори i спо- 
гад1в” , з одного боку, а з другого — вщомоста надшшли до нього дуже шзно, то Шедель включив 
його у роздш “Сарматая” .

2 История немецкой литтературы: в 5-ти т. — М., 1962. — Т. 1. — С. 207.
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ки, яку вш кинув нaпpикiнцi своei пpaцi: “Щоб вiдомi мiстa й облaстi (звiстки 
про якi до нас надшшли занадто пiзно) не були позбавлеш своei похвали, меш 
захот1лося к  додати нaпpикiнцi ^ e i  пpaцi” . При описах Кракова, Любека та 
Ниси можна побачити так званий “план” розповш , який можна звести до 
наступних позицiй:

* Haйдaвнiшi вiдoмoсmi про мкто. Оповщаючи про Краков, Шедель зазна- 
чае, що в давнину (за чаив Птолемея), це мiсцe називалося Корродунум.

*Геoгpaфiчнерозташуваннямкта. Хрошст, як  правило вказуе, на якш  piчцi 
знаходиться мiсто або бшя яких гip. Зокрема, Kpaкiв був заснований на Biслi, 
частина Любека омиваеться двома р1ками Ба 1^ зо р  i Траво, Ниса розташована 
на однойменнш piчцi.

* Тoпoгpaфiчний опис мкта. На вщмшу в1д iнших хрош слв (зокрема Яна 
ДлуГоша) Шедель зазначае, як pозмiщeнi вyлицi в мюй, ск1льки мiсто мае во- 
ргт; якi е церкви, монaстиpi, базари та багато шших “дpiбниць”. Для прикладу 
наведемо опис Любека: ‘̂ i  довгих та широких вyлицi пробнають через м к - 
то, вздовж яких прямо здшмаються будинки, побyдовaнi з цегли й оздоблeнi 
дуже гарними i piзномaнiтними прикрасами. 1х перетинають iHrni вyлицi” . 
Як стверджуе “Stownik geograficzny”, мкцерозташування багатьох крак1вських 
монастир1в i костeлiв, яких нинi не мае, можна визначити лише завдяки цiй 
хpонiцi1.

* Eкoнoмiчний потенщал мкта чиреГюну. Щкаво, що Шедель, розповщаю- 
чи про Сарматш, дае досить точну характеристику eкономiчномy потeнцiaлy 
одного з рейошв Украши — Подшлю. BiH пише, що воно “все пустельне i 
спустошене”. Дiйсно, на 1493 р. це правдива шформацш (див. пpимiтки 42, 
43). Дaлi Шедель продовжуе, що земля ця “дуже родюча ... пахне медом”. 
У даному випадку Шедель один з найперших (не враховуючи польських) хро- 
нiстiв подав високу оцiнкy рейону. Опов1даючи про Любек, Шедель вказуе, 
що той “ ... обдарований вольностями так, що незабаром став головним серед 
приозерних мiст; вiн також мав piзнi пpивiлei в iнозeмцiв, особливо в англш- 
ському мiстi Лондонi, у Норвеги, у князiвствi великого князя московського, 
у великому м к й  Новгород^ на Pyсi” . Таким чином, Шедель прекрасно шюс- 
труе тоpговi контакти Любека з iншими мiстaми чи крашами2. Розпов1даючи 
про жител1в Сшези, вiн зазначае, що “вони вживають вино, привезене з Мо- 
равп й Угорщини, i виготовлене в Сшези пщ Кросно, але воно здебшьшого 
вивозиться з пpовiнцii Одером у Пруссш й iH0 i областГ’, а також вказуе, що 
“о ^ м  вовняних тканин за низькою цшою, якi ввозяться в Угорщину, i риби, 
що [експортуеться] в М оравш , нiякi iH0 i товари не вивозяться за меж! С т е 
зи”. Про високий piвeнь ювeлipного мистецтва С тези  можна отримати уяв- 
лення з наступного вислову Шеделя: “Область також не мало послабляють

1 Macieszewski. Krakow// SG. — T. 4. — S. 588.
2 Див., зокрема: Никулина Т. С. Социально-политическая борьба в ганзейском городе в 

XIV-XVI вв. По материалам Любека. — Куйбышев, 1988.
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нaдмipнi золоп прикраси i культ дорогощнного кам1ння та одягу в дiвчaт та 
жшок”.

* Освта. На увагу заслуговуе опису Шеделем Kpaкiвськоi академи. У Кра- 
ковi, пише вiн, е “величезний слaвнозвiсний гiмнaзiyм, в1домий достойними 
i багатьма вченими мужами, де пpоцвiтae багато вшьних мистецтв. [М ктить- 
ся] школа красномовства, поетики, фiлософii i фiзики. Дуже добре постав- 
лене вивчення астрономи. У всiй Hiмeччинi (як меш досить добре вщомо з 
повщомлення багатьох) не знайдеться б1льш слaвeтноi школи. Там в найбь 
льшш пошaнi Феб, який iхню неотесашсть очищуе i надае iм освiчeностi i 
вишyкaностi”.

1нформацш в “Сармати” не позбавлена дpiбних помилок. Зокрема, Ш е
дель повщомляе, що шд “ 1131 р. пани Нижньо ’1 Вандали зруйнували Любек, 
його граф Альф iз Гольштайна знову в1дновив там м кто разом з фортецею”. 
Як вщомо, у вказаному pоцi не було жодних нaпaдiв на Любек (див. примику 
194). А оповщаючи про Крак1в, Шедель, очевидно, заплутався в Болеславах, а 
тому в нього вийшла наступна нiсeнiтниця: “Це не той [Болеслав], про якого 
ми будемо говорити, [розповщаючи] про життя святого Сташслава, а той, що 
був його онуком i був народжений в1д його сина Болеслава, ченця” . В даному 
випадку Шедель, очевидно, хот1в сказати наступне: “це не Болеслав II Ще- 
дрий (той, хто вбив св. Сташслава), а Болеслав I Хоробрий, коронований в 
1025 р .”).

Незважаючи на вщзначене, необх1дно визнати, що шформацш, наведена в 
роздЫ  “Сарматш”, е певною п1дмогою до вивчення iстоpичноi гeогpaфii П1в- 
нiчноi та Cхiдноi ввропи. Цiкaво, що захщноевропейсью топонiми, на вщмшу 
в1д сх1дноевропейських, вiн дае переважно у прийнятш вченими лaтинськiй 
фоpмi. Так, Мекленбурзьке герцогство записано як  “Magnopolensiu[m] ... 
ducatus” , а Гольштинське герцогство — “Holstadensiu[m]... ducatus” . Цiнною 
е шформацш, яку дае Шедель, поpiвнюючи мкцеву назву з загальноприй- 
нятою латинською: “Частина його [Любека] пpибepeжноi зeмлi ... омиваеть- 
ся двома ржами Б а ^ з о р  i Траво. Мiсцeвою мовою щ  пpозоpi piки назива- 
ються ВаГшс i Траб” (“Ea porcio terre littoralis e[st] in te r . duobus fluminibus 
Baguisor et Travo irrigua. Que limpdia flumina vernacula lingua Wagniss et Trab 
appelantur”). Необхщно вщзначити також, що дeякi топошми Шедель iнодi 
дае не в латинськш i не в польськш традици, а в нiмeцькiй. Так, ржу Ольза 
(пол. Olza) вш пи т е як  Olsa (поpiвн. шм. Olsa), мiсто Ополе (пол. Opole) — як 
Oppel (поpiвн. шм. Opelln), мiсто Свщштту (пол. Swidnica) — як Swedenitz (по- 
piвн. н1м. Schweidnitz), мiсто Цешин (пол. Cieszyn) — як  Testhen (поpiвн. шм. 
Teschen).

Мiстяться в “С а р м а т ” i мeтeоpологiчнi спостереження. Так, описуючи 
Любек, Шедель занотував, що “у Любеку часл  дощ |” . Hapeштi, варто в1дзна- 
чити, що Шедель пжлувався про свого читача: речення будував невелию, лег- 
кi за конструкщею, iнодi з пояснениями, чому саме вш викладае ту чи 1ншу 
iнфоpмaцiю. Незважаючи на те, що сучасники вважали Шеделя “науковим
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сухарем”1, сторГнки “Сарматп” прекрасно шюструють, що вш таким не був: 
так, вш не був байдужим до жшок. Описуючи польок, вш з прикрктю кон- 
статував: “жшоча стать дшсно чарiвна i привита, але сором’язлива” . Любив 
Шедель, очевидно, i випити келих пива, бо Гнакше не записав би: “1жа !хня 
чи не найкраща вщ шших сарматiв. З уск  вишуканих ви т в  харчування
найбiльш поширений один напш. [Його готують з] води, ячменя i хмелю”. 
Вш навпь пояснюе, що “його [пиво] можна пити стшьки, скшьки необхiдно, 
i якщо вш у мГру вжитий, то важко знайти що-небудь бшьш потрГбне для люд- 
сько! природи i для вiдновлення тiлесних сил”. Цими словами Шедель шби 
нагадуе читачевк “Homo sum...”.

Щкаво також спостерпати за його ставленням (як шмця) до слов’ян (зо
крема, поляюв). Ось як Шедель пише про мешканщв Кракова: “Там живуть 
[також] найкращГ м щ ани , надiленi чеснотами, розсудливктю, поштивктю, 
як! пропонують гуманшсть, вшьну i приятельську гостиннкть будь-якому 
мандрГвниковГ’.

Отож, можна погодитись з думкою Н. Борисовсько! про те, що праця 
Г. Шеделя за сво!м змктом е “першою кторичною та географГчною енцикло- 
педкю ”2. Дшсно, починаючи з XVI ст., хрошку Шеделя розглядали як  один з 
головних творГв полонГки3. Але, як  бачимо з вищевикладеного, в нш  мктить- 
ся 1нформац1я i про Украшу, а тому, и можна вважати одним з раншх творГв i 
у к р а т к и .

* * *

Згщно з правилами класично! латинсько! мови, написания лгтери “v ” у вщ- 
повщних словах замшено буквою “u ”. ГеографГчш назви та назви народГв, як! 
надруковаш у хрошщ з маленько! лгтери, подаються з велико! лгтери. Скоро- 
чення та лпатури розшифровуються у квадратних дужках.

1 Див.: Зарницкий С. Дюрер. — С. 35.
2 БорисовскаяН. Старинные гравированные карты... — С. 9.
3 Див., зокрема, с. 19, даного видання.
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Додаток  1 
Б1БЛЮГРАФ1ЧНИЙ ОПИС КНИГИ

Schedel, Hartmann (1440-1514). Liber Chronicarum. — Nurnberg: Anton 
Koberger, 12 VII 1493. — [20], CCXCIX, [1], [6] f.: ill.; 2°. — Тит. арк. грав. Карти 
грав. Ш рифт готичний.

HC* 14508; Kawecka-Gryczowa 4941; Максименко Додаток. 40; Александ
рович 16; Зданевич 425-429; Луцик 33, 34.

Помилки фолiaцii: XIXX: XXIX; CCXXXI:CCXXIX. Арк. CCLIX, CCLX, 
CCLXI, а також останнш ненумерований арк. пyстi.

Частина iлюстpaцiй в текста розфарбована в1д руки. 1шщали в1д руки чор- 
ним чорнилом. Покpaйнi записи (XVI — XVII ст.?) чорним чорнилом. Записи 
олiвцeм бiблiотeкapiв.

Прим. деф.: вiдсyтнi арк. CCLIX, CCLX, CCXCIX, [300].
Оправа XVIII ст. (?); картон, коричнева шк!ра; кор1нець з золотим тиснен

иям i написом “Cronicarum libri 1493”; обpiз мармуровий. Сл1ди реставраци, 
пpовeдeноi п1д час оправи.

Провешенци: eкслiбpис грав., зворот арк. [1]: “Ex Bibliotheca, Illustrissimi 
Principis, Domini D d  Petri Vok, Ursini, Domini Domus a Rosenberg, Ultimi & 
Senioris, & и Primatibus Bohemorum celsissimi, et antiquis: Anno Christi MDCIX 
(S. C. M tis Sculptor Aeg. Sadeler* Fecit)” ; екоибрис грав., на звороп вepхньоi 
кришки оправи: “Ex Bibliotheca C. F. ab Ecklefi”.

Штампи: “Дepжyнiвepситeт 1сторичний кaбiнeт”, “Одеський державний 
yнiвepситeт. Фундам. бiб-кa” . 1нвентарний номер 4184; 340958 (перекресле- 
ний).

Ш ифр 55/448.
* Вщомий гравер Frinitt Заделер (Egidius Sadeler; 1570-1629).
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D e regno Polonie et eius initio

Quoniam de Boleslao (qui tercius Sarmacie1 rex existit)2 paulo post me[n]tio 
fiet, quare [et] de terra Sarmacie et quo pacto illa regium sceptrum meruerit breviter 
absolvere proposui. Est igitur Sarmatia nimis ampla [et] vasta regio, [sed] inculta 
[et] solitudi[n]e posita, [et] sub rigidissimo ethere iacet. Hec ex ortu Mosthos3 et 
Thanaim4 fluviu[m] habet. A meridie Dacos5 [et] Pannonas6. Ab occidente Bohemos7, 
Moravos8 chlesitas9 [et] Theutones10. A Septentrione mare Germanicum11 [et] sinu[m] 
Codanu[m]12. Id vero quod regni nomen tantu[m] partit[er] Poloniam13 vocant. 
Hec duo nomina sortit[ur]. Nam  ea pars terre ubi Cracovia14 situata est Minorem 
Poloniam15 vocant. Ac ubi Posnania16 [et] Gnesna17 surgit Majorem18 nuncupant. 
A Craco aut[em] primo duce19 usq[ue] ad etate[m] primi Boleslai20 no[n] nisi duces 
illic impetrabant. Temporibus aut[em] primi Ottonis Cesaris21 Boleslaus clarissimus 
dux fuerat. N on is de quo in vita divi Stanislai dicemus22. Na[m] ille nepos eius fuit, 
qui ex monacho hui[us] Boleslai filio natus fuerat23. Iste igit[ur] Bolesla[us] rege[m] 
Francie et Germanas gentes victrici manu infestabat24. Tande[m] ob Ottonis Cesaris 
p[a]ces tali bello fine[m] dedit ac foedus cu[m] Germanis et Gallis contraxit25. Otto 
aut[em] Cesar videns tanti principis animi magnitudine[m], qua[m] toti Germanie 
et Sarmacie nota[m] fecerat, se cu[m] Boleslao duce in Sarmacia[m] contulit, ut 
et imperium, et potestatem eius planius perspiceret. Que[m] illustris dux summis 
honoribus in Posna[niа] suscepit26. Nam tribus ante urbem milibus passuum, aut 
longius, sericas lanas, muriceasque vestes, auro argentoq[ue] decoratas, p[er] 
via[m], qua Cesar iturus fuerat, prosterni iussit27. Et post ingressionem Cesaris in 
urbem Posna[m] cuicunq[ue] licitum fuerat illa deferre et deportare. Illic magnificis 
splendidissimisque convivijs ac thetris ceterisq[ue] cerimonijs Cesarem venerabatur 
ut nulla quam aurea illic forent suppellectilia, que post quoslibet cibos in pruteos, 
quorum fundi nemo certus fuerat, deijci ac deperdi iubebat28. Multas alias pompas ac 
munificencias Cesari Ottoni instaurabat, que satis ample vetusta Sarmatica historia29 
enarrat. Jamque videns Cesar tanti principis liberalitatem et mentis sublimitatem, 
diviciarumq[ue] abundantia[m] non ab re animo duxit, tantu[m] clarissimu[m] 
ducem corona regia dignus fore. Eu[m] itaq[ue] regali sceptro ac dyademate 
exornavit30, ac ceteris dignitatibus, sede[m] regia[m] requirentib[us] celebravit. Ne 
aut[em] Boleslaus, ia[m] illustris rex, tanti erga Cesarem beneficij ingratus videretur, 
brachium divi Adalberti31 antistitis que[m] Pruteni32 nefanda morte trucidarunt, p[ro] 
munere Cesari obtulit. Jamque aucto regni imperio usque ad annos salutis nostre 
MCCCC aut paulo antea, rex Polonie, du[m] absq[ue] prole discessisset33.
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f t o  корол1вшво Еолъща ша t o o  початок

Оскшьки про Болеслава2 (який був третм королем Сармат]!1) буде згада- 
но трохи пiзнiшe, я задумав стисло розповкти i про Сарматш, i про те, у який 
спос]б вона отримала корол1вське берло. Отже, Сармапя, область надзвичайно 
велика i пустельна, необроблена, безлюдна i мае суворий кл1мат. У нш знахо- 
дяться витоки рж  Москва3 i Тaнaiс4. На п1вдш [межуе] ]з даками5 i паннонами6. 
На зaходi — з богемцями7, моравами8, с1лезцями9 i тевтонцями10; на пвноч] [ii 
кордонами е] Н1мецьке море11 i затока Кодан12. Польщею13 називають т1льки ту 
частину [Сармати], яка стала корол1вством. Дв] ii [Польшу] частини мають сво! 
найменування. Дшсно, ту частину зeмлi, де розташований Крак1в14, називають 
Малою Польщею15. А ту, де [знаходиться] Познань16 i п1дн1маеться Гнезно17, 
йменують Великою [Польщею]18. В1д першого князя Крака19 аж до часу Болесла
ва I20 ii п р а в ш а  мали ли т е княжу гщшсть. У часи ж Оттона I Цезаря21 Болеслав 
став найясшшим князем. Це не той [Болеслав], про якого ми будемо говорити, 
[розповщаючи] про життя святого Сташслава22, а той, що був його онуком i був 
народжений вщ його сина Болеслава, ченця23. Отже, цей Болеслав тривожив 
переможною рукою [мeжi] короля Францп i германських народ1в24. Зрештою, 
завдяки Оттону Цезарю цш вшш було покладено к1нець, i [Болеслав] уклав мир 
з германцями та галлами25. Оттон же Цезар, зважаючи на таку великодушнкть 
князя, що зробило [його] вщомим у вс1й Hiмeччинi i Сармати, вирушив до князя 
Болеслава в Сарматш, щоб краще оцшити його владу i могутнкть. Знаменитий 
князь [Болеслав] прийняв його в Познаш з вищими почестями26. Дшсно, за три 
тисяч] крок1в до м кта або [навпъ] б1льше вш наказав вистелити шлях, яким по
винен був гти Цезар, шовковими, вовняними тканинами i пурпуровим одягом, 
шитим золотом i ср]6лом27. А т с л я  того, як Цезар вступив у мкто Познань, кож
ному було дозволено вщнести i вщвезти це. Тут [у Познaнi], Цезаря вшановували 
чудовими i блискучими бенкетами, а також д1йствами р]зними i церемошями; i 
[страви] подавалися лише на золотому посуд], я к  т с л я  кожно! трапези наказа
но було викидати в бeздоннi ями i знищувати28. Багатьма 1ншими святкування- 
ми, а також пщношеннями вшанував [Болеслав] Цезаря Оттона, про що досить 
докладно розповщае стара Сарматська ктор1я29. А Цезар, бачачи тaкi щедркть 
i вeличнiсть задум1в, а також велик! багатства цього князя, визнав за доцшьне, 
що такий видатний правитель повинен бути г1дним корони. Тому в1н нагородив 
його корол1вським берлом i поклав на нього дiaдeмy30, а також надав йому ]нших 
почестей, що личать корол1вському сaновi. З] свого ж боку, найясшший король 
Болеслав, щоб не здатися Цезарю не вдячним, за благод1яння подарував йому 
плече святого Адальберта31, священика, якого прусси32 поддали жахлив1й смерт]. 
Перед 1400 роком вщ нашого спас1ння або трохи рашше король Польщ1, значно 
розширивши меж] свов! влади, помер, не залишивши спадкоемця33.
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Tande[m] dux, qui Lituanis ac Russie presidebat, in rege[m] electus fuit, [qui] 
ydola antea coluit34. Sed eo tempore, quo illi regiu[m] sceptrum deferebat[ur] et 
Christianam religione[m] cum omni terra, cui preerat, suscepit. Itaq[ue] Lituanos ac 
Russitas ad regnu[m] Sarmaciae sic adiunxit, ut non nisi absq[ue] certa conditione, 
dissolvi possint35. Is ergo illustrissim[us] princeps Prutenos, maritimas Germanie 
gentes, sevissimo bello sub iugu[m] duxit, ac imperiu[m] amplius exte[n]dit36. Ubi 
insignes urbes extant Dantiscum37 et Thuronia38. Est et clarissima arx Marieburgum39, 
cui similis nemo mortalium vidisse fertur, multis varijs structuris, menibus, turrib[us] 
ac fossis munita, ut nulli inimic[orum] tutus sit ad arce[m] accessus. Amplius 
imperiu[m] ante aliquot annos fuerat, infestante tamen Tartarorum et Turcho[rum] 
perfidissima gente, magnu[m] toti Sarmacie damnu[m] illatu[m] est40. Nam  terra, que 
post Russiam41 vadit, quam gens Podolia[m]42 vocat, tota exusta et in solitudine posita 
e[st]43; ut et necessitatem peregrinantib[us] ferre non possit, qu[amv]is fertilissima 
sit. Ita ut gramina in altitudine[m] unius celsi viri excrescant; et apibus, et melle tota 
redolens44, ut non satis illis locus sit, ubi mella deferant. Sub arboribus namque aut 
virgultis et silvis favos sic educunt. Herciniu[m] aut[em] celebratissimu[m] nemus45, 
quo in tota Europa nihil prestantius, Sarmacia[m] tota[m] percurrit, et circa 
Cracovia[m] saltus suos extendit: p[er] quos iturus potest unusquisq[ue] usq[ue] in 
Lituania[m]46 et Scithia[m]47. Ta[n]tis brachijs regione[m] illam totam divagatur 
fera[rum] maximos educe[n]s greges48. In ea vero silve parte qua[e] septentrionalio[r] 
est, bissontes fert: que ferox ac immanis bellua est humanum genus maxime odiens, 
ad vescendum quide[m] maxime conveniens49. Forma[m] aut[em] gerit citrini 
coloris. Fro[n]tem lata[m] et cornua fert, ut nec venationi satis aptu[m] sit, nisi 
maximis, varijsq[ue] laboribus. Metallu[m] vero nullum, qu[am] plumbu[m]50, 
Sarmacia fert: no[n] alia, q[uam] Saturni causa: qui tera[m] rigido infestat frigore51. 
Salis aut[em] maxima copia e[st], qua cetere longinque gentes utun[tur]. Quod 
maxim[um] p[rae]stat toti regioni emolumentum: qua nulla regi ip[s]i maior in toto 
regno gaza extat. Na[m] sub terra excidunt[ur] inge[n]tia salis saxa52. Extra terra[m] 
aut[em] aliud sal ex aqua decoquitur53. Est et Sarmacia ferax et uberrima tellus omni 
genere fructuu[m] et quiquid ad pascendu[m] humanu[m] corpus expetit. Nunc 
addendu[m] est clarissima[m] prole[m] illustrissimi principis Vladislai54, de quo 
antea dixim[us]. Is tres (ut quidam ferunt) uxores habuit55, ex quibus duos susceperat 
filios, quorum unus natu maior Vladislaus55 vocabat[ur], alter Casimirus56. Vladislaus 
aut[em] post mortem patris regio insignitus fuerat imperio. Itaque Hungarie et 
Bohemie et Polonie regnis presidebat58, ubi clarissima gesta militari manu faciebat, ac 
imperiu[m] et Christianam religione[m] ampliabat. Nam regi Turchorum59 tantu[m] 
terra[ru]m depopulatum fuerat ut et ante Constantinopolim60 castra metaretur: ubi 
dum sevissima bella erga Turchos gereret61, ac utraque pars crudelissimo conflictu 
decertaret, Pan[n]ones, versis tergis, fuga[m] dabant62 ac rege[m] cu[m] paucis 
Sarmacie copijs in tanta hostiu[m] multitudine reliquerunt. Cassimir[us] vero dux, 
Lituanis et Russie preerat.
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Нарешл князь, який управляв Литвою i Руссю, та перед тим поклонявся що- 
лам, був обраний королем [ПольщТ]34. Але в]н прийняв християнську рел]г1ю 
разом ]з ус]ею землею, якою ранш е управляв, у той час як йому було надано 
корол1вське берло. Тож в1н приеднав литовц]в i русин1в до корол1вства Сар- 
мaтii, з тим, щоб вони не могли вщрватись, за винятком певних умов35. Цей 
славнозвкний князь [внасл1док] нaйжоpстокiшоi в1йни нав’язав свое пануван- 
ня пруссам, германським морським племенам, [таким чином] розширивши 
свою владу36. Там е чудов] м]ста Данц1г37 i Турошя38. А також найвщомша фор- 
теця Маркнбург39, як говорять, наст1льки гарна, що жодна людина не бачи- 
ла н]чого под]бного; вона укр]плена багатьма р]зними буд1влями, спорудами, 
фортецями, вежами, а також ровами, щоб ншкий ворог не м1г приступитися 
до Hei. Дек1лькома роками ранш е корол1вство було б1льш ширшим, але вшни 
з найв]роломн1шим плем’ям татар i турк1в нанесли шкоду ус1й Сармати40. Дш 
сно, земля, що лежить за Руссю41, i яку народ називае Под1ллям42, вся пустельна 
i спустошена43 так, що не може забезпечити мандр1вник!в необх1дним, хоча й 
дуже родюча. Трава на цш земл] превищуе зр]ст високо! людини, [земля] пахне 
медом44, а бджолам обмаль м]сця, куди його нести. I справд], бджолин] стшьни- 
ки розташован] п1д деревами або кущами ] у л]сах. Уславлений же Герцинський 
л]с45, кращого в1д якого немае у вс1й в в р о т , проходить кр]зь усю Сармат]ю, 
простилаеться навколо Кракова, ним будь-хто може пройти аж до само! Литви46 
i до Сюфп47. У ц1й обласл, що мае велику к1льк]сть вщгалужень [л]са], водяться 
велик табуни диких тварин48. В п1вн]чн]й частин] лку  водяться б]зони — лют] i 
величезн] зв]р], що ненавидять людський р1д; м ’ясо !х дуже смачне49. На вигляд 
вони лимонного кольору. [У них] лоб широкий i увшчаний рогами, так що по- 
лювання на них вимагае великих i ус1ляких зусиль. Металу ж, кр1м свинця, Сар
матш не мае шякого50, не 1накше як через Сатурн, що турбуе землю суворим 
холодом51. У великому достатку е с1ль, так що нею користуються шш1 в1ддален] 
народи. Тому область мае найбшьшу вигоду: у самого короля немае бшьшого 
скарбу у всьому корол1вств]. Д1йсно, пщ землею е величезн] родовища кам’яно! 
сол]52. На поверхн] ж земл] добувають також 1ншу с1ль53, випаровуючи ii з води. 
Сарматш — також родюча i багата земля, щедра р]зними плодами i вс1м, що не- 
обх1дно для харчування людини. Тепер варто зазначити додатково про найслав- 
н1ших нащадк1в найясшшого князя Владислава54, про якого ми згадували ра- 
н1ше. У нього (як дехто повщомляе)] було три дружини55, в1д яких в1н мав двох 
сишв; []з них] старшого звали Владиславом56, а молодшого — Казимиром57. 
Владислав же т с л я  смерп батька успадкував корол]вську владу. Вш управляв 
Богемським, Угорським, i Польским [корол1вствами]58; зд]йснив багато слав- 
нозвкних в1йськових д1янь, зм1цнив корол1вську владу i християнську рел]г1ю. 
Д1йсно, вш спустошив велику к1льк]сть земель короля туркв59 i розм]стив та-
б]р перед Константинополем60. Коли в1н в1в найжорсток1ший б1й з турками61, в 
якому обидв] сторони несли велик] втрати, паннонщ, в1дступивши, вдалися до 
втеч]62 i залишили його з невеликою частиною сарматських в1йськ в оточенш 
полчищ ворог1в. Князь же Казимир панував у Литв] i на Рус].
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Inde, dum casus regius genti notus fuerat63 Cassimirus per Sarmatas in rege[m] 
declarat[ur] q[ui] fllia[m] ducis Austrie64, sorore[m] Ladislai, q[ui] regno Bohemie 
et Hu[n]garie p[re]sidebat, in uxore[m] duxit65. Ex ea sex suscepit filios et q[in]q[ue] 
filias66. Primogenitus vero Vladislaus vocat[ur]67. Hic adhuc iuvenis existens in 
imperium regni Bohemie68 electus fuit, mira quada[m] animi magnitudine ac 
optimis consiliis pollens. Ob quod, dux Mathias rex Hungarie69 descessisset et 
regnu[m] Pannonie adeptus est70. Huic erat proximus frater, cui Cassimirus, nomen 
paternu[m] datu[m] fuerat71, qui summo ingenio ac prudentia claruit, tandem morbo 
invalescente perijt. At huic successit illusrissimus princeps Johan[n]es Albertus72, 
ia[m] futurum toti orbi spectaculu[m]. Is plurima illustria gesta militari bello apud 
Tartaros ac ceteras gentes edidit. Post patris autem obitu[m] regno successit, ubi, 
favente illi prospera fortuna, regnu[m] virtute sua et optimo[rum] doctissimorumque 
viro[rum] consillijs, gubernat. Inclit[us] vero dux Alexender73 quartus natus regius 
est, cui fortitudine et mentis sublimitate parem tota Sarmacia vix tulit. Hunc 
ob eius constanciam Lithuani post mortem patris in ducem susceperunt, qui et 
maximu[m] toti Sarmacie decus esse existimatur. Post hunc sequit[ur] Sigismundus74 
celebris princeps, qui paterna sequi[tur] vestigia. Is multis egregijs gestis clareret, 
si illi aliq[uid] felix fatu[m] aspiraret. Celeberrim[us] aut[em] Frideric[us] princeps 
ultimu[m] natoru[m] locu[m] obtinuit, qui innata animi ingenua virtute, relinquens 
vanos principum tumultus et inquietam vita[m], ad sede[m] tranquilliorem sese 
contulit. Unde episcopus Cracoviensis electus ad archiepiscopatum Gneznenensem 
postea devenit75. Hii omnes, quinque clarissimi principes, hanc usque in etatem 
magnifice ac celeberrime vitam ducunt. Inter filias vero quinq[ue], prima76 nupsit 
Georgio duci Bavarie77. Secunda78 Friderico marchioni Brandeburgensi79. Tercia80 
duci Pomeranie81. Ac due relique innupte apud matrem vitam ducunt82.

De sancto Stanislao 
episcopo Cracobiensi patrono Sarmacie

Divus Stanislaus83, vir magne apud deue[m] auctoritatis, tocius Sarmacie84 
patronus et signifer Natus anno salutis nostre MVIII, in rure quod Sczeppanovo85 
vocant, nobilibus ac claris parentibus, quo[rum] cura fuit in templis divino servicio 
incumbere, et Deu[m] pijs placare precibus. Is du[m] in iuventutem devenisset, patris 
monitu in celebre gymnasium Parisius86 devenit ubi optimarum litterarum studijs 
summa[m] opera[m] dabat; unde multis virtutibus floruit, sacro aut[em], divinoq[ue] 
iuri precipue insistebat: non ea, qua[e] huius etatis iurisperiti questus causa sole[n]t, 
ut maiorum dignitatu[m] honore[m] adipisceret[ur], sed ut, si quando locus, statusve, 
aut co[n]ditio sua ferre posset, ut tantu[m] miseris, quantum potentibus, orphano, 
pupillove iusticiam administraret, et unicuique equo pondere, quod suum esset, 
iubente idem lege, redderet.
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Шсля того, як  народ був сповщ ений про смерть короля63, Казимир був 
проголошений сарматами королем; вш узяв у дружину доньку австршського 
герцога64, сестру Владислава, який управляв Богемським i Угорським коро- 
л]вствами65. В нього вщ не! було ш кть син]в i п ’ять доньок66. Першородного 
ж [сина] звали Владиславом67. Вш, за час]в свое! молодост], був обраний ко
ролем Богеми68 i в1дзначався р1дк]сною широтою душ] i розсудлив]стю. Тому, 
коли помер король Угорщини князь Матьяш69, в1н заволодгв також корол]в- 
ством Паннон]ею70. До нього був близький брат Казимир, названий по бать- 
ков]71, i який уславився блискучим розумом i розважлив]стю, але помер вреш- 
ri в1д важко! хвороби. Його спадкоемцем став славний князь Ян Ольбрахт72, 
у майбутньому найб1льш значний правитель. Вш зд]йснив велику к1льк]сть 
блискучих битв з татарами, а також з шшими народами. П]сля смерп батька 
в]н успадкував корол]вство й усп1шно управляе ним завдяки свош в1дваз] i 
порадам найкращих i найвчен1ших муж]в. З прославленим же князем Олек- 
сандром73, четвертим корол]вським сином, навряд чи хто-небудь у всш Сар
мати пор]вняеться силою i глибиною розуму. П]сля см ерт батька литовц] за 
тверд]сть духу поставили його князем; у всш Сармати вш користувався най- 
бшьшою повагою. П]сля нього йшов вщомий князь СиГ]змунд74, який п1шов 
батьк1вським шляхом. В]н прославився б багатьма дшннями, якби доля хоч 
трохи була до нього прихильна. Славнозвкний же князь Фридерик, останнш 
]з [корол]вських] син]в, маючи уроджену пщнесешсть душ] i зневажаючи суету 
та неспокшне життя, присвятив себе безтурботному служ]нню [Богов]]. Тому 
в]н був обраний краювським епископом, а попм  став Гнезненським арх]епис- 
копом75. Вс] вони, п ’ять найясшших княз1в, дотепер ведуть величне i славне 
життя. Ь  п ’яти дочок [Казимира] перша76 вийшла зам1ж за ГеорГш, герцога 
Бавари77. Друга78 — за бранденбурзького маркграфа Фр1др1ха79. Третя80 — за 
князя Померани81. Дв] останн] не вийшли зам1ж i живуть при матер]82.

^ро сеяшо&о Сташслава, 
крашсъко&о епископа, патрона Сармати

Святий Сташслав83, людина велико! поваги перед Богом, був покровителем 
i настоятелем ytiei Сармат]!84. В1н був народжений у р1к в1д нашого спас1ння 
1008 в сел], що називаеться Щепаново85, у знатних i славних батьйв, [головна] 
турбота яких полягала в тому, щоб вщправляти Божу службу в храмах i умило- 
стивлювати Бога благочестивими молитвами. Ставши юнаком, вш за порадою 
батька вщправився в найкращий г1мназ]ум Париз1я86, де з великою наполегли- 
в]стю вщдавав себе вивченню кращо! л]тератури. Внаслщок чого вже в той час 
вш мав велику к1льк]сть чеснот, завзято вивчаючи святе право, але не так, як 
це мають звичай робити сучасш знавц] права, щоб досягти високих посад i по
честей. Тож робив вш це для того, щоб у раз] визначення його м]сця, статусу 
або стану, вш зм1г чинити правосуддя як б1дним, так i багатим, сирот], дитин], 
оц1нюючи проступки кожного розважливо, приймати р1шення i чинити спра-
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Tandem paternas sedes rediens, Cracoviam inclita[m] Sarmacie urbem, devenit. 
Illic ob virtutem et scientia[m] sua[m] canonicali dignitate fungitur.

Mortuoque antistite, c[o]elestis numinis providentia in presulis sedem declaratus 
fuit. Hu[n]c du[m] semper optimo ordine statum deferret curabat sacra[m] 
religione[m] ac divinum cultum ampli[fic]are. Empto tandem rure a quodam milite, 
eoq[ue] mortuo amici illius villam eande[m] iure hereditario87 a divo presule repetere 
conabant[ur]. At ille testimoniu[m] huius stipulationis, emptionisq[ue] proferre non 
potuit. Nam hi, qui huius rei satis edocti fuerant, p[ro]pter, illo[rum] impotentia[m] 
latebant. Vir ergo sanctus oratiob[us] ac ieiunijs incubuit, consisusque summi Dei 
potentia, qua se iam diu munitu[m] cognoverat, accedens ad tumulum defuncti 
militis, a quo rus illud emerat, et evoluto lapide et arena, pia et devota oratione 
Deu[m] obtestabatur, et mortuu[m] illu[m] per quatuor annos in vita[m] reduxit. 
Eumq[ue] coram tyranno Boleslao88, apud que[m] tale ius agebatur, constituit. 
A[d]stantibus illic fuis adversarijs, ceterisque regni optimatibus: quo se emisse villam 
aperte demonstravit. Jamque sevus Boleslav[us] foedo turpiq[ue] luxu insistebat, 
ac omne[m] in suas gentes p[er]fidiam et tyrrannidem exercebat. ac illustres viros, 
egregiosque cives nefandis, dirisque supplicijs excruciabat. Stanislaus vero Christi 
vates haud longius id serendum existimabat. Itaque regem intrepidus adiens, ut 
talib[us] c[o]eptis defineret, illum objurgabat. At ille magis in dies facinus exercebat. 
Tandem a presule in sententiam exco[m]municationis ponit[ur], quare tyrannus 
Boleslaus ignarus pre furore, quid ageret dimisit satellites suos, ut prre]sulem, 
quocunque esset loco, trucidarent. Eo tempore divus Stanislaus in sacellu[m] divi 
Michaelis89, quod super rupellam in Casimiri urbe[m] conditu[m] est90, devenerat 
gratissimu[m] illic Deo offerens sacrificiu[m]; hunc in locum du[m] ministri regij 
devenissent, iamque ter ingredi templu[m] conarentur, ter iterum pulsi, divina 
potentia in tergum cadebant. Id postq[ue] ad regias aures deventum fuisset, magno 
fremitu rex Boleslaus in facellum p[ro]perat, ubi sanctum presulem iam sacrificia 
offerentem immani verbere ac sevissimis ictibus trucidat. Tandem per ministros in 
frusta partitus, extra urbe[m] deijcit, ut volucres illud uncis, rostris divellerent: sed, 
divina sic agente providencia, aquile illic aderant, que preciosum corpus in unum 
collegerunt, summaque diligentia id servabant, quousque cives ip[s]um maximo, 
venerandoq[ue] ritu in rupellam honorifice sepelirent. Tande[m] in numeru[m] 
sancto[rum] relatus, ut premissum est, in arce[m] regia[m] ad templu[m] divi 
Wentzeslai deduct[us]91, in aurea tumba, multis miraculis coruscat, quem populus 
multo thure ac precibus in dies veneratur.

De Cracobia urbe regia Sarmacie
Cracoviam urbem regiam insigni huic operi inferendam haud absurdum esse 

duxi. Nam celebris Germanie92 civitas e[st], teste Ptolomeo optimo, lucidiori[que] 
Сosmographo93, q[ui] ea[m] Corrdonu[m]94 appellat. Strabo95 aut[em] Germania[m] 
difinit, q[uan]tu[m] Rhenus96 et Albis97 in se clauserint.
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ведливкть. Згодом, повернувшись у рщш кра!, Стан]слав досяг славного м]ста 
Сармати Кракова. Тут завдяки сво!м чеснотам i знаниям права в1н займав по
саду каношка. А по смерп епископа, за Божим провидшням, отримав цю по
саду. Ii завжди якнайкраще в1дправляв, а також турбувався про святу рел1г1ю i 
п1дносив Божу службу. Колись святий епископ купив в одного лицаря село. А 
п]сля смерт] його друз], посилаючись на д1дичне право87, спробували в1д]брати в 
нього [епископа] це село. Але вш не зм1г надати св1дчення укладення ще! угоди 
про продаж. А ri, хто був достатньо об]знаний у цш справ], ховалися через свою 
слабюсть. Тод] святий чоловж почав молитися i поститися, в1ддавши себе Божш 
вол], що, як вш знав, давно його обер1гала. [Одного разу] вш, прийшовши до 
могили мертвого рицаря, у якого купив це село, вщсунув [надгробний] камшь 
та п]сок i з благочестивою та гарячою молитвою звернувся до Бога, i повернув 
до життя рицаря, який помер чотири роки тому. I прив1в його перед лице тирана 
Болеслава88, перед яким розглядалися так] справи. У присутносп сво!х супротив- 
ник1в та шших знатних людей корол1вства в1н переконливо дов1в, як в]н купив 
село. Проте жорстокий Болеслав вдавався до ганебних i огидних надм]рностей 
i вс1ляких п1длостей та чинив сваволю i тиран1ю в1дносно сво!х людей; а гщних 
муж1в i шановних городян п1ддавав злочинним i страшним мукам. Стан]слав же, 
епископ Христа, вважав, що дал] це терпни неможливо. Отже, в1н см1ливо прий- 
шов до короля i вимагав вщ нього припинити започаткован] ним под]бт справи. 
Але в1н [король] з кожним днем усе бшьше вправлявся у злод1яннях. Зрештою 
епископ вщлучив його в1д церкви, через що тиран Болеслав розлютувався i ро- 
з]слав сво!х пос1пак, щоб вони убили епископа, де б вш не був. У той час, коли 
святий Сташслав складав Богов] найзичлив1ш1 дари у капличщ св. Михайла89, 
заснован1й в скел] м]ста Каз1межа90. Сюди з ’явилися корол1всью слуги i трич] 
намагалися ввшти в храм, i трич] Божою силою були вщкинул i падали на спину. 
Шсля того як король Болеслав про це почув, вш ]з голосною лайкою вдерся до 
каплички, де лютими побоями i батогами забив святого настоятеля, що прино
сив дари. П отм  слуги розчленували його на шматки i розкидали за ст1нами мь 
ста, щоб його склювали птахи, але за Божим провидшням туди прилетши орли, 
як^ дорогоц1нне тшо склали до купи i з найбшьшою старанн]стю його обер1гали 
доти, доки городяни, як^ високо його шанували, не поховали в скел] за обрядом 
i з почестями. Вреши-решт [Стан]слав] був, як викладено вище, зарахований до 
числа святих, а т1ло його було перенесено до корол]вського замку у храм св. Вац
лава91 i поховане в золот1й могил], знаменит1й багатьма чудесами; ii народ щодня 
вшановуе благовониям i молитвами.

^ро корол1всъке мишо Сармати Жратв
Я вважав, що було б доречно, долучити [пов1домлення] про корол]вське 

м]сто Краюв до ще! значно! прац]. Адже [Крак]в], за св1дченням кращого i 
розсудливого космографа Птолемея93, який називае його Коррдонум94, е зна- 
менитим м]стом Н1меччини92. Страбон95 же окреслюе Н]меччину [межир]ч- 
чям] Рейна96 i Fльби97.
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Nos ea causa sane non in digna urbem Sarmacie foro censemus. Hanc a prima 
eius origine repetandam satis digna[m] esse putavi. Sed ne prolixiori, ambiguave 
oratione narrando fabulari videar, breviter de eius situ quippiam narrare constitui.

Cracovia igitur illustris urbs Sarmacie qua[m] Poloniam vocant ad rippam Istule98 
no[n] longe ab eius fontibus sita. Hec a Cracco primo duce Sarmacie99 condita fuisse 
et eam suo nomine celebra multi retulere. Hec altis primu[m] m[o]enibus cingit[ur] 
p[ro]pugnaculis et celsis turribus, post parvo muro et ob vetustatem ruituro similis. 
Tande[m] valles ac fosse ut imminentibus hostibus facilior aditus prohibeatur. Hac 
quedam piscinarijs aquis replete quedam virgultis frutice ac graminibus virent. Post 
aggerem vero qui valli imminet amnis non late fluens Rudys dictus, totam civitatem 
circumluit100. Hic rotarum orbes agitat qui Cererem saxis conterunt et emoliunt. 
Deductus tandem per subterraneos cuniculos et cannas toti urbi satis undarum prebet. 
Porte urbis septem101. In ea vero plurime pulcherrime ac egregie civium domus. Ac 
plurima ingentia templa. Precipuu[m] dive virginis Marie102 in medio urbis extat 
cum duabus arduis celsisque turribus. Su[n]t et illic multa monasteria, ubi multus 
devotorum religiosorumve patru[m] cetus fulget. Ad edem namque gloriofissime 
Trinitatis103 sic vocatam est celebris Ordo predicatoru[m]104. In ea vero sacra ede 
multe sanctitatis vir beatus Jacinctus105 non du[m] in numeru[m] sanctorum relatus 
magnis miraculis redolet. Divi Dominici comes106, qui adhuc vivens tres mortuos 
in vitam reduxit. Ad templu[m] vero sancti Francisci107 est оrdo fratrum minor 
non reformatus108. Ac cetera multa monasteria. Est et templu[m] non longe a porta 
Istule109, quod sanctam Annam110 vocant[ur] ubi beatus Cantus111 celebris huius 
urbis gymnasij doctor, multis miraculis et prodigijs fulget, q[uam]uis no[n]du[m] 
in cathalogum sanctoru[m] adscriptus sit. Hanc juxta sacra[m] edem situatu[m] 
est ingens celebre gymnasiu[m]112, multis clarissimis doctissimisque viris pollens, 
ubi plurime ingenue artes recitantur. Studiu[m] eloquentie, poetices philozophie 
ac phisicas113. Astronomice tamen studiu[m] maxime viret. Nec in tota Germania 
(ut ex multoru[m] relatione satis mihi cognitum est) illo clarior reperitur. Illic iam 
maxime Phebus114 colitur, qui eoru[m] cruda elimat ingenia ac polita reddit. Has 
edes divus Vladislao115 illustris Sarmacie rex du[m] ex Prutenos littorali Sarmacie 
gente sevissimo conflictu victoria[m] duxisset116. (Cuius quidem belli plurima 
clarissima monumenta hanc usque etatem in arce regia de qua paulo post dicemus 
supestant) magnis opulentijs extruxit. libertatibus et stipendijs summus celebravit. 
Nec incole urbis Sarmatico more vivunt, quos crudos et ignavos Sarmatas prisce 
dixerunt. Sunt nanque illic clarissimi cives, virtutibus prudentia et comitate insignes, 
humanitate[m] et hospitalitatem liberaliter et familiariter erga quosque peregrinos 
offerentes. Victus illis splendidior q[ue] ceteris Sarmatis. Ex omni delicato genere 
cibi potus illis freque[n]tior est.
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З ще! цшком важливо! причини ми вважаемо його [Крак1в] цетральным мктом 
Сармати. Я подумав, що воно [мкто] заслуговуе на те, щоб пригадати [кторш] в]д 
самого його походження. Але, щоб мене не вважали простомовним i туманним 
оповщачем, я вир1шив стисло пов1домити про його мкце розташування.

Отже, Краков славне м]сто Сармати, яка називаеться Польщею, [знаходить- 
ся] на берез] Вкли98, недалеко в1д ii витойв. В1н був заснований, як багато хто 
про це повщомляе, Краком, першим князем Сармати99, що дав йому свое ]м’я. 
Насамперед вш оточений високими м]ськими ст1нами, укршленнями i високи- 
ми вежами, що розташовуються за маленькими ст1нами, майже зруйнованими 
в1д давнини. Нарешт] [вш також оточений] долинами i ровами, що перешко- 
джають п1дступов] гр]зних ворог1в. Деяк] []з долин i ров1в] заповнен] рибою, 
водами, iH0 i заросли чагарниками, кущами, травами. За насипом же, що е ва
лами, тече неширока ржа на 1м’я Рудис, яка омивае все м кто100. Вона обертае 
колеса [млина], кам1ння якого розтирае i меле пшеницю. Нарешт], вона через 
проведений пщземний х1д i труби по всьому м]сту дае достатньо води. У м к л  с1м 
брам101. У ньому е багато гарних i чудових будинк1в громадян, а також чимало 
чудових храм1в. Найголовн1ший — костел д1ви Мари102, що височить посеред м к 
та з двома високими й величними вежами. Там же процвгтае багато монастир1в 
з великими громадами ревних i побожних отц1в. При костел] ж Найславшшо! 
Тр1йц]103 знаходиться в1домий орден домшжанщв104. У цьому ж свят1шому храм] 
блаженний Яцинкт105, чоловж велико! святоси, поки що не зарахований до чис
ла святих, творить велик! чудеса. Сподвижник святого Домшжа106, який трьох 
мертвих до життя воскресив, ще дотепер живий. При храм] ж святого Францис
ка107 знаходиться не реформований орден братв мшорипв108. Також е ще бага
то шших монастир1в. Неподалж в1д Вклянсько! брами109, е костел св. Анни110, 
де блаженний Кант111, видатний доктор г1мназ]ума цього м]ста, творить багато 
чудес i див, хоча поки ще не записаний до числа святих. Бшя цього святого хра
му розташований величезний славнозв]сний г1мназ]ум112, в1домий достойними 
i багатьма ученими мужами, де процв]тае багато вшьних мистецтв. [М]ститься] 
школа красномовства, поетики, фшософи i ф]зики113. Дуже добре поставлене 
вивчення астрономи. У всш Н1меччиш (як мен] досить добре вщомо з повщом- 
лення багатьох) не знайдеться б1льш славетно! школи. Там в найб1льш1й пошан] 
Феб114, який !хню неотесан]сть очищуе i надае !м осв]ченост] i вишуканосп. Ц] 
храми святий Владислав115, славний король Сармати, п]сля того, як з перемогою 
вив!в ]з жорстокого бою сарматських людей з берега прусс!в116. (В1д ще! в1йни аж 
до нашого часу збереглися в корол1вськш фортец] багато чудових пам’ятникв, 
про що дещо п]зн1ше ми скажемо), прикрасив багатьма коштовностями, надь 
лив прив1леями i значними виплатами. Жител] м]ста живуть не лише за сармат- 
ським звичаем, за що !х здавна називали грубими i безглуздими сарматами. Там 
живуть [також] найкращ] городяни, над1лен] чеснотами, розсудлив]стю, пошти-
в]стю, як] пропонують гуманн]сть, в1льну i приятельську гостиннкть будь-якому 
мандр1вников]. 1жа !хня чи не найкраща в1д !ж] шших сарматв. З ус1х вишуканих 
ви т в  харчування найб1льш поширений один нап1й.
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Aqua ordeo et humulo decocta117. Is qua[n]tu[m] necessitas ferre potest si sumit[er] 
profecto nihil nature humane et corpus ip[su]m alendu[m] convenientius quicq[ue] 
reperiri potest. Sub arce vero intra civitatem extat et aliud insigne collegiu[m], ubi 
Academia iuris ac legu[m]118 pollet.

Ad urbis vero septentrionale latus adiacet paruum oppidu[m] nullis quidem 
menibus cinctu[m] quod Clepardium vocant119, nihil dignu[m] scriptu in ea que 
egregia sacra sedes divi Floriani120 strennui christiane fidei militis. Qua[m] divus 
Vladislaus121 de quo ante meminibus canonicatu122 ceterisq[ue] dignitatibus ac 
muneribus refecit, et doctorib[us] gymnasiu[m] artiu[m]123 regentib[us] cole[n]da[m] 
reddidit. Rupes aut[em] ac crepidines nimia altitudine erecte, sic ut iam celu[m] 
sustentare videant[ur]. Tande[m] arenis congestaq[ue] terra ob ducte ingente[m] 
collem eficiunt, qui ea parte q[ue] in Borea[m] tendit urbi imminet. et ex alio latere 
nivosum Carpathu[m]124 alte tumentium respicit, qua[m] collis partem insignis 
Europe fluvius Istula quonda[m] Germanie terminus alluit, qui ex Carpathi radice 
parvo quide[m] fonte profiliens longius magis magisq[ue] tumet. ita ut iam undarum 
auctus mole que ex Pannonicis montibus125 sese in eum precipitant, trabes et ingentia 
robora variasq[ue] lingnorum structuras defert. Tandem ubi imbriu[m] ac ceteris 
fluminibus magis tumuerit rates ac honerarias naves secu[m] ad Germanicu[m] 
occeanu[m]126 in sinu[m] Codanu[m]127 deducit ubi trino vasto ore stumosus sese 
evoluens nomina deperdit. In eo aut[em] colle primu[m] est inge[n]s templum in 
decus divi Wenzteslai ducis Bohemie conditu[m]128, ubi omniu[m] illustrissimorum 
virorum monumenta ac sepulture extant, multis opibus variisque artibus extructа 
marmoreo allabastoq[ue] lapide exculpta, quos maximo ritu ac pompa celebrari 
consuetu[m] est. In medio aut[em] templi extat celebre monumentu[m] in quo 
clarissimus Christi miles divus Florianus requiescit129. Sunt et in eodem colle due 
sacrae edes divi Michaelis130 et sancti Georgii131. Post egregie nobiliu[m] curie ac edes 
sacerdotu[m], qui noctu dieq[ue] templa venerant[ur]. Post primu[m] ingens regia 
sedes maximis ac variis structuris condita. que totius regni Capitoliu[m]132 est ubi tota 
regni gaza congeritur. Hic principibus declaratur imperium. nam regalis corona hic 
maximis custodibus observat[ur]. Extra colle[m] aute[m] est monasterium fratru[m] 
minorum133 religiosius ordinem seruans. Nec longe ab eo monasterio extat cenobium 
sacrarum virginu[m]134. Huic ex opposito ad ponte[m] ips[su]m e[x]insigne hospitale 
et sacra edes sancte Hedwigis135. Ad aliam vero Istule ripam extat clara civitas quam 
Casimirum vоcant a rege sic vocanto condita136, qua[m] Istula ubi sub arce regia se 
diviserit totam circumliut ac pene insulam reddit. Est in ea insigne phanu[m] dive 
virginis Katherine137 ubi ordo Augustinensium138 floret. Tum et templum quod ad 
sacrosan[nctum] corpus Christi139 vocant, ubi canonici regulares inhabitant. Ac 
cetere alie sacre edes. Extant et clarissima monumenta vetusti collegij iam insolita, 
quos illustris regina Hedewigis construxerant140. Plurima preclara preterea in his 
urbibus a vetustissimis temporib[us] gesta sunt per illustrissimos reges ac principes. 
Sed brevitatem inutati fine[m] bis imposuisse dignum statuimus.
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[Його готують з] води, ячменя i хмелю117. Його можна пити стшьки, скшьки 
необх1дно, i якщо вш у м]ру вжитий, то важко знайти що-небудь б1льш потр]бне 
для людсько! природи i для вщновлення т1лесних сил. Усередин] м]ста пщ зам
ком ]снуе й шший славний колег]ум, де процв]тае академ1я права i закон1в118.

До мкта з твноч] прилягае маленьке мкто, не оточене ст]нами, яке зветься 
Клепард]ум119; у ньому немае шчого г1дного опису, за винятком чудово! рези
денций святого Флор]ана120, ревного поборника християнсько! в]ри. 1i [резиден- 
ц1ю] святий Владислав121, про якого ми рашше згадували, забезпечив канош- 
катом122 й 1ншими прерогативами, i додав itt доктор]в, що керують г1мназ]умом 
мистецтв123. Cкeлi ж i набережн] досягають тако! висоти, що здаеться, н]би вони 
п1дпирають небеса. Тод] вони насипали величезний пагорб з навезено! земл] i 
тску, який з одного боку височить над п1вн]чною частиною м]ста, а з шитого 
боку [мкто захищають] засш ж ет висок] Карпати124. Цей 6!к пагорба омивае 
знаменита р]ка ввропи В]сла, яка колись вважалася межею Н1меччини. 1i по
чатком е маленький струмок у Карпатах, що, все збшьшуючись у своему биу, 
перетворюеться в потужний пот1к, який несе з Паннонських г]р125 колоди i ве- 
личезн] стовбури дуба, а також шш1 л!сов! буд1вельш матер]али. Нарешт], там, 
значно поповнившись дощовими водами та водами шших рж, вона несе плоти 
i вантажн] судна в Н1мецький океан126, у затоку Кодан127, де, розгалузившись 
на три широких русла, з пшою зникае в мор]. Насамперед на цьому пагорб] 
е величезний храм, споруджений на честь святого князя Богемп Вацлава128, 
де знаходяться пам’ятники, а також поховання ус1х видатних муж1в, багатьма 
витратами i мистецтвами споруджен], прикрашен] мармуровими й алебастро- 
вими скульптурами, я к  з найбшьшим благогов1нням i урочист]стю прийнято 
шанувати. Посеред храму сто!ть вщомий пам’ятник, п1д яким спочивае славет- 
ний рицар Христа св. Флор]ан129. На тому ж пагорб] е два храми — св. Михай- 
ла130 i св. ГеорГш131. П отм  е чудов] двори знатних мушв, а також храми, у яких 
ведеться служба i вдень, i вноч]. Дал] [на пагорб] стогть] величезна корол1вська 
резиденщя, оточена великими i р]зноман]тними буд1влями; тут знаходиться 
Капгтолш132 усього корол1вства, i осщають його скарби. Тут проголошуються 
князями розпорядження; а корол]вська корона тут охороняеться найб1льшою 
вартою. За пагорбом е також монастир брат]в мш орипв133, як] дотримуються 
орденського статуту. Недалеко вщ цього монастиря ]снуе обитель Благочести- 
вих Д1виць134. На протилежному берез] б1ля самого мосту е чудовий шпиталь 
i храм св. Ядв]Ги135. На 1ншому ж берез] Вкли е в1доме м]сто, зване Каз1меж, 
засноване королем i назване його 1м’ям136. Там В]сла тече пщ корол1вською фор- 
тецею, роздвоюеться й омивае все [м]сто], майже перетворюючи його в остр1в. 
в  в ньому чудовий костел св. Д1ви Катерини137, де процв]тае орден августин- 
ц1в138. Ще дал] — храм найсвятшого Божого т1ла139, де мешкають регулярн] ка- 
нон]ки. Там е й шш1 священн] будинки. Також е в1дом] i надзвичайш пам’ятки 
старого Колег]ума, як] спорудила ясн1ша королева Ядв1Га140. До того ж у цих 
м]стах вщ найдавн]ших час]в видатн] корол] i княз] зд1йснювали багато чудових 
д1янь. Але ми, зважаючи на стислкть, постановили г1дно завершити [опов1дь].
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[Lubecca]
Lubecca seu ut alij scribijnt Lubecum141 Saxonie142 urbs illustris ac cesarea civitas 

nedu[m] Germania verum et apud externas gentes nominatissima a Vikbodo Vitigo143 
Cimbo[rum] duce144 ad Cimbricam Chersonesus145 quondam edificata in eo loco quem 
Venedes146 qui et Vandali147 ad huc Saxonie partem tenentes Buccoviam148 dixere. Aucta 
p[er] sevissimu[m] principes qui Kitto dicebat, que[m] et Trutone[m] appelabant149 
Anno Ch[ris]ti M CIIII. Ea porcio terre littoralis e[st] inter Magnopolensiu[m]150 
Holstadensiu[m]que ducatus151 duobus fluminibus Baguisor152 et Travo153 irrigua. 
Que limpdia flumina vernacula lingua Wagniss et Trab appelantur. Is Kitto ex 
nobili progenie Marc[o]manno[ris]154 et Martinopolensiu[m]155 ortu[m] habuit 
potens ac gravissimus [christ]iano[ris] p[ro]secutor, qui d[ig]nos de Vagern[um]156 
qui de Stargardia157 seu de Oldenburg158 vocabant[ur] in Fernern[um]159 et Peldte160 
interfecit. Un[us] ex bis ingenuus evadens in Daniam161 secessit Heinricus162 nomine 
Gotstalci comitis163 filius. Is p[ius] aliqua tempora rediens Kittoni caput securi 
abscidit inde sua[m] ducens uxore[m]164. Quo t[em]p[or]e Heinricus quartus165 
Imperio Romano166 presuit. In ea p[ro]vincia omnes basilice sacerdotibus private 
devastate erant fidesq[ue] [chris]tiana sopita. Urbs quoq[ue] lubice[n]sis trina vice 
ob principu[m] bella papue ducis Heinrici de Leone167 devastata fuit et comitis 
Alfesis de Holchstein168, qui p[ius] sedata discordia urbem duci Heinrico permisit 
in eo loco ubi nunc sita e[st]. Cu[m] eius situs prius p[ro]pe Swoartau, postea 
p[ro]pe Herneborg169 fuit ut doctus Helmuldus170 refert. Exin ob negotiationes ex 
Germania Alta et Bassa171 et ex variis regionibus miruimmodu[m] aucta172 e[t] ut 
nu[n]c ultralmare Baltheu[m] seu Germanicu[m] q[ue] Stagnu[m] vocant173 in 
Norvegiam174 Sveciam175 Livoniam176, in Russiam177 Littuania[m]178 Prussia[m]179 
Polonia[m]180 et Pomerania[m]181 in ducatu[m] Magnopolensiu[m]182 in Daniam183 
Anglia[m]184 Flandria[m]185 Scocia[m]186 et regnu[m] Francie187 omnes mercaturas 
p[er] Stagniu[m] p[er] terra[m] in Saxonia[m]188 Westuliam189 et Marchia[m]190 
frequentant. Peritissimi astronomi scribunt hanc nobile urbe[m] initiu[m] suu[m] 
habuisse sub signo Libre191 et fundata[m] in singulari Dei gratia. Cu[m] incole urbis 
p[er] ceteris finitimis devotiones ad modu[m] divinas exercea[n]t Se[n]tit t[ame]n 
dulce[m] nulceu[m] in amara testa. Deinde anno primo et tricesimo supra undecies 
centenu[m] domini Inferioris Vandalie192 Lubeca[m] devastaru[n]t q[ue] comes Alff 
de Holchtein193 iterato instauravit cu[m] arce194 ubi nunc predicatores195 habitant. In 
septentrione ac fine civitatis. Anno MCLIX lubisenses memores damni illati copias 
in p[ro]vincia[m] Rugen196 educentes clades p[er] effusione[m] sanguis p[ri]ncipi 
et pote[s]tatui eiu[s] intuleru[n]t197. Episcopatu[m] lubice[n]siu[m] anno salutis 
MCLXI antistes duodecimus de Oldenburg198 seu Stargardia199 in Vagern[um]200 
Geraldus201 auxilio ducis Heinrici de Leone primo obtulit. qui tredecim p[re]bendas 
p[er] o[mni]a necessaria in decimis villis ac possessionibus dotavit. Crevit igit[ur] 
Lubecu[m] in potetissima[m] civitate[m] Oldenburg aut[em] defecit202. Cu[m] 
aut[em] Frideric[us] huius no[min]is prim[us]203 hanc urbe[m] ingenti exercitu 
obsedisset Heinric[us] lubice[n]sis ep[iscopi]s204 pace[m] a Cesare impetravit ea 
[con]ditione ut favore ducis Heinrici Cesari obedientia[m] p[er]stare[n]t.
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[Любек]
Любека, або, як rnrni пишуть, Любекум141, — вщоме саксонське142 Micro. Це 

iMnepcbKe мicто, [знане] не ли т е в НГмеччиш, а й серед iншиx наpодiв, колись 
засноване Biкбодом BiтiГом143, який був герцогом riMBpiB144 у Kiмвpiйcькому 
Xepcонeci145, у тому м кщ , котре венеди146, як  i вандали147, що доci володшть 
частиною Сакcонii, назвали Буковieю148. У 1104 p. [Любек] був pозшиpeний 
найжоpcтокiшим Kiттоном, якого гepцоги називали й Tpугоном149. Частина 
його пpибepeжноi зeмлi, що pозташована мiж МаГнополенським150 i Гольштин- 
ським гepцогcтвами151, омиваеться двома piками БаГуiзоp152 i Tpавуc153. М кце- 
вою мовою цi пpозоpi piки називаються BаГнic i Tpаб. Цей Kiттон, походжен- 
ням iз знатного pоду маpкоманнiв154 i маpтiнополeнiв155, був затятим i лютим 
пepecлiдувачeм xpиcтиян. Деяких щиpо вipуючиx вш викликав iз BаГepна156, 
деяких iз СтаpГаpдii157 або з OльдeнбуpГа158 у OepHepeH159 i Пельдте160 та убивав. 
Один iз них, знатний, на iм’я reHpix162, син комiта Готшалька163, втiк у Данiю161. 
Чepeз деякий час цей набожний [reHpix] повepнувcя, вш тнув cокиpою голову 
Kiттоновi i одpуживcя з його вдовою164. Тим часом reHpix IV165 очолив Рим- 
ську iмпepiю166. B цiй обласл вci пpиватнi xpами були жepцями cпуcтошeнi i 
вipа xpиcтиянcька пpиcпана. Мicто Любек було також тpичi зpуйнованe че- 
peз гepцогcьку вшну, яка велася м1ж папським гepцогом Гeнpixом iз Леона166 i 
графом Альфесом iз Гольштайна168. Ocтаннiй благочестивий по заспокоенню 
pозбpату дозволив князю Гeнpixовi вщновити мicто в тому м кщ , в якому воно 
заpаз pозташованe. Як повiдомляe вчений Гельмольд170, його roprne pозташу- 
вання було поблизу Сваpтау, а пicля — бшя ГepнeбоpГа169. Потiм [Любек] завдя- 
ки тоpгiвлi з Bepxньою та Нижньою Hiмeччиною171 i з piзними peГiонами був 
надзвичайно pозшиpeний172 так, що тeпep будь-якi товаpи часто вщ ^авляю ть 
чepeз Балтiйcькe або Шмецьке моpe, яке називають Oзepом173, у Hоpвeгiю174, 
Швeцiю175, Лiвонiю176, Русь177, Литву178, Пpуcciю179, Польщу180 i Помepанiю181, 
у МаГнополенське гepцогcтво182, у Данiю183, А нглш 184, Фландpiю185, Шотлан- 
дiю186 i коpолiвcтво Фpанцii187, по cуxодолу до Саксони188, Becтфалi^189 та в Ма- 
p ^ 190. Дуже оcвiчeнi аcтpономи пишуть, що це знатне мicто започатковане пщ 
знаком Tepeзiв191 i засноване iз винятковоi Божоi милоcтi. Хоча жителГ мicта 
бiльшe нiж ixHi сусщи благочecтивi, солодке ядpо вiдчуваeтьcя в гipкiй шкаpа- 
лупi. Пicля того як у 1131 p. пани Нижньо ’1 Bандалii192 зpуйнували Любек, його 
^ а ф  Альф iз Гольштайна193 знову вiдновив там мicто pазом з фоpтeцeю194; тут, 
нинi у пiвнiчнiй чаcтинi, в кiнцi мicта, pозташований оpдeн домiнiканцiв195. У 
1159 p. мешканщ Любека, пам’ятаючи нанeceнi iм збитки, cпоpядили вiйcька 
в область РуГен196 i, пpоливши кpов, завдали поpазки гepцоговi та [удаpу по] 
його могутносп197. У 1161 p. Гepольд201 отpимав впepшe за допомогою Ге^гка 
iз Леона епископство у Любеку; вш був 12-м Гз pоду впископГв OльдeнбуpГа198 
або СтаpГаpдii199 у BаГepн200. Той забезпечив 13 паpафiй усГм нeобxiдним в деся- 
тинниx ceлаx i володiнняx. Отже, Любек [став] могутнГм мГстом, а OльдeнбуpГ 
занепав202. Коли ж Фpiдpix, пepший пГд цим Гм’ям203, оточив це м кто величез- 
ними вГйськами, Гeнpix, епископ Любека204, вимолив м ^  вГд iмпepатоpа за тiei
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Is antistes summa[m] ec[cle]cias dicavit et monasteriu[m] ad sanctu[m] 
Iohanne[m]205 in urbe extruxit ubi nunc sacrosancte virgines206 inhabita[n]t, q[ue]quis 
monachi ordi[ni]s divi Benedicti207 hu[n]c locu[m] primo possederun[t], qui nu[n]c 
apud Cismer p[ro]vincie de Holstein208 p[ro]pe mare mora[m] faciu[n]t.

His te[m]porib[us] Lubecu[m] augustal[is] ac libera civitas effecta ab imp[era]atore 
Friderico209 libertatibus donata ut caput o[l]im urbiu[m] Stagnaliu[m] deinceps 
foret et in variis privilegiis etia[m] apud exteros p[rae]cipue in Londen civitatem 
Anglie210. In Norvegia211 i[n] Ducatu[m] magni ducis Moschavie212, in ampla urbe 
Nogardia213. In Russia214 (ubi basilica[m] et curia[m] [christ]iano more habent)215. 
Ac i[n] plerisq[ue] locis ac regionib[us] magnis exemptionib[us] decorata fuit atq[ue] 
dotata. In Flandria216 q[ue] et regno Dacie217 et Suecie218 immunitatibus gaudet. 
Ide[m] cesar Fridericus privilegia a duce Heinrico p[ro]habita eis confirmans p[er] 
bulla[m] aurea[m] ultro donavit ut [con]sules viginti quatuor219 habere possent 
(q[ue]qis numerus iste p[er] raro complet[us] sit). Eosq[ue] nobiles effecit ut 
auru[m] more equitu[m]220 deauratorus (exceptis calcarib[us]) deferre possint. Hec 
inclita urbs munda ac nitida existit in vertice ab utraq[ue] parte declivi posita ut aque 
et immundicies libere descendant et ob frequentes imbres vie purgantur. Ecclesia 
cathedralis221 qua[m] summa[m] voca[n]t in meridie ac fine civitatis sita admodu[m] 
longa et decora existit. Ornatur hec urbs p[rae]ter ista[m] quatuor prochianis basilicis 
que septe[m] turres celsas p[er]acutas ac pulcherimas habent cupro ac plu[m]bo tectas 
ac in summitate auro decoratas. Turris in ede sancti Petri corona deaurata cu[m] 
armis cesaris et urbis insignita e[st]. Omni quoq[ue] decore edes sacre ornate extant. 
Inter has q[ui]nq[ue] ec[cle]cias basilica gloriosissime virginis Marie eminentia[m] 
obtinet. Habet quoq[ue] duo monasteria unu[m] оrdinis p[re]dicato[ris]222 alteru[m] 
sancti Francisci223, ac hospitale ad sanctu[m] Spiritum224. Civitas vero aquis et 
turribus muro ac fossis admodu[m] munita e[st]. Plateae due longe et ample p[er] 
urbe[m] posite sunt ubi edes recto ordine site sunt extructe de lateribus ornatissime 
ac varie decorate existunt. Cetere vie has cruciatim secant. Foru[m] in dies onustum 
piscib[us] et carnibus videtur ac aliis necessariis. Dilabiturqu[e] primo fluvius 
Baguiso225 a septentrione in meridie [m] inde in occidente[m]. Ante civitate[m] 
flumen Travus226 contrarie ex meridie in septentrione[m] fluit impetu mare petens. 
In eo flunine navigia minora a mari ad Lubecu[m] accedunt usq[ue] ad muru[m] 
cu[m] maiores naves (onera plaustro[ris] CCL duce[n]tes) in littore maris p[ro]stant 
et ob profunditatem ab duo miliaria civitati a p[ro]pinquare no[n] possunt. 
Nonissime anno MCCCCXCII episcopus Theodoricus natus de Hamburg227 cu[m] 
Rome confirmationem accepisset Lubecam ingressus vigesimusquintus lubicensium 
ep[isopi]s Divina gratia nunc gloriose p[re]sidet. Cetera ornamenta urbis ob 
longitudinem scripturarum et varietatem silentio preter eunda fore dignum duxi.

44



умови, що городяни виявлять ]мператоров] покрш сть за прихильност] князя 
Генр1ха Цезаря. Той самий епископ також посвятив великий собор i спорудив 
монастир св. Iоaннa205 у м]ст], там, де зараз живуть свят] д1ви206, хоча спершу 
цим м]сцем володши ченц] ордена св. Бенедикта207, що тепер улаштувалися п1д 
Ц]смером в обласл Гольштайна208, поблизу моря.

У ri часи Любек був ]мператором Фр1др1хом209 проголошений август]йшим 
та вшьним м]стом i обдарований вольностями так, що незабаром став голов- 
ним серед приозерних м]ст; в!н також мав р]зш привше! в шоземщв, особливо 
в англ]йському м!ст! Лондон]210, у НорвеГи211, у князя великого княз]вства мос- 
ковського212, у великому м к й  Новгород]213, на Рус]214 (де вони [купщ Любека] 
мають храм i подв]р’я в1дпов1дно до християнського звичаю)215. У б1льшост] 
м]сць i великих реГ]онах, [Любек] був прославлений i забезпечений велики
ми прившеями. У Фландрп216, як i в корол]вств] Дан]!217 i Швец]!218, насолод- 
жуеться ]мун]тетами. Той самий ]мператор Фр1др1х, п1дтверджуючи золотою 
буллою для них привше!, котр] городяни виклопотали в1д князя Генр1ха, ще 
й сам подарував !м [привше!], аби вони могли мати 24 мкьких райця219 (хоча 
ця к1льк]сть рщко коли була заповнена). I вв]в !х [райц1в] у стан знатних, щоб 
вони, за рицарським звичаем220, могли носити золот] [прикраси] (за винятком 
шпор). Це славне, чисте i вишукане м]сто розташоване на пагорб], яке мае по 
обидва боки схили, так що вода i нечистоти в1льно ст]кають, i вулиц] змива- 
ються частими дощами. Кафедральний костел221, так називаеться найвищий 
[собор], розташований на п]вденному краю м кта, е довгим та гарним. Кр]м 
того, це м]сто прикрашають чотири параф1яльних костели, що мають с]м ви- 
соких i гострих веж, а також мають гарш дахи, покрит] м1ддю i свинцем, а на 
верху прикрашен] золотом. Вежа костелу святого Петра увшчана позолоче- 
ною короною з 1мператорським та м]ським гербами. Також свят] м кц я  вир]з- 
няються вс1ляким оздобленням та прикрасами. М1ж цими п ’ятьма костелами 
базилика преславншо! д]ви Мари е найвеличн]шою. [Любек] мае також два 
монастиря, один — ордена домшжанщв222, ]нший — св. Франциска223, а також 
шпиталь Святого Духа224. М кто сильно укршлене вежами, стшами i ровами 
з водою. Дв] довгих та широких вулиц] пробпають через м]сто, вздовж яких 
прямо здшмаються будинки, побудован] з цегли i оздоблен] дуже гарними i 
р]зноман]тними прикрасами. 1х перетинають iH0 i вулиц]. [Тут] можна поба- 
чити базар, день у день наповнений рибою i м ’ясом й шшим необх1дним. Р1ка 
БаГу]зор225 спочатку тече з п1вноч] на п]вдень, а пот1м на зах1д. Перед мктом 
тече в протилежному напрямку - з пшдня на п!вн!ч — ржа Травус226 i сильною 
течкю  впадае в море. Ц]ею ржою мал] корабл] з моря пщходять до Любека, 
упритул до стш; але велик] корабл] (що вмщують вантаж у 250 воз]в) стоять на 
морському берез] i через глибину не можуть на дв] мил] наблизитися до м]ста. 
У минулому 1492 роц] епископ Теодорик, родом ]з ГамбурГа227, коли отримав 
в Рим] пщтведження, став 25-м епископом Любека i тепер за Божою милктю 
славно його займае. Я вир]шив опускати iH0 i визначш м]сця м]ста, за винят
ком цих переваг, через розлогкть письмових свщчень i !хню розм атсть.
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[Nissa]
Nissa228 Slesie insignis urbs229, episcopalis sedes ad Nissam fluvium230 sita a quo 

denominationem accepit, variis edficijs ornata e[st]. Slesia aut[em] a principio vaste 
silve Hircinie231 (apud grecos et latinos scriptores celebrate232) porcio, ut tota plana ita 
et nemorosa fuit, sed temporibus processu sparsim villis habitari cepta. Ubi aut[em] 
fide[m] [christ]ianam incole amplexi sunt constitutis oppidis ad mitiorem e[st] cultum 
redacta. Qua[m] Odera fluvi[us]233 celebratissimus per medium totam perlabit[ur], et 
Olsa234 Nissa235 Ola236 Lissa237 Barusio238 Latto[ris]239 rivo Bobro240 et aliis fluminibus 
auctus, Marchia[m] Brandeburgensem241 permeans in mare Germanicu[m]242 apud 
Stetinu[m]243 undosus exonerat[ur]. Latitudo eius triu[m] quide[m], sed longitudo 
novem die[is] itinere a limitibus Hungarie usque in Marchiam Brandeburgensem 
extendit. Primus eius episcopatus sedes Sinogrovie244 Wartenbergen[sis] districtus245 
fuit. Et inde Ritzinum territorij Bregen[tur] e[pisco]palis kathedra e[st] delecta246 
Kazimirus aut[em] illius nominis primus rex Polonie ubi regia stirps masculina 
defecit a monasterio Gallie Cluaniacen[sis]247, ubi monachus fuit papa dispensante 
ad regnum Polonie assumptus denariam sancti Petri viritim sive per capita in regno 
suo idcirco exigendum et Romam mittendum instituit248. Et sedem e[pisco]palem 
Vratislaviam249 transferri curavit, que nunc e[st] (uti p[er]misimus) omniu[m] 
Slesie civitatum non minus ampla et opulenta q[ae] populosa et edibus et templis 
ornavissima. Eius antistes nunc e[st] doctor Johannes Rott de Wending250 Eisten251 
diocesis olim imperialis prothonotarius et in cu[m] statu[m] brevi multa industria 
reduxisse fertur ut centum annis preteritis non fuerit mensa episcopalis fructuosior 
et structuris ornatior. Provincia i[p]sa frumenti ferax et piscosa, carnibus ferinis 
et volucribus habunda[n]s. Preter Vratislavias insignia loca sunt. Hec urbs Nissa 
episcopalis sedes, Glogovia Maior252 Legnitz253 Oppel254 Swedenitz255 Testhen256 
Olsna257 Franckenstein258 Monsterberg259 Saganum260 Brega261. Monasteria complura 
in signis structure. Provi[n]cia ip[s]a regi Bohemie subiecta qua[m] ab imp[er]io i[n] 
feudu[m] recognoscit262, multi antea duces et p[ri]ncipes hereditarij ip[s]as no[n] 
tota possideru[n]t q[ue] vastaru[n]t et impacata[m] reddideru[n]t q[ue] p[ro]pter 
ce[n]suu[m] exiguitate[m] ducalem statum ducere nequiveru[n]t, rapacitati 
iccirco dediti. Nunc vero e[st] ad paucos redacta alijs stirpibus morte sublatis. Qui 
non parum opibus et munitis oppidis florent. Cultus divinus per Slesia[m] longe 
plurim[us]. Te[m]plaq[ue] totius orbis sacerdotalibus et aliis ornamentis et structuris 
honorificentissima. Status ecclesiasticus et seculariu[m] et religioso[ris] utriusq[ue] 
sexus numerosus [et] disciplinat[us], populus facundus et humanus, [et] devotioni 
sup[ra] omnes germanie incolas deditissimus. Nobilitas e[st] plurima ad arma 
aspira[n]s [et] Martis amatrix263.
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[^иса]
Ниса228 — чудове м]сто Сшези229, епископська садиба, розташоване на 

р. Ниса230, вщ яко! отримало свою назву; прикрашене р]зноман]тними будь 
влями. Сшезш ж, яка в1д самого початку була частиною пустельного Герцин- 
ського л]су231 (прославленого грецькими i латинськими письменниками)232, 
була як р]внинною, так i л]систою, але з часом заповнилась розкиданими се
лами. Коли ж жител] прийняли християнську в]ру i побудували м]ста, [Сше- 
з1я] поступово стала цив1л]зованою. Шсля того, як  найв1дом1ша р]ка Одер233 
пробпае через центр вие! [обласи], i наповнюеться [водами] рж  Ольза234, 
Ниса235, Ола236, Л]сса237, Баруз1й238, Латор239, Бобр240, i перетинае Бранденбур- 
зьку Марку241, вона хвилясто вливаеться бшя Штет1ня243 у Н1мецьке море242. 
Широта ii [Сшези] дор]внюе трьом дням дороги, а довжина дев’ятьом — вона 
простягаеться в1д кордон1в Угорщини аж до Бранденбурзько! Марки. Перша 
ii [Сшези] епископська резиденцш була в СшоГрови244 Вартенберзько! окру
ги245. А попм  епископська кафедра стала в БреГентурськш окруз] в Ричиш246; 
Казимир же, перший цього ]меш король Польщ], п]сля того, як  корол]вство 
втратило нащадк1в по чолов]чш лши, був в1дкликаний папою з Клюншського 
монастиря247 Галл]!, де вш був монахом, до Польського корол1вства. Спону- 
каний [цим], Казимир постановив брати у своему корол1вств] з кожного чо- 
лов]ка або з голови денар]й св. Петра i в1дправляти до Риму248. I вш  потурбу- 
вався перенести епископську резиденцш  у Вроцлав249, який тепер (як ми вже 
згадували) з] вс1х м]ст Сшези е не менш великим, багатим та густонаселеним 
та надзвичайно прикрашений великими та малими храмами. Тепер його епи
скопом е доктор Ян Ротт ]з Венд]нГа250, який колись був ]мперським протоно- 
тар]усом дюцези в Айштеш251; як  передають, завдяки великому старанш в1н у 
короткий час дов1в його до такого стану, що навгть за сто минулих р о к в  епи- 
скопський престол не був настшьки прибутковий i прикрашений будинками. 
Сама область родюча зерном i багата на рибн] м]сця, на м ’ясо диких тварин та 
птах]в. Кр]м Вроцлава е iH0 i вщом] м]сця. Це м]сто Ниса — епископська ре
зиденцш, ГлоГовш Велика252, ЛеГнща253, Опель254, Сведен]ц255, Тестен256, Ольс- 
на257, Франкенштайн258, МонстерберГ259, ЗаГанум260, БреГа261. Багато монасти- 
р1в [мають] чудову архгтектуру. Сама область п1дпорядкована королю Богеми, 
яку в1н одержав як  феод вщ [Римсько!] 1мперп262; у минулому багато княз]в 
i дщичних володар]в не ст1льки волод1ли Сшез]ею, ск1льки ii спустошували, 
поширювали в н!й неспок]й i п1ддавали ii здирствам, оскшьки через недостат- 
Hi прибутки вони не могли тримати ii на р]вш свое! княжо! г1дност]. Зараз же е 
невелика кшьюсть [княз]вських род1в], оск1льки через смерть кшьюсть наща- 
дк]в зменшилась. Немало процв]тають вони в заможних i захищених м]стах. 
В]рування в Сшези е досить велике. I храми вие! земл] прикрашен] сакраль- 
ними й ]ншими прикрасами та скульптурою, i дуже вшановуються. Чернече i 
мирське дух]вництво обох статей численне i дисципл1новане, жител], красно- 
мовн] й осв]чен], перевершують побожшстю вс1х жител1в Н]меччини. Знать 
численна рветься до збро! i закохана в Марса263.
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Sexus mulieris venustus quide[m] [et] affabilis sed pudicus. Plebs rustica Polonici 
ydeomatis agrestibus laboribus dedidiose incumbens potationi e[st] plus dedita. Inde 
[et] domus [et] agri eoru[m] paru[m] culti sed neglecti, viles casas habitant. Agricole 
vero Alemani264 rus melius exercent et urbanius domos pro suo captu construnt. 
Sumptus multo leviori precio q[uam] finitimis provincijs co[n]parantur. Sed quod 
Slesie immensum aliquando detrimentu[m] afferet e[st] q[uo] censuus d[omi]ni et 
possessores265 percepta pro loci et possessoris qualitate, nonnula pecunia[ris] summa 
annuente superioritate et confirmante venditori annuu[m] censum in bonis suis 
inscribunt, que[m] ubi aliquot annis soluerint postea dare recusant. Inde rustici (ut 
inter contrahentes pactum fuit) aut censuris irretiunt[ur] ecclesiasticis aut pignora 
adimuntur, quod gravamen ipsi rustici ferre nequentes domos [et] agros deferentes 
aliorsum fugiunt, que loca sepe deserta relinquuntur. Ex hoc potissimu[m] capite 
Slesie maius indies nisi provideat[ur] suscipit detrimentu[m]. Provincia alioquin 
laude prosequenda. De[inde] ei potus cervisia. Vino ex Moravia aut Hungaria 
advecto utuntur, q[uis] q[ue] non nihil vini in Slesia apud Crosnam266 habetur 
quod pro maiori parte extra provincia[m] per Odera[m] in Prussiam267 et aliorsum 
deportatur. Preter pannos laneos exigui preci qui in Hungaria[m] deferunt[ur] 
et pisces in Moravia[m] delatos nihil extra Slesia[m] suis ex mercibus deportatur. 
Nimi[us] etia[m] et virginu[m] [et] mulieru[m] ornatus auri et gemmaru[m] et 
vestiu[m] cultus provincia[m] non paru[m] extenuant. Ne hec urbes inclite ac 
provincie (quaru[m] noticia tardius ad nos devenit) laude sua priventur eas in hoc 
opere in fine addicere libuit. Profecto libere urbes precipue lubicensis, si divitias, 
ordine[m] senatus, humanitate[m] moresq[ue] populi, maris portu[m] situ[m] et 
edificia perspicere velimus. Digne igit[ur] historia ac com[m]emoratione. Postremo 
si urbes plures q[ui]s adiu[n]gere velit dat[ur] eis equa potestas.
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Ж н оча стать дшсно чаpiвна i ^ ^ 1 1 ™ , але cоpом’язлива. Сшьсью жител1 
pозмовляють польською говipкою, лшивГ до польовия pобiт, в основному на- 
дають пepeвагу пиятищ. Ocь чому i будинки, i поля ix доглянуи мало i недба- 
ло; у злодеяния xалупаx живуть. Алемансью ж селяни264 кpащe поле обpобля- 
ють i м кью  будинки для себе будують. Поpiвняно з сус1дн1ми областями цши 
на витpати тут нижш. Але щодо Сiлeзii, то нeвимipниx збитк1в завдають iй 
пани i поcecоpи265, яю, бepучи чинш залежно в1д мГсця й особи поcecоpа, шс- 
ля отpимання пeвноi суми гpошeй за згодою i пiдтвepджeнням б1льш виcокоi 
влади, вiдpаxовують у cвоix маeткаx щоpiчний чинш вщ пpибутку пpодавця; 
шсля цього [щодавщ] дек1лька pокiв сплачують, а попм  в1дмовляються його 
давати. Згодом селяни (як був договip мГж к о ^ а ^ н т а м и )  потpапили в тенета 
цepковного осуду i були позбавлеш застави; оскшьки селяни не можуть тep- 
т т и  утиски, вони т1кають будь-куди вщ cвоix будинюв i полГв, i щ  мГсця час
то залишаються пустельними. Головним чином з ^ e i  пpичини С1лез1я щодня 
буде зазнавати збитк1в, якщо не вживе заxодiв. B 1ншому — ця область гщна 
поxвали. ДалГ ii [Сшези] напш — це пиво. Bони вживають вино, пpивeзeнe з 
Моpавп й Угоpщини, i тpоxи вино, виготовлене в Сiлeзii п1д Kpоcно266, але 
воно здеб1льшого вивозиться з ^ о в ^ ц и  Oдepом у Пpуcciю267 й iH0 i областГ. 
Oкpiм вовняниx тканин за низькою ц1ною, якГ ввозяться в Угоpщину, i pиби, 
що [eкcпоpтуeтьcя] в Моpавiю, н1якГ iH0 i товаpи не вивозяться за меж! Сшези. 
Oблаcть також не мало послаблюють надмipнi золотГ пpикpаcи i культ доpо- 
гоцГнного камГння та одягу дГвчат i ж1нок. Щоб в1домГ мГста й областГ (звГстки 
пpо якГ до нас надшшли занадто пГзно) не були позбавлеш cвоei поxвали, менГ 
заxотiлоcя ix додати напpикiнцi цiei пpацi. Дшсно, мГста [цГ] в1льнГ, особливо 
Любек, якби ми заxотiли уважно pоздивитиcя його багатство, поpядок, упpав- 
лшня, освГту i звичаi людей, моpcький поpт, pозташування i будГвлГ. Oтжe, 
ваpтий icтоpii, а також згадки. Hаpeштi, якщо xтоcь заxотiв би додати й iH0 rn  
багато мГст, йому надають piвнi можливостГ.
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Жоменшар1 
^ро корол1всшво ^олъща ша йо&о понашок

1... Sarmacie... —... Сармат,1я... Сармапя (лат. Sarmatia, пол. Sarmacja, шм. 
Sauromatia) — загальна назва для окреслення територи Схщно! ввропи. Згщ- 
но з уявою античних автор]в (Помпон]й Мела, Птолемей), займала територ1ю 
м1ж В]слою та Волгою (Mela Pomponius. De chorographia libri tres /  Ad librorum 
manu scriptorum fidem edidit notisque criticis instruxit Gustavus Parthey. — Berolini, 
1867. — P. 69; Lowmianski H. Sarmacja / /  SSS. — T. 5. — S. 62-70; Ulewicz T. 
Sarmacja. Studium z problematyki slowianskiej XV-XVI w. — Krakow, 1950). Гарт
ман Шедель мав щодо визначення меж Сармати свое уявлення. Див. вступну 
статтю до хрошки Шеделя. Необхщно також зауважити, що у даному випадку 
пщ словом “С арм атя” Шедель мае на уваз] Польське корол]вство.

2... de Boleslao (qui tercius Sarmacie rex existit)... —... про Болеслава, (який 
був третгм королем Сармати)... маеться на уваз] Болеслав Смшивий, Щед- 
рий (пол. Bolestaw Smiaty albo Szczodry). Народився в 1039 (за шшими дани- 
ми в 1043) р., син польського князя Казимира I Вщновителя (Монаха) (пол. 
Kazimierz IOdnowiciel) (роки життя — 1016-1058, правлшня — 1039-1058) i Доб- 
роГневи (пол. Dobroniega). Польський правитель в1д 1058 р., король вщ 1076 р. 
В1дняв угорський престол у короля Андр1я i вщдав його братов] останнього 
Бел], воював з чеським королем Вратиславом II через брата його Яромира, в 
1072 р. повернув ки!вський престол великому князев] Iзяслaвовi, вигнаному 
киянами, захопив на зворотньому шляху Галич. Сво!м розпутним життям i 
жорстокою повед]нкою щодо вищо! знай, як] об’едналися проти нього з духо
венством, викликав до себе загальну ненависть i п]сля вбивства за його нака
зом краювського епископа Сташслава був вигнаний з краши. Помер в 1082 р. 
у Каршти. (“Великая хроника”. — С. 74-75; Dtugossius I. — Liber III. — P. 247; 
Zakrzewski S. Boleslaw Smialy / /  Ksi^ga pami^tkowa Universytetu Lwowskiego. — 
Lwow, 1901; Wojciechowski T. Szkice historyczne jedenastego wieku. — Krakow, 
1904; Головко А. Б. Древняя Русь и Польша в политических взаимоотноше
ниях X — первой трети XIII вв. — К., 1988. — С. 48-50, 60-62, 126; Древняя 
Русь в свете зарубежных источников /  Под ред. Е. А. Мельниковой. — М., 
2000. — C. 358-378).

3... Mosthos... — ... Москва... Очевидно, тут друкарська помилка; повинно 
бути Moschos, тобто р. Москва. (Deresiewicz B. Przypisy. — S. 51). До реч], в 
шшому випадку Г. Шедель також згадуе похщну назву вщ топошма М ос
ква — “Moschavie” (“i[n] Ducatu[m] magni ducis Moschavie”), коли розпо- 
вщае про торивлю Любека (див. примгтку 212, а також: Тихомиров М. Н. 
Древняя Москва (X II-X V  вв.) / /  Вестник Академии наук СССР. — 1947. — 
№8. — С. 105-109).
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4... Thanaim... Танак... Танак (лат. Tanais) — ниш  p. Дон, яка впадае 
в Азовське моpe (Дворецкий И. X. — С. 759; Артамонов М. И. Сpeднeвeковыe 
поселения на нижнем Дону. — М. -Л ., 1935).

5... Dacos... —... даками... Даки (лат. Daci) — ^ у п а  пiвнiчно-фpакiйcькиx 
племен, яка займала тepитоpiю на пгвшч вщ Дунаю до Kаpпатcькиx гip. На за- 
xодi коpдоном була p. Тиса, на cxодi — p. Щут. У 106 p. iмпepатоpом Tpаяном 
була утвоpeна пpовiнцiя Дакш, яка у I I - I I I  ст. вxодила до складу Римcькоi 
iмпepii. Ниш  це головним чином Румун1я (Кругликова И. Т. Дакия в эпоxу 
pимcкой оккупации. — М., 1955. — С. 3 -5). Г. Шедель пщ “Dacos” , очевидно, 
pозумie pумунcькиx волоxiв.

6 ... Pannonos ... — ...паннонами ... Паннони (лат. Pannonii) — у давш часи 
^ у п а  iллipiйcькиx племен, п1вденною межею pозташування якиx були те
чи piк Дpави та Сави, а пгвшчною — Дунай. Згодом вони утвоpили pимcьку 
пpовiнцiю Iллipiк, яка у VIII ст. pоздiлилаcя надвое: BepxHifi Iллipiк став на- 
зиватися Далмащею, а Нижн1й Iллipiк, який займав заxiдну частину сучас- 
TOi Угоpщини, cxiдну частину Авcтpii i швшчну частину Сepбп та Xоpва- 
тii — Панношею (Колосовская Ю. К. Паннония в I - I I I  вeкаx. — М., 1973). 
Г. Шедель пщ “Pannonos” м и pозумiти угоpцiв, cepбiв, xоpватiв та авcтpiйцiв 
водночас (Pannonia Chorwacka //SSS. — T. 4. — Cz. 1. — S. 27; Москаленко А. E. 
Bозникновeниe и pазвитиe феодальный отношений у южный славян. Xоpваты 
и cepбы. — М., 1978. — С. 42; ^ и м и к а  62, 70).

7... Bohemos... — ... богемцями... Богемщ (лат. Bohemi,Boemi) — племена чexiв. 
(Cosmae Chronica Boem orum// Monumenta Germanica Historica. Scriptores. — 
Hannoverae, 1851. — T. IX (або у виданш “Fontes rerum Bohemicarum” (Praha, 
1874. — T. 2); Козьма Пражский. Чешская xpоника/ B c^rn  ст., ^ p .  и комм. 
T. Э. Санчука. — М., 1962; Dubravius Iohannes. Historia Boemica /  A .  Thoma 
Jordano Medico novis Genealogiarum, Episcoporum, Regum, Ducum, Catalogis, 
necessariis quinetiam Annotationibus sic ornate et illustarata, ut nunc demum edita 
dici possit. — Basileae: Apud Petrum Pernam, 1575; Regesta diplomatica nec non 
epistolaria Bohemiae et Moraviae/ Ed. C. J. Erben. — Pragae, 1855; Codex juris 
Bohemici /  Ed. H. Jirecek. — Pragae, 1867. — T. 1; Флоровский А. В. 4exH и вос
точные славяне. — Щ ага, 1935. — T. 1. — С. 4).

8... Moravos... - . . .  моравами... Моpави (лат. Moravi, Marahenses, Margi, 
Marahi, Maravi, Marvani) — племена, яю  д о ж и вали  на тepитоpii вздовж 
p. Моpава (Safarik P. Slovanske starozitnosti. — Praha, 1837. — S. 833; Держа
вин H. С. Славяне в дpeвноcти. — М., 1946. — С. 43; Poulik J. Staroslovanska 
Morava. — Brno, 1948; Poulik J. Jizni Morava, zem davnych Slovanft. — Brno, 
1948-1950; Wasilewski T. Morawiane / /  SSS. — T. 3. — Cz. 1. — S. 289-290; 
Нидерле Л. Славянские дpeвноcти /  ^ p .  с чеш. T. ^ в а л е в о й  и М. Хазано- 
ва. — М., 2000. — С. 129).

9... Schlesitas... -  ... смезцями... ^ г е з^  (лат. Slesitae) — племена, що населя
ли ^ T O p m ^  слов’янську область в вepxнiй та cepeднiй течи p. Oдpа — Сше- 
зГю. Див. також пpимiтку 229.
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10... Theutones... —... тевтонцями... Тевтони (лат. Teutoni, Teutones) — Hi- 
мецью племена, що спочатку жили на схщ в1д нижньо! Ельби i на датських 
островах. В останнш чверт] другого стор]ччя до н. е. вони вирушили з Ютлан- 
дського п]вострова на п]вдень, з ’едналися з к1мврами i зробили спробу осе- 
литися на римськ]й територи, тобто в Ш вшчнш Iтaлii. У 102 р. до н. е. були 
розбип в]йськами римського полководця Гая Марш при Аквах Секстквих. 
П]сля цього згадка про тевтонщв як племенах зникае (Jahn M. Der Wanderweg 
der Kimbern, Teutonen und Wandalen. — Mannus, 1932. — S. 150-157; Vries J. 
de. Kimbern und Teutonen / /  Festgabe K. Helm zum 80 Geburstag. — Tubingen, 
1951. — S. 7-24; Шаскольский И. П. Борьба Руси против крестоносной агрес
сии на берегах Балтики в X II-X III вв. — Л., 1978; Матузова В. Тевтонский 
орден и Северная Европа / /  Середньов]чна ввропа: погляд з кш щ  ХХ ст.: Ма- 
тер]али М1жнародно! науково! конференци. — Чершвщ, 2000. — С. 104-108). 
Тут Г. Шеделем вжито для позначення шмц1в.

11... Germanicum mare... —... Шмецьке море... Назва “Шмецьке море” (лат. 
Germanicum mare, пол. Morze Potnocne, шм. Nordsee) звичайно вщноситься для 
П]вн]чного (Шмецького) моря. (Дворецкий И. X. — С. 347). Г. Шедель, як  i 
М. Кузанський, Н]мецьким морем називае сучасне Балт]йське море. Див., зо
крема, карту М. Кузанського в обробщ Б. Ваповського (1508 p.): Alexandrowicz 
S. Rozwoj kartografii Wielkiego ksiкstwa Litewskiego od XV do polowyny XVIII w. 
/ /  Prace wydzialu filozoficzno-historycznego. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w 
Poznaniu. Seria historia. — Pozna^ 1971. — S. 24-25. До реч], нижче Шедель 
пи т е: “mare Baltheu[m] Germanicu[m] seu q[ue] Stagnu[m] vocant” (“Балтшсь- 
ке або Н1мецьке море, яке називають озером”). Див. також примику 173.

12... sinum Codanum... -  ... затока Кодан... Кодан (лат. Sinus Codanus, пол. 
Kodan, Battyk, н1м. Ostsee) — сучасне Балтшське море. Зображення Балтш- 
ського моря з надписом “Sinus Codanus” е на однш з карт (“Regni Daniae in 
quo sunt Ducatus Holsatia et Slesvicum Insulae, Daniae, Provinciae Jutia...”) атласа 
Й. Б. Гомана (Homann J. B. Grosser Atlas. — Nurnberg, 1737). Однак, Г. Шедель 
називае так Гданську затоку (Deresiewicz B. Przypisy. — S. 39, 45; Codanus Sinus 
/ /  SSS. — T. 1. — Cz. 2. — S. 274.).

13... Poloniam... —... Польщею... Польща (лат. Polonia, пол. Polska, шм. 
Polen) — держава у Схщнш в в р о т , яка виникла в К  ст. (История Польши: 
В 3-х т. — М., 1956. — Т. 1 /  Под ред. В. Д. Королюка; Historia Polski. — Warszawa, 
1957. — T. 1 — Cz. 1. Do polowy XV w. /  Pod red. H. Lowmianskiego; Зашкыь- 
няк Л. О., Крикун М. Г. !сторш Польщь — Льв]в, 2004).

14... Cracovia... - . . .  Кратв... Краков (лат. Cracovia, пол. Krakow, шм. Krakau) у 
XI-XVI ст. столиця Польсько! держави. Розташоване на т в д ш  краши, у верх- 
н т  течи В кли (GrabowskiA. Krakow i jego okolice. — Krakow, 1830; Macieszewski. 
Krakow// SG. — T. 4. — S. 587-604; Urbanczyk S., Zaki A., Bochnak A. Krakow / /  
SSS. — T. 2. — Cz. 2. — S. 507-513).

15... Minorem Poloniam... — ... Малою Польщею... Мала Польща, шакше Ма- 
лопольща (лат. Polonia Minor, пол. Matopolska) — кторична область в басей-
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Hi вepxньоi i cepeдньоi Bicли. Icтоpичний цeнтp — Kpакiв (Swiezawski E. S. 
Malopolska / /  SG. — T. 6. — S. 38-76; Gloger Z. Geografia historyczna dawnej 
Polski. — Krakow, 1900. — S. 170-171).

16... Posnania... — ... Познань... Познань (лат. Posnania, пол. Poznan) — мкто 
в ПольщГ, на p. Bаpта. B X -X I ст. Познань — одне з peзидeнцiй п о л ь с к и : 
князгв. (Poznan we wczesnym sredniowieczu /  Pod red. W. Hencel. — W roclaw- 
Warszawa, 1959-1961. — T. 1-3).

17... Gnesna... — ... ¥незно... Гнезно (лат. Gnesna, пол. Gniezno, Hniezno) — м к 
то в Польщь Bиникло бшя VIII ст., в IX ст. — rneprnrn тpeтинi X ст. — столиця 
Давньопольcькоi дepжави, з 1000 p. — столиця аpxkпиcкопcтва, до XIII ст. м к - 
це коpонацii польcькиx коpолiв (Balzer O. Stolice Polski 963 — 1138. — Lwow, 
1916; Hensel W. Najdawniejsze stolice Polski. — Warszawa, 1960).

18... Majorem... —... Великою [Польщею] ... Beлика Польща, шакше Be- 
ликопольща (лат. Polonia Maior, пол. Wielkopolska) — Технична назва однiei 
з областей Польщь Початково (IX -X I ст.) пгд Beликою Польщею pозумiлаcя 
тepитоpiя в баceйнаx pp. Bаpти та Нотець. Шзшше Beликою Польщею нази- 
валася тepитоpiя, яка межувала на заxодi з Сшезкю i Любушською землею, на 
твночГ з Помоp’ям, на cxодi з Kуявieю i М азовкю, на т в д ш  з Малою Поль
щею. Полггичним цeнтpом було Гнезно (Chlebowski B. Wielkopolska / /  SG. — 
T. 13. — S. 348-356; Gloger Z. Geografia historyczna dawnej Polski. — Krakow, 
1900. — S. 81-118).

19 A Craco aut[em] primo duce... — Bid першого князя Крака... ^ а к  — пepший 
л е ^ ш ^ н и й  князь, засновник мкта. Brneprne ^ о  нього написав B i^ eH rm  
^ д л у б к о . (Res gestae principum regum Poloniae per Vincentium (Kadlubkonem) 
saeculo XII et XIII enarratae; quibus accedit Cronicon polonorum per Dzierswam 
saeculi XIII scriptorem, composuitum. — Varsoviae, 1824. — T. 1. — P. 16-17; 
PotkanskiK. Krakow przed Piastam i// Rozprawy Akademii Umiej^tnosci. — Wydzial 
Historyczno-Filozoficzny. — Krakow, 1898. — T. 35. — S. 101-225; Samsonowicz 
A. Krak / /  SSS. — T. 1. — Cz. 2. — S. 506). На r o p ^ r a  icтоpичного кнування 
^ а к а  висловлюеться K. Ш ляський (Slaski K. W^tki historyczne w podaniach o 
pocz^tkach Polski. — Poznan, 1968. — S. 24).

20... usq[ue]...primi Boleslai... —... аж до Болеслава I... Болеслав I Xоpобpий, 
Beликий (Bolestaw I  Chrobry (Wielki) (966 або 967-1025) — польський князь 
вгд 992 p., син князя Мешка I (лат. Miecslaus, пол. Mieszko I) (бшя 960-992) 
та Дубpовки (пол. Dambrowka), доньки чеського князя Болеслава I розного  
(929-972). За його пpавлiння, коpдони дepжави займали тepитоpiю вгд Лаби 
до БалтГйського моpя, до Kаpпат i Угоpщини i вгд 4exii до Угоpщини. Пpи- 
еднав Помоp’я, Малопольщу, СглезГю, Моpавiю. Згодом покликаний cвоiм 
зятем Яpополком Oкаянним на допомогу до Kиeва, pушив на Bолинь, pоз- 
бив Яpоcлава на бepeгаx Буга, оволодГв ^ е в о м  i, замГсть того, щоб пepeдати 
владу Яpополковi, сам засГв в ньому pазом з поляками. Щ оте кияни, обуpe- 
Hi поведГнкою його дpужини, почали бити ix, i Болеслав змушений був утек- 
ти. Йому пpи цьому вдалося у^и м ати  за собою чepвeнcькi мГста. B 1000 p.
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вш урочисто приймав ]мператора Оттона III в Гнезш (Zakrzewski S. Boleslaw 
Chrobry -W ielki. — Warszawa — Krakow — Lwow, 1925; Grabski A. F. Boleslaw 
Chrobry. — Warszawa, 1966).

21... primi Ottonis Cesaris... —... Оттона I  Цезаря... Оттон Цезар, шакше 
Оттон I Великий (912-973), шмецький король вщ 936 р, герцог Саксони як 
Оттон II вщ 936 до 961 р., король Гтали вщ 952 р., ]мператор Священно! Рим- 
сько! ]мперп в1д 962 р. У вказаний Г. Шеделем час Оттон I Великий вже не м]г 
правити, оскшьки помер в 973 р. Швидше за все, Шедель сплутав правител]в. 
Очевидно, мова йде про Оттона III — короля Гтали та ]мператора Священно! 
Римсько! ]мпери в1д 983 до 1002 рр. Цей був сином Оттона II Рудого (973-983) 
та в]зантшсько! принцеси Феофани. В 983-991 рр. знаходився п1д реГентс
твом мати, а в 991-994 рр. — пщ реГентством бабки Адельгейди (Галл Ано
ним. — С. 33; Лот Ф. Последние Каролинги. — СПб., 2001. — С. 107-228).

22 Non is de quo in vita divi Stanislai dicemus. — Це не той [Болеслав], про яко
го ми будемо говорити, [розповщаючи] про святого Статслава. Мова йде про 
Болеслава I Смшивого, Щедрого. Про нього див. примику 2.

23 Na[m] ille nepos eius fuit, qui ex monacho, hui[us] Bohslai filio natus juerat. — 
... а той, що був його онуком i був народжений вгд його сина Болеслава, ченця. 
Тут, очевидно, помилка Г. Шеделя. Напевно, вш хот1в сказати наступне: “це 
не Болеслав II Щедрий (той, хто вбив св. Сташслава), а Болеслав I Хоробрий, 
коронований в 1025 р .”

24... Iste igit[ur] Bolesla[us] rege[m] Francie et Germanas gentes victrici manu 
infestabat. — Отже, цей Болеслав тривожив переможною рукою [меж]] коро
ля Франци i германських народiв. За часш правлшня Болеслава I (992-1025) 
у Франци правив Роберт II Благочестивий (996-1031). Болеслав з францу- 
зьким королем не воював (Lot F. fitudes sur le regne de Hugues Capet et la fin 
du Xe siele. — Paris, 1903.; Lot F. La fin du Monde Antique et le debut du Moyen 
age. — Paris, 1938).

25... foedus cu[m]Germanis et Gallis contraxit. — ... уклав мир з германцями та 
галлами... У й чш  1018 р. у мш л Будш иш  (район Лужиць) вщбулися перего
вори мгж Болеславом Хоробрим та ]мператором Генрком II (1014-1024). За 
пщписаним 30 с]чня 1018 р. договором Генр1х погодився передати Польщ] Лу
жиц] i видшив Болеславов] допом1жну шеренгу з 300 воШ в для учаси в кампа- 
Hii на Сход]. Вш же, мабуть, допомп польському королев] залучити до походу 
на Русь 500 угорських лицар]в. Будш инський догов]р поклав кшець крово
пролитий 15-р]чнш в!йн! Польщ] i Н]меччини. Ц]ею же угодою фактично 
був роз]рваний русько-н]мецький союз проти Польщ], що вщкривало перед 
Болеславом Хоробрим i його оточенням широк] можливост] для втручання в 
справи схщнослов’янсько! держави (Головко А. Б. — С. 26). Пщ галлами тут 
маються на уваз] французи.

26 Que[m] illustris dux summis honoribus in Posna[niа] suscepit. — Biдомий князь 
[Болеслав] прийняв його в Познат з вищими почестями. Тут Г. Шедель поми- 
ляеться. Насправд], Болеслав I Хоробрий прийняв Оттона III (983-1002) не
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в Познаш, а у Гнезно, куди O rron III пpибув у бepeзнi 1000 p. пгд видом па
ломника, щоб вклонитися останкам св. Адальбepта (по-польськи Wojciecha). 
Orгон III, виявляючи особливу повагу до Болеслава I, подаpував йому цвяx з 
xpecта, на якому шбито був pозiп’ятий Xpиcтоc, та спис св. Мавpикiя. 3i свого 
боку, князь подаpував Orгоновi III pам’я св. Адальбepта (Галл Аноним. — С. 34; 
див. ^ и м и к у  31). Гнезненський з ’iзд був актом величезного полгшчного й 
цepковного значения. BiH змщнив мiжнаpоднi позицii Польcькоi дepжави. 
Пгд час зуcтpiчi cтоpони домовилися щ о  те, що Польща увшде до складу “уш- 
вepcальноi xpиcтиянcькоi iмпepii” . ПодГбне включения заxiдноcлов’янcькоi 
кpаiни в бшьш значне дepжавнe утвоpeння, як це не паpадокcально, було ви- 
ггдне польському двоpовi, тому що, за задумом Orгона III i його найближ- 
чого cоpатника pимcького папи Сiльвecтpа II (999-1003), Польща повинна 
була стати piвнопpавною з ГгалГею, Шмеччиною i Фpанцieю в складГ нового 
дepжавного утвоpeння (Ludat H. An Elbe und Oder um das Jahr 100. — Koln — 
Wien, 1971; Kossman O. Deutschland und Polen um  das Jahr 1000// Zeitschrift fur 
Ostforschung. — 1972. — №21. Королюк В. Д. O последнем пepиодe д ав л ен и я  
Болеслава Xpабpого / /  Славяне и восточные pоманцы в эпоxу pаннeго cpeднe- 
вековья. — М., 1985. — С. 115).

27... sericas lanas, muriceasque vestes, auro argentoq[ue] decoratas, p[er] via[m], 
qua Cesar iturus fuerat, prosterni iussit. —... вш наказав вистелити шлях, яким по
винен був т и  Цезар, шовковими, вовняними тканинами i пурпуровим одягом, ши- 
тим золотом i cрiблом. Tpоxи дивним виглядае це повщомлення Г. Шеделя. За 
Галлом Аношмом, ди вгдбувались дещо шшим чином. BiH пише: “Beликi дива 
пpиготував вш [Болеслав] з нагоди пpибутгя iмпepатоpа: наcампepeд вш ви- 
шукував piзноманiтнi (за озбpоeнням) полки pицаpiв, попм — на великш piв- 
ниш  — князГв, що стояли шби у виглядГ xоpу; окpeмi полки вiдpiзнялиcя один 
вгд одного одягом piзноманiтного кольоpу. I весь цей cтpокатий одяг коштував 
зовсГм не дешево, бо там було зiбpано все найбшьш коштовне, що тшьки мож
на було знайти в якого-небудь наpоду. Адже за часгв Болеслава всГ pицаpi i всГ 
пpидвоpнi дами носили платтп, а не вовняний i лляний одяг. I весь xугpяний 
одяг, навпъ доpогий, i якщо вш був зовсгм новий, не носили щ и  його двоpi без 
пщкладки з доpогоi тканини i без паpчi” (Галл Аноним. — С. 33-34).

28 Illic magnificis splendidissimisque convivijs ac the[a]tris ceterisq[ue] cerimonijs 
Cesarem venerabatur ut nulla quam aurea illic forent suppellectilia, que post quoslibet 
cibos in pruteos, quorum fundi nemo certus fuerat, deijci ac deperdi iubebat. — Тут 
[у Познаш], Цезаря вшановували чудовими i блискучими бенкетами, а також 
дшствами i церемотями; i [с^ави] подавалися лише на золотому поcудi, я к  т- 
сля кожноИтрапези наказано було викидати в бездонтями i знищувати. З метою 
поpiвняння наведемо цитату з Галла Анонгма: “По заюнченню бенкета вш на
казав виночepпiям i стольникам зiбpати cpiбний i золотий посуд (дepeв’яного 
посуду там не було), як-от чашГ, куби, чашки, полумиски i pоги з уcix столГв 
тpидeнного бенкету i подаpував усе це iмпepатоpу в знак cвоei шани, але не в 
якосл  княжого подаpунка” (Галл Аноним. — С. 33-34).

55



29... vetusta Sarmatica historia... — ... стара Сарматська кторш... — джерело 
не з’ясоване.

30 Eu[m]... regalisceptro ac dyademate exornavit... — ... вт нагородив його коро- 
лiвcьким берлом i поклав на нього дiадему... Однак намагання Болеслава I стати 
королем заюнчилися невдачею: папа начебто не дав згоду на надання йому 
корол]всько! корони. За п]зн]шою традиц]ею, папа згоду дав, але виготовлену 
для Болеслава в Рим] корону в силу полгтичних обставин в1н 1001 р. вщдав 
угорському князев] Iштвaновi (Стефанов]) I, який був королем до 1038 р. Ця 
корона разом з тзш ш и м  додатком до не! в]зантшського походження експо- 
нуеться в Нацюнальному музе! в Будапешт]. Щкаво, що, на в1дм]ну в1д Г. Ш е
деля, мерзебурзький епископ Тпмар, описуючи Гнезненську зустр]ч Оттона
III i Болеслава I Хороброго, з прикрктю писав про ii результата: “Нехай бог 
простить ]мператоров] те, що вш зробив слугу [Болеслава] паном” (Thietmari 
Chronicon / /  Monumenta Poloniae Historica. — Lwow, 1864. — Т. 2. — Liber 8. — 
P. 311-312; Головко А. Б. — С. 16).

31... divi Adalberti... —... святого Адальберта... Адальберт (лат. Adalberust, 
чес. Vojtech, пол. Wojciech) (бшя 955-997) — каношчне ]м’я празького епис
копа Войтеха. Вш походив з династи Славникович]в, яка правила в другш 
половин] Х ст. у Зл]чанському княз]вств] у Чех]!. Чеський князь Болеслав II 
винищив рщ Славникович]в, вдалося врятуватися лише Войтехов] та його 
брату Рад1мов] (пол. Radzim), оскшьки вони у той час перебували поза ме
жами Зл]чанського i Празького княз1вств. Войтех потрапив до Рима у 982 р., 
т с л я  дворазового зайняття ним посади празького епископа, яку залишив на 
знак свое! незгоди з церковною полгтикою чеського князя. У Рим] Войтех 
зблизився з Оттоном III, а 989 р. звщти прибув до Польщ] на запрошення 
Болеслава I Хороброго. Останнш пщтримав його нам]р охрестити язичник]в 
прусов. 997 р., на самому початку ще! м ки , в як1й брав участь i Рад1м, вш 
загинув на прусськ]й земл]. Болеслав I викупив у прусс1в його тшо на вагу 
золота й урочисто поховав у Гнезненському собор]. Через два роки по цьому 
Войтех за наполяганням Болеслава I й польсько! церкви був канон]зований. 
Польща таким чином отримала свого першого християнського мученика. 
Згодом вш став вважатися патроном польсько! римо-католицько! церкви i 
польського народу (Галл Аноним. — С. 33-35; Козьма Пражский. — С. 65, 75, 
90 i passim; Vita S. Adalberti/ /  Monumenta Poloniae Historica. — Krakow, 1864. — 
T. 1. — P. 3-110; Karwasinska S. W ojciech-Adalbert// Hagiografia Polska. Slownik 
bio-bibliograficzny. — Poznan, 1973. — T. 2. — S. 572-589)

32 ...Pruteni... — ...прусси... Прусси (лат. Pruteni, пол. Prusowie, шм. 
PreuBen) — група племен, як] населяли швденне узбережжя Балтшського 
моря мгж нижньою теч]ею р]к В]сла та Неман. Найменування прусси зга- 
дуеться з IX ст. В XIII ст. були завойоваш Тевтонським орденом (Vojgt J. 
Geschichte Preussens. — Konigsberg, 1827-1839. — T. 1 -9 ; Ловмяньский Г. 
Роль рыцарских орденов в Прибалтике (XIII-XIV) / /  Польша и Русь. Черты 
общности и своеобразия в историческом развитии Руси и Польши X II-X IV
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вв. — М., 1974. — С. 67-79. Масан О. Становище прусько-ятвязького насе
ления в держав] Шмецького ордену в X II-X V  ст. / /  Середньов]чна бвропа: 
погляд з кш щ  ХХ ст.: Матер]али М1жнародно! науково! конференци. — Че- 
рн]вц], 2000. — С. 95-100).

33 Jamque aucto regni imperio usque ad annos salutis nostre MCCCC aut paulo 
antea, rex Polonie, du[m] absq[ue]prole discessisset. — Перед 1400 роком вiд на
шого спастня або трохи ратше король Польщi, значно розширивши межi своеН 
влади, помер, незалишивши спадкоемця. Г. Шедель, очевидно, мае на уваз] поль- 
ського короля Людовжа (пол. Ludwik Wqgierski) (1370-1382), який був вод- 
ночас угорським королем Лайошем I Анжуйським (1342-1382). Народився в 
1326 р., був сином угорського короля Карла-Роберта (пол. Karola Roberta) та 
близавети (пол. Elzbiety), сестри польського короля Казимира Великого. Шс- 
ля смерп останнього, як  син сестри “бездгтного” короля, отримав польську 
корону. Цей правитель не залишив т с л я  себе сина. Тому по його смерп поль- 
ський трон обшняла його донька Ядвпа (1384 — 1399) (Dqbrowski J. Ostatnie 
lata Ludwika Wielkiego 1370-1382. — Warszawa, 1918).

34... dux, qui Lituanis ac Russie presidebat, in rege[m] electus fait, [qui] ydola 
antea coluit. — ... князь, який управляв Литвою i Руссю, та перед тим поклоня- 
вся iдолам, був обраний королем [Польщ]]. Мова йде про польського короля 
Владислава ЯГайла (пол. Wtadystaw Jagietto) (роки правлшня — 1386-1434), 
сина великого князя литовського ОльГерда (1345-1377) та Юл]анни, до- 
ньки тверського князя Олександра. Виконуючи один ]з пунклв Кревсько! 
yHii, Владислав ЯГайло в 1386 р. охрестився сам i 1387 р. охрестив Велике 
княз]вство Литовське (Gotqbiowski L. Dzieje Polski za Wladyslawa Jagielly i 
Wladyslawa III. — Warsawa, 1846. — T. 1; Смирнов М. П. ЯГайло-Яков-Вла- 
дислав и первое соединение Литвы с Польшею. — Одесса, 1868. — Ч. 1.; 
Prochaska A. Dlzugosz o Elzbiecie, trzeciej zonie Jagielly. — Lwow, 1876; 
Prochaska A. Krol Wladyslaw Jagiello. — Krakow, 1908. — T. 1-2 ; Kosman M. 
Wladyslaw Jagiello. — Warszawa, 1968).

35 Itaq[ue] Lituanos ac Russitas ad regnu[m] Sarmaciae sic adiunxit, ut non nisi 
abs[que] certa conditione, dissolvipossint. — Тож вш приеднав литовщв iруситв до 
королiвcтва Сармати, з тим, щоб вони не могли розiрвати союз, за винятком 
певних умов. Очевидно, Г. Шедель мае на уваз] умови Кревсько! yHii 1385 р. 
(Monumenta medii aevi historica res gesras Poloniae illustrantia. — Cracoviae, 
1876. — T. 2. Codex epistolaris saeculi decimi qiunti. — №3).

36 Is ergo illustrissim[us] princeps Prutenos, maritimas Germanie gentes, sevissimo 
bello sub iugu[m] duxit, ac imperiu[m] amplius exte[n]dit. — Цей славнозвкний 
князь [в наслщок] найжорстокжог вшни нав’язав свое панування пруссам, ге- 
рманським морським племенам, [таким чином] розширивши свою владу. Поль- 
сью корол] вели вшну з Тевтонським орденом. Тут йдеться про Велику вшну 
1409 — 1411 pp. i Тринадцятир]чну (1454 — 1466) вшну (Gorski K. Pokoj torunski 
1466 roku i jego znaczenie dla Polski. — Warszawa, 1966).

37 ...Dantiscum... —... Данцк... Сучасне мшто i порт в Польш] Гданськ (лат.
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Dantiscum, пол. Gnansk, шм. Danzig) знаxодитьcя бшя впадшня Bicли в Балтш- 
ське моpe, на бepeзi Г д а н с ь к  затоки. B пиceмниx джepeлаx Гданськ впepшe 
згадуеться вгд 997 p. B X -X III ст. вш — ц е н ^  Сxiдно-Помоpcького князГв- 
ства, pазом з яким в 1308 p. був заxоплeний Teвтонcьким оpдeном. B 1454 p. в 
peзультатi повстання гоpодян був звшьнений вгд влади Opдeну i пpиeднаний 
(за Tоpуньcьким миpом 1466 p.) до Польщь B XV-XVII ст. Гданськ — значний 
цeнтp польcькоi зовн т т ньо’!’ тоpгiвлi. B cepeдньовiчниx докумeнтаx записа- 
ний як Gdanceh, Gdancek, Gdansk, Gydanyzc, Danzk, Dancek, Danzik, Gedanum, 
Dantiscum (Ksiqdz Fankidejski. Gdansk / /  SG. — T. 2. — S. 513-532; Simson P. 
Geschichte der Stadt Danzig. — Danzig, 1913-1918. — T. 1-4; Stankiewicz J., 
Szermer B. Gdansk. — Warszawa, 1965).

38 ... Thuronia... —... Туротя ... Сучасне мГсто Tоpунь (лат. Torunium, 
пол. Torun, шм. Thorn) на p. Bicra. Збepeглиcь pуiни замку xpecтоноc- 
щв (X III-XIV  ст.; зpуйнований гоpодянами в 1454 p.), фpаГмeнти мicькиx 
у ^ о л е н ь  (XIV-XV ст.), готична pатуша (XIII-XVII ст.), костели св. Яна 
(XIII-XV  ст.) та св. Якуба (поч. XIV-XV ст.). Батьювщина Миколая ^ ^ p -  
ника. B cepeдньовiчниx докумeнтаx названий Thorun, Thoton, Torun, Torunium 
(Ks. R. Frydrychowicz. Torun / /  SG. — T. 12. — S. 411-429; Gqsiorowsky M. I. 
Torun. — Warszawa, 1963).

39 ... arx Marieburgum... — ... фортеця Maрieнбурr... Сучасне польське мГс- 
то Мальбоpк (лат. Marieburgum, пол. Malbork, шм. Marienburg) в дельта Bicra. 
Заснований пгд назвою МаpieнбуpГ бшя замку, закладеного Teвтонcьким оp- 
деном в 1274 p. на cxiдному бepeзi p. Ногат. B 1276 p. отpимав мГське пpаво. Biд 
1309 p. peзидeнцiя великого м а й с ^ а  Teвтонcького оpдeна. За Tоpуньcьким 
миpом 1466 p. пepeйшов до Польщь Збepiгcя cтаpий замок маГicтpiв Teвтон- 
ського оpдeна. B cepeдньовiчниx докумeнтаx — castrum S. Mariae, Margenborg, 
Marynburgh, Merginburg, Marienborch, Mergenburg, Marienburgk, Mergenborch, 
Mariaeburgum (FrydrychowiczK. Malbork / /  SG. — T. 5. — S. 943-958; Guerquin B. 
Zamek w Malborku. — Warszawa, 1960).

40 ... infestante tamen Tartarorum et Turcho[rum]perfidissima gente, magnu[m] 
toti Sarmacie damnu[m] illatu[m] est. — ...вшни з нaйвiроломнiшим плем’ям  та
тар i туртв нанесли шкоду всш Сарматп. Oчeвидно, маються на увазГ, татаpcь- 
ю  напади на землГ Польського коpолiвcтва, зощ ема на укpаiнcькi (Дзира Я. I. 
Tатаpо-туpeцькi напади на Ущашу XIV-XVI ст. за xpонiками Бeльcькиx 
та Стpийковcького / /  У ^ а ш ^ к ^ й  icтоpико-гeогpафiчний збipник. — K., 
1971. — Bип. 8. — С. 83-102; Хорошкевич А. Л. Русь и ^ ы ш . Oт союза к  пpоти- 
востоянию: конец XV — начало XVI в. — М., 2001).

41...postRussiam — за Руссю... Русь (лат. Rusia, Russia, Ruscia, Ruzia, Ruthenia, 
пол. Rus, шм. Rufiland) — ^ T O p ^ m  земля, яка на момент написания xpонiки 
Шеделем в XV ст. являла собою Руське воеводство i складалася Гз Львiвcькоi з 
повГтом, Галицькоi, Пepeмишльcькоi i Сяноцькоi земель. Biд кш ця XV ст. до 
початку XVI ст. до нього належала i Xолмcька земля (Крикун М. Земсью уpяди 
на укpаiнcькиx зeмляx у XV-XVIII cтолiттяx / /  Записки наукового товаpиcтва
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]м. Шевченка. — Льв1в, 1994. — T. CCXXVIII. Прац] кторично-фш ософсько! 
секцп. — С. 88-93).

42... Podolia[m]... —... Подмлям... Подшля (лат. Podolia, пол. Podole) — 
кторична область, яка в першш половин] XV ст. займала межир]ччя Стрипи, 
Дшстра, П]вденного Бугу, Рос] та Дншра. В1д 1434 р. Под1льська земля була 
роздшена на дв] частини (кордон проходив по р. Мурафа). Захщна частина 
становила Под1льське воеводство i охоплювала Кам’янецький, Скальський, 
Смотрицький, ЧевоноГродський, Бакотський, Летичевський, а згодом Хме- 
льницький та Р]вський повгти. Сх1дна частина — Браславський, Вшницький 
i Соколецький пов]ти — входила до складу Волинсько! земл] Великого кня- 
з1вства Литовського (Быецька О. В. Подшля на злам] XIV-XV с.: до витоюв 
формування вторично! област]. — Одеса, 2004).

43 ... terra... tota exusta et in solitudine posita e[st]... —... земля... вся пусте- 
льна i спустошена... Це дшсно правдива шформащя на 1492 р. Як свщчить 
польський люстратор, який здшснював опис подшьських замков Кам’янця, 
Смотрича та Скали у 1494 р., на П одш и б1ля Летичева були татари i вш нав]ть 
не наважився туди !хати “через страх вщ татар” (“propter thartarorum timorem”) 
(Опис подшьських замков, 1494 р. /  Упор. М. Грушевський / /  Записки науко- 
вого товариства ]м. Шевченка. — Льв1в, 1895. — Т. VII. — С. 1-18).

44... terra ... qu[amv]is fertilissima sit ... et melle tota redolens... —... земля... 
дуже родюча... i пахне медом ... Про те, що Подшля родюча земля та багата 
медом, повщомляв, наприклад, польський хрошст XVI ст. Мацей Меховсь- 
кий: “це е найродючш а земля, багатюща хибом та медом” (Меховский М. 
Трактат о двух Сарматиях/ Введ., пер. и коммен. С. А. Аннинского. — М. -Л ., 
1936. — С. 173). Ян Длугош писав, що Подшля багате молоком, медом та ху
добою (D tugossius I. — P. 247). !талшський гумашст XVI ст. Джованш Ботеро 
повщомляв: “Подшля мае досить сол], яку беруть в одному озер], також до- 
машшх та диких коней, меду, воску, вол]в та всшяких достатков у харчуванш” 
(Мицик Ю. А. !сторико-географ]чний опис Украши у твор] гталшського гу- 
машста ХУ! ст. Джованш Ботеро / /  !сторичш дослщження. Вичизняна ]сто- 
р1я. — Вип. 8. — К., 1982. — С. 32).

45... Herciniu[m] ... nemus... —... Герцинський... лк ... Герцинський л к  (лат. 
Hercynia silva, Hercynia nemus, пол. Las hercynski) — загальна середньов]чна на- 
зва лк1в, як] тягнулися в1д витоюв Дуная до Карпат, тобто вщ Шварцвальда 
до Карпат. Назва Hercynia silva була вщома ще в давш часи, зокрема ii згадуе 
Г. Ю. Цезар) (Цезарь Г. Ю. Галльская война// Записки Юлия Цезаря/ Пер. с 
коммент. М. М. Покровского. — М., 1999. — Кн. VI, 24. 25. — С. 120-121; 
Kromer M. Polska czyli o polozeniu, obyczajach, urz^dach I Rzeczypospolitej 
Krolestwa Polskiego ... /  Przelozyl z lacinskiego W. Syrokomla. — Wilno, 1853. — 
S. 1). Л к  зображено також на середньов]чних картах. Див., зокрема, карту 
М. Кузанського “Польща, Угорщина, Чехш” (1460 р.) (Кордт В. Материалы 
по истории русской картографии. — К., 1899. — Вып. 1. — Карта 2). Про Гер
цинський л к  див. також: Hercynia / /  SG. — T. 3. — S. 60; див. примику 232.
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46 ... inLituania[m]... — ... до... Литви... Ниш Литва (лат. Lituania, лит. Lietuva, 
пол. Litwa) pозташована в басейш p ^  Н1ман i Двша (Даугава). B XV ст. вклю
чала в себе землГ Латви, Ecтонii, Бiлоpуci та Укpаiна (Любавский М. Oблаcтноe 
деление и местное убавлен ие Литовcко-pуccкого гоcудаpcтва ко вpeмeни 
издания пepвого литовского статута. — М., 1882; Пашуто В. Т. Oбpазованиe 
Литовcко-pуccкого гоcудаpcтва. — М., 1959).

47 ... in Scithia(m)... — до...Стфи... СюфГя (лат. Scythia, пол. Scytia) — 
тepитоpiя, яку населяли сюфи, що д о ж и вали  в степовш i частково лкосте- 
повш зош cучаcноi Укpаiни — мгж Доном i Дунаем, включаючи степовий 
^ и м  в V II-III  ст. до н. е. Належали до пiвнiчно-cxiдниx ipаномовниx наpо- 
д1в. Bони cтвоpили велике полггичне об’еднання — Сюфську дepжаву — яка, 
очолювана цаpeм, кнувала в1д V ст. до. н. е. до III ст. н. е. (Геродот. Иcтоpия 
в девяти книгаx /  Пep. и щ имеч. Г. А. Стpатановcкого; под общ. peд. С. Л. 
Утченко. — Л., 1972; Геродота, туpiйця з Галiкаpнаcа “Icтоpiй” книг деять, що 
ix називають музами /  ^ p . ,  пepeдм. та пpим. А. O. Бшецького. — K., 1993; 
Петрук В. Beлика СюфГя — Oукpаiна. — K., 2001).

48 Ta[n]tis brachijs regione[m] illam totam divagatur fera[rum] maximos educe[n]s 
greges. — У  цш облacтi, що мае велику киьшсть вiдгaлужень [лка], водяться 
велит табуни диких тварин. Це дшсно щ авдива iнфоpмацiя. Як повщомляе 
лггопис, на тepитоpii сучасного Kам’янця-Подiльcького в cepeдинi XIV ст. 
водились олеш: “И ловячи в ловex пpигодилоcя имъ, каако оугонили мно
го олениии в тот оcтpов, где ныне Kамeнeцьcкоe место лежить” (Летопись 
Beликиx князей Литовcкиx /  Изд. А. Н. Попов. Oттиcк из I книги Учёныx 
записок, издаваемые Bтоpым Oтдeлeниeм Импepатоpcкой Академии наук. -  
СПб., 1854. — С. 18). Щ о  олешв, зубpiв, дикиx коней i олешв що водились 
туг XVI ст., видно з щ а щ  М та л о н а  Литвина та з повщомлення Яна Замой- 
ського (Михалон Литвин. O нpаваx татаp, литовцев и московитов// Мему- 
аpы, относящиеся к  иcтоpии Южной Руси/ Под peд. B. Антоновича. — K., 
1890. — Bып. 1. (XVI). — С. 6; Archiwum Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana 
Wielkiego Koronnego. -  Warszawa, 1904. — T. 1. 1553-1579. — S. 14). Щ о  ди- 
киx зубpiв (“dzikich zubrow”) писав також баpcький cтаpоcта Бepнаpд Щ етвич 
(УкраИнський степовий коpдон в cep. XVI ст. (спогади баpcького cтаpоcти Бep- 
наpда Пpeтвича)/ Упоp. O. в . Мальченко. — 3апоpiжжя-Kиiв, 1997. — С. 24). 
Чepeз сто pокiв пГзнГше пpо piзноманiтну i велику к1лькГсть дичини згадував 
Г. Л. де Боплан (БопланГ. Л. де O rn^  У кpаiн и . — K., 1990. — С. 84-93). Дмит- 
pо Kатнeмиp, пepу якого належить “Oпиc Молдови” (“Descrierea Moldovei”) 
в пepшiй чвepтi XVIII ст. писав: “на обоx бepeгаx Днicтpа 1нодГ зуcтpiчаютьcя 
дикГ буйволи-туpи, але, здаеться, вони не тутешнГ, а ^ м о д я т а  Гз Под1лля та 
з Tатаpcькоi землГ чepeз Днicтep” (Бырня П. Сельские поселения Молдавии 
XV-XVII ст. — Kишeнeв, 1969. — С. 176).

49 In ea vero silve parte qua[e] septentrionalio[r] est, bissontes fert: que ferox ac 
immanis bellua est humanum genus maxime odiens, ad vescendum quide[m] maxime 
conveniens. — У  твтчтй частиш л к у  водяться бiзони — лютi i величезт звiрi,
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що ненавидять людськийрiд; м ’ясо Их дуже смачне. Це повщомлення Г. Шеделя 
цшком слушне. До реч], про б]зошв Герцинського л]су писав ще Г. Ю. Цезар 
(Цезарь Г. Ю. Галльская война. — С. 121-122). У XVI ст. про б]зошв, шак- 
ше про зубр]в, писав Блез де Вгженер (Blaise de Vigenere), який у свош кни- 
з] “Опис корол]всько! Польщ]” зробив не т1льки опис, але й замалював 
зубра (La description du Royaume de Poloigne, et pays adjacens: avec les statuts, 
constitutions, moeurs, et fa^ons de faire d ’iceux. Par Blaise de Vigenere, Secretaire 
de feu Monseigneur le Duc de Nivernois. — A Paris, 1573. — P. 25). Переклад фраГ
менту про б]зон1в пращ Блеза де Вгженера подав у свош пращ В. Счинський: 
“Зубр чи б]зон — зв]рина дика i сердита. Зверху шерсть зубра нагадуе льва, 
але в одмшу вщ нього вш мае на пщборщдю велику довгу бороду; голова його 
невелика, оч] велик], вогниси, погляд косий i дикий, лоб широкий, величезн] 
роги так розведеш, що пом1ж !х к]нцями могли би умктитися три груб] чоло- 
в]ки. На спин] — високий горб, як  у верблюда, покритий довгою хвилястою 
шерстю” (ачинський В. Чужинц] про Украшу. — К., 1992. — С. 54). Сийзмунд 
де Герберштейн також в “Записках про М осковш ” в роздЫ  “Про диких тва- 
рин” описав б]зон]в та тур]в (Rerum Moscoviticarum commentarij Siginsmundi 
Liberi Baronis in Herberstain, Neyperg et Guettenntag. — Basileae, 1571. — P. 109
110). Переклад мктиться в: Герберштейн С. Записки про Московию /  Пер. с 
нем. А. И. Малеина и А. В. Назаренко — М., 1988. — С. 193-200. Окр1м того, 
Герберштейн наводить малюнки цих зв]р]в з таким написом: “Я — дикий бик, 
якого поляки звуть туром, шмщ  — аврокс, а незнаюч] — б]зоном” (“ Vrvs svm, 
polonis tvr, germanis avrox ignari bisomtis nomem dederant”). М арщн Кромер свщ- 
чить, що в половин] XVI ст. зубри водилися на Подши. Вш опов1дае про по- 
лювання на зубр]в, що в значнш к1лькост] знаходяться на подшьських землях; 
на них полюють розташоваш колом i озброен] луком з] стр1лками вершники. 
Мисливц], пщб1гаючи один за одним, стр1ляють у зв]ря й ут]кають, бо пщстрь 
лений зубр пересл1дуе того, хто в нього встрелив (Kromer M. Polska. -  С. 30).

50 Metallu[m] vero nullum, qu[am] plumbu[m], Sarmacia fert. — Металу ж, 
крш  свинця, Сарматш не родить ншкого. Свинцев] копальш, як  повщомляе 
С. Герберштейн, були в Олькуш] (Герберштейн С. Записки про Московию. — 
С. 257).

51 ... no[n] alia, q[uam] Saturni causa: qui tera[m] rigido infestat frigore. — ... 
не макше як через Сатурн, що турбуе землю суворим холодом. Сатурн (лат. 
Saturnus) — давньогталшський бог пос]в]в та землеробства, бог часу. Згщно з 
легендою, Сатурн навчив сво!х пщданих землеробству, виноградарству i цивь 
л]зованому життю, звщки вся краша стала називатися “землею Сатурна”. П]з- 
н1ше в храм] Сатурна збер]галася державна скарбниця. В астролог]! планета 
Сатурна вважалась холодною, похмурою планетою, яка надшяла в1дпов1дни- 
ми якостями людей (Штаерман Е. М. Сатурн / /  Мифы народов мира. — М., 
1988. — Т. 2. — С. 417).

52 ... sub terra excidunt[ur] inge[n]tia salis saxa. — ...тд землею ° величезтро- 
довища кам’яно! cолi. Соляш коп] (пол. Zupy solne) були в Карпатах, бшя Ко-

61



ломш. “Бша” с1ль — топчаста, “в головажняx”, галицька (Kromer M. Polska. — 
S. 16-18; Грушевський М. С. IcTOpia У ^аш и -Р у си . — K., 1993. — T. 2. — С. 
471; його ж. — T. 6. — С. 18).

53 Extra terra[m] aut[em] aliud sal ex aqua decoquitur. — На поверхт ж землi 
добувають також тшу сыь, випаровуючи и з води. Сшь також добували i шля- 
xом виваpки. М л ад о й  Литвин писав щ о  “с1ль з тавpiйcькиx лимашв, яю  на- 
зивають Kачiбeeвими, де погpузка с1лю цшого коpабля кошгуе 10 cтpiл” (Ми- 
халон Литвин. O нpаваx татаp, литовцев и московитов. — С. 49-50). У лисп 
польського коpоля Сийзмунда до кpимcького xана СаГiп-Гipeя в1д 10 сГчня 
1540 p. читаемо, зощема: “теж купцы панств его милости, коpуны Польское 
и великого князства Литовского, мают добpовольно в Kачибиeв соль бpати
и, мыта водлуг давного обычаю заплативши, до ^ е в а  и Луцка и до и н ь ш ^  
гоpодов соль пpовадити за cтоpожeю людей цаpeвыx; а естли бы в Kачибиeв 
котоpая ся шкода подданным коpоля его миолости от людей цаpeвыx стала: 
ино цаp мает тые шкоды коpолю его милости поплатити” (Акты, относящи
еся к  иcтоpии Западной России. — СПб., 1848. — T. 2. — С. 362-364). У 4 та 
5 ^ H s re x  угоди польського коpля Сийзмунда з цаpeм СаГш-Гipeeм в1д 1540 
p. е також iнфоpмацiя, що нас щкавить: “4. Teж купцы панств его милости, 
Kоpуны Польское и Kнязcтва Beликого Литовского, мають добpовольнe в 
Kачибиeвe соль бpати и, мыта водлуг давного обычаю заплативши, до ^ е в а  
и до Лучка и до и н ь ш ^  гоpодов соль пpибавляти за cтоpожeю людей цаpeвыx. 
5. А естли бы в ^ ч и б и е в е  котоpая ся шкода подданым коpоля его милости от 
людей цаpeвыx [стала], ино цаp мает тые шкоды коpлю его милости попла
тити” (Русская иcтоpичecкая библиотека. — СПб., 1914. — T. 30. — С. 76-81). 
Щ о  озepа солош (“jeziora solne”) писав М. Kpомep: “tylko na pustyni Podola 
niedaleko od Dniepru lezy jezioro, ktorego woda od slopecznego upalu pokrywa si$ 
soln^ tak grub^ skorup^, iz ludzie z trzodami i wozy jakby po lodzie przechodzictu 
mog^, a owe bryly щЬщ na swoj uzytek” (Kromer M. Polska. — S. 16). З н о в ш ^  
pозвiдок вщомо, що “качибивська” с1ль добувалась бшя Oчакова (Baladie R. 
Le sel dans l’antiquite sur la cote Nord de la Mer Noire. A propos d ’un passage des 
Histoires d’Herodote et a la lumiere des voyageurs de l ’epoque moderne / /  Il Mar 
Nero. Annali di archeologia e storia — Annales d ’arceologie et d ’histoire — Jahrbuch 
fur Archaologie und Geschichte — Journal of Archaeology and History — Anales de 
Arqueologia e Historia. — Roma-Paris. — 1994. — T. 1. — P. 145-166).

54... principis Vladislai... — ... князя Владислава... Г. Шедель мае на увазГ поль
ського коpоля Bладиcлава ЯГайла. Щ о  нього див. пpимiтку 34.

55 Is tres (ut quidam ferunt) uxores habuit... — У  нього (як дехто повiдомляe) 
було три дружини... Hаcпpавдi Bладиcлав ЯГайло мав чотщ и дpужини. З rnep- 
шою — Ядвиою (лат. Heduigis, пол. Jadwiga) — щ ож ив в1д 1386 до 1399 pp. 
(Dtugossus I. — P. 104-165; Klubowna A. Krolowa Jadwiga: opowiesc o czasach i 
ludziach. — Warszawa, 1986; Halecki O. Jadwiga Andegawenska i kstaltowanie si$ 
Europy Srodkowowschodniej /Przel. M. Borowska-Sobotka. — Krakow, 2000). 
Ocкiльки Bладиcлав ЯГайло не був поляком, то польським коpолeм вГн мГг
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бути лише у випадку, якщо його дружина мала б повне право бути польською 
королевою. Така претендентка була знайдена. Нею стала Ганна Цшейська 
(“Anna, comitis Ciliae Vilhelmi filia”) — внучка польського короля Казимира 
Великого (1333 — 1370). Вона була донькою Ганни та Вшьгельма, графа Щ- 
лейського. В 1402 р. вщбувся шлюб. Ганна привезла з собою вс] державш скар- 
би, як] були вивезеш в Угорщину королем Лайошем I (1342-1382). В 1416 р. 
вона померла (Dtugossus I. — P. 162, 172, 371). З третьою дружиною — Елиза
ветою Грановською (“Elisabeth de Pilcza Granowska”) Владислав ЯГайло взяв 
шлюб 1417 р. Вона була донькою Вшцентш з Гранова, накленського каштеля- 
на (“Vincentii de Granow Castellani Naklensis”) (Dtugossus I. — P. 378; Шараневич 
И. История Галицко-Володимирской Руси от найдавнейших времен до року 
1453 — Львов, 1863. — С. 330). Вчетверте Владислав ЯГайло одружився в 1422 р. 
на Соньщ Гольшанськш. При переход] в католицизм вона отримала 1м’я Зофи 
(“ Wladislaus Rex Sonkam accipitin uxorem, quae in baptismo Sophiae nomen accepit”) 
та народила трьох сишв. Померла в 1461 p. (Dtugossus I. -  P. 446-447).

56 ... ex quibus duos susceperat filios, quorum unus natu maior Vladislaus 
vocabat[ur]... — ... вiд яких вш мав двох ситв; []з них] старшого звали Владисла
вом... Г. Шедель мае на уваз] Владислава Варненчика, який був першим сином 
Владислава ЯГайла вщ четверто! дружини. Народився в 1424 р. В силу домов- 
леносл, яка була пщписана м1ж Владиславом ЯГайлом та польськими фео
далами, Владислав у 1434 р. отримав польську корону. Загинув 10 листопада 
1444 р. бшя Варни у битв] з турками (Dqbrowski J. Wladyslaw III Jagiellonczyk 
na W^grzech. — Warszawa, 1922).

57 ...alter Casimirus. — ... а молодшого — Казимиром. Казимир IV ЯГел- 
лончик був третм  сином Владислава ЯГайла та Зофи. Народився в 1427 р., 
проголошений у Вшьш 1440 р. великим князем литовським. Шсля поразки 
польського i угорського короля пщ Варною i загибел] Владислава 1444 р., Ка
зимир був обраний польським королем у 1447 р. У Великому княз]вств] Литов- 
ському провадив централктську полгтику щодо украшських земель. Зокрема, 
скасував Волинське (1452) i Кшвське (1471) княз]вства, перетворивши !х у 
звичайн] провшци. Помер в 1492 р. у Гродш, похований у Краков] в кафедр] 
на Вавелю (Papee F. Polska i Litwa na przelomie wiekow srednich. — T. 1. Ostatnie 
dwunastolecie Kazimierza Jagiellonczyka. — Krakow, 1904; Papee F. Studya i szkice 
z czasow Kazimierza Jagiellonczyka. — Warszawa, 1907; Bogucka M. Kazimierz 
Jagiellonczyk. — Warszawa, 1981).

58 ... Hungarie et Bohemie et Polonie regnispresidebat. — Bin управляв Угорсь- 
ким, Богемcькимi i Польским [корол]вствами]. Це не зовим  так. Вщ 1434 до 
1444 р. Владислав Варненчик дшсно був королем Польщ], а 1440 р. вш був 
обраний угорським королем на зборах барошв, прелапв i дворян у Секеш- 
фехервар] пщ ]м’ям Уласло I ЯГеллон. Проте в1дносини Польщ] з Чеською 
державою (яка була гуситською), складалися не так просто. Ш сля смерп у 
1437 р. Сийзмунда Люксембурзького, який за р]к до того таки домпся чесь- 
ко! корони, гуситський таб]р знову вир]шив передати (впершее ii було запро-
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поновано Bладиcлаву ЯГайлу в 1419 p., але той вщмовився) ii ЯГеллонськш 
динаcтii. Плану цьому у той час не суджено було збутися, оскшьки в 1439 p. 
Зб^нев Oлecнiцький оpганiзував pозгpом гуситського табоpу, очолюваного 
можновладцем Спитком Гз Мельштина (Зашкыьняк Л. О., Крикун М. Г. Ic- 
тоpiя Польщь — С. 99).

59 ... regi Turchorum... — ... короля туршв ... “коpолeм туpкiв” у 1444 p. був 
султан Муpад II (1421-1451) (Новичев А. Д. ^ T O p M  Tуpции. — Л., 1963. — 
T. 1. — С. 40-42).

60 ... Constantinopolim.. — ... Константинополем... йдеться щ о  столицю Bi- 
з а н т ш с ь ^  iмпepii Kонcтантинополь (^ е ц . Kravcxavxivoun;oA,ig; давньоpуc. 
Цаpгpад). B 1453 p. мГсто було взяте туpками i пepeймeнованe у Стамбул (Ис
тория Византии: в 3 -x  т. /  Oтв. peд. С. Д. Сказкин. — М., 1967. — T. 1. — 
С. 184-198). До peчi, у xpонiцi Шеделя е гpавюpа Kонcтанинополя (f. CXXIX 
verso).

61 ... ante Constantinopolim castra metaretur: ubi dum sevissima bella erga 
Turchos gereret.... — ...розмжтив тaбiр перед Константинополем. Коли вт вiв 
найжорстокжий бш з турками... У 1444 p. Bладиcлав здшснив вдалий ro x ^  
щ оти  туpкiв i в липш того ж pоку в угоpcькому м. Сегед пщписав договip, 
який пepeдбачав пepeмиp’я на десять pокiв. Пpотe втpучання у cпpави папсь- 
кого леГата Джуиано Цeзаpiнi, який домагався щ одовження вшни, змшило 
ситуащю. П1д впливом леГата Bладиcлав поpушив договip i знову виступив 
пpоти туpкiв. 10 листопада 1444 p. пщ Bаpною в1дбувся б1й, п1д час якого угоp- 
сько-чесью  вшська билися пщ командуванням Яноша ГуньядГ та Bладиcла- 
ва. Ocтаннiй безвГсти пpопав з поля боя. У лггописГ Рачинського було: “лета 
божого наpожeня 1434. Oбpали поляцы на коpолeвcтво Польское сына его 
Bладиcлава, котоpыи же Bладиcлав был коpолeм польским и угepcким и фо- 
pтунънe с туpками вальчыл, многокpоть иx побивал, а потом сам з воиском 
польским и угэpcким под Bаpною от туpков поpажон и забит, лета божого 
наpожeня 1444” (Летопись Рачинского / /  ПСРЛ. — М., 1980. — T. 35. — С. 165). 
Г. Шедель у даному випадку сплутав: бш вщбувся не пepeд Kонcтантинопо- 
лем, а бшя болгаpcького м кта Bаpна.

62 ... Pan[n]ones, versis tergis, faga[m] dabant... — ... паннонщ, вiдcтупивши, 
вдалися до втечi... Пщ “паннонцями” Г. Шедель м и  pозумiти або cepбiв, або 
угоpцiв. Biдомо, що дипломатш туpкiв зум1ла внести pозкол у стан cупpотив- 
ник1в i пepeманити на св1й бГк cepбcького деспота ГeоpГа Бpанковича (1427
1456), який вщмовився бpати участь у поxодi. З поля бою (в 1444 p.) втж Янош 
ГуньядГ (История Византии. — М., 1967. — T. 1. — С. 182-183; Новичев А. Д. 
^ T O p M  Tуpции. — Л., 1963. — T. 1. — С. 42).

63 Inde, dum casus regius genti notus fu era t... — Шсля того, як народ був cповi- 
щений про смерть короля... НасщавдГ, що сталося з Bладиcлавом Bаpнeнчиком 
пщ Bаpною, довгий час у ̂ ак о в Г  шчого не знали i чекали на його повepнeння 
(Грушевський М. — IcTOpm Укpаiни-Руcи. — K., 1993. — T. 4. — С. 237).

64... q[ui] filia[m]ducisAustrie... — .... вт узяву дружину доньку австршського
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герцога... — Ж нка Казимира — Елизавета була донькою Ласло (Ладислава, 
Владислава) V Постума (Посмертного, Погробка) — герцога Люксембурзь- 
кого (вщ 1440 р.), ерцгерцога Австри, короля Угорщини i Богем]! (в1д 1453 р.). 
Останнш був сином герцога Люксембурзького Альбрехта V (1404-1439), який 
як  чоловж доньки СиГ]змунда Люксембурзького був оголошений королем 
Богеми пщ ]менем Альбрехта I (в1д 1437 р.). Казимир ЯГеллончик взяв шлюб 
з Елизаветою 6 грудня 1454 p. (Jo^er. — Т. 1. -S . 582; Правители Европы. — 
С. 143, 228, 238).

65 ... sorore[m] Ladislai, q[ui] regno Bohemie et Hu[n]garie p[re]sidebat, in 
uxore[m] duxit. — ... сестру Владислава, який управляв Богемським i Угорським 
королiвcтвами... Ж нка Казимира — Елизавета — була не сестрою Владисла
ва, який управляв Богемським та Угорським корол]вствами, а його донькою. 
Див. примику 64.

66 Ex ea sex suscepitfilios et qu[in]q[ue]filias. — В  нього вiд нег було шкть ситв i 
п’ять доньок Г. Шедель помиляеться, коли пише, що Казимир ЯГайлович мав 
п ’ять доньок, насправд] вш мав !х с]м. Див. примгтки 76, 78, 80, 82.

67 Primogenitus vero Vladislaus vocat[ur]. — Першородного ж [сина] звали 
Владиславом. Владислав II ЯГеллончик (пол. Wtadystaw Jagiellonczyk, чес. 
Vladislav I I  Jagellonsky) народився 1 березня 1456 р. Вщ 1471 р. був королем 
Богеми, вщ 1490 — королем Угорщини. Так званий “Законник Владислава” 
(1500 р.) закршив привше! чеського дворянства за рахунок прав мкт. Помер 
13 березня 1516 р. (Правители Европы. — С. 228, 238).

68... Bohemie... —... Богемп'... Богем!я (лат. Bohemia) — латинська назва об- 
ласй Чех1я, яка з Морав]ею, Лужицями та Сшез!ею складала Чеське корол!в- 
ство. Див. примгтку 7.

69... dux Mathias rex Hungarie... — ... король Угорщини князь Матьяш ... 
Матьяш Гуньяд] (угор. Matyas Hunyadi) як  король — Матвш (Мацей) I Ко- 
рвш — народився 23 лютого 1443 р. в Колошварь Син великого угорського 
маГната, Яноша Хуньядь За його правлшня (1458-1490) вщбулося значне 
укршлення апарту центрально! влади. Цьому сприяла проведена Матьяшем 
реформа судових установ, перетворення скарбниц] в особливе в1домство, 
реорган]зация велико! корол]всько! канцеляр]!. Матьяш створив постшне 
корол]вське в1йсько найманц1в, завдяки чому зм!г проводити незалежну в1д 
маГнатш пол!тику. В!в в!йськов! д1! проти Молдовського княз!вства, а також 
Чехи, Польсько! держави, Австр!!, претендував на корону “Священно! Рим- 
сько! 1мперп”. П1дкорив Морав!ю, Лужицю i частину Сшези. Надавав покро
вительство гталшським гумашстам, як! знаходились при його двор]. Помер 6 
кштня 1490 р. (История Венгрии. — Т. 1. — С. 193-195).

70 . dux Mathias rex Hungarie descessisset et regnu[m] Pannonie adeptus est. . 
коли помер король Угорщини князь Матьяш, вт  [чесько-угорський король Вла
дислав II ЯГеллон] заволодiв також королiвcтвом Паннотею. В даному випадку 
Г. Шедель, очевидно, пщ назвою “корол!вство Панношя”, мае на уваз! або Се- 
рбш , або Хорват!ю, або Австрш, або Угорщину. Див. примгтку 62.
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71 ... Cassimirus, nomen paternu[m] datu[m] faerat ... — ... Казимир, назва
ний по батьковi... Казимир народився 30 жовтня 1458 р., помер вщ сухот в 
25-р!чному в!щ (1483 р.) нежонатим (Jo^er. — Т. 1. — S. 582).

7 2 .  princeps Johan[n]es Albertus...— ...князь Ян Ольбрахт... Ян I Ольбрахт був 
трепм сином Казимира ЯГеллончика i Елизавета. Народився в 1459 р. Коро
лем Польщ! став у 1492 р., помер у 1501 p. (Papee F. Jan Olbracht. — Krakow, 
1936).

73 ... dux Alexender ... — ...князем Олександром... Олександр, четвертий син 
Казимира ЯГеллончика та Елизавета, народився в 1462 р. У 1492 — 1506 рр. — 
великий князь литовський, у 1501 — 1506 рр. — польський король (Papee F. 
Alexander Jagiellonczyk. — Krakow, 1949).

74... Sigismundus ... princeps... — ... князь Cиriзмунд... Сийзмунд I — п ’ятий 
син Казимира ЯГеллончика та близавети — народився в 1467 р. Був коро
лем Польщ! вщ 1506 до 1548 рр. Отримав прозвкько Старий (Kolankowski L. 
Zygmunt August wielki ksi^z^ Litwy do roku 1548 / /  Archivum naukowe. — Lwow, 
1913. — Dz. I. — N. VII. — Zesz. I).

75 ... Frideric[us] princeps... UndeepiscopusCracoviensiselectusadarchiepiscopatum 
Gneznenensem postea devenit. — ...Фридерик... князь... був обраний крашвським 
епископом, а потiм став Тнезненским архieпиcкопом. Шостий син Казимира 
ЯГеллончика та Елизавета — Фридерик народився в 1468 р. У 1488 р. став кра- 
ювським епископом, у 1493 р. — Гнезненським арх!епископом i кардиналом. 
Помер у 1503 р. вщ венерично! хвороби — фрянки (fratzosen) (Jooher. — Т. 1. — 
S. 582; Papee F. Kandydatura Fryderyka Jagiellonczyka na biskupstwo warminskie 
(1489-1492)// Studya i Szkice z czasow Kazimierza Jagiellonczyka. — Warszawa, 
1907. — S. 171-220).

76 ... prima... — ...перша... Перша донька Казимира ЯГеллончика та Ели
завета — Ядвиа (пол. Jadwiga, шм. Hedwige) народилася у 1451(7) р., вийшла 
замш: за ГеорГа, герцога Бавари. Померла в 1502 p. (Papee F. Krolewskie cory / /  
Studya i Szkice z czasow Kazimierza Jagiellonczyka. — Warszawa, 1907. — S. 283
299).

77 ...Georgio duci Bavariae ... — ...за ¥еорГа, герцога Бавари... — баварський 
герцог ГеорГ Багатий (шм. Georgius der reiche) (1479-1503(5)) — син Людов!ка 
IX Багатого (Jo^er. — Т. 1. — S. 582; Правители Европы. — С. 118).

78Secunda... — Друга... Друга донька Казимира — Зоф!я (шм. Sophia) наро
дилася в 1463 р., вийшла зам ж  в 1471 р. за Фрщр1ха I, маркграфа БранденбурГа 
(Papee F. Krolewskie cory / /  Studya i Szkice z czasow Kazimierza Jagiellonczyka. — 
Warszawa, 1907. — S. 299-304).

7 9 .  Friderico marchioni Brandeburgensi...- ... за бранденбурзького маркграфа 
Фрiдрiха ... Фрщр1х I (шм. Friederich Markgraf zu Brandenburg) з династи Гоге- 
нцоллершв. Народився у 1463 р. Був сином курфюрста Альбрехта III Ахшле- 
са (1470-1486), який 24 лютого 1473 р. проголосив неподшьшсть територи 
БранденбурГа i затвердив виключне право спадкування старшим сином (т. зв. 
Dispositio Achillea). Фрщр1х був маркграфом бранбенбурзьким в останнш чвер-
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ri XV ст. (Jo^er. — Ч. 2. — S. 173; Правители Eвpопы. — С. 129; див. також 
^ и м и к у  241).

80 Tercia duci Pomeranie. — Третя — за князя Померани. Tут Шедель по- 
миляеться. Tpeтя донька, названа на честь матepi влизаветою, наpодилаcь в 
1465 p. i помepла в 1467 p. Чeтвepта донька, яка наpодилаcь 1472 p., також була 
названа влизаветою i помepла в 1480 p. Oчeвидно, тут Шедель мае на увазГ 
п ’яту доньку Ганну, яка наpодилаcь 1476 p. i вийшла замш: за князя Помepа- 
нп Богуслава (Papee F. Krolewskie cory / /  Studya i Szkice z czasow Kazimierza 
Jagiellonczyka. — Warszawa, 1907. — S. 307-313).

81... duci Pomeranie.- ...за князя Померани... Богуслав (пол. Bogustaw; шм. 
Boguslaus X) — князь Помepанп кн ц я  XV ст. Пepша його жшка помepла 1489 p. 
У 1490 p. вш одpуживcя вдpугe з донькою польського коpоля Анною, яка помep- 
ла 1503 p., однак встигла наpодити йому датей (Jo^er. — T. 1. — S. 393-394, 582).

82 Ac due relique innupte apud matrem vitam ducunt. — Д вi остант не вийшли 
зaмiж i живуть при мaтерi. Ця iнфоpмацiя не вщповщае дшсносй. Шоста 
донька Баpбаpа наpодилаcь 1478 p., вийшла замш: за ГeоpГа, r e p ^ r a  Сак- 
сонп, помepла в 1534 p. (Papee F. Krolewskie cory / /  Studya i Szkice z czasow 
Kazimierza Jagiellonczyka. — Warszawa, 1907. — S. 313 — 317). ^ о м а  донька 
влизавета наpодилаcь близько 1483 p., була дpужиною Фpидepика II, князя 
легнщького, помepла в 1517 p. (Papee F. Krolewskie cory / /  Studya i Szkice z 
czasow Kazimierza Jagiellonczyka. — Warszawa, 1907. — S. 304- 307).

Npo свяшо&о Статслава, 
кратвсько&о епископа, патрона Сармати

83 Divus Stanislaus... — Святий Статслав... Святий Сташслав (близько 
1030-1079) — кpакiвcький епископ вщ 1072 p., один з кepiвникiв опозицii 
БолеславовГ См1ливому. B 1254 p. був каношзований pимcьким папою Iно- 
кентГем IV. Незадовго до канонiзацii кpакiвcький канонГк B iH ^ rn w  з Keльц 
склав два житГя св. СтанГслава — Менше (Vita Minor) близько 1242 p. i Бшьше 
(Vita Major) близько 1260 p. (Monumenta Poloniae Historica. — T. 4. — S. 238
438. Oкpiм того див.: “Великаяхроника”. — С. 74-75; Semkowicz W. Sprawa sw. 
Stanislawa w swietle nowego zrodla ikonograficznego// Ksi^ga pami^tkowa ku czci 
Oswalda Balzera. — Lwow, 1925. — T. 2. — S. 389-439; GqbarowiczM. Pocz^tki kultu 
sw. Stanislawa i jego sredniowieczny zabytek w Szwecji. — Lwow, 1927; Ktirbis B. Jak 
czytac najstarsze teksty o sw. Stanislawie / /  Znak. — 1979. — R. 31. — S. 322-326; 
Witkowska A. Wawel i Skalka// Znak. — 1979. — R. 31. — S. 358-365; Drzymata 
K. Sw. Stanislaw biskup krakowski ( f  1079) i Boleslaw Smiaiy Krol Polski ( f  1089) 
/ /  Studia Historyczne. — 1981. — R. 24. — S. 657-667; GqsiorowskiA. Stanislaw / /  
SSS. — T. 5. — S. 378-379).

84. ... Sarmacie... — ...Сармати... Див. ^ и м и к у  1.
85 ... in rure... Sczeppanovo ... —... в cелi... Щепаново ... село Щепаново (пол. 

Szczepanow) знаxодилоcь у МалопольщГ, на cxrn вщ к а к о в а .
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86 ...in celebre gymnasium Parisius... — в найкращий гiмназiум Паризiя... цей
учбовий заклад не щентифжовано.

87...jure hereditario... — ... дiдичне право... Дщичне право (лат. jus hаereditarium) 
в Польщ! було оформлене Кошицьким прившеем в 1374 р. Ця форма надава
ла широк! можливоси дарування, продажу, обмшу, наслщування земл! поль- 
ськими феодалами. Останш були надшеш судовим !муштетом стосовно се
лян. Однак як  “jus hereditarium”, так i “jus feodale” мали умовний характер. 
Дщич! — землевласники були зобов’язаш  виплачувати по два грош! з засе- 
леного лану, брати участь в походах у межах держави i вщновлювати замков! 
буд!вль Кошицький прив1лей опублжовано в: Volumina legum. — Petersburg, 
1859. — T. 1. — P. 24-25. Див. також: Грушевський М. Барське староство. Iсто- 
ричш нариси (XV-XVIII ст.). — М., 1996. — С. 154-169.

88 ...tyranno Boleslao... — ...тирана Болеслава... Див. примгтку 2.
89 ... in sacellu[m] divi Michaelis... — у капличщ св. Михайла... Ця капличка 

св. Михайла (пол. kosciot sw. Michata) згодом переросла у великий костел. Як 
в!рно повщомляе Г. Шедель, у 1079 р. саме в Hitt був убитий епископ Сташс- 
лав з! Щепанова. У 1474 p. ii передали самгтникам св. Павла, а в 1480 р. тут 
був поховaниtt видaтниtt п о л ь с ь к ^  хрошст Ян Длугош. У XIX ст. ^ t t  костел 
мав ще tt шшу назву — св. Сташслава (Скалка), оскшьки був зaклaдeниtt у 
скел! (GrabowskiA. Krakow i jego okolice. — Krakow, 1830. — S. 178-181). Автор 
“Велико! хрошки” зазначае: “Так само гора, де тепер розташована краювська 
фортеця, називалася “Вавель” , а неподал!к, з шитого боку Вкли, е невеличка 
гора, що носила зменшену назву “Вавельниця”, на якш  споруджено костел 
св. Михattлa на Скальц] (de Rupella) (“Великая хроника”. — С. 57).

90 Eo tempore divus Stanislaus in sacellu[m] divi Michaelis, quod super rupellam 
in Casimiri urbe[m] conditu[m] est... — У  той час, коли святий Сташслав складав 
Боговi найзичливШ  дари у капличщ св. Михайла, засноватй в cкелi м кт а Казi- 
межа... М кто Каз!меж (пол. Kazimierz) було закладене Казимиром Великим в 
межир!чч! Старо! В кли та В кли 1335 р. як  противага Кракову за бунт краюв- 
ських м щ ан  проти батька Казимира — Владислава Локетка, а св. Сташслав 
жив бшя 1030-1079 рр. Отже, капличка, очевидно, була закладена рашше м к 
та. В XIV ст. це м кто було обведене мурами, в ttого центр] була базарна площа 
та ратуша (Kazimierz / /  SG. — T. 3. — S. 928-930; див., зокрема, гравюру в 
хрошщ Шеделя, де зображеш м кта Краюв та Каз1меж).

91... in arce[m] regia[m] ad templu[m] divi Wentzeslai deduct[us]... —... до 
королiвcького замку у храм св. Вацлава... костел св. Вацлава (пол. kosciot 
sw. Wactawa) — вeличниtt собор, зaклaдeниtt у 1000 р. Болеславом Великим 
на честь чеського князя св. Вацлава (921-935) та pозшиpeниtt у 1126 р. Болес
лавом Кривоустим. ^ t t  храм, pозтaшовaниtt на Вавел], служив усипальни- 
цею польських корол!в i високопоставлених ос!б. Як в!рно повщомляе Ш е
дель, саме тут поховaниtt св. Сташслав !з Щепанова (Wojcechowski T. Kosciol 
katedralny w Krakowie. — Krakow, 1900).
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^ро корсшеське мйшо СармашГГ Жраш
92... Germanie... —... Шмеччини... Шмеччина (лат. Germania, пол. Niemcy, шм. 

Deutschland) — середньов!чна держава в Центральнш Е врот . II територ!я з дав- 
н1х час!в була заселена шмецькими, кельтськими та слов’янськими племена
ми. У I ст. н. е. твденн а та зах1дна область Н1меччини (з межею по р. Pettн) 
стали володшнями Римсько! 1мперп. У V I-V III ст. pattони, населен] племе
нами алеман!в, тюршйв, сакс!в, фриз1в, бавар!в, були включен] у Франкську 
державу. За Верденським договором (843 р.) Франкська держава була роздь 
лена. Сх1дно-Франкська держава, що з ’явилася в результат! розпод1лу, у X ст. 
перетворилася в Н1мецьку державу. У 962 р. король Оттон I був коpоновaниtt у 
Рим! !мператором “Священно! Римсько! 1мперп н1мецько! наци”.

93... Ptolomeo optimo, lucidiori[que] cosmographo... — ...кращого i розсудливо- 
го космографа Птолемея... Птолeмett (Ptolemaios) Клавдш (II ст.) — давньо- 
гр ец ьк м  вчeниtt. Зattмaвся астрономкю (розробив так звану геоцентричну 
систему свиу, зг1дно з якою вс! видим! рухи небесних свгтил об’еднувались 
!х рухом навколо непорушно! земл!) та географкю. Великою популяршс- 
тю користувалось “Кер!вництво з географ!!” (8 кн.). В1домо, що вщ 1475 до 
1600 р. воно мало 42 видання. Птолeмett подав координати б1ля 8000 пунк- 
пв , як! переважно базувалися на повщомленнях купщв та мандр]вник±в. До 
трактату було прикладено одну загальну i 26 спещальних карт земно! повер- 
хш (Ptolemaei Claudii alexandrini geograghicae enarrationis libri octo. Ex Bilibaldi 
Pirckeymheri tralatione, sed ad Graeca et prisca exemplaria a Michaele Villanovano 
iam primum recogniti. — Lugduni, 1535; Бронштэн В. А. Kлaвдиtt Птолeмett II в. 
н. э. — М., 1988; Постников А. В. Развитие картографии и вопросы использо
вания старых карт. — М., 1985).

94 ... Corrdonu[m]... — ... Коррдонум... Дшсно, на карт! “бвpопettськоi 
С а р м а т ”, складенш за повщомленнями Птолемея, на м к щ  Кракова позна- 
чено м. Карродун (Карта Еврпейской Сарматии/ / Кулаковський Ю. Описание 
Евpопettскоtt Сарматии по Птолемею: Приветсвтвие 11-му Ахеологическому 
съезду. — Киев, 1899. — Приложение).

95... Strabo... —... Страбон... Страбон (Strabon) (64/63 до н. е. — 23/24 
н. е.) — давньогрецькм  географ та шторик. Народився в Амаси (Мала Аз!я), 
багато мандрував Грец!ею, Малою Аз!ею, Iтaлieю та Египтом. Автор “Iстоpич- 
них записок”, як! не збереглись. Вони були задуман! як продовження ктори 
Пол!б!я и м!стили опис подш в1д 146 р. до н. е. (зpyttнyвaння римлянами Ко- 
ршфа та Карфагена) до 31 р. до н. е. (битви при Акци), та “Географ!!” , напи- 
санно! близько 7 р. до н. е. (Арский Ф. Н. Страбон. — М., 1974).

96 ... Rhenus — Рейна... Pettн (лат. Rhenus, шм. Rhein) — ржа в Захщнш 
Е в р о т , впадае в Швшчне море. Долина Pettнy розтошована в межах Швett- 
цар!!, Лiхтeнштettнa, Австр1о, Н1меччини, Н1дерланд1в.

97 ...Albis ... — ... Ельби... Ельба (лат. Albis, слов. £aba, шм. Elbe) — р1ка в 
Чехи, Ш мечинш  Бере початок на п1вденно-захщних схилах г!р Крконоше 
(система Судет).
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98... Istule... —... В кла  ... Bicra (лат. Istula, Vistula, Viscla; пол. Wista, шм. 
Wiechsel) — p ira  в Польщь Найбшьш довга i дpуга за водшстю (т с л я  Неви) 
piка бассейну Балтшського моpя. Bпадаe в Гданську затоку на 15 км. cxi^Hime 
м. Гданська. (ChlebowskiB. Wisla / /  SG. — T. 13. — S. 577-601).

99 ... a Craccoprimo duce Sarmacie... — ... Краком, першим князем Сармати... 
Див. х и м и к у  19.

100 ... fluens Rudys dictus, totam civitatem circumluit. — ... рта на iм ’я  Рудис, 
яка омивае все мкт о. Ниш p ira  Рудава (Rudawa), доплив Bicra.

101 Porte urbis septem. — У^ i ^ i  Ым брам. Tак, дшсно, м кто мало сГм бpам: 
РГзнича (Rzeznicza, 1289), ^ о д с ьк а  (Grodzka, 1298), Флоpiанcька (Florianska, 
1307), Славковська (Stawkowska, 1311), Миколаiвcька (Mikotajska, 1312), 
Шевська (Szewska, 1313), Bicлiцька (Wislna, 1314), Нова (Nowa, 1328). Шзшше 
була побудована ще ПобГчна (Poboczna) бpама п1д Bавeлeм.

102 ...dive virginis Marie... — костел дiви Мари... ^ с т е л  ,тви Маpii, або 
Маpiацький костел, або костел Божоi Матepi (kosciot panny Maryi (Mariacki) 
lub swiqtynia Matki Boskiej) в цешрГ м кта мае вiвтаp, piзьблeний в 1477-1489 
pp. знаменитим польським та шмецьким cкульптоpом Biтом Ствошем (Wit 
Stwosz) (1438-1533) (Grabowski A. Krakow i jego okolice. — Krakow, 1830. — 
S. 125-134).

103 Ad edem namque gloriosissime Trinitatis... — При коcтелi ж Найславш- 
шо1 Тртщ ... ^ с т е л  св. T prn^  (kosciot sw. Trojcy) ще на початку XIII ст. був 
вщданий епископом Яном Oдpовонжeм домшГканцям, яю  здшснили його 
pecтавpацiю. Xpам було заново освячено в 1226 p. (Grabowski A. Krakow i jego 
okolice. — Krakow, 1830. — S. 126).

104 ... оrdo predicatoru[m]... — орден домШканщв ... Opдeн пpоповiдникiв, 
шакше дом ш канщ в (лат. Ordo fratrum praedicatorum alias Ordo dominicani), зас- 
нований у 1215 p. кпанським ченцем ДомшГком (активним учасником пpи- 
душення pуxу альбГгойщв) для боpотьби з epeтиками. Затвepджeний папою 
Гоноpieм III у 1216 p. На пepшому гeнepальному каштулГ в Болоньi, у 1220 p., 
домш канський оpдeн був оголошений жeбpакуючим: його членам було за- 
пpопоновано в1дмовитися в1д усякого майна, пpибуткiв i жити милостиня- 
ми. Ця постанова не цшком дотpимувалаcя i в 1425 p. була скасована папою. 
ДомГнГканцГ pозгоpнули шиpоку мiciонepcьку дГяльнГсть, заснували велику 
к1лькГсть монаcтиpiв, у тому числГ й на тepитоpii cучаcноi Укpаiни. Oдяг ix 
складався з бiлоi pяcи з бшим каптуpом; виxодячи на вулицю, вони повиннГ 
були одягати повepx чоpну мантГю з чоpним каптуpом. Гepб оpдeна зобpажу- 
вав собаку, що несе в pотi палаючий смолоскип (зв1дси й назва ix “пси господ- 
Hi”), щоб висловити подвГйне пpизначeння оpдeна: оxоpоняти цepкву в1д epe- 
ci i ^ о с в ^ а т а  свГт пpоповiддю Гстини (Okolskus S. Russia florida rosis et liliis. 
Hoc est sanguine, praedicatione, religione et vita аntaea ff. Ordinis praedicаtorum. 
Peregrinatione inchoata, nunc conventuum in Russia stabilitate fundata. — Leopoli, 
1646; Chodykiewicz K. De rebus gestis in provincia Russiae ordinis Praedicatorum. — 
Berdyczow, 1780; ГерьеВ. Западное монашество и папство. — М., 1913; Щавеле-
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ва Н. И. Киевская миссия польских доминиканцев// Дpeвнettшиe государства 
на территории СССР: Ежегодник, 1982. — М., 1984. — С. 139-146; Чорний М. 
Л ьв!вськм  д о м ш к а н ськ м  монастир божого тша в XIII — першш половин! 
XV ст. / /  Середньов!чна Европа: погляд з кш щ  ХХ ст.: матер!али М1жнародно! 
науково! конференци. — Чершвщ, 2000. — С. 91-95; Бшецька О. В. Рел!гшна 
ситуац!я на Подшл! у другш половин! XIV — пepшitt половин! XV ст. / /  Наука. 
Релшя. Суспшьство. — Донецьк, 2004. — №2. — С. 174-180).

105 ... beatus Jacinctus ... — ... блаженний Яцинкт ... Мова ttдe про свято
го Яцека (лат. Jacicus sive Jacentum; пол. sw. Jacek) (близько 1183-1257), 
я к м  був домш канцем. Вщомо, що в 1223 р. вш проводив проповш  в кос
тел! св. Bоttцeхa (sw. Wojciecha). Йому ж приписуеться заснування монас- 
тиря ордену проповщ никв у Киев]. Був кaнонiзовaниtt в 1594 p. (De vita et 
miraculis sancti Jacchonis (Hyacinthi) ordinis fratrum praedicatorum auctore 
Stanislao lectore Cracoviensi eiusdem ordinis/ Wyd. L. Cwiklinski / /  Monumenta 
Poloniae Historica. — T. 4. — P. 818-903; Cromerus M. De originibus... — P. 156 b; 
Grabowski A. Krakow i jego okolice. — Krakow, 1830. — S. 159; Малышевский И. 
Доминиканец Яцек (Jakinf, Hyacinthus) Одровонж, мнимый апостол земли 
pyсскоtt// Труды Kиeвскоtt дyховноtt академии. — 1867. — Т. 1. — С. 25-80, 
421-481; ГолубинскийЕ. Е. История p y ^ ro tt церкви. — М., 1904. — Т. 1. С. 808; 
Рамм Б. Я. Папство и Русь. — М., 1950. — С. 141; Пашуто В. Т. Внешняя поли
тика Дpeвнett Руси. — М., 1968. — С. 350; Jacek / /  Hagiografia Polska. Slownik 
bio-bibliograficzny. — Poznan. — Warszawa — Lublin, 1971. — T. 1. — S. 432-456; 
Kelar P. Pocz^tki zakonu dominikanskiego w Polsce / /  Nasza Przeszlosc. — Krakow, 
1979. — T. 39. — S. 33-34).

106 Divi Dominici comes... — Сподвижник святого Д омт ка... Див. прим!т- 
ку 104, а також: Щавелева Н. И. Киевская миссия польских доминиканцев// 
Дpeвнettшиe государства на территории СССР: Ежегодник, 1982. — М., 
1984. — С. 139.

107 ...sanctiFrancisci... — ...святого Франциска... Франциск А си зськ м  (лат. 
Franciscus Assisiensis, !тал. Francesco d’Assisi; справжне !м’я — Джованш Бернар- 
доне (Bernardone; 1181(2) — 1226)) — гталш ськм  peлiгittниtt д!яч. Походив з 
купецько! с!м’!. Вщмовився вщ багатства i з 1206 р. присвятив себе проповш  
евангельсько! бщносп. У 1228 р. кaнонiзовaниtt (Пименова Э. К. Франциск 
А сси зски . — СПб., 1896; Цветочки св. Франциска Ассизского /П ер. с лат. 
А. П. Печковского. — М., 1990).

108 Ordo fratrum minor... — Орден братiв мiноритiв... Мова ttдe про орден 
францискан^в. У 1207-1209 рр. Франциск А сс!зськм  заснував братство 
менших брапв, шакше — мш орилв, я к м  згодом було перетворено в жебра- 
кyючиtt чepнeчиtt орден францисканц!в. В 1221 р. папа Гонорш III затвердив 
статут ордена. У 1223 р. вш був зaмiнeниtt шшим, я к м  i залишився осно
вою ttого устрою. З францисканц!в обиралися римськ! папи, зокрема, Ми- 
колatt IV. Франциканц! одягалися в коричневу вовняну тун!ку та перепе- 
резувалися мотузкою (Котляревский С. Ф ранц искански  орден и римская
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^ p m  в X III-X IV  вeкаx. — М., 1901; Bullarii Franciscani Epitome sive Summa 
Bullarum ... — Apud claras Aquas, 1908. — T. 1-4).

109 ... a porta Istule ... — вiд ВклянськоИ брами... B ^  ^ e i  мicькоi бpами щ о - 
лягала одна з основню  доpiг до Bicли. Неподалж ^ e i  бpами були лазш. Див. 
також ^ и м и к у  101.

110 ...templum ...sanctam Annam... — ... костел ... св. Анни... ^ с т е л  св. Анни 
(kosciotsw. Anny) побудований в 1340 p. у готичному с т а й  згоpiв п1д час поже- 
жГ 1407 p. Дpугий костел, побудований за часГв пpавлiння Bладиcлава ЯГайла, 
також в стай  готики, був подаpований ним у 1418 p. Kpакiвcькiй акадeмii. 
Пpава патpонату (jus patronatus) мала в ньому ця Академш. Kоcтeл мав кап- 
лицю та гpобницю св. Яна з Kenra (див. пpимiтку 111), pозташований на вул. 
св. Анни (колишня ввpeйcька) (Grabowski A. Krakow i jego okolice. — Krakow, 
1830. — S. 155-158).

111 ...beatus Cantus... — ...блаженний Кант ... Мова йде щ о  Яна з Kenra (Jan 
z Kqta) (1390-1473) — теолога, пpофecоpа Kpакiвcькоi академи. Його культ як 
святого pозпочавcя невдовзГ по cмepтi, пpо що св1дчить pозповiдь Шеделя, 
однак каношзований вш був лише в 1767 p.

112 Hanc juxta sacra[m] edem situatu[m] est ingens celebre gymnasiu[m] ... — Б и я  
цього святого храмурозташований величезний славнозвкний гiмнaзiум. У дано- 
му випадку слово “gymnasium” е синошмом Kpакiвcькоi академи. Заснована у 
1364 p. польським коpолeм ^ з и м щ о м  Beликим в пepeдмicтi Kpакова Баволь 
(Bawol), згодом пepeймeнованому у мГсто Kазiмeж. НевдовзГ т с л я  cмepтi ̂ з и -  
миpа, позбавлена дepжавноi пiдтpимки, занепала. Згодом ii облагодГяли поль- 
ська коpолeва ЯдвГГа та польський коpоль Bладиcлав ЯГайло. Академш була 
pозташована у тpьоx будинкаx на вул. св. Анни i вул. ^ о д ^ к о й  та складалась з 
тpьоx велики: установ: Beликого коллеиума (Collegium Maius), ^ л е г и  ФГзики 
(Collegium Phisicum) та школи пpава (Collegium Iuridicum). АкадемГя мала 42 ка- 
фeдpи, з я к и : 22 — на фшософському, 11 — на теологГчному, 8 — на щ авни- 
чому, 1 — на медичному факультeтаx. У XV ст. студентом та пpофecоpом Ака- 
дем1о був Юpiй з Дpогобича. Згодом АкадемГя стала називатись ЯГеллонським 
унiвepcитeтом (Dzieje Uniwersytetu Jagiellonskigo. 1364-1764. — Krakow, 1964; 
Wielka historia Polski. — Krakow, 1999. — T. 3. Dzieje Polski poznosredniowiecznej 
(1370-1506) /  Krzysztof Baczkowski. — S. 79-85).

113 Studiu[m] eloquentie, poetices philosophie ac phisicas. — [МГститься] школа 
красномовства, поетики, фмософи i фiзики. Пщ фГзикою, очевидно, слщ pо- 
зумгги, медицину. Щ о ^ а м а  навчання в Kpакiвcькiй академи включала сГм 
вiльниx мистецтв — тpивiум (гpаматика, pитоpика та дГалектика) та квадpи- 
вГум (аpифмeтика, гeомeтpiя, аcтpономiя та музика) (Тимофеев М. А. “Семь 
свободный искусств” и cодepжаниe обpазования / /  Oбpазоватeльныe системы 
Bоcтока и Запада в эпоxу Дpeвноcти и Сpeднeвeковья (от глиняной таблички 
к  унивepcитeту). — М., 2003. — С. 469-498).

114 ...Phebus... — ...Феб... Феб — один з епГтетГв д а в ^ о ^ е ^ ^ г о  бога Апо
ллона — сина Зевса, п о ^ о в ^ е д я  мистецтв.
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115 ... divus Vladislao... - . . .  святий Владислав... мова ttдe про Владислава 
ЯГattлa. Про нього див. примику 34.

116 ... du[m] ex Prutenos littorali Sarmacie gente sevissimo conflictu victoria[m] 
duxisset — як з перемогою вивiв iз жорстокого бою сарматських людей з бере
га прусЫв... Тут Шедель, очевидно, мае на уваз! поди Велико! вшни 1409
1411 рр. та Тринадцятир!чно! вшни (1454-1466) Польського корол!вства з 
Тевтонським орденом (Kuczynski S. M. Wielka wojna z Zakonem Krzyzackim w 
latach 1409-1411. — Warszawa, 1966; Biskup M. Trzynastoletnia wojna z Zakonem 
Krzyzackim 1454-1466. — Warszawa, 1967. — S. 273).

117 Aqua ordeo et humulo decocta... — [Його готують з] води, ячменя i хмелю... 
Мова ttдe про пиво.

118 ...insigne collegiu[m], ubiAchademia iurisac legu[m]... — ... славнийколегiум, 
де процвтае Aкадемiя права i закотв... У XV ст. Крак!вська академш придба- 
ла будинок на вул. Гродськш i розташувала там вщдшення права — Collegium 
Iuridicum. — Див. примику 112.

119 ... paruum oppidu[m] nullis quidem menibus cinctu[m] quod Clepardium 
vocant... — ... маленьке мкт о, не оточене стшами, яке називаеться Клепар- 
дiум... М кто Клепард!ум, шакше Клепаж (Kleparz) у XV ст. розташовува- 
лося на п!вноч] Кракова. Про нього Марцш Кромер пише: “Clepariense 
oppidum, templum sacrum canonicorum collegium a quo conditum” (Cromerus M. De 
originibus... — P. 116b). Нин! — складова частина Кракова.

120 ... sedes diviFloriani... — ...резиденци святого Флорiана... Костел св. Фло- 
piaHa (kosciotsw. Floriana) було побудовано в 1185 р. у Клепаж! в романському 
стиль Посвятив ttого крак!вськм  епископ Вшцентш Кадлубке (Grabowski A. 
Krakow i jego okolice. — Krakow, 1830. — S. 61-70).

121 ... divus Vladislaus... - . . .  святий Владислав... Див. примику 115.
122 ...canonicatu ... — ... каношкатом ... Каношкат — частина капнула — 

ради при кафедральному або колепатському собор], яка (частина) складалася 
з к а н о н т в .

123 ...gymnasiu[m]artiu[m]... — ... гiмназiумом мистецтв... Факультет семи 
вшьних мистецтв Краювсько! академп. Див. примику 113.

124 ... Carpathu[m]... — ...Карпати... Карпати (лат. Carpathum, пол. 
Karpaty) — ирська система в Е в р о т  (у Морави, Польщ], Словаччиш, Укра- 
iHi, Румуни). Довжина близько 1500 км (Gustawicz B. K arpaty// SG. — T. 3. — 
S. 854-878).

125 ...ex Pannonicis montibus... — ... з Паннонських гiр... Можливо, пщ Пан- 
нонськими горами Г. Шедель розумк Сшезью Бескиди.

126 ...ad Germanicu[m] occeanu[m]... — ... в Шмецький океан... Маеться на 
уваз! Балтшське море. Див. примику 11.

127 ... in sinu[m] Codanu[m]... — . у  затоку Кодан ... Див. примику 12.
128 ... templum in decus divi Wenzteslai ducis Bohemie conditu[m] ... — ... ° вели

чезний храм, споруджений на честь святого князя Богемп Вацлава ... Див. при
мику 91.
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129 ... clarissimus Christi miles divus Florianus... — ... славетнийрицар Христа 
св. Флорiан... Див. примику 120.

130 ... due sacrae edes diviMichaelis — ... два костели — св. Михайла ... Костел 
св. Михattлa (kosciot sw. Michata) знаходився на Вавел! неподалж вщ храму 
св. ГеорГ!я. При ньому мешкали ченщ ордену Босих Кармелите (Grabowski A. 
Krakow i jego okolice. — Krakow, 1830. — S. 61-70).

131 ... sancti Georgii... — св. Iеорriя ... Йдеться про костел св. ГеорГш (kosciot 
sw. Jerzego). Був побyдовaниtt з дерева, а попм з каменю. Див. примику 130.

132 ...Capitolium... — ... Каттолт... Тут К аттолш  подано в значенш сто
лищ.

133 ... monasterium fratru[m] minorum... — ... монастир братiв мiноритiв... 
Див. примику 108.

134 ... cenobium sacrarum virginu[m]... — ... монастир Благочестивих Дiвиць... 
установу не вдалося щентифжувати.

135 ... hospitale et sacra edes sancte Hedwigis... — ... шпиталь i храм св. Ядвки... 
про Ядвпу див. примику 55.

136 ... clara civitas quam Casimirum vocant a rege sic vacanto condita. — ... вiдо- 
ме мкт о, зване Казiмeж, засноване королем i назване його iм ’ям. — Див. при
мику 90.

137 ... phanu[m] dive virginis Katherine ... — ... храм св. Дiви Катерини... ко
стел свято! Катерини (kosciotsw. Katarzyny) був побyдовaниtt у 1338 -1347 pp. 
у м к й  Каз!меж! польським королем Казимиром Великим. Останнш вщдав 
ttого орденов! августинщв. Згодом у цьому храм! був поховaниtt Марцш Ба- 
ричка в 1349 р., якого Казимир В е л и к о  наказав утопити у Вкл! за те, що TOtt 
виступив проти ttого шлюбу з eвpettкою Естер. Про Марцша Баричку див.: 
Czarnkowo I. de Chronikon Polonorum / /  Monumenta Polonicae Historicae /  Wyd. 
A. Bielowski. — Lwow, 1872. — T. 2. — P. 630 (sub anno 1349). Grabowski A. Krakow 
i jego okolice. — Krakow, 1830. — S. 177-178.

138 ... ordo Augustinensium... — ... орден августинщв... августинщ (лат. 
augustiniani) — чepнeчиtt жeбpaкyючиtt католиц ькм  орден, yтвоpeниtt в се
редин! XIII ст. шляхом об’еднання низки палшських чернечих конГреГацш. 
Авторство ttого статуту помилково приписано християнському теологов], ви- 
датному представников! захщно! патристики Августинов! Блаженному (354
430). Орден був зaтвepджeниtt папою Олександром IV у 1256 р. У середин!
XV ст. орден нараховував до 30 тисяч члешв (2 тисяч! чолов!чих та жшочих 
монастир1в). Пeвниtt час ttого членом був Март!н Лютер. Одяг августинщв 
складаеться з бшого вовняного п1дрясника з напл!чником, чорно! ряси з дов- 
гими широкими рукавами, каптуром та ш кряного пояса (Герье В. Блаженньш 
Августин. — М., 1910; Попов И. В. Личность и учение Бл. Августина. — Серги
ев Посад, 1916. — Ч. 1-2).

139 ... templum ... sacrosan[ctum]corpus Christi ... — ... костела... найсвятто- 
го Божого т иа... Костел Божого Тша (kosciot Bozego Ciata) був побyдовaниtt 
Казимиром Великим в 1347 р. у готичному стил! для ченщв, званих Canonici
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regulares Lateranenses (Grabowski A. Krakow i jego okolice. — Krakow, 1830. — 
S. 181-182).

140 ... quos illustris regina Hedewigis construxerant ... — ... яш спорудила ястша 
королева Ядвка... Див. пpимiтку 112.

[Любек]
141 Lubecca seu ut alij scridijnt Lubecum ... — Любека, або як iurni пишуть, Лю- 

бекум... Любек (лат. Lubecum; пол. Lubeka, шм. Ltibeck) — мГсто Н1меччини, 
в гщлГ p. Tpава, бшя ii впадшня в Люкceмбуpзьку буxту Балтшського моpя, 
в землГ Ш лезвя-Гольштайн. Любек заснований у 1143 p. бшя зpуйновано- 
го в 1138 p. слов’янського поселения Любека. У 1163 p. дктав щ ава  мГста, з 
1226 p. — вшьне iмпepcькe мшго. У XIII ст. Любек — виляний пункт шме- 
цькоi колошзаци балтшського узбepeжжя, у мicтаx якого було введено т. зв. 
любекське мГське пpаво (давало купцям i peмicникам пpивiлeйованe стано
вище, м етило в собГ деяю ноpми сГмейного та майнового пpава). Швидко- 
му pоcту Любека cпpияли pозташування на в аж д и в^  cуxопутниx i моpcькиx 
тоpговиx шляxаx та пpивiлei, одepжанi вщ ш вш чн о-нiмeцькиx князГв, яю  
були защкавлеш у pозвитку тоpгiвлi. Згодом Любек став на чолГ Ганзи. Kepу- 
вання мГста було зоcepeджeно в pY ^x патpицiату, пpоти сваволГ якого пщш- 
малися кiлькаpазовi, але бeзpeзультатнi повстання (Hensel W. Stara Lubeka w 
swietle wykopalisk// Przegl^d Zachodni. — 1946. — №3. — S. 271-274; Jasnosz S., 
Leciejewicz L. Lubeka / /  SSS. — T. 3. — Cz. 1. — S. 94-95; Leciejewicz L. Miasta 
Slowian polnocnopolabskich. — Warszawa — Wroclaw — Krakow, 1968. — S. 83; 
Никулина Т. С. Социально-политическая боpьба в ганзейском гоpодe в XIV-
XVI вв. По матepиалам Любека. — Kуйбышeв, 1988).

142 ... Saxonie urbs ... — ...саксонське м кт о  ... Саксонш (лат. Saxonia, пол. 
Saksonia, шм. Sachsen) — ^ T O p ^ m  область у Шмеччиш. Частиною Саксо- 
нп була Мейссенська маpка (утвоpилаcя з земель, заxоплeниx шмецькими 
феодалами в X ст. у cepбо-лужичан). У 1089 p. вона пepeйшла до pоду Beт- 
тГн1в, якГ щ ад^али  також у 1247 p. (фактично в 1264 p.) TюpiнГiю й у 1423 p. 
Сакceн-BiттeнбepГ (частину колишнього Саксонського гepцогcтва) pазом Гз 
титулом куpфюpcтва. За володГннями Beттiнiв поступово закpiпилаcя назва 
СаксонГя (початково — Bepxra СаксонГя, на вщмшу в1д Нижньо ’1 Сакcонii, 
pозташованноi на твночГ Н1меччини). Б1льшу частину з 1235 p. Саксони 
складало гepцогcтво БpауншвайГ-ЛюнeбуpГ (пГзнГше куpфюpcтво Ганно- 
вep). Згодом СаксонГя пepeтвоpилаcя в одне Гз значниx гepцогcтв НГмеччини. 
У 1485 p. вона була pоздiлeна мГж членами дома Beтrинiв: Сакceн-BiтreнбepГ 
i велику частину TюpiнГii pазом Гз титулом куpфюpcтва одepжав EpHCT Beтriн 
(peзидeнцiя — BiтreнбepГ), а область Мейссена, Лейпц1Гу, ПГвнГчну ^pirn 'TO  
i гepцогcький титул — Альбepт Beтriн (peзидeнцiя — Дpeздeн) (Strzelczyk J. 
Saksonia// SSS. — T. 5. — S. 20-21).

143 ...a Vikbodo Vitigo... — ... Втбодом В т ком ... Biкбод Bim' особа не щен- 
тифжована. За Г. Шеделем, саме вш заснував Любек. Oднак, Гельмольд,
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хрошку якого використовував Г. Шедель, приписуе це Адольфов! з Гольш- 
тattнa (див. примгтку 168; Helmolda kronika Slowian. — Warszawa, 1974. — 
S. 259-261).

144 ... Cimbo[rum]duce ... — герцогом кiмврiв ... Юмври (лат. Cimbri) — шме- 
цью племена, що заселяли спочатку т в ш ч  Ютландського твострова. Напри- 
кш ш  II ст. до н. е. км ври  разом !з тевтонами tt амбронами рушили на твдень. 
Здобувши у 113 р. до н. е. перемогу над римлянами при Норе!, пpоttшли попм 
на т в ш ч  в Галлш, де завдали римлянам поразки у 109, 107, 105 рр. У 102 р. 
до н. е. рушили на Рим i зattняли всю Швшчну Iтaлiю, але 101 до н. е. були 
розгромлеш при Верцеллах вittськaми римського полководця Гая Мар!я (Тре
тьяков П. Н. Восточнославянские племена. — М., 1953. — С. 143).

145 ... ad Cimbricam Chersonesus... — ... у Шмвршському ХерсонеЫ... Юмв- 
р ш с ь к м  Херсонес (лат. Chersonesum Cymbricam; пол. Potwysep Jutlandzki, дат. 
Iytland, шм. Jutland) — Ю тландськм  твостр!в м1ж Бaлтittським та Швшчни- 
ми морями. Б1льша твш ч н а  частина належить Дани, твден н а — Шмеччиш. 
Уздовж узбережжя Ютландп — смуга дюн, за якими розташоваш лагуни. Про 
твостр!в писав М. Кромер: “Est autem Dania sive Dacia (nam et ita appellatur) 
regio, quae Chersonesum Cymbricam, et adiacentes un sinu Baltheo sive Venedico 
insulas complectitur” (Cromerus M. De originibus... — P. 86.)

146... Venedes... —... венеди... Венеди — нattдaвнiшe нattмeнyвaння слав’ян- 
ських племен, яке вщноситься до !хньо! захщно! г1лки. Жили вони по Вкл! tt 
узбережжю Бaлтittського моря. У наш час нattмeнyвaння венеди збереглося 
для позначення слов’ян у шмщв (Wenden, Winden) i фшшв (venaja, vene, venea). 
Повщомлення про венед!в (наприклад, в Йордана) е першими звктками про 
слов’ян (Третьяков П. Н. Восточнославянские племена. — М., 1953. — С. 99, 
105-107, 131, 146, 177).

147... Vandali... —... вандали... Вандали (лат. vandali, пол. wandalowie, шм. 
Vandalen) — група племен схщних германщв. Початково жили на Скандинав- 
ському твостров!. На рубеж! I I - I  ст. до н. е. переселилися на п!вденне узбе
режжя Бaлтittського моря, до III ст. н. е. — на Дyнatt. У 335 р. вони оселилися в 
Паннон!! як  римсью федерати. У 429 р. вандали на чол! з королем Гettзepiхом 
переправилися через Г!бралтар. Протягом 10 рок!в завоювали римську про- 
в!нц!ю Африка (у 439 р. взяли Карфаген) i заснували тут свое корол!вство. 
У 533-534 р. королштво вандал!в було зaвоttовaнe В!занлею (Krantz A. Des 
Furtrefflichen Hochelahrten herrn Albert Krantzij V Vandalia oder.... — Gedruckt in 
der Keyserlichen Freyen und des Heyligen Reichs Stadt Lubeck, 1600; Дилигенский 
Г. Г. Северная Африка в IV -V  вв. — М., 1961).

148... Buccoviam... —... Буковieю... Г. Шедель мае на уваз! те м кце, яке 
Гельмольд називае Буку (Bucu) (Helmolda kronika Slowian. — Warszawa, 1974. — 
S. 260). О. Разумовська припускала, що ця назва походить вщ слов’янсько! 
назви села Буково або Буковець (Гельмольд. Словянская хроника. — М., 
1963. — С. 275 (примечание 6). До реч], новиtt (ш м ец ь к е ) Любек був закла- 
дeниtt в 1143 р. близько 4 км. на твден ь  вщ старого слов’янського Любека.
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Давня назва TOi cтаpоi осади була Бук або Букув. Автоp польcькоi “Beликоi 
xpонiки” також згадуе цей топон1м: “Icнують також й ш ш  слов’яни, якиx на- 
зивають дpeвляни, а тевтонщ називають ix голзатами (“Halczste”). Ix головш 
фоpтeцi наступнк Буковець, який ниш  називаеться Любек (“Bukowiec, ktory 
teraz zwie siq Lubekq”), також Гам, тобто ГамбуpГ i Бpeмeн, який був ix сто
лицею i м кцем  мешкання. Tам же знаxодятьcя князГвська фоpтeця ШлезвГГ 
i м кто Чешнина. Ix очолюють комигс, якиx пpизначив iмпepатоp Гeнpix, як 
кажуть, шсля того, як пiдкоpив iмпepатоpcькiй владГ щ  кpаi слов’ян ” (“Ве
ликая хроника”. — С. 54). I в дpугому мкщ : “Tак саме i фоpтeця Буковець, де 
тeпep можна побачити в Любею монаcтиp бpатiв пpоповiдникiв. Слов’яни ж, 
яю  ^ о ж и в а ю ^  там, м кто Любек називають не Любек, а Буковець) (“Вели
кая хроника”. — С. 64; Kronika WieIkоpolska/ Tlum. K. Abgarowicz. — Warszawa, 
1965. — S. 49; див. х и м и к у  141).

149 ...principes qui Kitto dicebat, que[m] et Trutone[m] appelabant — ... найжоp- 
стокш им Kiтrоном, якого r e p ^ r a  називали ще й Tpутоном. Tут мова йде пpо 
бодpицького r e p ^ r a  Kpута (лат. Cruco, Cruto, пол. Krut) (1066-1093), сина 
Гpiна. Йому Гельмольд пpиcвятив, зокpeма, ц1лий pоздiл (25) cвоei xpонiки 
(Helmolda kronika Slowian. — Warszawa, 1974. — S. 157-165). У 1104 p. вш навpяд 
чи мГг pозшиpювати Любек, як  повщомляе Г. Шедель, оскшьки був князем вщ 
1066 до 1093 pp. (Beuer W. Konig Kruto und sein Geschlecht// Mecklenburgische 
Jahrbucher. — 1848. — T. 13. — S. 3-56; Nalepa J. K ru t// SSS. — T. 2. — Сz. 2. — 
S. 532).

150 ...Magnopolensiu[m]... — МаТнополенське... МаГнополенське, шакше 
Мeклeнбуpзькe князГвство отpимало свою назву вщ м кта МeклeнбуpГ (лат. 
Magnopolis, пол. Mechlin, шм. Mikilinburg, Mikelenburg, Mecklenburg), pоташо- 
ваного на бepeзi Балтшського моpя. На cxодi, швдш та заxодi князГвство ме- 
жувало з пpуccькими ^ о в ^ ц ы м и  Помepанieю, БpандeнбуpГом, Ганновepом 
i Ш лезви'-Голшпшею, а на швшчному заxодi — з областю Любека. Спочатку 
на тepитоpii МeклeнбуpГа жили гepманцi. Пщ час пepeceлeння наpодiв вони 
були витиснул слов’янами (бодpичами), яю  заснували Мiкiлiнбоp (ниш село 
неподалж Bicмаpа), що дало Гм’я МeклeнбуpГовi. Автоp “Beликопольcькоi 
xpонiки” вказував: “ .  МГкл заснував якусь фоpтeцю на болота поблизу села за 
назвою Любово, неподалГк Bишiмipа. Цю фоpтeцю словяни колись називали 
Любово за назвою села Любово, а тевтонщ ii називали за Гменем МГкла — МГк- 
лeнбуpГ. Tому до тeпepiшнього часу володаp цього мГсця називаеться “МГкле- 
нбуpГ”, латинською ж мовою вш йменуеться за pозмipом полГв” (“Великополь
ская хроника”. — С. 65). Згодом область була заселена племенами ^ л а б ^ к и :  
слов’ян (бодpичi — на заxодi, лютичГ — на cxодi). Ocтаннiй самостГйний бод- 
pицький князь НГклот загинув у 1160 p. пщ час вГйни з саксонським гepцогом 
Гeнpixом Львом; його син Пpiбиcлав xpecтивcя й отpимав знову свою область, 
але вже як васал; вГд нього т ш л и  мeклeнбуpзькi гepцоги — едина в Заxiднiй 
ввpопi династГя слов’янського поxоджeння. B затятГй боpотьбi з шмецькими 
феодалами слов’яни МeклeнбуpГа були c ^ p e m  Гeнpixом Левом i були пщдан-
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Hi ошмечченю. Так виникло Мекленбурзьке герцогство. Близько 1167 р. воно 
стало васально залежним в1д саксонського герцога, але збер!гло княжу дина- 
стш  нащадюв Шклота. Генр1х Лев заснував епископства Ш верин та Ратцен- 
бурГ. У 1348 р. МекленбурГ як  герцогство увшшло до складу “Священно! Рим- 
сько! !мпер!” (Егоров Д. Н. Славяно-германские отношения в средние века. 
Колонизация Мекленбурга в XIII в. — М., 1915; Nalepa J. Pierwotne brznienie 
nazw Meklemburga i Ratzeburga// Przegl^d Zachodni. — 1953. — № 9-10).

151 ... Holstadensiu[m]que ducatus... — ...Гольштинським герцогствами ... 
Гольштинш або Г о л ь ш ^ н  (лат. Holstatia; шм. Holstein) — герцогство на Шв- 
ноч! Шмеччини, м1ж Эttдepом, Ельбою, Травою, Ш вшчним i Бaлтittським 
морями. Адмiнiстpaтивниtt центр — м кто Кшь. Найлавнниими жителями ще! 
м кцевосл  були сакси або, як  вони тод] називалися, нордальбшгенщ. У 804 р. 
Карл В е л и к о  пщкорив Гольштattн, переселив !з не! декшька тисяч сiмettств у 
Ф ландрш та Голланд1ю i, в1ддавши ВаГрш сво!м союзникам ободритам, утво- 
рив з шших облaстett особливе маркграфство. Оттон I покорив ВаГрш i засну
вав тут у 947 р. Ольденбурзьке епископство. Проте незабаром маркграфство, 
утворене Карлом Великим, розпалося. У Х -Х Ш  в. ttшлa затята боротьба за 
право володгти землею м1ж р!зними особами tt угрупованнями. У 1386 р. гер
цогство Шлезв!Г i графство Гольштattн були об’еднаш п1д владою граф1в Го- 
льштattн. Згодом, граф Герард VI отримав вщ Дани графство Шлезв!Г у ленне 
володшня. З ttого сином Адольфом VIII припинилася в 1459 р. можновладна 
Шауенбурзька династш, i шлeзвiГ-гольштattнськi пани обрали сво!м графом 
датського короля Х ркпана I. Таким чином, з 1460 р. Гольштattн був у персо
н альн а  yHii з Дашею. Х ркпан  став родоначальником Ольденбурзько! динас
тий в Гольштattнi, у 1476 р. отримав вщ !мператора Фр1др1ха III титул герцога, i 
передав Гольштattн та Шлезв!Г свому молодшому синов! Фрщргхов], оск1льки, 
за укладеним ним договором з панами, Гольштattн i Шлезв!Г не повинн! зна- 
ходитися пщ одною короною з Дан!ею.

152 ... fluminibus Baguisor.. — ...ршами БаТуЬор... Нин! це р. ВаГшс (лат. 
Baguisus, пол. Wagnis).

153 ...Travo... — ...Травус... Нин! це р. Траве (лат. Travus; пол. Trawna), яка 
впадае у Балтшське море бшя Любека.

154 ... progenie Marc[o]manno[ris] ... —... походженням iз ... маркомантв... 
Маркоманни (лат. Marcoman(n)i) — племена давшх германц1в, як! в другш 
половин! першого тисячолигя до н. е. жили на територи сучасно! Саксони 
i Тюр1нГ!!. Назва !х, очевидно, пов’язана з тим фактом, що вони проживали 
на окрашах — “люди марок”. Наприкшщ II — на початку I ст. маркоман
ни просунулися в pattон середнього i верхнього Мattнa. На початку I ст. до 
н. е. вони, мабуть, входили до союзу племен, очолюваного Марободом. Ш с
ля перемоги вождя герусюв А рм ш я над Марободом маркоманни вщступили 
до Дунаю. У I - I I  ст. постшно загрожували римлянам на дyнattських землях. 
У 166-180 рр. !хн!й тиск вилився в Маркоманську в1йну. Наприк!нц! III ст. 
маркоманни загрожували навгть Римов]. З IV ст. влилися в потж Великого пе-
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peceлeння наpодiв. Hапpикiнцi V ст. осши на тepитоpil Баваpil (K^trzynski W.
O slowianach mieszkaj^cych niegdys mi^dzy Reinem a Lab^, Sal^ i czesk^ granic^ / /  
Rozprawy Akademii Umiej^tnosci. Wydzial Historyczno-Filozoficzny. — Krakow, 
1873; KuniszA. Markomanowie / /  SSS. — T. 3. — Cz. 1. — S. 180-181).

155 ... Martinopolensiu[m]... — ... марттополетв... очевидно, маються на 
увазГ жителГ Маpтiнополicа (лат. Martinopolis), який ниш  називаеться Мepзe- 
нбуpГ (Mersenburg).

156 ...de Vagern[um]... — ...iз ВаТерна... Маеться на увазГ BаГpiя (лат. 
Vagernum, пол. Wagria) — земля, pозташована на пiвдeнному-cxодi вщ Голь- 
шгайна, неподалж вщ Любека. Tам пpоживали слов’янсью племена бодpи- 
чГв, шакше — ободpитiв. Незважаючи на те, що гepцог Готшальк (1066 p.), а 
також TeHpix (1127 p.) cпpияли xpиcтиянcтву, пpотe населения було xpиcтия- 
низоване cтаpГаpдcьким епископом Biцeлнуcом (лат. Vicelnusa, пол. Wicelin) 
ли т е в XII ст. Близько 1140 p. ^ а ф  Адольф II з Гольштайна заxопив BаГpiю i 
пpиeднав ii до cвоix володшь (Helmolda kronika Slowian. — Warszawa, 1974. — 
S. 118-444).

157 .de  Stargardia... — ... iз СтарТарди... СтаpГаpдiя (лат. Stargardia, пол. 
Stargard wagryjski, шм. Starigard) — шттта його cepeдньовiчна назва Oльдeн- 
буpГ. Див. пpимiтку 158. Як писав Гельмольд: “Aldenburg, ea quae Slavica lingua 
Starigard, hoc est antiqua civites” (Helmolda kronika Slowian. — Warszawa, 1974. — 
P. 69; Strzelczyk J. Srarogard wagryjski — miasto / /  SSS. — T. 5. — S. 395-399).

158 ... de Oldenburg... — ... з ОльденбурТа... OльдeнбуpГ, або АльдeнбуpГ 
(Oldenburg, Aldenburg) — з XII ст. ^аф ство  в Ш вшчнш Шмеччиш. За xpонi- 
ками, найдавнш им володаpeм OльдeнбуpГа був гpафcький piд Biтeкiндiв, 
але наcпpавдi пepшим його власником (за документом вщ 1108 p.) був Егшь- 
маp, “могутнГй гpаф земель, пpикоpдонниx мГж СаксонГею та Фpiзieю”. Його 
спадкоемцГ знаxодилиcя у васальнш залежностГ вГд cакcонcькиx гepцогiв, яка 
пpипинилаcя з падГнням гepцога Гeнpixа Лева. За Дiтpixа Щасливого (помep у 
1440 p.) вГдбулося об’еднання OльдeнбуpГа, але воно невдовзГ pозпалоcя мГж 
окpeмими лГнГями pоду. НинГ — окpуга Нижньо ’1 Сакcонii.

1 5 9 . in Fernern[um]... — ... у Фернерен... Можливо, Шедель мав на увазГ 
о с ^ в  Фeмаpн (нГм. Fehmarn, пол. Imbra, шакше Wembrza), pозташований у 
БалтГйському моpi неподалГк вщ Любека.

160 ...Peldte... — ... Пельдте... Не вдалося ГдентифГкувати.
161 ... in Daniam... — ... у Д ант ... Дашя (лат. Dania sive Dacia; дат. 

Danmark) — дepжава в Заxiднiй ввpопi, pозташована на Ютландському пГв- 
о с ^ о в ^  Датському аpxiпeлазi тощо. B cepeдинi V ст. на тepитоpiю Дани rnepe- 
селилися дани (вГд я к и : кpаiна отpимала назву). Злившись Гз залишками ютГв 
та Гнши: племен, вони поступово стали основним племенем Дани. За “доби 
вГкГнгГв” починаеться полГтичне об’еднання Данii. Oфiцiйна дата ^ и й м ^ я  
xpиcтиянcтва в Данii — xpeщeння коpоля Гаpальда I близько 960 p. У cepeдинi
XIV ст. за Bальдeмаpа IV АттepдаГа (1340-1375) вГдновлюеться i змГцнюеться 
коpолiвcька влада, пiдтpимана дpiбнопомicним двоpянcтвом. У 1380 p. була
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укладена датсько-норвезька ун!я, а 1397 р., за Маргарити Датсько!, — Каль- 
марська ун!я мгж Дашею, Швещею та Норвеиею (з Iслaндieю), у результат! 
яко! вс! скандинавськ! краши виявилися фактично п1д владою датських коро- 
л!в. У 1460 р., з обранням датського короля Хршиана I (1448-1481) герцогом 
Шлезв!Га i графом Гольштattнa була укладена особиста ун1я цих княз!вств з 
Дашею. На меж! XV-XVI ст. корол!вська влада в Дани виявилася пщ повним 
контролем феодальних маГнапв — р]Гсрода, а в 1468 р. були вперше склика- 
Hi станов! збори — р!ГсдаГ (Кан А. С. История скандинавских стран. — М., 
1971. — С. 41-51).

162 ... Heinricus ... — ... Генрiх... Мова ttдe про бодрицького князя Генрь 
ха (лат. Henricus filius Godescalci; пол. Henryk Gotszalkowicz; шм. Slavenheinrich) 
(1093 — 1127), сина Готшалька (див. примгтку 163) та З!Грщ, доньки племшни- 
ка Кнута II, короля Свена Естргтсона (1047-1076) (Грацианский Н. П. Борьба 
славян и народов Прибалтики с нeмeцкоtt a i p e ^ ^ t t  в средние века. — М., 
1943. — С. 22-24; Kowalenko W. Henryk / /  SSS. — T. 2. — Cz. 1. — S. 200-201).

163 ... Gotstalcicomitis ... — ... комта¥отшалька... Готшальк (лат. Godescalcus, 
шм. Godschalen; пол. Gotszalk) (1031-1066) — князь поморських слов’ян — бод- 
рич!в, ваГр!в та шших. ^ н  бодрицького князя Пр!б!Гнева, званого як  Удо. 
Виховувався при монастир] св. Михattлa в Люнебурзь Шсля тривалого пере- 
бування при двор! датського короля Кнута V Великого (1018-1035) створив 
за сприяння архиепископа Адальберта I Бременського, Бодрицьку державу, 
у якш, вщкриваючи нов! епархп та монастир], сприяв поширенню христи- 
янства. У 1066 р., п1д час повстания язичниюв, був yбитиtt у храм! (Helmolda 
kronika Slowian. — Warszawa, 1974. — S. 143-157; Koczy L. Polska i Skandynawia 
za pierwszych Piastow. — Poznan, 1934. — S. 181; Королюк В. Д. Государство Гот- 
шалка / /  С лавян скм  сборник. — М., 1947. — С. 336-355).

164 Is p[ius] aliqua tempora rediens Kittoni caput securi abscidit inde sua[m] 
ducens uxore[m]. — Через деякий час цей набожний [Генргх] повернувся, вiдiтнув 
сокирою голову Кiттоновi й одружився з його вдовою. Мова ttдe про Славшу, 
дружину Крута. Однак, як  повщомляе Гельмольд, убив Крута не сам Генргх, 
а “якись дан, котpиtt одним замахом сокири вщгтнув ttомy голову” (Helmolda 
kronika Slowian. — Warszawa, 1974. — S. 188).

165 ... Heinricus quartus... — ... Генрiх I V .  Генргх IV (1056-1106) — король з 
1056 p., !мператор Священно! римсько! Тмперп з 1084 р. Був сином Генргха III
i АГнеси. Шсля смерп Генргха III (1055(6) р.), крашою стала управляти АГне- 
са. Проте це не сподобалося кельнському арх!епископов! Анно, я к м  викрав 
Генргха у 1062 p. i захопив у сво! руки реГенство. У 1065 р. Генргх був про- 
голошeниtt повнолгтн1м. Заходи Генр!ха по зм!цненню корол!всько! влади в 
Саксон1! викликали у Hitt Саксонське повстання 1073-1075 pp., яке було ним 
придушене. Прагнення зберегти за собою право церковно! швеститури в Hi- 
меччин! i Пiвнiчнitt Iтaлii призвело Генр1ха в 1076 р. до сутички з папою Гри- 
гор!ем VII. Папа вщпов!в накладенням 1нтердикта. Генр1х у 1077 р. перепра- 
вився через Альпи в Iтaлiю принижено випросив у нього прощення в замку

80



Каносса. У 1084 р. вш був коpонaвaниtt у Рим! як  !мператор (Labuda G. Henryk 
IV // SSS. — T. 2. — Cz. 1. — S. 203-204).

166 ... Imperio Romano... — ... Римську iмперiю... Священна Римська !мпер!я 
включала в себе Н1меччину та iH0 i держави. “Ы перш” була заснована у 962 р. 
н1мецьким !мператором Оттоном I, я к м  завоював Швшчну та Середню fra- 
лш . З XIII ст. обрання !мператора в1дбувалось князями-виборцями — кур
фюрстами (юридично це право було закршлене “Золотою буллою” Карла IV 
у 1356 р.). З 1438 р. !мператорська корона фактично закршилася за домом Габ- 
сбурГ!в. 3aгaльноiмпepськиtt (насправд! лише нiмeцькиtt) станово-представ- 
ницькиtt орган — pettхстaГ (iмпepськиtt сettм) був знаряддям у руках !мперсь- 
ких княз1в (Колесницкий Н. Ф. “Священная римская империя”: притязания и 
дettствитeльность. — М., 1977).

167... papue ducis Heinrici de Leone... —... папським герцогом Генрiхом iз Лео
на... Генр!х Лев (лат. Heinricus de Leone, шм. Heinrich der Love, пол. Henryk Lew 
(Henryk X II  Welf)) (1129 — 1195) — герцог Саксони пщ !менем Генргх III Лев 
(1142-1180), герцог Бавари (1156-1180) пщ !менем Генргх XII. Походив з роду 
Вельф1в, син Генргха IX. У 1142 р. отримав Саксошю i вщмовився вщ Бава- 
pii. У 1147 р. знову пpиttняв титул баварського герцога. Разом з Альбрехтом 
Ведмедем очолив хpeстовиtt пох1д проти слов’ян у 1147 р., я к м  заюнчився 
невдачею. У 1152 р. намагався силою збро! завоювати батьювську спадщи- 
ну. Iмпepaтоp Фр1др1х I Барбаросса повернув Генргхов! Леву бaвapськиtt стш у 
1154 р., але лише через два роки Генргх заволод1в ним фактично. Мати Фрщрь 
ха Барбаросси — Юд!т — була сестрою Генргха Гордого i, таким чином, тгткою 
Генр1ха Лева). В подяку за це Генр1х-Лев супроводжував Фр1др1ха в ttого пер
ших гталшських походах i п1дтримував ttого в церковних чварах. У результат! 
поход!в 1160 р. вш захопив мattжe всю територш бодрич1в i став володарем 
величезно! територи, яка на сход] сягала р. Лаби. Заснував Мюнхен, дав пра
ва м кта Любеков!, завоював МекленбурГ i Померан1ю, утворив багато епар- 
хш та монастир1в. Шсля паломництва в Ерусалим, оженився з aнглittською 
прицесою Матильдою. Згодом ttого дружба з !мператором Фр1др1хом ослаб
ла. Незважаючи на критичне становище !мператора, вш в1дмовився в1д учасп 
в ttого iтaлittськомy поход] (1174-1176). Тому останнш оргашзував сyдовиtt 
процес над Генр1хом (1180 р.), в результат! ^ t t  був скинyтиtt з престола та 
позбaвлeниtt б1льшост! волод1нь (в ttого руках залишилися лише БpayншвattГ 
та ЛюнебурГ). Зах1дна частина герцогства rnepettrnra до кельнського арх!епис- 
копа (згодом ii назвуть Вестфал1я); земл! на захщ в1д р1ки Везер rnepettrnra до 
церковних волод!нь Мюнстер i Оснабрюк. Iстоpичнa область Остфален пщ 
назвою герцогства Саксон1! пepettшлa до БернГарда !з сiмettствa Аскан!!в. 
В 1181 р. Генр1х Лев вщновив сво! волод!ння у Бpayншвattзi (Labuda G. Henryk 
Lew / /  SSS. — T. 2. — Cz. 1. — S. 204-206).

168... comitis Alfesis de Holchtein... —... графом Альфесом iз Гольштайна... 
Г. Шедель, очевидно, мае на уваз! графа Адольфа II !з Гольштattнa (1128-1164) 
(Helmolda kronika Slowian. — Warszawa, 1974. — S. 238).
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169 Cu[m] eius situs prius p[ro]pe Swoartau, postea p[ro]pe Herneborg fuit.... -  
...його перше розташування було поблизу Свартау, а шсля — быя ГернеборТа.
Н ас^ ав д ^  Гельмольд з метою pозpiзнeння ц и : дво: м кт  пepший Любек на- 
зивае Стаpим Любеком (Stara Lubeka), дpугий — пpоcто Любек (Lubeka) (див. 
^ и м и к у  148). Сваpтау (лат. Swartau, шм. Bad Schwartau) — ниш  шмецьке ку- 
pоpтнe мкто Бад Шваpтау. ГepнeбоpГ (лат. Herneborg, шм. Herrnburg) — ниш  
ГepнбуpГ за 7 км на Щвденний с:щ  в1д Любека.

170 ... doctus Helmuldus... —...вчений Гельмольд... Гельмольд (лат. Helmuldus) 
(близько 1108 (за шшими даними — 1125) — 1177) — шмецький священик та 
мicciонep Гз Гольштайна, автоp т. зв. “Слав’я н с ь ^  xpонiки” , в якш  описав за- 
гаpблeння н1мецькими феодалами земель полабськи: слов’ян, ixню колошза- 
ц1ю та xpиcтианизацiю (Ktirbisjwna B. Helm old// SSS. — T. 2. — Cz. 1. — S. 198
200). Для опису подш IX-XI ст. Гельмольд викоpиcтовував головним чином 
твip Адама Бpeмeнcького, але поди XII ст. (до 1171 p.) описаш ним самим на 
пщставГ власни: cпоcтepeжeнь, отpиманиx вщ сучасниюв. Xpонiка щ одов- 
жена (до 1209) Аpнольдом Любецьким. Джepeлознавчий pозбip xpонiки по
дав Ю. О тельчик (Strzelczyk J. Wstqp / / Helmolda kronika Slowian. — Warszawa, 
1974. — S. 48-49). Xpонiка була видана кшька pазiв, зокpeма, в 1556, 1581, 
1659, 1710 та iH. pp. У Науковш бГблютещ OHУ Гм. I. I. Мечникова збepiга- 
еться дpугe видання xpонiки (Helmold de Bosau. Chronica Slauorum, seu Annales 
Helmoldi, presbyteri Buzoviensis ...hisque subiectum derecictorum Supplementum 
Arnoldi Abbatis Lubecensis.../ Opera & studio Reineri Reineccii... — Francofurti: 
Apud Adream Wechelum, 1581). У 1963 p. ii було надpуковано pоciйcькою мовою 
у пepeкладi Л. Разумовсько^ а в 1974 p. — польською у пepeкладi Ю. Мату- 
шевського (Славянская хроника /  Щ едисл., пep. с лат., пpимeч. Л. B. Разумов
ской. — М., 1963; Helmolda kronika Slowian. — Warszawa, 1974).

171 ... ex Germania Alta et Bassa... — ...з Верхньою та Нижньою Шмеччиною... 
Подш Шмеччини на двГ частини — Bepxню та Нижню — вщомий ще з I ст. 
до н. е. Стаpодавнi pимляни вiдpiзняли двГ pимcькиx пpикоpдонниx ̂ о в ^ ц и  
на лГвому бepeзi Рейна: Bepxню НГмеччину (Germania Superior) з головним м к 
том Mogonticum (Майнц) та Нижню Шмеччину (Germania Inferior) з головним 
м ктом Colonia Agrippina ^ е л ь н ) .

172 Exin ob negotiationes ex... variis regionibus miruimmodu[m]aucta... — Потiм 
[Любек] завдяки торгiвлi ... з рiзними резонами був надзвичайно розширений... 
Щ о  тоpговi вщносини Любека див.: Дживелегов А. К. Tоpговля на западе в 
cpeдниe века. — СПб., 1904. — С. 120-124.

173 ... mare Baltheu[m] Germanicu[m] seu q[ue] Stagnu[m] vocant... — ... Бал- 
тшське або Шмецьке море, яке називають озером ... Балтшське моpe (лат. Mare 
Balticum; у давш : слов’ян — Варязькеморе) — моpe Антлантичного океану, яке 
п о то кам и  з’еднуеться з Ш вшчним моpeм. Див. пpимiтку 11.

174 ...in Norvegiam... — ...у Норвегш... Hоpвeгiя (ноpв. Norge) — дepжава на 
ШвночГ ввpопi, на за:одГ i кpайнiй пГвночГ Скандинавського пiвоcтpова. Be- 
лику pоль у становленш феодалГзму в HоpвeгiI в ш ^ а л а  коpолiвcька влада.
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Корол! збирали подай з населения та примушували “годувати” свою дружи
ну пщ час роз’!зд!в крашою. Надал! таке право збору (т. зв. вейцл) !з певно! 
територи корол! стал! надавати сво!м дружинникам i служивим людям. В ре
зультат! вettцли перетворювалися у свого род у ленш  над1ли. З X ст. все на
селения несло вшськову повиншсть (лейданг). Бонди повинш були служити 
в ополченн!, за свш рахунок будувати вittськовi корабл], поставляти на них 
продовольство. У 1319 р. була укладена особиста ушя Норвегп з! Швещею, 
у 1380 р. — з Дашею, а в 1397 р. — Кальмарська ушя трьох скандинавських 
корол!вств. Король Хршиан I (1450-1481), формально збериаючи норвезь- 
киtt риксрод (державна рада, яка виникла на меж! X III-X IV  ст. та складала- 
ся з представникв феодально! аристократ!! i вищого духовенства), фактич
но правив в штересах датських феодал!в, яким надавав ленш пожалування в 
Норвегп (Гуревич А. Я. Свободное крестьянство фeодaльноtt Норвегии. — М., 
1967; Гуревич А. Я. Норвежское общество в раннее средневековье. Проблемы 
социального строя и культуры. — М., 1977; Кан А. С. История скандинавских 
стран (Дания, Норвегия, Швеция). — М., 1980. — С. 41-51; История Норве
гии /  Отв. ред. А. С. Кан. — М., 1980. — С. 177-С. 192; Закс В. А. Проблемы 
феодализма в скандинавских странах: формы социaльноtt организации и пра
вовые представления норвежского крестьянства в X I-X III веках. — Калинин, 
1986).

175 ...Sveciam.. — ...Ш вецт... Швец!я (шв. Sverige) — держава в Ш вшчнш 
Е в р о т , на сход] i т в д ш  Скандинавського твострова. Наприкшщ XIII ст. у 
Швецп оформився стaновиtt устрш. З середини XII ст. шведсью корол! здшс- 
нювали хрестов! походи проти фшських племен (завоювання завершилося на 
початку XIV ст.). 3aвоttовницькi походи на п1вшчно-захщну Русь т с л я  кшь- 
каразових поразок швед1в (особливо пщ час Невсько! битви 1240 р.) призве- 
ли до встановлення державно! кордону м1ж Швещею та Руссю. У 1319 р. на 
ш ведськм  престол було обрано норвезького короля Магнуса Ержсона (ун!я 
з Норвеиею, 1319-1355 pp.), якиtt правив до 1363 р. Було вироблено загаль- 
нодepжaвниtt зв1д закон!в. У 1389 р. Швец!я вступила в ун!ю з Дан!ею, яка в 
1397 р. стала потршною (Дашя, Швец1я та Норвег!я). У 1448 р. ушя з Дашею 
фактично розпалася. Завдяки перемоз! над датчанами в битв! при Брунке- 
берз! в 1471 р. Швец!я домоглася в1дносно! сaмостittностi. У 1471 — 1520 рр. 
нею управляли регенти з! знатного дому Стуре, за яких змщнилася централь
на влада та нац!ональна культура. Пер!од правлшня дому Стуре (1471-1520) 
своepiдниtt у тому вщношенш, що офiцittно королями Швецп залишалися 
датсько-норвезьк! монархи, фактично ж, за короткочасними винятками, 
правител! Стуре не пускали !х у Ш вецш  (Андерссон И. История Швеции. — 
М., 1951; Кан А. С. История скандинавских стран (Дания, Норвегия, Ш ве
ция). — М., 1980. — С. 41-51; История Ш веции/ Отв. ред Кан А. С. — М., 
1974).

176 ... Livoniam... —... Лiвонiю... Л1вошя (лат. Livonia; шм. Livland) — об
ласть розселення л!в!в (на рубеж! X II-X III ст.) у гирлах р!к Даугави та Гауя.
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Починаючи з друго! чверт XIII ст., уся територ!я сучасних Латвп та Естонп 
була зaвоttовaнa н1мецькими хрестоносцями. Л!вошею називають конфеде- 
ращю п ’яти феодальних держав (Лiвонськиtt орден, Ризьке архиепископст
во, Курляндське, Дерптське та Езель-Вжське епископство), як! ном1нально 
знаходилася п1д владою римського папи та шмецького !мператора (История 
Лaтвиttскоtt ССР. — Рига, 1952. — Т. 1; Дербов Л. А. К  истории падения Ливон
ского ордена / /  Ученые записки Саратовского государственного университе
та. — 1947. — Т. 17).

177 ...in Russiam... — ...в Русь... Як видно з контексту, Г. Шедель мае на уваз! 
земл! Великого княз!вства Московського (Куза А. В. Малые города Дpeвнett 
Руси. — М., 1989).

178 ...Littuania[m]... — ..Л и т ву . Див. примику 46.
179 .... Prussia[m]... — ...Прусст... Прусс1я (лат. Prussia; пол. Prusy; шм. 

Preufien) — держава, що виникла в результат! вшськово! експанси шмецьких 
феодал!в у Центральнш, Схщнш та Швденносхщнш Е вр о т . Прусс1я утвори- 
лася на твденному узбережж Балтшського моря мгж нижшм плином Вкли 
та Шману на баз! курфюрства БранденбурГ, утвореного п1д час розпочато! в 
XII ст. шмецько! феодально! агресп проти слов’янських народ!в, i держави Тев- 
тонського ордена, основи якого були закладеш в XIII ст. вшнами проти пле
мен] прусов (зв1дси tt походить назва), а також захопленнями слов’янських 
(головним чином польських) земель у XIV ст. На початку XVI ст. Альбрехт !з 
династи Гогенцоллершв, що утвердилася в Бранденбурз! в 1415 р., був обра- 
ниtt гpосмettстepом Тевтонського ордена, якиtt став т с л я  Тринадцятир!чно! 
вittни з Польшею (1454-1466) ii васалом. Ленна залежшсть Прусс!! в1д Поль- 
щ] збер!галася до 60 -х  p. XVII ст. (Лависс Э. Очерки по истории Пруссии/ 
Пер. А. Тимофeeвоtt. — М., 1915; Пашуто В. Борьба прусского народа за неза
висимость (до конца XIII в .) // История СССР. — М., 1958. — №6. — С. 66).

180 ... Polonia[m]... — Польщу. Див. примики 15 i 18.
181 ...Pomerania[m] — ...Помератю... Померанш, шакше Помор’я (лат. 

Pomerania, пол. Pomorze, шм. Pommern) — iстоpичниtt реГюн понад узбережжям 
Балтшського моря — мгж Вклою tt Одрою та почасти за Одрою, i Балтшським 
морем та р. Нотець. У XI ст. Помор’я було роздшене на дв! частини, як! тзш ш е 
стали звати “Захщне (Щ ец!нське)” i “Сх1дне (Гданське) Помор’я ”. Польсько- 
му князев! Болеславов! I Хороброму вдалося п1дкорити все Помор’я. У 1000 р. 
вш створив там епископство з центром у м. Колобжег. Невдовз! зах1дна части
на була християшзована i поступово була пщдана он!мечченю. У 1170 р. М!с- 
цeвиtt князь Богуслав отримав титул герцога, а в 1181 р. Захщне Помор’я (пщ 
назвою герцогство Померанш) визнало васальну залежн!сть вщ Священно! 
римсько! !мпер!! (Kantzow’s T. Chronik von Pommern in hochdeutcher Sprache 
/  Herausgegeben vov Fr. L. B. von Medem. — Unclam, 1841; Codex Pomeraniae 
diplomaticus. — Greifswald, 1843; Первольф Й. Германизация бaлтиttских сла
вян. — СПб., 1876; Duda F. Rozwoj terytorialny Pomorza polskiego. — Krakow, 
1909. — S. 29-42; Wachowski K. Slowianszczyzna zachodnia. — Poznan, 1950;
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Labuda G. Historia Pomorza. — T. 1. — Cz. 1.; Sutowski Z. Najstarsza granica 
zachodnia Polski / /  Przegl^d Zachodni. — Poznan, 1952. — № 3-4 . — S. 343
383; Powierski J. Pomezania / /  SSS. — T. 4. — Cz. 1. — S. 220; Slaski K. Podzialy 
terytorialne Pomorza w X II-X III w. / /  Prace Komisji Historycznej Poznanskiego 
Towarzystwa Przyjaciol Nauk. — Poznan, 1960. — T. 18. — Z. 4. — S. 170).

182 ... in ducatum Magnopolensiu[m] ... — ... в Мекленберзьке герцогство... 
Див. примику 150.

183 ... in Daniam ... — ... у Датю... Див. примику 161.
184 ... Anglia[m]... — ...у Англш... Англ1я (лат. Anglia, англ. England) — так у

XV ст. називалася держава, яка зattмaлa центральну i п!вденну частину остро
ва Британ1я. Свою назву отримала вщ германського племен] англ!в. У сере
дин! V ст. почалося завоювання Британи твш чно-герм анським и племенами 
(англами, саксами, ютами i фризами), котрих називають загальним !м’ям ан- 
гло-сакси (Петрушевский Д. М. Очерки из истории aнглиttского государства 
и общесатва в средние века. — М., 2003; Удальцов А. Д. Англия в XI-XV вв. 
Восстание Уота Тattлepa. — М., 1940; Барг М. А. Исследования по истории ан- 
глиttского феодализма в X I-X III в. — М., 1962; Савело К. Ф. Раннефеодальная 
Англия. — Л., 1977; Мельникова Е. А. Меч и лира. Англосаксонское общество 
в истории и эпосе. — М., 1987; Штокмар В. В. История Англии в средние 
века. — СПб., 2003).

185 ... Flandria[m]... — ...Фландрш... Фландрш (лат. Flandria, флам. 
Vlaanderen, фр. Flandre) — кторична область у Захщнш Е в р о т  населена пере- 
важно фламандцями. З друго! половини IX ст. Фландр1я — графство (у леннш 
залежноси вщ Франци). У X II-X V  ст. це одна з нattбiльш економ!чно розви- 
нутих области  Европи. У Фландри рано розвилися i досягли велико! еконо- 
м!чно! i полпично! могутноси м кта, особливо Гент, tap  та Брюгге. Основним 
видом виробництва було цехове сукнарство. У XIV-XV ст. Брюгге також був 
нattбiльшим центром мгжнародно! торпвль У 1300 р. Фландр1я була зattнятa 
французькими в1йськами. Загальне повстання в краш , що почалося “БрюГ- 
Гською заутренею” (1302 р.), заюнчилося вигнанням француз!в. Hattзaпeклi- 
ша боротьба проходила у Фландр!! пщ час Стол!тньо! в1йни 1337-1453 рр. (зо
крема, вщбулося повстання в Гент], очолене в 1338 р. Я. Артевелде). У 1384 р. 
Фландрш ввшшла до складу володшь герцог!в БурГундських, у 1477 р. (ос- 
таточно в 1482 р.) — до ГабсбГур!в, ставши одшею з 17 пpовiнцitt Н1дерлан- 
д!в. Нин! основна ii частина — у склад] Бельги (пров!нц1! Фландрш Схщна i 
Фландр!я Зах1дна), частина — у склад] Франци (територ1я департаменту Hip), 
частина — у склад] Нщерланд!в (Blok P. J. Geschichte der Niederlande. -  Gotha,
1902. — Bd. 1-3 ; Хейзинга Й. Осень средневековья. Исследование форм жиз
ненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерлан
дах/ Пер. Д. В. Сильвестрова. — М., 1988).

186 ...Scocia[m]... — ...Ш отландш... Шотландш (анг. Scotland) — кторична 
область Захщно! Европи, що зattмae п!вшчну частину Великобритани i при- 
лягаюч! острова. До давнього населения Шотланщи вщносились п!кти. У I ст.
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до н. е. почалося заселения кельтськими племенами. Kiлькаpазовi cпpоби pим- 
лян (починаючи з I ст. н. е.) пiдпоpядкувати Ш отландш (pимcька ii назва — 
Kалeдонiя) закшчилися поpазкою. У 360-367 pp. п1кти втоpглиcя у Бpитанiю. 
Hапpикiнцi V — на початку VI ст. у Ш отландш з ^лан дп  стали пepeceлятиcя 
племена скотлв (в1д 1меш я к и : по:одить назва ШотландГя (Scotland) — щ аш а 
скотлв) i закpiпилиcя тут з XI ст. У дpугiй п олови т  XI ст. на Ш отландш на
пали ноpмандcькi завойовники Англп. Шотландський коpоль Малькольп III 
(1059-1093) визнав себе васалом англ1йського коpоля Biльгeльма I Завойов- 
ника. У 1328 p. Англш визнала незалежшсть Шотландii, але англшсью лоpди 
збepeгли отpиманi pанiшe земельш володшня в Шотландп. У кш щ  XIII — на 
початку XIV ст. офоpмивcя шотландський паpламeнт. Пpавили коpолi динас
тий Стюаpт. Феодальш в1йни (особливо з АнглГею) ослаблювали Ш отландш.

187 ...regnu[m]Francie... — ...королiвcтво Франци... — Фpанцiя (лат. Francia, 
фp. France) — дepжава в Заxiднiй 6вpопi. На п1вночГ Фpанцiя омиваеться Шв- 
шчним моpeм, пpотоками П а-дe-K алe  i Л а-М анш , на за:одГ — БГскайською 
затокою Атлантичного океану, на т в д ш  — Сepeдзeмним моpeм. У давнину ii 
населяли галли (кельти), зв1дси й давня ii назва — ГаллГя. До cepeдини I ст. до 
н. е. була завойована Римом; з кш ця V ст. н. е. — основна частина Фpанкcькоi 
дepжави. Утвоpeна за Bepдeнcьким договоpом 843 p. 3аxiдно-фpанкcька дep- 
жава займала пpиблизно тepитоpiю cучаcноi Фpанцii. У X ст. щ аш а стала на- 
зиватися Фpанцieю. До cepeдини XII ст. панувала феодальна pоздpоблeнicть. 
Цeнтpалiзацiю дepжави усппино пpоводив Людовик IX (1226-1270). У 1302 p. 
були скликаш Гeнepальнi штати, склалась станова монаpxiя. У 1337-1453 pp. 
велася Столггня вшна з АнглГею, що завepшилаcя пepeмогою Фpанцii. Ан- 
глшщ були вигнаш з ii тepитоpii (у ixHix pукаx залишилося лише м. Kалe). 
Цeнтpалiзацiя дepжави в основному завepшилаcя у дpугiй половинГ XV ст. за 
пpавлiння Людовика XI (1483-1498) (Пти-Дютайи Ш. Феодальная монаp- 
:и я  во Фpанции и в Англии X -X III вв. /  ^ p .  с фpанц. С. Моpавcкого. — М., 
1938; Конокотин А. В. Oчepки по агpаpной иcтоpии Сeвepной Фpанции в IX - 
XIV вв. — Иваново, 1958; Виллар Ж. и К. Фоpмиpованиe фpанцузcкой нации 
(X-н ач . XIX вв.) /  Пep. с фp. O. Bолкова. — М., 1957).

188... in Saxonia[m]... — до Саксони... Див. ^ и м и к у  142.
189 ... Westuliam... — ... Вестфали... Becтфалiя (шм. Westphalen) — icTOpm- 

на область мГж piками Рейн i Beзep. B pанньому cepeдньовiччi це тepитоpiя 
pозceлeння заxiдноi г1лки гepманcького племенГ сакс1в (вестфалГв). Згодом 
земля увГйшла до складу Саксонського гepцогcтва. ПГсля падГння Гeнpixа 
Лева (1180 p.) Becтфалiя, збepiгаючи pиcи пeвноi eтногpафiчноi сп1льностГ, 
pозпалаcя на низку феодальни: володГнь (Becтфальcькe гepцогcтво, епикоп- 
ства Мюнcтep, Ocнабpюк, Падepбоpн та iH.). НинГ — частина cучаcноi Н1меч- 
чини (земля П1вшчна Рeйн-Becтфалiя).

190 ...Marchia[m]...- . .М а р к у . Мова йде пpо cepeдньовiчнe полггичне 
утвоpeння — Маpку (лат. Marcha), яка була pозташована на швдень в1д Becт- 
фал1о та на за:щ  в1д Сакcонii.
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191 ... sub signo Libre... — ... тд знаком Терезiв... Терези (лат. Libra) — один з 
дванадцяти зод!акальних знаков.

192 ...domini Inferioris Vandalie...— ... пани НижньоН Вандали... Можливо, 
мова ttдe про пануючу верству населения Дани.

193 ...comes A f f  de Holchtein... — ...граф Альф iз Гольштайна... Див. прими- 
ку 168.

194 Deinde anno primo et tricesimo supra undecies centenu[m] domini Inferioris 
Vandalie Lubeca[m] devastaru[n]t q[ue] comes A f f  de Holchtein iterato instauravit 
cu[m] arce ... — Шсля того як  у 1131 р. пани НижньоН Вандали зруйнували Любек, 
його граф Альф iз Гольштайна знову вiдновив там мкт о разом з фортецею ...
Повщомлення не зовсм  зрозумше. За Гельмольдом, у 1131 р. не було шяких 
напад1в на Любек (Helmolda kronika Slowian. — Warszawa, 1974. — S. 238-240).

195 ...predicatores... — ...домШканщ... Очевидно, маеться на уваз! монастир 
ордену домш канщ в. Див. примику 104.

196 ...in p[ro]vincia[m] Rugen... — ...в область РуТен... РуГен (лат. Rugen, 
н1м. Rugen) — cлов’янськиtt остр!в Руяна (РюГен) у Балтшському мор], ниш  
належить Ш меччиш  Зв’язaниtt з материком дамбою та мостом. Ыформа- 
щю про похщ любечан на о. РуГен, Шедель, очевидно, запозичив у Гельмо- 
льда (Helmolda kronika Slowian. — Warszawa, 1974. — S. 194-198). У 1168 p. 
остр!в захопили датчани. Згодом вш був вiддaниtt у лен руянським князям, 
як! пpиttняли християнство i зобов’язалися коритися влад] датського короля 
(Barthold F. W. Geschichte von Rugen und Pommern. — Hamburg, 1839-1845. — 
T. 1-2; Milewski T. Pierwotne nazwy wyspy Rugii i slowianskich jej mieszkancow 
/ /  Slavia Occidentalis. — 1930. — №9. — S. 292-306; Leciejewicz L., Zientara B. 
Rugia, Rugianie / /  SSS. — T. 4. -  Cz. 2. — S. 564).

197 ...p[ri]ncipi etpote[s]tatui eiu[s] intuleru[n]t... — ...завдали поразки князю 
i його володтню... Г. Шедель мае на уваз], очевидно, бодрицького князя Н!к- 
лота (1125-1160). Як вщомо, у 1160 р. саксонськм  герцог Генр!х Лев з благо- 
словшня папи в чepговиtt раз оргашзував хpeстовиtt похщ проти язичниюв 
слов’ян. На ^ t t  раз хрестоносцям вдалось завдати поразку Шклотов]. I хоча 
Шклот (а т с л я  загибел! ttого сини) продовжував довго i затято давати о п р  
н1мцям, сили бодрич!в зрештою були надломлен], i !хня кра!на стала здобут- 
ком н1мецьких феодал1в (Labuda G. Niklot / /  SSS. — T. 3. — S. 397-398).

198 ...de Oldenburg... — ...з ОльденбурТа... Див. примгтку 158.
199 ...Stargardia ... — ...СтарТарди... Див. примику 157.
200 ...in Vagernu[m]... - . . .  у ВаТерн... Див. примику 156.
201 ...Geraldus... — ...Герольд... Герольд (Gerold) — старГардськм, шакше 

ольденбурзькм, епископ (1154-1163). За ttого т щ ати в о ю  у 1161 р. епископ
ська кафедра була перенесена з! СтарГардп до Любека i, таким чином, вш став 
першим любекським епископом.

202 Crevit igit[ur] Lubecu[m] in potetissima[m] civitate[m] Oldenburg aut[em] 
defecit. — Отже, Любек зрк  у могутню державу, а ОльденбурТ — занепав. Це 
твердження не вщповщае дшсносп. Див. примику 158.
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203 ... Frideruc[us] huius no[min]is prim[us] ... — ...Фрiдрiх, перший тд цим 
iм ’ям... Мова йде щ о  Фpiдpixа I Баpбаpоcу (шм. Friedrich IBarbarossa; бли
зько 1125-1190), який по:одив з династи Гогенштауфешв, був iмпepатоpом 
Свящeнноi Римcькоi iмпepii в1д 1152(5) до 1190 pp., як  Фpiдpix III гepцогом 
Ш ваби- в1д 1147 до 1152 pp. (Колесницкий Н. Ф. “Священная pимcкая импе- 
pия”: пpитязания и действительность. — М., 1977).

204 ...Heinric[us]lubice[n]sis ep[iscopi]s ... — R ^ i x ,  епископ Любека... T ^  по- 
милка Г. Шеделя: епископом Любека був Гepольд.

205 ... monasteriu[m] ad sanctu[m] Iohanne[m]... —... монастир св. 1оанна... 
Установу щентифГкувати не вдалося.

206 ... sacrosancte virgines... — ...cвятi дiви... Маються на увазГ чepницi.
207 ... ordi[ni]s divi Benedicti... — ордена св. Бенедикта... Opдeн св. Бенедик

та був заснований Бенедиктом в Ггали. Рeфоpматоp заxiдноeвpопeйcького чep- 
нецтва, Бенедикт наpодивcя у 480 p. у Hуpcii. B 510 p. був обpаний мона:ами 
пeчepного Biковаpcького монаcтиpя абатом. Ocкiльки ченцям не сподоба- 
лася cувоpа cлуxнянicть i обов’язок пpоводити жигтя винятково в молитва: 
i пpацяx, в1н залишив цю посаду. У 529 p. на М онтe-K аciно, б1ля Неаполя, 
Бенедикт заснував новий монаcтиp з особливим оpдeнcьким уcтpоeм. Звщ- 
си новий оpдeн став pозповcюджуватиcя кpаiнами 3аxiдноi 6вpопию. Помep 
Бенедикт у 543 p. (Терье В. Западное монашество и папство. — М., 1913; Кар
савин Л. Т. Монашество в cpeдниe века. — СПб., 1918. — С. 21-78).

208 ...apud Cismerp[ro]vincie de H olstein. — ...тд Щсмаром в облacтi Голь
штайна.... Ниш село Цicмаp (шм. Cismar) Oльдeнбуpзького ощугу землГ Шлез- 
ви'-Гольштайн.

209 ... imp[era]tore Friderico... — ..императором Фрiдрixом... Див. пpимiт- 
ку 203.

210 ... in Londen civitatem Anglie... — в англшському м icт iЛондот... Лондон 
(лат. Londinium) — сучасна столиця Сполученого коpолiвcтва Beликобpита- 
Hii та Пiвнiчноi ^ланди , pозташована в цешрГ т. зв. Лондонського басейну. 
До pимcького завоювання Бpитанii (4 0 -6 0 -r i pp. н. е.) на тepитоpii сучас- 
ного Лондона кнувало кельтське поселения. У T O p ^  pимcького панування 
Лондон був вшськовим табоpом. Згодом став piчковим та моpcьким поpтом. 
B cepeдинi IV ст. стае полиичним цeнтpом pимcькоi Бpитанii. З кш ця XI — 
початку XII ст. — офщшна столиця Англи (Репина Л. П. Сословие гоpожан 
и феодальное гоcудаpcтво в Англии XIV в. — М., 1979; Thomson John A. F. 
The transformation of medieval England, 1370-1529. — London -  New -  York: 
Longman, 1995).

211 In Norvegia ... — УНорвеги... Див. пpимiтку 174.
212 ... i[n]Ducatu[m]magni ducis Moschavie... — ...у князiвcтвi великого князя 

московського... Beликe княз1вство Московське — феодальна дepжава на тepи- 
TOpii cучаcноi Роси. Початково воно було (в rnepm^ половиш XIII ст.) удшом 
Bолодимиpо-Суздальcького князГвства. На початку XIV ст. Московське кня- 
з1вство значно pозшиpилоcя за pаxунок пpиeднання Kоломни (1301 p.), Пе
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реяславля-Залеського (1302 p.), Можattськa (1303 р.), Нижнього Новгорода 
(1392 p.) i невдовз! стало ttмeнyвaтися Великим княз!вством Московським. 
В дpyгitt половин! XV ст. воно стало основним ядром мattбyтньоi Росшсько! 
держави (Забелин И. Е. История города Москвы. — М., 1905. — Ч. 1.; Веш
няков В. И. О причинах возвышения Московского княжества. — СПб., 190; 
Казакова Н. А. Русско-ливонские и pyсско-гaнзettскиe отношения. Конец 
XIV — начало XVI в. — Л., 1975; Иностранцы о дpeвнett Москве XV-XVII вв. 
/  Сборник. — М., 1991).

213 ... in ampla urbe Nogardia... — ...у великому мicтi Новгород... Новгород — 
одне з давнгх руських мкт. Розташоване на обох берегах р. Волхов, бшя озера 
^ьм ень. Вперше згадуеться в Новгородському I лиопису пщ 865 р. З юнця 
X ст. — друг™ за значениям центр Ки!всько! Рус]. У 1136-1478 рр. — столи- 
ця Ноговгородсько! феодально! республжи. Виг1дне мкцерозташування — на 
перехреси шлях!в (‘1з варяг у греки” та Волзького) — сприяло розвитков! в 
ньому ремесел, торпвл! та культури. Торгов! зв’язки Новгорода охоплювали 
територш в1д Фландри i гaнзettских м к т  (у тому чиои tt Любека) до Югорсь- 
ко! земл! i в1д Скандинавп до Астрахаш та Константинополя. Вивозилися хут- 
ра, вкк , льон, ш крян а сировина тощо. Але в 1478 р. Новгород втратив свою 
незалежшсть (Бережков М. О торговле Руси с Гaнзоtt до конца XV в. — СПб., 
1879. — С. 60, 179, 224; Рыбина Е. А. Иноземные дворы в Новгороде XII-XVII 
вв. — М., 1986).

214 In Russia... — На РуЫ... Див. примику 177.
215 (ubi basilica[m] et curia[m] [chris]tiano more habent). — (де вони [купщ 

Любека] мають храм i подвiр’я  вiдповiдно до християнського звичаю). Як в!рно 
повщомляе Шедель, купщ Любека мали свш костел у Новгород]. Його побу- 
дова не могла обштися без деяких перешкод з боку Новгорода. Однак шм- 
щ  для успгху сво!е справи дали посадников! хабаря, i це анпрошки недивно: 
пщнесення подарунюв новгородськш влад] з боку гaнзettських купц1в було 
справою звичattною. Як видно з руських лиопис1в, св1й костел (св. Петра) 
ш мщ  в Новгород! мали ще в XIII ст. Так, в одному з лпопис!в пщ 1275 р. по- 
в1домляеться, що в!булася в Новгород] бшя Шмецького подв!р’я пожежа: зго- 
р1в Торг, а також с!м дерев’яних церков, обгор1ли 4 кам’яних i одна н!мецька 
церква (Тихомиров М. Н., Флоря Б. Н. Внутренняя жизнь Великого Новгорода 
до середины XVI в. (краткие сведения из лeтописett и других источников) / /  
Новгород. К  1100 летию города: Сб. ст. — М., 1964. -С . 303).

216 In Flandria... — У  Фландри .Д и в . примику 185.
217 ...regno Dacie... — ... королiвcтвi Дани... Див. примику 161.
218 ...regno Svecia... — ... королiвcтво Щвещя... Див. примику 175.
219 ... [con]sulesvigintiquatuor...— ...24мжьких райця... Отож, Любек користу- 

вався маГдебурзьким правом (Zientara B. Zrodla i geneza “prawa niemieckiego” 
(Ius Teutonicum) na tle ruchu osadniczego w Europie Zachodniej i Srodkowej w 
X I-X II w. / /  Przeglqd Historyczny. — T. LXIX. — 1978. — Z. 1. — S. 47-74).

220 ...more equitu[m]... — ...рицарськимзвичаем... Про рицарське право див.:
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Руа Ж. История рыцарства/ Пер. с франц. — СПб., 1858; Кардини Ф. Истоки 
средневекового рыцарства /  Сокр. пер. с итал. В. П. Гattдyкa. — М., 1987.

221 Ecclesia cathedralis... — Кафедральний костел... Мова ttдe про костел 
св. Петра, про я к м  Шедель пи т е нижче.

222 ... unum ordinisp[re]dicato[ris]... — ... один — ордена домтканщв... Див. 
примику 104.

223 ... sanctiFrancisci... - . . .  св. Франциска... Див. примику 108.
224 ...hospitale ad sanctu[m] Spiritum... — ... шпиталь Святого Духа ... Шпи- 

таль не вдалося щентифжувати.
225 ... fluvius Baguisor... — Рша БаТуiзор. Див. примику 152.
226 ... flumen Travus... — ...рша Травус... Див. примику 153.
227 ... episcopus Theodoricus natus de Hamburg... — ... епископ Теодорик, родом iз 

ГамбурТа... ГамбурГ (Hamburg) — м кто-зем ля  у Шмеччиш, порт в нижнш те
чи Ельби. Biдомиtt з IX ст. За доби середньов!ччя один з головних м кт  Ганзи. 
Вщ 1510 р. вшьне !мперське мкто.

[^иса]
228 Nissa ... — Ниса... Ниса (лат. Nyssa, пол. Nissa, шм. Neisse) — ниш  

м кто Ниса в Опольському воеводств! (Польща). Розташоване над р. Ниса 
Клодзька (див. примику 230). М кьке право Ниса отримала в 1223 р. Довгиtt 
час була власнктю вроцлавських епискотв. Вщ XIV ст. належала Чехи, а вщ 
1741 р. — пщ пануванням Пруси (Chlebowski B. Nissa / /  SG. — T. 7. — S. 158
159; Хек Р. Феодальная раздробленность в Силезии// Польша и Русь. — М., 
1974. — С. 80-114).

229 ... Slesie... — ... Сыезп... Сшез1я (лат. Silesia, пол. Slqsk, шм. Schlesien) — 
кторична область Польщ], розташована у верхнш та середнш течи Одри. 
З X ст. входила до складу Польсько! держави. Вщ 1138 р. Сшезш — удшьне кня- 
з!вство, в X II-X III ст. дшилось на численш удшьш княз!вства. В першш по
ловин! XIV ст. княз!вства С1лез1! потрапили п1д владу Люксембурйв, що було 
визнано Польщею за ВишеГрадським договором 1335 р. Вщ цього часу С1лез1я 
(як Slezsko) входила складу Чесько! корони. Вщ 1526 р. С1лез1я (за винятком 
Северського, Освенц1мського та Заторського княз!вств) знаходиться п1д вла
дою ГабсбурГ!в, а в1д 1742 р. — Пруси (за винятком Опави та Цешина) (Historia 
Sl^ska /  Pod red. K. Maleczynskiego. — Wroclaw — Warszawa, 1961. — Т. 1.)

2 3 0 . Nissam fluvium...— ... р. Ниса... Ниса (лат. Nyssa, пол. Nysa Ktodzka, 
шм. Neisse) — сучасна ржа Ниса Клодзька, лiвиtt доплив Одри. Бере початок 
у Судетах. (SG. — T. 7. — S. 157).

2 3 1 . silve Hircinie...— ... Герцинського лжу... Див. примику 45.
232 ...apudgrecos et latinos scriptores celebrate ... — ...прославленого грецькими 

i латинськими письменниками... Г. Шедель мае на уваз! Аристотеля, Страбо
на, Птолемея, Цезаря, Помпонш Мелу, Плшш, Тацита, Сенеку. Джepeльниtt 
розб!р згадок про Герцинськ™ л к  давнгх автор!в подав Г. Лабуда (Labuda G. 
Hercynia silva / /  SSS. — T. 2. — Cz. 1. — S. 210-211).
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233 ...Odera fluvi[us]... — ... рша Одер... Oдep, шакше Oдpа (лат. Odera, Ader, 
Suevus, Vandalus, Gutalus, пол. Odra, шм. Oder) мае щ отяж нкть 860 км. Бepe 
початок у в ^ о т а :  Судет, щ отж ае пepeважно чepeз Польщу, впадае в Щ ецш- 
ську затоку Балт1йського моpя (GustaviczB. O dra// SG. — T. 7. — S. 386-387).

234 ...Olsa...- ... Ольза... Йдеться щ о  Oльзу (лат. Olsa, пол. Olza, шм. Olsa) 
пpавий доплив Oдpи. Пpотяжнicть 99 км. Початок бepe в С1лезьки: Бескида:. 
Частково щ отж ае Ч е :кю  (GustaviczB. Olsza// SG. — T. 7. — S. 495-496).

235 ...Nissa ... — ...Ниса... Див. щ и м и ку  230.
236 . O l a . -  ... Ола... Oла (лат. Ola, пол. Otawa, шм. Ohlau) — лГвий доплив 

Oдpи. ^ о т я ж ^ ^  100 км. B ii гщлГ pозташованe м кто Bpоцлав (Chlebowski
B. Olawa / /  SG. — T. 7. — S. 444).

237 ...Lissa...- ... Micca... Можливо, Л кса (лат. Lissa, пол. Lissa, Liza) — ниш  
p. Л к а  (SG. — T. 5. — S. 321)

238 ...Barusio...- ... Барузш... Баpузiй (лат. Barusius, пол. Barycz, Baryca, шм. 
Bartsch) — ниш  p ira  Баpич, щ авий  доплив Oдpи. ^ о т я ж ^ ^ ь  138 км (SG. — 
T. 1. — S. 113-114).

239 ...Latto[ris]...- ... Латор... Можливо мова йде щ о  Латоpицю — л1ву 
пpитоку Бодpогу, яка в свою чepгу впадае в ^ с у  (л1ву пpитоку Дунаю). Щ о- 
тжае чepeз Закаpпатcьку область У щ аш и, а також с:1дний щ ай  Словаччи- 
ни. Biдомi назви: Latharcha, Lotrucha, Loturcha, Latorica (Словник пщошмГв 
Ущаши. — K., 1979. — С. 310).

240 ...rivo Bobro...- ... Бобр... Бобp (лат. Bobrus, пол. Bуbr, шм. Bober) — ль  
вий доплив Oдpи. Пpотяжнicть 268 км (Sulimierski F. Bobrawa //S G . — T. 1. — 
S. 258).

241 ...Marchia[m] Brandeburgensem. . . -  ... Бранденбурзьку Марку ... Бpан- 
дeнбуpзька Маpка (лат. Marchia Brandenburgensis, пол. Marchia Brandenburska, 
шм. Mark Bandenburg) — м ащ ^аф ство  в cepeдньовiчнiй НГмеччинГ. Утво- 
pилоcь в щоцесГ завоювання нГмецькими феодалами земель полабськи: 
слов’ян. Назва по:одить в1д головного ц е н ^ а  слов’янськи : племен Бpанi- 
боpа, зовойованного нГмецьким коpолeм Гeнpixом I (928). За щ авлш ня Oт- 
тона I туг були заснованГ епископства ГафeльбepГ (946) i БpандeнбуpГ (948) 
як  опоpнi пункти xpиcтиянiзацii. У peзультатi повстання слов’ян (983 p.) шм- 
цГ були вигнанГ, епископства знищеш. У cepeдинi XII в. Бpанiбоp був знову 
завойований шмецьким феодалом Альбpexтом I Beдмeдeм, який став pо- 
доначальником динаcтii Асканив у Бpандeнбуpзi (до 1320 p.). БpандeнбуpГ 
став ixньою peзидeнцieю. XIII ст. вщзначене pоcтом таки : м к г  як  Keльн, 
Бepлiн, Ф pанкф уpт-на-М айнi й iH. “Золота булла” 1356 p. защ ш ила за 
бpандeнбуpзькими маpкгpафами щ ава  куpфюpcта. Biд 1415 p. тут щ авили 
Гогeнцоллepни. 1:ньою peзидeнцieю вщ 1486 p. був Бepлiн. У 1618 p. маpк- 
гpафcтво об’едналось з гepцогcтвом Пpуcciя в Бpандeнбуpзько-Пpуccьку 
дepжаву (Codex diplomaticus Brandenburgensis/ HrSG. v. G. W. V. Raumer. — 
Berlin-Stettin, 1831-1833. — Bd. 1-2 ; Codex diplomaticus Brandenburgensis. 
Sammlung der Urkunden — Chroniken und spnstigen Quellenschriften/ HrSG.
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v. A. F. Ridel. — Berlin, 1838-1869. — Bd. 1-41; Fidicin E. Die Territorien der 
Mark Brandenburg. — Berlin, 1857-1864. — Bd. 1-4 ; Грацианский H. П. Борьба 
славян и народов Прибалтики с нeмeцкоtt a ^ e ^ ^ t t  в средние века. — М., 
1943; Labuda G. Marchia polabskie / /  SSS. — T. 3. — Cz. 1. — Cz. 171-175; 
Мыслиньский К. БранденбурГ, крестоносцы и потеря Польшett Западного 
П оморья// Польша и Русь. — М., 1974. — С. 123).

242 .m a re  Germanicu[m]...— ... Шмецьке море.... Див. примику 11.
243 .a p u d  Stetinu[m]...- ... бия Ш тетinn... Штетшь, шакше Штеттшь 

(лат. Stetinus, Stetyn, Stityn, Stitinum, Stittin, пол. Szczecin, шм. Stettin) — ниш  
м кто Щ ецш — над Одрою i озером Домбе (Dqbie). Виник як  слов’янська 
осада. Вщ XI ст знaчниtt осередок торпвл! та ремесла, головниtt полiтичниtt 
центр Захщного Помор’я (Wehrmann M. Geschichte der Stadt Stettin. — Stettin, 
1911; Rospond S. Pierwotna nazwa Szczecina a polnocno-zachodnia granica 
Polski Piastowskiej //Slavia Occidentalis. — Poznan, 1947. — T. 18. — S. 291-304; 
Gumowski M., Urbanczyk S. O pierwotn^ nazw^ Szczecine// Przegl^d Zachodni. — 
Poznan, 1950. — T. 1. — S. 502-506; Chtopocka H. Locacja Szczecina na prawie 
niemieckim / /  Przegl^d Zachodni. — 1952. — № 3-4 . — S. 612-626; Leciejewicz L. 
Szczecin / /  SSS. — T. 5. — S. 518-520).

244 Primus eius episcopatus sedes Sinogrovie... — Перша и [Сшези] епископська 
резиденцiя була в СноТровп... СшоГровш (лат. Sinogrovia, Smogerow, Smograu; 
пол. Smogorzow, шм. Schmograu) — ниш  село СмоГожув Намисловського повь 
ту Опольського воеводства (SG. — Т. 10. — S. 890-891).

245 .Wartenbergen[sis] districtus ... — ...ВартенберзькоН округи... Вартер- 
берГ (лат., пол., шм. Wartenberg) — ниш, можливо, Сицув (Sycow) у Ниж- 
Hitt Сшези. М кто розташоване над Охлою (Ochlq) — л!вим допливом Одри. 
М кьке право отримало в 1312 р. У 1349 р. м кто  Wartembergh належало до 
ЖеГанського княз!вства (Wartenberg// SG. — T. 13. — S. 117; Sycow / /  SG. — 
T. 11. — S. 733-734).

246 Et inde Ritzinum territorijBregen[tur]e[pisco]palis kathedra e[st]delecta... — 
A потiм епископська кафедра стала в БреТентурськш окрузi в Ричит... БреГе- 
нтур (лат. Bregentur, пол. Brzeg Dolny, шм. Brieg) — ниш  м кто БжеГ Дольни в 
Нижнш Сшези (Brzeg/ / SG. — Т. 1. — S. 396-397). Ричин (лат. Ritzinum, Recen, 
Recin, Retschen, пол. Ryczyna, шм. Ruetzen) — ниш  село Ричина у Нижнш С т е 
зи. Розташоване на 37 км на пiвдeнниtt схщ вщ Вроцлава. Ричин згадуеться у 
джерелах вщ 1155, 1245, 1310, 1383 рр. та iH. У 1390 р. Людовик I Бжеськ™  про
водив в Ричин! перш! вщом! на польських землях “археолоичш” дослщження 
з метою знattдeння слш в перебування епискошв час!в початку християнства 
в Сшези (Ryczyna / /  SG. — Т. 10. — S. 81. Kramarek J. Wczesnosredniowieczne 
grodziska ryczynskie na Sl^sku. — Warszawa, 1969; Kramarek J. Ryczyn// SSS. — 
T. 4. — Cz. 1. — S. 625-626).

247 .monasterio ... Cluaniacen[sis]...—.... Клютйського монастиря ... Клюш 
(лат. Cluni) — мкто на сход] Франци (БурГундш). У 910 р. тут було засновано 
монастир ордену бенедиктинщв. У XI ст. у ньому розпочався рух за реформу
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католицько! церкви. Головш вимоги клюншщв: сyвоpиtt режим у монастирях, 
незалежнкть !х в1д свгтсько! влади i епископ1в; безпосередне п1дпорядкування 
пап! римському; заборона с!монп, дотримання цел!бата. Частина вимог була 
виконана. Програму клюнittцiв використовувало папство в боротьб! з !мпера- 
торами за 1нвеституру (Чайковская О. Г. Kлюниttскоe движение X -X I вв., его 
социальным и политичeскиtt характер / /  Вопросы истории религии и атеиз
ма. — М., 1960. — Вып. 8. — С. 249-286).

248 ...Kazimirus aut[em] illius nominis primus rex Polonie ubi regia stirps masculina 
defecit a monasterio Gallie Cluaniacen[sis], ubi monachus fa it papa dispensante ad 
regnum Polonie assumptus denariam sancti Petri viritim sive per capita in regno suo 
idcirco exigendum et Romam mittendum instituit. — ...Казимир же, перший цього 
iменi король Польщi, тсля того, як королiвcтво втратило нащадтв по чоло- 
вiчiй лши', був вiдкликаний папою з Клютйського монастиря Галли, де вт був 
монахом, до Польського королiвcтва. Спонуканий [цим], Казимир постановив 
брати у своему королiвcтвi з кожного чоловша або з голови денарш св. Петра i 
вiдправляти до Риму. Мова ttдe про польського короля Казимира I Вщновите- 
ля (1016-1058), правлячого князя вщ 1039 р. Ди вщбувалися не зовс!м так, як 
пи т е Г. Шедель. Вщомо, що у 1038 р. Казимир внаслщок д т  опозицп зали- 
шив Польщу та ви!хав до Угорщини. Однак тут у гру вступив зовн!шньопол]- 
тичниtt чинник: розвал Польщ] не вщповщав штересам Священно! Римсько! 
!мпери, тому що посилювалися позицп Чесько! держави у Центральнш Евро- 
т .  На думку оточення шмецького короля Генргха III (1039-1056; вщ 1046 р. 
був !мператором), вщновлена монархш П ’яслв  повинна була стати протива- 
гою Чехи. У 1039 р. Казимир I прибув з Угорщини до Шмеччини, де ttого мати 
багато зробила, щоб була надана допомога. Звщти Казимир I у супровод] 500 
н1мецьких рицар!в повернувся до Польщ]. Тут вш одразу одружився з руською 
княжною М аркю  Добронегою — сестрою Ярослава Мудрого, яка народила 
ttомy чотирох сишв — Болеслава Щедрого (1039-1081), Владислава Германа 
(1040-1102), Мешка (1045-1048), Оттона (1046-1048) i доньку Свентославу 
(1041-1126), котра виttшлa зам1ж за чеського короля Вратислава в 1062 р. (Го
ловко А. Б. Древняя Русь и П ольш а. — С. 41-47).

249 .Vratislaviam...— ... Вроцлав... Вроцлав (лат. Vratislavia, пол. Wroctaw, 
н1м. Breslau) — aдмiнiстpaтивниtt центр нижньо! Сшези, pозтaшовaнeиtt на 
Одр]. Вщ 1000 р. — центр епископства, вщ ХП ст. — центр науки та культури 
(Heck W. Wroclaw / /  SG. — T. 14. — S. 24-49).

2 5 0 . doctor Johannes Rott de W ending.— ... доктор e Ян Ротт iз ВендтТа... 
Мова ttдe про Яна Рота IV (Jan Roth IV) (1482-1506), як™  був вроцлавським 
епископом т с л я  Рудольфа з Pyдeшattмa (Rudolf z  Ruedesheim). Прикладав 
зусилля стосовно утворення ушверситету у Вроцлав]. Був провщником угор- 
ських та н1мецьких !нтерес!в.

251 ...Eisten...- ... Айштет... Мшто не вдалося 1дентиф!кувати.
252 .Glogovia Maior...- ... ГлоТовiя Велика... ГлоГовш Велика (лат. Glogovia 

Maior, пол. Gtogowa Wielka, н1м. Gross-Glogau) — ниш  повгтове м кто ГлоГув

93



(Glogow). Розташоване на Oдpi, на твш чн и й  за:щ  в1д Bpоцлава (Minsberg 
F. Geschichte der Stadt und Festung Gross Glogau. — Glogau, 1853. — T. 1-2; 
Sulimierski F. Glogowa Dolna / /  SG. — T. 2. — S. 604; Blaschke J. Geschichte der 
Stadt Glogau und des Glogauer Landes. — Glogau, 1913; Uzdowska-Szatowska T. 
Glogow / /  SSS. — T. 2. — Cz. 1. — S. 110-111).

253 ...Legnitz... - . . ^ 6 ^ ^ . . .  ЛеГНшд (лат. Legnitz, пол. Legnica, шм. 
Liegnitz) — ниш  м кто ЛеГнща Bpоцлавcького воеводства. Розташоване на 
швшчному за:одГ вщ Bpоцлава. B 1241 p. пщ ЛеГнщею вщбулась битва поль
ського лицаpcтва з татаpами, яка загальмувала по:щ  останш : на за:щ. М кьке 
пpаво отpимала в 1264 p. (Sulimierski F. Lignica// SG. — T. 5. — S. 223-224; 
Dziewulski W. Legnica. Studium z historii budowy miast polskich. — Warszawa, 
1957; Labuda G. Wojna z Tatarami w r. 1241 / /  Przegl^d Historyczny. — Warszawa,
1959. — T. 50. — Z. 2. — S. 189-224; Wqdzki A. Legnica / /  SSS. — T. 3. — Cz. 1. —
S. 39-40).

254 ...Oppel...- ... Опель... Oпeль (лат. Oppel, пол. Opole, шм. Opelln) — 
ниш  воеводське м кто Oполe. Розташоване над Oдpою. B XI ст. туг був кос
тел св. Xpecта. B XII ст. Oполe — каштелянське м кто i столиця князГвства 
(ChlebowskiB. Opole / /  SG. — T. 7. — S. 562-563).

255 ...Swedenitz...- ... Сведенщ ...Сведенщ (пол. Swidnica, шм. Schweidnitz) — 
ниш  м кто Свщнща у Нижнш Сшези. М кьке щ аво  отpимало в XIII ст. 
(Swidnica / /  SG. — T. 11. — S. 645-647).

256 ...Testhen...- ... Тестен... TecreH (лат. Testhen, пол. Cieszyn, шм. Teschen) — 
ниш  м кто Цешин у BepxHrn Сшези, pозташованe на швденний за:щ  вщ к а 
кова. М кьке щ аво  отpимало в 1364 p. Було цеш ром Цешинського воеводс
тва (Cieszyn / /  SG. — T. 1. — S. 696-701; Kietlinska A. Osadnictwo starozytne na 
Gorze Zamkowej w Cieszynie// Materialy starozytne. — 1958. — T. 4. — S. 91-123; 
Kietlinska A., Wqdzki A. Cieszyn// SSS. — T. 1 - Cz. 2. — S. 269-270).

257 ...Olsna...- ... Ольсна ... Oльcна (лат. Olsna, пол. Olesnica, шм. Oels) — ниш  
м кто Oлecнiца у Нижнш Сшези. Oтpимало мкьке щ аво  в 1255 p., столиця 
Oлecнiцького князГвства (ChlebowskiB. Olesnica / /  SG. — T. 7. — S. 471-472).

258 ... Franc kenstein...- ... Франкенштайн... Фpанкeнштайн (шм.
Frankenstein) — ниш  м кто Зомбковщ Сшезьке (пол. Zqbkowice Slqskie) у Ниж- 
нш  Сшези (Zqbkowice / /  SG. — T. 14. — S. 507).

259 ... Monsterberg...- ... МонстерберТ... МонcтepбepГ (лат. Monsterberg, 
Moensterberg, шм. Mtinsterberg, пол. Ziqbice) — м кто Зембще у Нижний Сшези. 
М кьке щ аво  отpимало в cep. XIII ст., в 1322 -1428 pp. — столиця князГвства 
(Muensterberg / /  SG. — T. 6. — S. 797).

260 ...Saganum... — ... ЗаТанум... ЗаГанум — ниш  м кто ЖаГань (пол. Zagan, 
шм. Sagan) на piчцi Бубp. Oтpимало м кьке щ аво  в 1285 p. До 1472 p. зна:оди- 
лось пщ у ^ а в л ^ н я м  П ’яспв.

261 ...Brega...- ... БреТа... БpeГ — ниш  мкто БжеГ (пол. Brzeg, шм. Brieg).
262 Provi[n]cia ip[s]a regi Bohemie subiecta qua[m] ab imp[er]io i[n] feudu[m] 

recognoscit... — Сама область тдпорядкована королю Богеми, яку вт одержав
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як феод вiд [Римсько!] iмперi^... Мова ttдe про чеського короля Владислава II 
(1471-1516). Див. примику 67.

263 .M a rtis  amatrix.... -  ... закохана в Марса... Марс (лат. Mars) — давньо- 
римськ™  бог, початково бог пол!в та урожаю, попм  — вшни. Вважався бать- 
ком Ромула та Рема. Вщповщае грецькому Аресов].

264 Agricole vero Alemani...- Алемансьш ж селяни . Алемани — германське 
плем’я. Тут маються на уваз! шмецью селяни. В низщ  романських мов слово 
“алемани” збереглось як  назва шмщв.

265 .possessores...- ... посесори... Посесор (лат.possessor) — володар земель
ного орендного тримання. Про посесорське право в Польщ] див.: Разумовская 
Л. В. Очерки по истории польских крестьян в XV — XVI вв. — М., 1968; Якуб- 
ский В. А. Проблемы a ^ a p ^ t t  истории позднeсpeднeвeковоtt Польши. — Л., 
1975).

266 .  apud Crosnam...- ... мд Кросно... Кросно (лат. Сrosna, пол. Krosno 
Odrzanskie, шм. Crossen) — ниш  м кто Кросно Оджанське. Розташоване при 
впадшш Бубра в Одру. М кьке право отримало пееред 1233 р., до XV ст. входи
ло до володшь глогувських княз!в (Crosno / /  SG. — T. 4. — S. 709).

267 . i n  Prussiam...- ... у Пруссю... Див. примику 179.
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

аpк — аpкуш, аpкушi 
гл. — главный 
гpав. — гpавipований 
деф. — дефектний 
дисс. — диccepтация 
Гст. — icтоpичний 
канд. — кандидат 
м. — мшго 
пpим. — пpимipник 
peд. -peдактоp 
ст. — столигя 
тит. — титул 
fl. — fluvius 
p. — pagina, page 
t. — tomus 
th. — theil
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1МЕННИЙ ПОКАЖЧИК1

Adalbertus 30 
Alexander 34 
Alfesis de Holchtein 
(Alff de Holchtein) 42 
Аппа 38 
Benedictus 44 
Boleslaus 30, 36 
Cantus 38
Casimirus (Cassimirus) 32, 34, 36, 40, 

46 
Ceres 38
Cracus (Craccus) 30, 38
Florianus 40
Francisais 38, 44
Fridericus 44
Fridericus 34, 42, 44
Georgius 34, 40
Geraldus 42
Gotstalcus 42
Hedwigis 40
Heinricus 42, 44
Heinricus Cesar 42
Heinricus de Leone 42
Heinricus IV 42
Helmuldus 42
Jacinctus 38
Johannes 44
Johannes Albertus 34
Johannes Rott de Wending 46
Kitto (Kittoni) 42
Ladislaus 34
Kazimirus 46
Maria 38, 44
Mathias 34
Michaelis 38, 40
Otto Cesar 30
Petrus 44, 46

Phebus 38 
Ptolomeus 36 
Sigismundus 34 
Stanislaus 30, 34, 36 
Strabo 36
Theodoricus de Hamburg 44 
Truton 42
Vikbodus Vitigus 42 
Vladislaus 32, 38, 40 
Wentzelslai 36, 40 
Адальберт 31
Альф !з Г о л ь ш ^ н а  (Альфеск) !з 

Г о л ь ш ^ н а ) 43 
Анна 39 
Бенедикт 45 
Болеслав 31, 37 
Вацлав 41 
Вжбодо Вшго 43 
Владислав 33, 35, 39, 41 
Гельмольд 43 
Генр1х IV 43 
Генр1х !з Леона 43 
Генр1х Цезар 43, 45 
Генр1х 43, 45 
ГеорГш 35, 41 
Готшальк 43 
Домш ж 39 
1оанн 45
Казимир 33, 35, 47 
Кант 39 
Катерина 41 
Кгтто 43 
Крак 31, 39 
Мар!я 39, 45 
Матьяш 35 
Михattло 37, 41 
Олександр 35

1 Вщображае назви вж и ват  Гартманом Шеделем в “Сармати” та у переклад!.
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OiTOn I Цeзаp 31 
Пeтpо 47 
Птолемей 37 
Сташслав 35, 37 
Стpабон 37
Teодоpик Гз Гамбуpга 45 
Фpидepик 35

Фpiдpix 35, 43, 95 
Фpанциcк 39, 45 
Флоpiан 41 
Ядвйй 41 
Ян Oльбpаxт 35 
Ян Ротт Гз Beндiнга 47 
Яцинкт 39
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ГЕОГРАФ1ЧНИЙ ПОКАЖЧИК1

Albis, fl. 36
Anglia 42, 44
Austria 34
Baguisor, fl. 42. 44
Baltheum, mare 42
Barusius, fl. 46
Bavaria 34
Bobrus, fl. 46
Bohemia 32, 34, 40, 46
Brega 46
Bregentur 46
Buccovia 42
Carpathum 40
Casimirum 40
Cimbricam Chersonesus 42
Cismer 44
Clepardium 40
Codanus, sinus 30, 40
Constantinopolim 32
Corrdonum 36
Cracovia 30, 32, 36, 38
Crosno 48
Dacia 44
Dania 43
Dantiscum 32
Ducatus magni ducis Moschavie 44
Eisten 46
Europa 32
Fernernum 42
Flandria 42, 44
Francia 30, 42
Franckenstein 46
Gallia 30, 46
Germania 30, 36, 38, 42
Germania Alta 42
Germania Bassa 42
Germanicum, mare 30, 42, 46

Germanicum, occeanum 40 
Glogovia Maior 46 
Gnesna 30
Hercinia (Hircinie), silva 32, 46 
Herneborg 42 
Holchstein 44 
Holstadensium, ducatus 42 
Hungaria 32, 34, 46, 48 
Istula, fl. 38 
Lattoris, fl. 46 
Legnica 46 
Lissa, fl. 46
Lituania (Lituania) 32, 34, 42 
Livonia 42 
Lon den 44
Lubeca (Lubecca, Lubecum) 42, 44 
Magnopolensium, ducatus 42 
Marchia 42
Marchia Brandenburska 46
Marieburgum 32
Monsterberg 46
Moravia 48
Mosthos, fl. 30
Nissa, fl. 46
Nissa 46
Nogardia 44
Norvegia 42, 44
Oder, fl. 46, 48
Ola, fl. 46
Oldenburg 42
Olsa, fl. 46
Olsna 46
Oppel 46
Pannonicis, montes 40 
Pannonia 34 
Parisius 34 
Peldte 42

1 Вщображае назви вж и ват  Гартманом Шеделем та у переклад!.
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Podolia 32
Polonia 30, 38, 42, 46 
Polonia Maior 30 
Polonia Minor 30 
Pomerania 34, 42 
Posnania 30 
Prussia 42, 48 
Rhenus 36 
Ritzinum 46 
Roma 44
Romanum imperium 42 
Rudys, fl. 38 
Rugen 42 
Russia 32, 42, 44 
Saganum 46
Sarmacia (Sarmatia) 30, 36, 38
Saxonia 42
Scithia 32
Scocia 42
Sczeppanovo 34
Silesia (Slesie) 46, 48
Sinogrovia 46
Svecia 42, 44
Stanalium 44
Stagnium 42
Stargardia 42
Stetinum 46
Swedenitz 46
Swoartau 42
Thanais, fl. 30
Testhen 46
Thuronia 32
Trab, fl. 42
Travus, fl. 42, 44
Vagernum 42
Wagniss , fl. 42
Wartenbergensis, districtus 46
Westulia 42
Айштен 47
АнглГя 43
Баваpiя 35
Багуiзоp, p. 45
Балтшське, моpe 43

Баpузiй, p. 47
Бобp, p. 47
БогемГя 33, 35, 41, 47
Богемське, коpолiвcтво (див. БогемГя)
Бpандeнбуpзька Маpка 47
Бpeгeнтуpcька, окpуга 47
БуковГя 43
Bагepнум 43
Bаpтeнбepзька, окpуга 31, 47
Bec^^riM  43
Bicла, p. 39, 41
Bpоцлав 47
ГаллГя 47
ГepнeбоpГ 43
Гepцинcький, л к  33, 47
ГлоГовГя Beлика 47
Гнезно, м. 31
Гольштайн 45
Дашя 43, 45
ДанщГ, м. 33
Ельба, p. 37
6вpопа 33
Kазiмeж 41
Kаpпати, гоpи 41
Kiмвpiйcький Xepcонec 43
Kлeпаpдiум 41
^ д а н ,  затока 31, 41
Kонcтантинополь 33
Kоppдонум 37
Kpакiв 31, 33, 37, 39
^ о с н о  49
.^TOp, p. 47
ЛеГнща 47
ЛГвошя 43
Л кса, p. 47
Литва 33, 43
Лондон 45
Любек (Любекум) 43
Магнополенське, гepцогcтво 43
МаpieнбуpГ 33
Маpка 43
МонcтepбepГ 47
Моpавiя 49
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Москва, р. 31
Московське велике княз!вство 45 
Нижня Вандалш 43 
Ниса 46 
Ниса, р. 46
Шмецьке, море 31, 43, 47 
Ш м ец ь к е , океан 41 
Шмеччина 31, 39, 41, 43 
Шмеччина Верхня 43 
Шмеччина Нижня 43 
Новгород 45 
Норвегш 43, 45 
Одер, р. 47 
Озеро 43 
Ола, р. 47 
Ольза, р. 47 
Ольсна 47 
Ольденбург 43 
Опель 47 
Паннонш 35 
Паннонсью, гори 41 
Пapизitt 35 
Пельдте 43 
Под1лля 33 
Познань 31
Польське, корол!вство 33, 47 
Польща 31, 33, 39, 43 
Польща Велика 31 
Польща Мала 31 
Померанш 35, 43 
Прусс1я 43, 49

PettH, р. 37 
Рим 44, 47
Римська, !мпер!я 43, 47 
Ричина 47 
РуГен, остр!в 43 
Рудис, р. 39 
Русь 33, 43, 45 
Саксонш 43 
Сарматш 31, 33, 39 
Свартау 43 
Сведенщ 47
Священна Римська !мпер!я 43
Сшез1я 47, 49
СшоГровш 47
Сюфш 33
СтарГард1я 43
Танак, р. 31
Тестен 47
Турошя 33
Травус, р. 45
Угорське корол!вство (Угорщина)

33, 35, 49 
Фернерен 43 
Фландрш 43, 45 
Ф р а н к е н 0 ^ н  47 
Ф ранця 31, 43 
Ц!смар, с. 45 
Ш веця 43, 45 
Шотланд!я 43 
Штетшь 47 
Щепаново 35
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РЕЗЮМЕ

Гартман Шедель. О европейской области Сарматии
Работа cодepжит фототипическое издание одного из pаздeлов “KHrnrn xpо- 

ник” известного немецкого автоpа ̂ т м а т а  Шеделя — “O eвpопeйcкой области 
Саpматии” (Hюpнбepг: Антон Kобepгep, 12 VII 1493). Этот шeдeвp книгопе
чатания конца XV в. у га ш е н  многочисленными гpавюpами, выполненными 
Мияаелем Bольгeмутом и Bильгeльмом Пляйдeнвуpфом. Teкcт и иллюcтpации 
воcпpоизвeдeны по экзeмпляpу инкунабулы, xpанящeйcя в отделе peдкой кни
ги и pукопиceй Научной библиотеки Oдeccкого национального унивepcитeта 
им. И. И. Мечникова. Издание состоит из пpeдиcловия, вступительной статьи, 
фототипического воcпpоизвeдeния фpагмeнта книги, публикации текста на 
латинском языке, пepeвода на укpаинcкий язык, коммeнтаpиeв.

Bо вступительной статье “Гаpтман Шедель и “Саpматия”” значительное 
место отведено изучению жизненного пути автоpа xpоники. Рeконcтpукдия 
биогpафии ученого показала, что его деятельность совпала с эпо:ой гуманиз
ма, заpождeния книгопечатания, велики: гeогpафичecкиx откpытий и отpа- 
зила пepипeтии этого вpeмeни. B исследовании отмечаются pазнообpазныe 
интepecы xpониcта, пpоcлeживаeтcя кpуг общения и связей. Автоp остался 
вepным cтpуктуpe “вceмиpныx” xpоник, pаздeлив иcтоpию на шесть “веков” 
(с обязательным пepecказом библейски: мифов). Oh повествует о все: извест
н ы : ему cтpанаx, о важны : события: политической и общественной жизни.

Раздел “O eвpопeйcкой области Саpматии” состоит из пяти маленьки: 
pаccказов: “O коpолeвcтвe Польша и его начале”, “O святом Станиславе, 
вако в ско м  епископе, патpонe Саpматии”, “O коpолeвcком гоpодe Саpматии 
^ а ^ в е ”, “Любек”, “Ниса”, в котоpыx cодepжитcя ценная инфоpмация по 
иcтоpии У ^аи н ы . B частности, анализиpуютcя сведения Гаpтмана Шеделя 
о потенциальны: экономически: возможностя: одного из peгионов У ^ а -  
ины — Подолии. Ocобоe внимание уделено источниковой базе xpониcта, в 
котоpой можно выделить следующ ие гpуппы: сочинения античны: автоpов, 
cpeднeвeковыe xpоники, тpуды аcтpономов, письменные свидетельства сов- 
peмeнников. Инфоpмация, cодepжащаяcя в xpоникe, является нeоcпоpимым 
подcпоpьeм для изучения иcтоpичecкой гeогpафии Сeвepной и Bоcточной 
Евpопы. Tpуд Гаpтмана Шеделя будет также пpeдcтавлять интepec для уче
ны :, ^TOpEre занимаются компаpативиcтикой.

Издание снабжено иллюcтpациями, каpтами, именным и гeогpафичecким 
указателем.

Исследование является одним из пepвыx опытов публикации оpигиналь- 
Hbix источников по иcтоpии Укpаины, котоpыe xpанятcя в фонда: Научной 
библиотеки O H y им. И. И. Мечникова.
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SUMMARY

Hartmann Schedel. About the European Sarmatia
The book contains the phototype edition of one of the chapters of Liber chroni- 

carum by a noted German author Hartmann Schedel (Nuremberg: Anton Koberger, 
12 VII 1493). This masterpiece of book-printing of the XVth century is famous for 
numerous woodcuts by Michael Wolgemut and Wilhelm Pleydenwurff. The text and 
illustrations were reproduced from a copy of the incunable, conserved in the De
partment of Rare Books and Manuscripts of the Scientific Library of the Odessa 
Mechnikov National University. The publication includes a preface, an introduc
tion, a phototype image of the book fragment, Latin text and Ukrainian translation, 
footnotes.

The introduction treats the biography of the chronicler as well as his various in
terests and contacts. H. Schedel’s activities are traced in the context of the Epoch of 
the Great Geographical Discoveries, Humanism and the beginning of book-print
ing. The author conserved the original structure of the World chronicles with their 
division into six ages (with the obligatory retelling of Bible myths). Hartmann Sche- 
del narrates about all the countries known to him as well as the important events of 
political and public life.

The chapter “About the European Sarmatia” consists of five small parts — “About 
the Polish kingdom and its beginning”, “About St. Stanislaw, the bishop of Krakow, 
the patron of Sarmatia” , “About Krakow, the royal city of Sarmatia” , “Lubeka”, 
“Nysa”, which contain the valuable information on the history of Ukraine. In par
ticular, the research treats Hartmann Schedel’s knowledge of the potential economic 
resources of one of the Ukrainian regions — Podillia. Special attention is given to the 
source base of the chronicler, which can be divided into the following groups: works 
of the antique authors, medieval chronicles, scholarly works of astronomers, written 
testimonies of the contemporaries.

The information, contained in the chronicle, can be regarded as a valuable source 
for the study of the historical geography of the Northern and Eastern Europe. Hart
mann Schedel’s work will be also useful for comparative studies.

The edition contains illustrations, maps, a Name index and an Index of Geo
graphical names.

The study is one of the first experiences in publishing original sources on the his
tory of Ukraine, which are housed in the stacks of the Scientific Library in the Odessa 
Mechnikov National University.
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REZUME

Hartmann Schedl. O Europejskej Sarmacji
Praca zawiera fototypiczny obraz fragmentu dzieia “Liber chronicarum” znane- 

go niemieckiego autora Hartmanna Schedla “O Europejskiej Sarmacji” (Norem- 
berg: Anton Koberger, 12 VII 1493). To dzieio sztuki drukarskiej konca XV wieku 
jest ozdobione wieloma drzeworytami M ichaia Wolgemuta i Wilhelma Pleiden- 
wurffa. Tekst oryginaiu i ilustracje przedrukowano z egzemplarza incunabuiy, jaka 
znajduje si$ w odziale rzadkich dziei i r^kopisow Biblioteki Naukowej w Odessie 
przy Narodowym Uniwersytecie imienia I. I. Miecznikowa. Wydawnictwo zawie
ra przedsiowie, wstep, przedruk tekstu na j^zyku iacinskim, tiumaczenie na j^zyk 
ukrainski i komentarze.

W wst^pnym artykule “Hartmann Schedl i “Sarmacja”” szczegolne miejsce zaj- 
muje badanie zycia i dziaislnosci autora. Rekonstrukcja biografii uczonego ukazaia, 
ze jego dziaislnosc przypada na epok^ humanizmu, czasu pocz^tku drukarstwa, 
wielkich geograficznych odkryc.

W czasie badan mozna zauwazyc roznorodne zainteresowania kronikarza, jego 
rozmaite relacje i kontakty osobiste. Autor pozostai wierny strukturze swiatowych 
kronik, podzielii historic ns szesc “wiekow”, dodaj^c obowi^zkowo mitologi^ bib- 
Щщ.. Dowiadujemy si$ od niego o wszystkich jemu znanych krajach, waznych wyda- 
rzeniach polityznych i zyciu spoiecznym.

Rozdziai “O Europejskiej Sarmacji” skiada si$ z pi^ciu maiych opowiadan: 
“O krolewstwie polskim i jego pocz^tku” , “O swi^tym Stanisiawie biskupie krakow- 
skim, patronie Sarmacji” , “O krolewskim miescie Sarmacji Krakowie”, “Lubeka” , 
“Nysa” , w ktorych znajduje si$ cenna informacja o historii Ukrainy. Po cz^sci przed- 
stawia Hartmann Schedl potencalne ekonomiczne mozliwosci Podola — jednego 
z regionow Ukrainy. Szczegolna uwaga zwrocona jest na zrodia z ktorych czerpie 
kronikarz: dzieia autorow antycznych, kroniki sredniowieczne, prace astronomow, 
pisemne swiadectwa wspoiczesnych. Informacje zawarte w kronice s^ fundamentem 
dla geografichnych i historycznych badan Poilnocnej i Wschodniej Europy. Praca 
Hartmanna Schedla zaciekawi takze uczonych zajmujacych si$ komparatywistyk^.

Dzielo opatrzono ilustracjami, mapami, wykazem nazwisk i nazw geograficz- 
nych.

Badanie to jest jedn^ z pierwszych prob publikacji oryginalnych zrodei historii 
Ukrainy, jakie znaiduj^ si$ w Bibliotece Naukowej w Odessie przy Narodowym Uni- 
wersytecie imienia I. I. Miecznikowa.
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ZUSAMMENFASSUNG

Hartmann Schedel. Uber das europaische Gebiet Sarmatiens
Die Arbeit enthalt eine phototypische Ausgabe eines der Kapitel des Buches der 

Chroniken und Geschichten von einem deutschen bekannten Autor Hartmann Sche
del — “Uber das europaische Gebiet Sarmatiens“(Nurnberg: Anton Koberger, 12 VII 
1493). Dieses Meisterwerk der Buchdruckerkunst dem Ende des XV. Jahrhunderts 
ist mit mehreren Holzschnitten von Michael Wolgelmut und Wilhelm Pleydenwurff 
verziert. Der Text und die Illustrationen werden nach dem Exemplar des Wiegen- 
drucks, das im Abteil der raren Bucher und Handschriften in der Wissenschaftli- 
chen Bibliothek der Nationalen Metschnikow Universitat Odessa aufbewahrt wird, 
wiederhergestellt. Die Ausgabe besteht aus einem Vorwort, einer Einleitung, einer 
phototypischen Fragmentenwiedergabe des Buches, einer Publikation des Textes auf 
Latein, einer Ubersetzung ins Ukrainische, Kommentaren.

Den Einleitungsartikel “Hartmann Schedel und “Sarmatien“” widmet man dem 
Studium des Lebens vom Weltchronikautor. Die Rekonstruierung der Biographie des 
Gelehrten hat gezeigt, dass seine Tatigkeit mit dem Zeitalter des Humanismus, mit 
dem Entstehen des Buchdrucks, der GroBen geographischen Entdeckungen zusam- 
mengefallen ist und diese Ereignisse widergespiegelt hat. In der Untersuchung lassen 
sich verschiedenartige Interessen des Chronisten, seine Beziehungen mit den ande- 
ren Leuten zu ruckverfolgen. Der Autor ist der Struktur der Weltchronik treu geblie- 
ben. Er hat die Geschichte in sechs Zeitaltern dargestellt (mit der obligatorischen 
Wiedergabe der Bibelmythen). Er hat uber alle ihm bekannten Lander, uber wichtige 
Ereignisse im politischen und gesellschaftlichen Leben erzahlt.

Das Kapitel “Uber das europaische Gebiet Sarmatiens“ besteht aus Funf kleinen 
Erzahlungen: “Uber das Konigreich Polen und seinen Beginn“, “Uber den Heiligen 
Stanislaus, Bischof von Krakau, Patron Sarmatiens“ , “Uber die Konigsstadt Sarma
tiens Krakau“, “Lubeck“, “Nisa“ . Sie enthalten wertvolle Information uber die Ge
schichte der Ukraine. Insbesondere werden Hartmann Schedels Kenntnisse uber die 
potentiellen wirtschaftlichen Moglichkeiten eines der ukrainischen Gebiete — Po- 
dolija analysiert. Unter den Quellen des Chronisten konnen folgende besonders aus- 
gezeichnet werden: Werke der antiken Autoren, mittelalterliche Chroniken, gelehrte 
Abhandlungen der Astronomen, Schriftzeugnisse der Zeitgenossen. Die Information 
in der Chronik ist eine wertvolle Quellenschrift fur das Studium der historischen Geo- 
graphie von Nord- und Osteuropa. Das Werk von Hartmann Schedel ist auch fur die 
Gelehrten, die sich mit der Komparativismus beschaftigen, von groBem Interesse.

Die Ausgabe enthalt Illustrationen, Karten, ein Namenregister und ein geografi- 
sches Register.

Die Forschung ist eine der ersten Proben, die originalen Quellen uber die ukrai
nische Geschichte zu publizieren, die im Bucherbestand der Wissenschaftlichen Bi
bliothek der Nationalen Metschnikow Universitat Odessa aufbewahrt werden.
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