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Дмитро Вир ський, автор рецензованої монографії1, є вже досить відомим в Україні 

дослідником ранньомодерної історії та історіографії. Так, ще 2001 р. він опублікував 
монографічне дослідження про С.Оріхов ського2, пізніше історик виявив зацікавлення 
минулим рідного Кременчука, яке увінчалося виходом у світ аж двох книг про місто3. 
Відтак, його інтереси знову повернулися до ранньомодерної історіографії, свідченням 
чого стала публікація цікавої збірки поль ської літератури про козаччину4. Тепер у значно 
розширеному і доповненому варіанті тема подана на суд читачів та спеціалістів.

Одразу скажу, що дослідження Д.Вир ського, назагал, уписується в канву сучасних 
радикальних змін пріоритетів у тематиці історіописання. Тим більше, що когорта націо-
нальних дослідників ранньомодерної історіографії не є аж такою великою, щоб про неї 
можна було говорити як про окрему галузь нау ки. Тож, узявшись за тему, Д.Вир ський 
послідовно розкриває маловідомі сторінки тогочасного історіописання, присвяченого 
україн ським теренам. Спонукою для актуалізації теми є для нього уявлення про те, що 
величезний обсяг автентичної інформації про історію України продовжує залишатися 
поза межами нау кового дискурсу (Вступ, с.6). Одним із пріоритетів, окреслених авто-
ром як дослідницьке завдання, є подолання розриву між джерелами та “внутрішнім 
досвідом вітчизняної традиції” (Там само, с.7). 
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Серед численних засобів методологічного інструментарію Д.Вир ському найбільше 
припало до смаку поняття інтелектуальної формації, сформульоване Б.Скаргою5. 
Проте авторові, як видно зі вступу, не дуже до вподоби постмодерна історіографічна 
традиція. Для нього більш звичною є попередня “мозольна” джерелознавча праця, без 
якої найновіші технології на національному ґрунті, який виглядає часами, як незоране 
поле, не можуть повноцінно запрацювати. 

Вибір хронологічних меж дослідження та думки Д.Вир ського щодо їх обґрунтування 
не викликають якихось рефлексій. Цікавішим є змістове акцентування “річпосполит-
ського” періоду в історії України. Так, для Д.Вир ського Річ Посполита є не тільки 
“взірцевою ренесансною державою” з імпер ським, поліетнічним та над- або донаціо-
нальним характером державного устрою, а й суспільством, котре саме в досліджуваний 
період яскраво демонструвало інтелектуальну традицію. Фактично, не витлумаченим 
залишилося співвіднесення україн ських теренів, які після 1569 р. потрапили до складу 
цієї держави, з категорією “околиці Ренесансу”, хоча нібито тут усе зрозуміло: пізніше 
поль ська історіографія віднайшла для їх означення широковживану і сьогодні де-
фініцію “креси”. Утім, під околицею можна розуміти і територію розвитку поль ської 
історіографії, хоча без україн ських контекстів її навряд чи варто, в даному контексті, 
розглядати окремо. Як на мене, виокремлення будь-яких околиць будь-якого історико-
культурного явища вимагає обережнішого ставлення до їх епіцентру, позаяк у даному 
випадку не вповні зрозуміло, на якій інтелектуальній відстані від генетичного центру 
Ренесансу знаходилася культура самої Речі Посполитої.

Д.Вир ський виразно не сформулював, що вкладається в саме поняття річпосполит-
ська історіографія. Тільки після докладного ознайомлення з текстом стає зрозумілим, 
що йдеться переважно про поль ську літературу з теми України, а також про вірмен-
ську (вдалося віднайти одного вірмен ського автора) і єврей ську (також віднайшовся 
один єврей ський автор) традиції історіописання. Трохи несподівано (принаймні, для 
мене), до автор ського дискурсу включено і властиво ру ських/україн ських авторів. 
Таким чином, за задумом Д.Вир ського, передбачалося охоплення усього поліетнічно-
го/багатомовного ареалу історіописання, яке розвивалося на терені Речі Посполитої 
в досліджуваний період.

Історіографічний огляд теми, на мою думку, є досить побіжним, хоч і не позбавле-
ним цікавих спостережень. Дотримуючись погляду, згідно з яким стара історіографія 
сплутувала історіографічні наративи з власне джерелами, Д.Вир ський аналізує лишу 
ту історіографію, котра цього не робила. Відтак, до огляду потрапило лише декілька 
україн ських, поль ських та один німецький історик. Згаданий недолік компенсується 
у подальшому тексті, багатому на конкретні історіографічні контексти.

Основний дослідницький матеріал Д.Вир ський умістив у двох великих розділах. 
Перший містить дослідження “річпосполит ського” історіографічного процесу, другий 
являє собою блоки, які автор назвав “персоналійно-текстовими”, тобто, тут подано 
хрестоматійний матеріал, який покликаний найбільше переконати читача у правиль-
ності обраного методу та доказовості висновків.

Виклад річпополит ської історіографії ранньомодерного часу Д.Вир ський розпочинає 
здалеку, тобто, від античності. У такий спосіб він намагається подати головні форми 
допросвітницької історіографії (термін належить Г.Вайту). Надалі дослідник перехо-
дить до огляду власне поль ської літератури, орієнтуючись, в основному, на ґрунтовні 
дослідження А.Барича та А.Дзюби. Перед україн ським читачем уперше постають в до-
сить повному обсязі образи давніх поль ських історіографів та літописців, збирачів та 
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видавців джерел, а також літераторів. Велика увага, зрозуміло, звертається на внесок 
в історіописання класиків – Мартина Кромера, Мартина Бєль ського, Станіслава Оріхов-
ського та ін. У другій половині XVI ст. з’являється ціла плеяда хроністів, біографів та 
істориків, серед яких в україн ській науці більш відомі Б.Папроцький, р.Гейденстейн, 
Я.-Д.Соліков ський, Я.Ласицький, М.Стрийков ський та ін. Дослідник констатує, що якщо 
раніше інтерес до ру ських земель був спорадичним, то тепер він стає постійним.

Наприкінці сто ліття цех річпосполит ських історіописців зростає. До них додаються 
літератори (Ш.Шимонович, пізніше – С. Ф.Кльонович), панегіристи (Ф.Бірков ський, 
К.Сакович), автори різноманітних політичних трактатів (Й.Верещин ський, П.Грабов-
ський) і т.ін. У XVII ст. все більш звичною стає козацька проблематика, формується 
напрям, який автор окреслює як “історична регіоналістика” Речі Посполитої. Так, він 
докладніше зупиняється на творчості Б.Папроцького, Я.-Д.Соліков ського та А.Гваньїні. 
Окремий сюжет присвячений Шимону Староволь ському, Криштофу Варшевицько-
му, Янові Щасному Гербурту та ін. Останніми великими історіографічними іменами, 
оглянутими Д.Вир ським, є Ш.Околь ський, П.Пясецький та А.М.Фредро. 

Окремий сюжет у книзі присвячений придворній історіографії династії Вазів 
(краків ський осередок). Автор оглядає також твори єзуїт ських та протестант ських 
авторів, а також кількох уніат ських. Ще один спеціальний сюжет присвячений львів-
ському історіографічному осередку, репрезентованому, наприклад, таким яскравою 
і відомою особистістю, як Бартоломей Зиморович. Окремо сказано і про замой ський 
регіональний/університет ський осередок. 

У наведеному мозаїчному полотні річпосполит ської літератури віднайшлося місце 
для власне україн ських творів та авторів. Першим згадується Касіян Сакович – автор 
відомого панегірика на смерть Сагайдачного, другим – Юрій Немирич з його відомим 
твором “Смолен ська війна”. Зовсім несподівано деяких львів ських істориків Д.Вир ський 
також позиціює як “умовно україн ських”: до них належать поляки Ян Прухніцький, Якуб 
Скробішев ський і Томаш Пирав ський. Щоправда, чомусь до когорти ру ських авторів 
не потрапив згаданий в іншому місці василіан ський теолог та історик Ян Дубович6, 
який має набагато більше шансів представляти місцевий цех історіописців. І зовсім 
уже невмотивовано до міщан ського хронікарства Львова зараховано мандрівного німця 
домініканина Мартина Груневега7, автора цінних описів Львова та Києва.

Наступним “україн ським” сюжетом став для Д.Вир ського факт пожвавлення літо-
писання в Києві за Петра Могили, а також створення низки локальних “україн ських 
літописів”. До них він зараховує Київ ський, Острозький, Львів ський, Переяслав ський 
та ін. літописи. Думаю, що до когорти україн ських авторів слід було віднести і Йоахима 
Єрлича, Яна Щасного Гербурта та Афанасія Филиповича, згаданих в інших місцях 
і в дещо іншому контексті.

Підбір авторів та представництво різноманітних шкіл і напрямів, які відносяться 
до різних періодів і належать представникам різних народів, кількісні показники оп-
рацьованого в першому розділі матеріалу є достатніми для виокремлення тенденцій, 
напрямів та, назагал, підбиття підсумків. Так, автор говорить про загальний високий 
рівень історіографії, яка благотворно абсорбувала загальноєвропей ські методологічні 
здобутки. Якщо спочатку замовниками історичних наративів був королів ський двір 
і церква, то поступово середовище замовників та споживачів розширилось. Помітним 
був і вплив річпосполит ської історичної літератури на інші народи. 

Другий (найбільший і, треба думати, основний) розділ книги Д.Вир ського має на-
зву “Україн ські сюжети річпосполит ської історіографії”. Він поділений на три блоки: 
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“Історична географія та геополітика”, “Священна війна” на великому кордоні: турець-
ко-татар ський виклик”, “Священна війна” на великому кордоні: козацька відповідь”. 
Фактично, маємо справу з частиною праці, жанр якої можна визначити, як практикум 
з тогочасної історіографії історії України. Причому, тут зібрано та подано (в перекладі 
україн ською) твори лише поль ських авторів: чотирьох у першому параграфі, трьох 
у другому, одинадцяти в третьому. Прикметним є й інше спостереження: автор ська 
метода зводиться до короткого викладу біографії перед текстом та коротких висновків 
наприкінці кожного параграфу. Позаяк у поль ській історіографії біографістика майже 
всіх без винятку авторів, фрагменти праць яких публікує Д.Вир ський, не становить 
жодної нау кової проблеми, розміщення їх в основному тексті його книги є не зовсім 
зрозумілим. На мою думку, короткі біограми історіописців доцільніше було б подати 
в коментарях, яких бракує в обраному автором жанрі праці.

У висновках першого параграфу Д.Вир ський, констатуючи певний прогрес в історико-
географічних уявленнях поль ських авторів, завважує, що вони саме в другій половині 
XVI ст. почали усвідомлювати україн ську територію в межах, наближених до сучасних. 
Цікавими є думки дослідника про спонукальні мотиви, які формували прояви локаль-
ного мислення. Назагал, “ру ська спадщина” залишалася, на думку Д.Вир ського, лише 
потенційною категорією. Залежна від геополітики, історико-географічна думка після 
Люблін ської унії все ж була спроможною на зважені, навіть політкоректні спостережен-
ня на основі обмежених фактологічних даних, а толерування локальних відмінностей 
неодноразово переростало в щире захоплення, яке, проте, не виходило за межі проявів 
загальнодержавної (на мою думку, великополь ської – Л.Т.) гордості. Як уважає автор, 
такі погляди не часто вкладалися в рамки класичних колоніальних поглядів.

Другий параграф, присвячений малознаним наративам про події на кордоні 
з мусульман ським світом, акцентує увагу на двох різножанрових варіаціях битви 
з татарами 1575 р., а також описові аналогічних подій 1589 р. “Монографії” окремих 
воєн були найпопулярнішими жанрами ранньомодерного історіописання. У виснов-
ках Д.Вир ський пояснює, що він зосередився лише на вибраних зразках літератури 
з вій ськової проблематики. Наведена текстова “видима частина” айсберга є, на його 
думку, найбільш показовою: фактологічне багатство описів поєднується з репортажним 
стилем викладу, що, в підсумку, чудово ілюструє епоху. 

Третій параграф представлений найпопулярнішими сюжетами тогочасної історіогра-
фії, якими були характеристики україн ського козацтва. Д.Вир ський недвозначно 
натякає, що найбільш популярними вони є і в національній історіографії, яка, на 
його думку, не вирізняється (у даному питанні) високим нау ковим рівнем. Висновки 
цього параграфу є ширшими. Так, Д.Вир ський намагається спростувати стереотипи 
щодо “перманентної зловорожості” чи то ігнорування (“страусова” поведінка) поль-
ським урядом та суспільством проблеми україн ського козацтва. Навпаки, “дискурс” 
про козаків вражає своєю одностайністю у визнанні “корисності” козаччини для 
поль ської держави, а козацький негативний образ (“Січ як притулок для злочинців”) 
відноситься радше до проблем “прикордонного існування”. У жодному випадку, ствер-
джує дослідник, поль ська література не містить вимог знищення козацтва, а дехто 
з авторів у конфліктах козацтва з урядом навіть став на бік козаків. Утім, Д.Вир ський 
пояснює і різницю в підходах тих авторів, які протиставляли “цивілізацію” і “варвар-
ський світ”, позаяк між ними таки назрівав конфлікт. Менш цікавими виглядають 
характеристики вій ськових здібностей козаків та їх “мореплав ські заслуги”, чи якісь 
елементи козацького побуту. 
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З іншого боку, висновки Д.Вир ського про те, що наративні образи україн ського 
козацтва демонструють високий рівень зацікавлення поль ським суспільством цією 
проблемою, не потребують спеціального доведення. Навпаки, можна погодитися зі 
слушністю автор ської думки про хизування поляків заслугами козацтва перед іншим 
світом, яке мало своїм наслідком формування певних стереотипів, що виявилися 
надто живучими.

У короткій післямові Д.Вир ський виклав висновки, які направду виявилися за-
короткими. Так, він знову наголошує, що йому залежало на тому, щоб презентувати 
україн ському читачеві публіковані ним наративи, що саме по собі допоможе подолати 
“спринтер ські забіги” сучасної модерної історіографії. Тут автор усе ж змінює свої 
попередні враження і невимушено переходить до окреслення глибинних мотивів 
поль ської історіографії, яка таки прагнула легітимізувати владу над Руссю шляхом 
компроментації місцевого ладу (“погана княжо-ру ська давнина”). Водночас, підноси-
лася цивілізаційна роль “визволителів” місцевого народу.

Позитивно оцінюючи досить новатор ське (передовсім, для україн ської гуманістики) 
звернення Д.Вир ського до ранньомодерної історіографії, зазначу, що поданий на суд 
нау кової громад ськості текст невимушено наводить на роздуми і спонукає порушити 
ряд дослідницьких запитань. 

Так, логіка викладу матеріалу в першій частині книги, де застосовано хронологічний 
виклад і групування літератури та авторів за часом правління поль ських монархів є, 
на мою думку, не кращим історіографічним методом (ідеться ж бо не про огляд іс-
торіографії якоїсь конкретної проблеми). Принаймні, напрошуються самі по собі якісь 
додаткові кількісні характеристики і хоч якісь спостереження процесу нагромадження 
історичних знань. З іншого боку, автор невмотивовано вийшов за хронологічні межі 
теми, розглянувши наприкінці досліджуваного періоду літературу часу Хмельниччини, 
зокрема, так звані єврей ські хроніки та плачі (хроніки Меіра Самуеля з Щебжешина, 
Натана Гакконена8). Відтак, за аналогією, потрібно було включити до предмета аналізу 
і єзуїт ський плач доби Хмельниччини (відомий дослідникам як хроніка Зуховича9) та 
інші наративні джерела, в яких переддень Хмельниччини не зачіпається.

Переконаний, що потребує коректив і спосіб підбору авторів-іноземців. Дехто 
з них, хто адаптувався на поль ському ґрунті і таки перетворився на річпосполит ського 
письменника, не викликає особливих сумнівів, як, наприклад, А.Гваньїні. Але як до 
згаданої категорії потрапив грек-конвертит Петро Аркудій, який уперше відвідав 
Русь лише в часі Берестей ських соборів і фактично не залишив писемної спадщини 
(за винятком щоденника учасника собору 1596 р.)10, залишається незрозумілим. Ще 
більше питань викликає згадана Д.Вир ським постать рим ського історика церкви Це-
заря Баронія, який у своїх знаменитих багатотомових “Анналах” опублікував джерела 
до історії Берестей ської унії (причому, лише в додатку до одного тому). За методою 
автора, до річпосполит ського дискурсу потрібно було включити й інших іноземців, які 
або перебували короткий час у Речі Посполитій, або ж використовували в своїх описах 
твори властивих поль ських хроністів (наприклад, А.Поссевіно, Д.Ботеро11 та ін.).

Чимало запитань викликає метод вибірковості католицьких авторів різних тема-
тичних та жанрових відтінків. Чому в автор ському “дискурсі” не зайшлося місця для 
Бенедикта Гербеста12 і, особливо, для Петра Скарги13, праці яких безпосередньо стосу-
валися Русі і сформували меншовартісний образ православного соціуму напередодні 
укладення Берестей ської унії, також незрозуміло.
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Аналогічні зауваження стосуються майже не наведеної в роботі Д.Вир ського уніат-
ської історіографії, особливо першого її представника – Іпатія Потія з його блиску-
чими історико-полемічними творами14. Його наступниками було чимало авторів, які 
присвятили “річпосполит ським” сюжетам досить багато уваги. Для прикладу, окрасою 
уніат ської історіографії вважається опонент Захарії Копистен ського Лев Кревза.

Прикро, але доводиться констатувати, що православна історіографія також залишилася 
практично не представленою в книзі Д.Вир ського. Так, у ній не розглядається літера-
тура Острозького центру, а такі автори як Христофор Філалет, Мелетій Смотрицький, 
Захарія Копистен ський та ін. залишилися навіть не згаданими, як і взагалі полемічна 
література обох таборів. І це в дослідженні, хронологічні межі якого охоплюють період 
розквіту полемічного письменства (кінець XVI – перша половина XVII ст.). Нагадую, 
що йдеться про літературу, завдяки якій відбулося інституційне становлення історико-
церковної історіографії ранньомодерної доби з її археографічними здобутками, тобто, 
публікацією документальних джерел, епістолярію та ін. 

На моє перекоання, розширення обріїв річпосполит ської історіографії за рахунок 
ру ської (україн сько-білору ської) літератури є очевидною помилкою Д.Вир ського. 
Тим більше, що вона в історіографії вивчена досить непогано. З іншого боку, автор 
обмежився у хрестоматійній частині книги лише прикладами з поль ських авторів, 
чим довів достатність опрацьованого матеріалу для дослідження. На згаданому тлі 
непереконливо виглядають нечасті сюжети про вірмен ську і єврей ську літературу.

Насамкінець, не можна оминути того, що текст рецензованої книги грішить не-
вправною (подекуди – некоректною) стилістикою (приклад – “доморослі греко-като-
лицькі історіографи”), русизмами, а також неправильним відчитанням поль ських імен 
та прізвищ (Піотр замість Пйотр, Агнешка замість Агнєшка, Генрік замість Генрик, 
Оржель ський замість Ожель ський та ін.). Певних коректив вимагає і спосіб та харак-
тер коментування текстів (на зразок простенького “Бар – райцентр Вінницької обл.”) 
та ін. Не все гаразд у Д.Вир ського з бібліографічними описами старих видань (так, 
наприклад, потрібно писати “Русская историческая библиотека”, а не “Библиотека 
Русская историческая”) та ін. 

Незважаючи на сформоване неоднозначне враження про книгу Д.Вир ського, зазначу, 
що вона демонструє маловідомий україн ській науці історіографічний потенціал. Пе-
реклади поль ських авторів, які писали про Україну, удоступнюються тепер широкому 
загалові і, безумовно, прислужаться справі кращого зрозуміння інтелектуальної історії 
ранньомодерної України. Публікація оригіналів цих сюжетів у другій частині книги 
(у форматі додатків) продовжують тему і більше зацікавлять знавців ставрополь ської 
та латин ської мов. Сподіваюся також на те, що глибший історіографічний дискурс, 
зроблений на підставі опублікованих та інших наративних джерел, буде продовжений 
Д.Вир ським у наступних дослідженнях. 

1 Позаяк жанр рецензованого видання визначити непросто, вживання щодо нього назви 
“монографія” є досить-таки умовним.

2 Вир ський Д. Станіслав Оріхов ський-Роксолан як історик та політичний мислитель. – 
Київ – Кременчук, 2001. До слова, погляди автора на Роксолана викликали реакцію дослідників 
Польщі. – Див.: Fenczak A. “Amplissimum Christi regnum” – Wizja jedności kościoła w pismach 
teologicznych Stanisława Orzechowskiego z lat 1544-1563 // Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedstwa. – 
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T.4: Katolickie unie kościelne w Europie środkowej i wschodniej – idea a rzeczywistość. – Przemyśl, 
1998. – S. 86, 87.

3 Вир ський Д. Кременчук 1917-1920 рр.: провінційні образи революції. – К., 2003; його ж. 
“Українне місто”: Кременчук від заснування до 1764 р. – К., 2004.

4 Вир ський Д. “Дискурс про козаків” (характеристики україн ського козацтва в річпосполит-
ській історіографії останньої третини XVI – середини XVII ст.). – К., 2005.

5 Скарга Б. Межі історичності. – К., 2002. Дослідниця виділяє чотири шари формації, які 
можуть бути застосованими для інтерпретації того чи іншого тексту.

6 Його численні книги були видані у Львові, хоча їх автор був архімандритом Дер ман ського 
монастиря Св.Трійці. Про Яна Дубовича див.: Скрутень Й. Життєписи Василіан (Виїмок 
з рукописного збірника митр. Льва Кишки) // Записки Чина Св.Василія Великого. – Жовква, 
1925. – Т. І. – Вип. 2-3. – С. 285-286;.Słownik polskich teologów katolickich. – T.1. – Warszawa, 
1981. – S. 432; Wagilewicz D.J. Pisarze polscy Rusini / Do druku przygotował i przedmową poprzedził 
R.Radyszewskyj. – Przemyśl, 1996. – S. 54-60; Stradomski J. Spory o “wiarzę grecką” w dawnej 
Rzeczypospolitej. – Kraków, 2003. – S. 53, 85, 92, 101, 104, 117, 129, 132, 133, 212, 222, 224, 228, 
229, 249, 250, 253, 255, 256, 267.

7 Відкривачем описів в україн ській історіографії є Я.Ісаєвич. – Див.: Ісаєвич Я. Україна давня 
і нова. – Львів, 1996. – С. 132-153. Нещодавно вийшло найновіше видання рукописів М.Груне-
вега у чотирьох томах, підготовлене Німецьким інститутом у Варшаві: Die Aufzeichnungen des 
Dominikaners Martin Gruneweg (1562-ca. 1618): über seine Familie in Danzig, seine Handelsreisen 
in Osteuropa und sein Klosterleben in Polen / Almut Bues (Hg.). – Wiesbaden: Harrassowitz. – Bd. 
1-4 (Quellen und Studien / Deutsches Historisches Institut Warschau).

8 Опубліковано: Еврейские хроники ХVII столетия. (Эпоха “хмельничины). Исследование, 
перевод и комментарии С.Я.Борового. – М.-Иерусалим, 1997.

9 Опубліковано: Relatio de caedibus Patrum ac Fratrum S.I. in provincia Poloniae a P.Ioanne 
Zuchowicz S.I. collecta A.D. 1665 (1648-1665) / Ed. A.Bober SJ et M.Bednarz SJ // Archiwum 
Historicum Societatis Iesu. – Romae, 1960. – Vol.29. – P.329-380.

10 Документи Петра Аркудія – учасника унійного собору у Бересті в жовтні 1596 р., відкрив 
О.Галецький. – Див., напр.: Halecki O. Od Unii Florenckiej do unii Brzeskiej. – T.2. – Lublin, 1997. 
Див. спеціальну розвідку про нього: Pidrutchnyj P. Pietro Arcudio – Promotore dell’ Unione // 
Analecta OSBM. – 1973. – Vol.VIII. – P.254-277. Висловлена в літературі думка про авторство 
П.Аркудія “Антирезиса” (Mykoliw G. Petrus Arcudius – Auctor “Antirrhesis” // Analecta OSBM. – 
1963. – Vol.IV. – P.79-94), не знаходить підтримки в середовищі фахівців.

11 До слова, твір Д.Ботеро “Універсальні реляції”, перевиданий у Речі Посполитій багато разів, 
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nowiny pospolite Jana Botera Benesiusza. Rozłoźone na pięć części. – Kraków, druk. M.Loba, 1609. 
Спочатку праця була видана в Італії: Botero Giovanni. Delle relationi universali. – Roma: Nelli cose 
del Popolo Romano, apperso Giorgii Ferrari, 1595; Ejusd. Relationi universali. – Vicenza: Apresso 
gli heredi di Perin Libraro, 1595. Див. монографічну працю про автора в поль ській історіогра-
фії: Bielański S. Giovanni Botero. Historyk i pisarz polityczny epoki kontrreformacji. – Kraków: 
Uniwersitas, 1995.

12 Herbest B. Wypisanie drogi (1566) // Пам’ятки україн сько-ру ської мови і літератури, ви-
дає Археографічна комісія Наукового товариства імени Шевченка. – Т. V. – Львів, 1906. – С. 6, 
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