
117

УДК 94 (438) “XVI”

Дмитро ВИРСЬКИЙ

ЗЕМЛІ ЧЕРВОНОЇ РУСІ 
В “ОПИСІ ДАВНЬОЇ ТА НОВОЇ ПОЛЬЩІ” 

С.САРНИЦЬКОГО (1585) 

“Прекрасне ХVI сто ліття”1, поза іншим, виразно позначене й картографічним бумом, 
міцно пов’язаним із ширшим історичним феноменом Великих географічних відкрит-
тів. З точки зору історичного джерелознавства можна зауважити, що друковані мапи 
взагалі можуть претендувати на першість, принаймні за значущістю, з-поміж масових 
візуальних джерел, з якими запізналося людство за доби раннього Нового часу. Від-
дали належне карті і тогочасні історики, які саме у цей період зробили використання 
картографічних матеріалів звичним елементом історіографічної практики. 

Можна сказати, що в історіографії почалася своя ера географічних відкриттів. 
Поруч із колись самотніми столицями – центрами політичного життя та доволі ви-
падковими місцями битв на “історіографічну мапу” тепер все частіше потрапляють 
топографічні “герої другого плану”. Більш того, без них, все частіше, картина мину-
лого, яку творить історик, сприймається як занадто порожня і не відповідна новітнім 
смакам та стандартам.

Поява на мапі нового топоніма часто ставало підставою-першорушієм для творення-
розбудови його нараційного образу, який вже наповнювався не лише географічним, але 
й історичним, економічним, культурним і т.д. компонентами. Відтак, рівень взаємодії 
між тогочасними історичною та географічною нау ками був надзвичайно високим. Не 
рідко в обох “нау ках” вправлялися одні й ті самі вчені. 

Взірцевим прикладом такого роду був Бернард Вапов ський – творець офіційної 
хроніки Поль ського королівства, виконаної за новими стандартами ренесансного 
історіописання та укладач-видавець перших двох мап краю, які мали революційне 
значення у картографуванні Польщі та сусідніх із нею країн. Вони були надруковані 
в Кракові 1526 р.2 одна під назвою “Tabula Sarmatiae, regna Poloniae et Hungariae utriusque 
Valachiae, nec non Turciae, Tartariae, Moscoviae et Lithuaniae partem comprehendens” 
(складалася з двох аркушів, що представляли відповідно південну та північну Сарматію, 
відтак у літературі іноді мовиться не про дві, а про три карти Вапов ського) у масштабі 
1:2 900 000, друга – “Tabula in qua illustrantur ditiones Regni Poloniae ac Magni Ducatus 
Lithuaniae pars” у масштабі 1:1 000 000. На жаль, практично весь видрукований на-
клад загинув через пожежу в друкарні. Утім, вважається, що професійним географам 
на Заході вона таки стала відомою (її вплив добачають у картах Герарда Меркатора, 
Генріха Зелла, Каспера Вопеліуса, Олафа Магнуса та Джакомо Гастальді). 

Утім, для “масового читача” та формування сталих географічних уявлень про Річ 
Посполиту підставовою стала переробка карт Вапов ського, здійснена Вацлавом Гродець-
ким (Grodetius, бл.1535-1591), видана 1558 р. у Базелі з дедикацією поль ському королю 
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Сигізмунду Августу. Нова мапа мала трохи менший масштаб (1:750 000) та доданий 
індекс з 724 географічними назвами (були й інші окремі уточнення змісту). Згодом ця 
карта була широко спопуляризована виданим Абрахамом Ортеліусом атласом світу 
“Theatrum Orbis Terrarum” / “Театр земель світу” (1-е видання – Антверпен, 1570; до 
1612 р. вийшло близько 45 видань)3. Прикметно, що для зображення “Татарії” Ортеліус 
ще уживає мапу відомого італій ського картографа Джакомо Гастальді (1505-1566), 
але видане тим самим автором “Обрис географії сучасного Поль ського королівства…” 
(Венеція, 1562) для представлення земель Поль ської Корони вже ігнорує. 

Мапу Гродецького використовував і М.Кромер у “Полонії” (згодом, у зменшеному 
варіанті цю карту репродукували разом із останнім авторизованим та найбільш повним 
виданням творів Кромера у 1589 р.). 

Назагал, інтерес до картографії Речі Посполитої, на час, коли С.Сарницький взявся 
за створення цікавої тут праці, вже цілком окреслився. Втім, щодо україн ських земель, 
інформація річпосполит ських картографів все ще залишалася доволі скудною. Саме на 
цій ділянці тогочасної “вченості” цей не дуже успішний претендент на роль офіційного 
історіографа країни зробив прорив, який ще дуже мало оцінений історіографічною 
традицією України. Отже, дозволимо собі навести формальну довідку про нашого 
героя – Станіслава Сарницького (бл.1532-23.ІХ.1597)

Він походив зі шляхет ської родини, прадавнім гніздом якої було Сарново в Пло-
цькому воєводстві, з лінії, котра з кінця XV ст. осіла на Холмщині. Через матір був 
пов’язаний з родом Замой ських. Головним етапом освіти для нього стало перебування 
в Кролевці (Кенігсберзі) на дворі прус ського курфюрста Альбрехта Гогенцолерна. 
Навчався Сарницький також і у лютеран ському Віттенберзі. 1561 р. відвідав Італію 
(Падую і, можливо, Тридент). Сарницький був відомим як активний діяч (до 1570 р.) 
протестант ського руху в Малопольщі (кальвініст). 1573 р. він відвідав Париж у складі 
численного посольства (в почті Я.Замой ського), яке мало запросити на поль ський 
престол Генріха Валуа. 

1576 р. Сарницький привітав новообраного короля Стефана Баторія панегіричною 
промовою “Oratio pro lege electionis…”, в якій висловився як переконаний монархіст за 
реформу вільної елекції поль ських владців. До цього трактату був долучений також 
твір “De bello Turcico deliberatio”, де автор висловився проти війни з Туреччиною. Все 
це прихилило до нього монаршу симпатію. До речі, у титулі книжки автора представ-
лено як “Equitis Roxolani” – “шляхтич/ лицар роксолан ський/ ру ський”.

Наприкінці 1577 р. Сарницький підніс Баторію свою нову працю “Księgi 
hetmańskie z dziejów rycerskich wszytkich wieków zebrane i praktyka albo experientia 
hetmanów najjaśniejszego Zygmunta Starego króla polskiego, a także cesarza Karola 
V i Solimana tureckiego <…>, objaśnione ku ćwiczeniu młodych ludzi nacyjej naszej 
polskiej”. Велика ерудиція автора справила певне враження, він був оголошений 
“клієнтом” короля та отримав невелику річну пенсію для заохочення до подальших 
“історіографічних” занять. 

1581 р. Сарницький вславив королів ські перемоги над Москвою поемою “Triumphus 
victoriarum” (не збереглася). 1582 р. опублікував проспект виношуваної історії Поль-
ського королівства (“Annalium Polonicorum qui in licem propediem edentur brevissima 
synopsis”). Він, здається, і розохотив короля підтримувати фантазійний історіогра-
фічний проект Сарницького. Відтак, вже по смерті Баторія, на свій власний кошт 
історик видав свій opus magnus – “Annales sive de origine et rebus gestis Polonorum et 
Lituanorum”/ “Аннали або про походження та обставини діянь Поляків та Литвинів” 
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(Краків, 1587; оповідали, на думку автора, про період від 2210 р. до н.е. до 550 р. – від 
міфічного Асармота до не менш міфічного Леха).

Трохи раніше він опублікував і цікавий тут історико-географічний покажчик 
“Descriptio veteris et novae Poloniae” / “Опис давньої та нової Польщі” (Краків, 1585). 
Останньою працею Сарницького став твір “Statuta i Metryka przywilejów koronnych 
językiem polskim spisane i porządkiem prawie przyrodzonym a bardzo snadnym nowo 
zebrane…” (Краків, 1594), дедикований королю Сигізмунду ІІІ.

Аналізований тут “Опис давньої та нової Польщі”4 мав принаймні три вже уведених 
у “нау ковий обіг” джерела до “цілого” тексту (поза популярною античною лектурою 
та принагідними посиланнями на сучасну літературу при конкретному гаслі). Це 
карта Польщі-Сарматії В.Гродецького, “Полонія” М.Кромера та “Опис європей ської 
Сарматії” А.Гваньїні. Утім, особливо слід відзначити, що найоригінальнішу частину 
праці склали матеріали комісії люстрації (ревізії) земель україн ського прикордоння (ру-
ського та поділь ського воєводств), що працювала в 1576 р. під керівництвом ще одного 
примітного діяча поль сько-україн ського прикордоння – Яна Сенень ського з Поморян 
(пом.1598/1599) – жарновецького, а згодом львів ського каштеляна (з 1584 р.), зрештою 
воєводи поділь ського (з 1588 р.), відомого ще як активний протестант та прихильник 
Люблін ської унії 1569 р. (уважав за доцільну також й унію з Москов ським царством 
шляхом обрання на поль ський престол царя Федора Івановича). Вірогідно саме він 
фінансував видання “Опис’у…” Сарницького.

“Опис…” відкриває передмова “Автор до читачів” (де Сарницький славить “Лехію”, 
могутній скіпетр якої міцно тримає Литву, Лівонію, Русь та Пруссію), яку продовжує 
присвята “святому та ясновельможному Королівству”, далі йде “вступ”, що містить 
три статті про античні народи. Наступний параграф “Про кордони давньої Сарматії” 
переповідає вістки авторів античності, що стосувалися земель, яких сягають кордони 
сучасної йому Речі Посполитої, тут же окреслені вісім таких кордонів (з них 4-й – “від 
Підгайців до Східної Русі” та 5-й – “від Хотина і Валахії” – схематично “проведені” 
україн ськими територіями). Зрештою Сарницький переходить до основної частини 
своєї праці – покажчика міст та інших топонімів країни (з коротким, часто зведеним 
лише до назви, чи розлогішим описом кожного), укладеного за абеткою (розділи “А”, 
“В”, “С” і т.д.)5. 

“Україн ські” гасла “Опису” складають визначну частину цілого тексту, яка явно 
перевершує за обсягом матеріали про інші коронні краї. Досі лише дуже незначна їх 
частина опрацьовувалася україн ськими істориками. Широко відомі лише фрагмент 
про Київ, перекладений росій ською мовою у виданні “Сборник материалов для исто-
рической топографии Киева и его окрестностей” (К., 1874) та інформації про козаків 
використані, зокрема, А.Стороженком та М.Грушев ським.

Цілий згаданий покажчик має розлогу “всепояснюючу” назву “Покажчик карти 
Сарматії разом з містами, горами, річками, лісами, пустелями та іншими знатними 
місцями, як розташовані та на якій відстані, з наведенням даних про довготу та широту 
і від елемента до елемента за образом хреста при боці згаданої карти [мова про мапу 
В.Гродецького – Д.В.] та, як прийнято, стуляючи-розсікаючи оголошується”. Отже, 
класифікацію своїх “наративних героїв” подав сам автор. Зауважимо, що значна час-
тина міст (чи таки “знатних місць”?) згаданих у Сарницького – це шляхет ські рези-
денції. Їх згадка надихає автора на генеалогічно-панегіричні мікроновели, розлогість 
яких зазвичай залежить від значення того чи іншого шляхет ського дому та особистих 
симпатій оповідача. 
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Тут слід зауважити, що генеалогія та геральдика приваблювали, за часів Сар-
ницького, доволі значні інтелектуальні (вони ж історіографічні) сили країни. Так, 
практично одночасно із автором “Опису…”, у 1584 році, видав свої енциклопедичні 
“Герби рицарства поль ського” Б.Папроцький, генеалогічно-геральдичною інформа-
цією насичена була й трохи пізніша (1597 р.) хроніка Й.Бєль ського, яку поль ський 
історик В.Негрінг звав “річниками шляхет ськими”6. Взагалі дослідження-фабрикація 
генеалогій було у другій половині ХVI ст. таким самим “знаменням часу” та знаком 
ренесансного пробудження “масового” інтересу до історії, як і жвава фальсифікація 
історично-правових документів (зазвичай майнових), які, зокрема, зробили такою 
популярною особою князя Льва Даниловича.

Крім вже готових “штампів” оповідання, почерпнутих у античних та сучасних 
попередників, а також генеалогічно-геральдичних інформацій, Сарницький, цілком 
традиційно для ренесансного вченого з гуманістичним типом освіти, широко залу-
чає “філологічні” пояснення, зокрема при тлумаченні походження топонімів. Метод 
“співзвучності” він застосовує доволі прямолінійно (Остріг – від назви племені 
остроготів, Бескид – від іншого племені бесів і т.д.), нерідко і явно притягує за вуха 
таку співзвучність (наприклад, коли пише: “І звучання імені Кістобоків не дисонує 
з назвою Буг”). Зауважу, що в “осадженні” на місцевості певних античних народів, 
міст або героїв була прямо зацікавлена й все та ж генеалогія, яка швидко вводила цю 
інформацію у відповідні родоводи.

Зрештою, буває, що Сарницький попросту переводить у текстову форму візуальні 
образи, які почерпнуті або з мапи Гродецького, або, можливо, і з особистого досвіду. 
Дивись, наприклад, інформацію про Брест – “Місто багатолюдне при злитті Бугу та 
Мухівця в самому трикутнику, трикутну фігуру утворює”.

Не гребує Сарницький і народною творчістю, фольклорними джерелами. Ось 
наприклад, при оповіді про м.Бучач, згадавши про славу місцевої породи коней, він 
пише: “Звідси прислів’я поширене: кінь Бучацького табуна”. 

З усної традиції можуть походити й “економічні” інформації про природу місце-
вого багатства – корисні копалини, локальні промисли-виробництва, торгівлю тощо. 
Ось наприклад, все при тому ж Бучачі записано: “В області цій, кажуть, знаходяться 
жили золота, які ніби пісок виблискують у воді струмка, що зі скель крутих спадає 
бурним потоком”.

Наведені Сарницьким географічні координати (їх при собі не мають лише пооди-
нокі гасла) зазвичай різняться із сучасними обрахунками. Втім, у не рідкому випадку 
відсутності жодної іншої інформації про згаданий топонім, за ними, здебільшого, таки 
вдається його локалізувати. 

Утім, звернемося безпосередньо до аналізу гасел Сарницького, які представляють 
Червону Русь, себто тогочасні воєводства Ру ське, Белзьке та Холм ську землю. Від-
повідні матеріали подаємо за абеткою (латин ською).

Про річку Буг (тут Західний Буг), як уже мовилося, автор зауважив, що це во-
лодіння і осідок “народу давнього Кістобоків7”. Як уже йшлося – така локалізація 
мала “філологічне” обґрунтування.

Наступним цікавим тут топонімом є Бескід-“Бескідім” себто Карпат ські гори. Про 
нього зауважено, що це місцева назва, що звідси витікає р.Дністер та що, як здається 
автору, це колишнє місцеперебування “давнього народу Бесів8”. Далі на літеру “В” 
йдуть короткі згадки Березова-Бжозова у давньому Сяноцькому повіті, а також Бел-
за9 та Бу ська10 – обидва охарактеризовані єдино як повітові центри.
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Знову, як і у випадку з Березовим-Бжовим, лише разом з координатами згадано 
Кросно11. Це, разом із відсутністю у списку гасел Сянока, взагалі свідчить про слабку 
обізнаність Сарницького із Сяноцьким повітом. Хоча тут таки на літеру “С”, після 
згадки Кам’янця-Поділь ського, зустрічаємо гасло Кам’янець другий12 – “замок мурами 
захищений і гарний, за пів милі від Кросна”. 

Продовжують цікаві нам гасла на цю літеру, супроводжені лише географічними 
координатами Комарно13 та так само дуже коротко і суто географічно окреслена Цер-
ква недалеко Львова (здається у напрямку Глинян). Останній топонім наразі не можу 
прив’язати до певного сучасного населеного пункту.

Досить розлого мовить Сарницький про Коломию14. Її він також не проти вписати 
до античного контексту, вивівши назву Коломия від слова “колонія” та оселивши тут 
римлян. Втім, переповідає й іншу, патронімічну версію походження топоніма – від 
імені “короля галицького” Коломана. Інформує Сарницький читача також і про знаний 
коломий ський солеварний промисел.

Гасло Крупа15 надихнуло Сарницького згадати легенду про Чеха та Леха, що їх 
шляхом зі Словаччини пройшли переселенці, які і пренесли цю назву до Польщі із 
своєї батьківщини. Цікаво, що відзначений шлях із Словаччини до Польщі лежав 
через Русь.

Дубецько16 згадане як колонія-осідок магнатів Стадницьких, родовою резиденцією 
яких є Змігрод. Сарницький доволі розлого описує їх шляхет ський герб (Сренява), 
навіть цитує емблематичний вірш. Далі знову йде гасло позначене лише географічними 
координатами – Дрогобич17.

Долина18 привернула увагу Сарницького зв’язком значень “долина” та “Поділля”. 
Останнє він зве областю при цій долині розташованою, причому неясно чи йдеться 
тут про суто долин ське мікро-Поділля чи про велику історичну область із цією назвою 
взагалі. Оскільки Сарницький далі до питання про тлумачення топоніму Поділля не 
повертається, вірніше радше друге (і карпат ська Долина, доволі далека від реального 
Поділля, прив’язана до останнього цілком штучно). Цікаво також, що в Долині автор 
відзначає умови для розвитку виноробства за взірцем словацького м.Кошице.

Другий із згаданих у Сарницького Дунаїв19 ідентифікувати легше за перший, ос-
кільки тут подано й річки, на яких це містечко розташоване (при злитті дністрових 
приток Коропця (“Кропеч”) та Золотої Липи (“Липал”)).

Далі згадано резиденцію потужного магнат ського дому Гербуртів з Ру ського воє-
водства – Фульштин20. Їх рід мав німецьке походження, звідси і німецьке звучання 
назви їх осідку. Принагідно Сарницький зауважує про значення німецького первня 
у розвитку цього регіону. Згадує сучасних йому представників родини Гербуртів, з яких 
троє було сенаторів та описує їх герб. 

Літера “G” представлена трьома “серійними” гаслами Гродек. З них тут цікавий 
Гродек другий21 (згадуваний як “оселя Гербурта з Деділова22 – мужа найславнішого, 
підкоморія кам’янецького”). Тут присутні два топоніми з Львівщини – Гологори23, до яких 
Сарницький не проти припасувати звістку про античних певкінів24, та Глиняни25.

Давній столиці Галицько-Волин ської держави місту Галичу автор “Опису” присвятив 
статтю цілком співставну за розмірами з іншими “столичними” гаслами (Краків, Вільно, 
Київ і т.д.). Починає її Сарницький з пошуків античних предків галичан. Їх він знаходить 
у галатах26 та інших галлах. Далі наводить список-трійцю “галицьких королів”: угорець 
Коломан, Данило Романович та Лев Данилович – “засновник міста Львова”. Подаль-
ша слава міста пов’язана була з перебуванням тут осідку католицького архієпископа, 



122

Дмитро ВИРСЬКИЙ

що згодом переведено до Львова. Пам’ятне для Сарницького місто і давніми битвами, 
зокрема і за участі поль ських королів – невдалою Болеслава ІІІ Кривоустого (1102-
1138)27 та успішною Казимира ІІ Справедливого (1177-1194)28. З місцевих природних 
багатств автор згадує дуже гарний алебастр, “що білизною своєю навіть Фрігії29 [мармур] 
перевищує” та вивозиться “до Німеччини та інших країв віддалених”. 

Далі йдуть гасла, окреслені лише географічно. З них тут цікаві Гуменно30 та Ходо-
ров31 (“Озеро де славне”).

Щодо Красноставу32 Сарницький переповідає “економічну” легенду походження 
міста (“Казимир – найгосподарніший король – рибний ставок величезний заклав, 
від якого й ім’я місту надане”). Далі знову йдуть “географічні” гасла Куропатники33, 
Кропеч річка34

Тему замків проти татар, провідну при попередному гаслі “Корсунь”, продовжує 
Крилів35 з волин сько-холм ського кордону. Його новочасну архітектуру Сарницький 
зве досконалою укріпленістю “за звичаєм німецьких міст”. Називає він і будівничого 
замку з магнат ського дому Остророгів36. 

Далі маємо нову низку топонімів окреслених лише “географічно”. З них тут ціка-
вим є хіба Куликів37.

Найбільше місто тогочасної України – Львів окреслено як “міст Русі головну 
метрополію” знану з доброго устрою політичного та за чудово укріпленою форте-
цею. Здається, на близькість міст зосередження кварцяних вій ськ натякає наступне 
твердження: “Також це місто легкоозброєними вояками захищене, не лише з Сарматії 
самої, але й інших також провінцій християн ських проти турок, скіфів та агарян ських 
варвар ських племен наскоків та вторгнень”. 

Відзначена важлива роль Львова як релігійного центру трьох легітимних тут цер-
ков – римо-католицької, вірмен ської та ру сько-православної. Лише протестанти – поза 
законом і про це не забуває нагадати старий кальвініст Сарницький. Утім, не забуває 
він похвалити вченість та чесноти тогочасного католицького архієпископа львів ського 
Станіслава Соліков ського (до речі, екс-протестанта). 

Далі знову зустрічаємо гасло-панегірик шляхет ській резиденції. Це Лацухов38 знаних на 
Холмщині Оріхов ських39, родичів згаданого мецената Сарницького Я.Сенень ського.

Не пропускає автор “Опису” й нагоди до самореклами. При гаслі Ліпсія Ру ська40, 
тогочасній резиденції свого роду він розлого переповідає свій родовід, діяння предків 
і родичів. Причому прикметно, що кар’єра трьох останніх поколінь Сарницьких, про 
представників яких переважно і згадує наш автор, була постійно пов’язана з Україною. 
Це, поза сумнівом, підвищує авторитет інформацій “Опису” про цей край. 

Розлогіша стаття про Дністер так само містить суто географічну інформацію (витоки, 
притоки, швидкість течії). Зрештою, тут Сарницький не упускає нагоди посперечатися 
з античним автором. Він спростовує твердження Овідія про повільність течії Дністра, 
зауважуючи, що цей відомий рим ський поет або мовить про іншу річку, або склав свою 
думку лише за її повільнішою ділянкою біля самого впадіння до Чорного моря.

Примітний Оле ськ41 окреслено як “колись князів ська резиденція”, а нині Я.Сенень-
ського “надання, до якого і Золочів належить, в горах найвищих з яких річки Буг та 
Стир витікають”. Завершує літеру “О” чергове “місце переможної битви” – Обертин42. 
Цей пересічний тоді “сіль ський маєток”, пам’ятний автору “перемогою найславнішою 
над стороною воло ською43”. Принагідно відзначив він і важливий для свого мецената 
факт – “там загинув, за вітчизну б’ючись, Давид Сенень ський, батько того Яна Сенень-
ського каштеляна львів ського”.



123

ЗЕМЛІ ЧЕРВОНОЇ РУСІ В “ОПИСІ ДАВНЬОЇ ТА НОВОЇ ПОЛЬЩІ” С.САРНИЦЬКОГО (1585) 

При гаслі Прут річка ми знов, здається, маємо використання фольклорного ма-
теріалу. Бо Сарницький виводить назву цієї прикордонної з Молдовою річки “від 
князя певного” іменування.

Як і у випадку з Дрогобичем, трохи дивно, що Перемишль44 автор “Опису” згадує без 
жодного коментаря. Навпаки для Поморян45 – резиденції свого мецената “великого пана 
Яна з Сенно” Сарницький не жалкує виразних барв. Це для нього “замок відмінний, 
для величі та для відбиття ворогів вітчизни найоблаштованіший, опасований муром 
та притому відбудований з великим мистецтвом, трудом та коштом того великого пана 
з Сенно”. Згадує й авторитетних попередніх власників цього міста – з магнат ського 
роду Свинків46.

Дуже колоритним є гасло Покуття47. Йому Сарницький вигадує зовсім нетривіальну 
історичну етимологію – “…означає нашою мовою pokucie спокуту, з тим, щоб судом 
затриманих, до тих областей рим ських у вигнання відправляти”. З цього випливає 
аісторичний висновок: “зрозуміло їх громадяни виглядають більш неспокійнішими 
або з огляду на зраду підозрюваними”. 

І, вже “до слова”, Сарницький тут розбирається з “ґенезою” поняття спокути. Він 
згадує, що ще “…це зветься засланням або депортацією” та додає, що “згодом вигнання 
стало значно більш суворішим, те, що наші баніцією звуть”.

Далі плине серія коротких, переважно географічних, гасел. З них нам цікаві Пасови-
ська Поморян ські, Пасови ська Золочів ські, Підкамінь48, Полтва49. Така саме серія 
відкриває і літеру “R”. З неї згадаємо Рожане50, Ропу річку51 та Рогатин52.

Гасло Щебжишин53 є нагодою для Сарницького згадати відомого історичного 
земляка – Дмитра Горай ського54. Далі йде ціла низка коротеньких гасел, зокрема, Со-
каль55 (“від якогось князя Сокаля заснований та названий”), Срижів56, Золочів57 (тут 
Сарницький уточнив, що залежність його від Оле сько – її він перед тим згадав при 
гаслі “Оле ськ” – то вже річ минула), Снятин58 (“Останнє староство59 на самому підступі 
до Валахії”). Далі “географічні” гасла Старе Село60 та Столпень61.

Славнозвісна давньору ська наскальна фортеця Тустань62 знана Сарницькому як 
“укріплене поселення на самому кордоні Польщі та Угорщини”. Її, слід за наддніпрян-
ською Сулою автор “Опису” воліє подавати за “природну межу” вітчизни. Саме на-
зву “Тустань” він витлумачує як “тут стань”, тут зупинися. Її Сарницький порівнює 
із написом на міфічних Геркулесових стовпах над Гібралтаром – “non plus ultra” 
(“крайня межа”).

Зрештою, вже традиційно, замикають “літеру” короткі географічні гасла. З них нам 
цікаві Тлумач63 та Туробін64.

Далі згадано Вишню65, “де сеймик є Русі шляхетства” та Угров ськ66. Останній 
цікавий тим, що тут Сарницький знову веде мову про давньору ську спадщину. Як 
джерело знань про це місто Сарницький посилається на “книжку” Рея67, який “цього 
роду парость68 від князів давніх Русі виводить”. Думку про давньору ський родовід 
Угров ська, додає автор “Опису”, “підтвердить можуть привілеї ургон ські69 аборигенів 
тих самих, які заклали православну єпископію70 холм ську та чимало іншого”. Замикає 
літеру “V” коротке гасло Уханьє71.

Останню літеру “Опису” – “Z” – відкриває гасло про магнат ську резиденцію. Це 
Замостя72 – “осідок старовинного роду Шарих, які нині Замой ськими звуться”. На 
цьому місці, як пригадує Сарницький “замок був давній в найукріпленішому місці та 
сховок від нападів татар ських, з посадою каштеляна та на пам’яті дідів”. А нині “від 
фундаментів мури вибудувані, захисні установи, укріплене поселення нове додане, 
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не менше для елегантності, ніж для стримання цим своїх ворогів, поновно зведено 
зусиллями та коштом ясновельможного та величного пана Яна з Замостя”. 

Про це діяння, пише Сарницький, “на дошці чорного мармуру”, на “фасаді будови” 
мі ської закріпленої, було зроблений такий напис: “ЯН з Замостя Корони Поль ської 
канцлер, вій ська Гетьман найвищий та краків ський, книшен ський, медірічен ський, 
кресовен ський староста. [Він] доки воював ясновельможний Стефан-король з Іваном 
великим князем москов ським, як обов’язок у відданості вітчизни, ані коштів, ані праці, 
ані життя не жалів, а задля природної кожному до родових духів-охоронців73 любові 
цей пам’ятник звести потурбувався”.

Здроїв74 так само є гаслом про “резиденцію”, на цей раз ще одного шляхет ського 
роду із ру ським корінням – Дрогойов ських. З них Сарницький оповідає лише про свого 
сучасника – старосту переми ського “Тому де Здройгова”75, який “в усіх війнах Стефа-
на-короля не лише брав участь, але навіть здебільшого очильником бував і посланцем 
ставав до християннішого короля Галлії та наймогутнішого імператора турків”.

Тут таки знову характеристики двох родових замків – Зборів76 та Жолква77. Ці 
назви невдовзі будуть “клоновані” і в нових україн ських колоніях обох примітних на 
Україні магнат ських родин – Жолкев ських та Зборов ських.

Замикають “літеру” та й весь “Опис” короткі географічні гасла, з яких тут цікавим 
є Жидачів78.

У підсумку зауважимо, що Станіслав Сарницький, який першим у річпосполит ській 
науці здійснив повномасштабну спробу описати і вписати україн ські землі у загаль-
нодержавний контекст (наративний образ країни) приділив теренам Червоної Русі 
гідну увагу. У своїх краєзнавчих замальовках автор “Опису давньої та нової Польщі” 
інтегрував різнорідні і розпорошені попередні “досягнення” у царинах географії, історії 
та красного письментва доступні його сучасникам. 

Можна казати, що це стало безпосередньою річпосполит ською відповіддю на 
виклики доби Великих географічних відкриттів та численних пропозицій “від геогра-
фії”, з якими зіткнулася у своєму розвитку європей ська ренесансна гуманітаристика. 
І аж до появи праць Г.Боплана (“Опис України”. Руан, 1651, 1660; Париж, 1661) та 
А.Целларія (“Королівство Поль ське, Велике князівство Литов ське. Усі регіони праву 
поль ському підлеглі. Найновіший опис, міст найзначніших зображення пречудове 
та начерк цього Королівства географії очам представлений”. Амстердам, 1659) праця 
Сарницького залишалася тут поза конкуренцією.

Перу автора “Опису” належать численні елементарні “цеглинки” багатьох літера-
турних штампів, які згодом набудуть ознак “природності” та апріорного сприйняття 
певних ознак України взагалі і її західних земель зокрема. Чимало фактів, наведених 
Сарницьким, взагалі не мають аналогів у джерельних вістках своєї доби, інші – зму-
шують по-новому поглянути на знайомі речі та явища україн ської історії. “Освоєн-
ня” його матеріалів україн ською історичною нау кою відкриває широкі дослідницькі 
перспективи.

 

1 Делюмо Жан. Цивилизация Возрождения. – Екатеринбург, 2006 (французький оригі-
нал – Arthaud, 1973). – С. 67.

2 Причому нині відомим, здається, є лише аркуш із зображенням південної Сарматії. Його 
в оправі однієї з рахункових книг королів ської канцелярії у 1932 р. виявив в Архіві Головному 
Актів Давніх (Варшава) відомий поль ський архівіст та бібліофіл Казимир Пекар ський. Згодом 
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цей фрагмент було сфотографовано і наразі існує лише фотокопія, оскільки оригінал згорів 
разом з багатьма іншими документами під час гітлерів ських бомбардувань Варшави у 1944 р. 
Утім, мені доводилося зустрічати сучасну кольорову репродукцію фрагмента варіанта цієї карти 
з позначкою “зберігається у Відні”.

3 Загалом, першим популяризатором мапи Гродецького став Анджей Пограбка з Пільзна, 
який 1569 р. у Падуї видав її власну переробку (з використанням матеріалів Меркатора). Втім, 
це видання мало вплинуло на картографічну нау ку та читацькі кола.

4* Повна оригінальна назва: Descriptio veteris et novae Poloniae cum divisione eiusdem veteri 
et nova. Adiecta est vera et exquisita Russiae inferioris descriptio, juxta revisionem Commissariorum 
Regiorum et Livoniae juxta Odoporicon exercitus Polonici redeuntis ex Moschovia […] Sarnicius. – 
Kraków, 1585. За згадками, які містяться у тексті, за час його написання слід визнати 1584 р.

5 Із зрозумілих причин (відмінність латин ської та кириличної абетки та специфічні/ застарілі 
форми правопису) абеткового принципу у нашому перекладі не дотримано, хоча літерні розділи 
(“B”, “C”, “D”) залишені за оригінальною латин ською абеткою.

6 Nehring W. O historykach polskich XVI w. – Cz.2. O życiu i pismach Joachima Bielskiego. – Poznań, 
1860. – S. 52. Симптоматично, що ще батька Йоахима, Мартина Бель ського, більше цікавила 
колективна народно-племінна, а не індивідуально-родова генеалогія.

7 Кістобоки (костобоки, койстобоки) – вважаються племенем фракій ського кореня, локалі-
зуються у Прикарпатті, учасники т.зв. макроман ських війн (ІІ ст.), розгромлені вандалами.

8 Беси – плем’я, яке брало у макроман ських війнах разом з кістобоками.
9 Нині Белз, місто Сокаль ського р-ну Львів ської обл.
10 Нині м.Бу ськ, райцентр Львів ської обл.
11 Нині Krosno повітовий центр Підкарпат ського воєводства в Польщі. Його піднесення відбувається 

вже після приєднання до Поль ського королівства земель Галицької Русі у середині XIV ст.
12 Мова про гір ський замок Кам’янець у с.Одриконь (Odrzykoń) поблизу Кросна, збудований 

у готичному стилі (перша згадка 1348 р.).
13 Комарне – нині місто Городоцького р-ну Львів ської обл.
14 Коломия – нині райцентр Івано-Франків ської обл.
15 Топонім неясний, але за координатами та згадкою можливих переселенців з Русі, мав би 

бути близько україн ських теренів. Можливо йдеться про Крупе (Krupe), сучасне село під Крас-
ноставом у Польщі (тут був ренесансний замок знаних Сарницькому холм ських Оріхов ських). 
Поруч річка Круп’янка (Krupianka), права притока Вепши (Wieprz), правої притоки Вісли.

16 Нині м.Дубецько (Dubiecko) в Польщі, терени давньої Перемишлянщини.
17 Нині м.Дрогобич, райцентр Львів ської обл.
18 Напевно мова про сучасне м.Долина Івано-Франків ського р-ну Івано-Франків ської обл.
19 Давне містечко-резиденція львів ських католицьких архієпископів, нині с.Дунаїв Перемишлян-

ського р-ну Львів ської обл.
20 Напевно йдеться про давній Фельштин сучасну Скелівку – село Старосамбір ського р-

ну Львів ської обл. Утім, був і інший Фельштин, сучасне с.Гвардій ське Хмельницького р-ну 
Хмельницької обл. (можливо він і мається на увазі Сарницьким, коли той мовить про подальше 
поширення ру ськими землями німецьких назв).

21 Можливо йдеться про сучасне м.Городенка – райцентр Івано-Франків ської обл. (щоправда 
річка Гнезна, притока Серету, притоки Дністра дещо в сторону від неї, серед відомих маєтнос-
тей М.Гербурта Городок відсутній).

22 Напевно мова про Гербурта Миколая з Дедилова (бл.1544-1602) – на той час підкоморія 
галицького (з 1581 р.), згодом воєводи ру ського. Можливо тут його сплутано з батьком Яном, 
який справді був підкоморієм кам’янецьким.
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23 Нині селище Гологори Золочів ського р-ну Львів ської обл.
24 Певкіни (бастарни) – плем’я (останні сто ліття до н.е. – перші сто ліття н.е.) змішаного 

кельто-герман ського (за іншими даними сармато-фракій ського) походження. Мешкало у гирлі 
Дунаю та західних Балканах, згодом почасти посунуло у бік східних Карпат.

25 Нині містечко Глиняни Золочів ського р-ну Львів ської обл.
26 Галати – назва малоазій ських кельтів ІІІ ст. до н.е. – IV ст. н.е.
27 Звідки походить інформація про поразку Болеслава Кривоустого під Галичем неясно.
28 Вірогідно йдеться про часи війн за галицький престол по смерті Ярослава Осмомисла 

у 1187 р.
29 Район давньої Трої на Близькому Сході (славний своїм мармуром).
30 Вірогідно сучасне с.Гуменець (Humieniec) – 4 км від Старої Солі, 6 км від Самбора.
31 Нині м.Ходорів Жидачів ського р-ну Львів ської обл.
32 Нині Krasnystaw у Польщі (Люблін ське воєводство) – замок закладений королем Кази-

миром ІІІ після 1366 р. поруч давньору ської фортеці Щекарів, права міста отримав у 1394 р. 
Останнє розвинулося завдяки положенню на шляху Львів-Люблін. 1490-1826 рр. – резиденція 
католицьких холм ських єпископів.

33 Напевно йдеться про сучасне с.Куропатники Галицького р-ну Івано-Франків ської обл., 
але однойменне село є й у Бережан ському р-ні Тернопіль ської обл.

34 Мова про р.Коропець – ліву притоку Дністра та однойменне містечко – нині Монастир-
ського р-ну Тернопіль ської обл.

35 Давнє волин ське містечко, нині село Kryłów над р.Західний Буг на території Польщі 
(Грубешов ський повіт Люблін ського воєводства, недалеко україн ського м.Володимир-
Волин ський).

36 Замок у Крилові в ренесансному стилі звів (перед 1585 р.) Ян Осторог (1565-1622), каш-
телян, а згодом воєвода познань ський. Але Сарницький тут явно має на увазі його батька і по-
переднього власника Крилова Станіслава Осторога (бл.1520-1568), каштеляна межирицького 
і чоловіка Софії Течинь ської, старости холм ського з 1565 р. Отже, можливо Я.Остророг лише 
завершив батьків проект.

37 Нині Куликів містечко Жовків ського р-ну Львів ської обл.
38 Мова про м.Ланцухів – нині Люблін ське воєводство Польщі.
39 Оріхов ські гербу Рогаля – відомий шляхет ській рід на Холмщині. Мати Я.Сенень ського 

у другому шлюбі була за Яном Оріхов ським (з 1567 р. – холм ський каштелян) і народила 
йому трьох синів – Станіслава, Якуба та Павла. З них найбільш відомий Оріхов ський Павло 
(1612) – підкоморій холм ський, чільний протестант, патрон братів поль ських.

40 Селище поблизу Замостя знане ще як Ліп сько. Нині село Mokre Lipie у Люблін ському 
воєводстві Польщі.

41 Нині містечко Оле сько Бу ського р-ну Львів ської обл.
42 Нині село Обертин Тлумацького р-ну Івано-Франків ської обл.
43 Битва під Обертином між коронним поль ським вій ськом під проводом гетьмана Я.Тарнов-

ського та армією молдав ського воєводи Петра Рареша відбулася 22.VIII.1531 р.
44 Нині місто Przemyśl у Польщі.
45 Нині Поморяни – містечко Золочів ського р-ну Львів ської обл.
46 Давня родина шляхет ська з Великопольщі.
47 Історичний регіон на кордоні Поль ського королівства та Молдов ського князівства (основні 

центри Снятин, Коломия).
48 Напевно йдеться про містечко Підкамінь Бродів ського р-ну Львів ської обл.
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49 Річка Полтва, притока Зах.Бугу (нині на території Львова, частково, схована у підземні 
труби).

50 Можливо мова про село Ружана (Różana) під Замостям, нині в Польщі.
51 Річка Ропа, притока Віслока в Малопольщі (поруч Сяноччина). Тече, зокрема, і повз місто 

Беч (Biecz).
52 Нині м.Рогатин, райцентр Івано-Франків ської обл.
53 Місто недалеко Замостя, нині територія Польщі.
54 Дмитро з Горая (бл.1340-1400) – русин за походженням, маршалок великий коронний, 

підскарбій коронний. Щебжишин отримав за утримання королеви Ядвіги від шлюбу з Віль-
гельмом Габсбургом.

55 Нині м.Сокаль – райцентр Львів ської обл.
56 Напевно мова про м.Стрижів (Strzyżów) у сучасному підкарпат ському воєводстві Польщі.
57 Нині м.Золочів – райцентр Львів ської обл.
58 Місто Снятин – райцентр Івано-Франків ської обл.
59 Варіант – “адміністративний осередок”.
60 Можливо йдеться про сучасне с.Старе Село Пустомитів ського р-ну Львів ської обл., де, 

зокрема, 1584-1589 рр. кн.Острозькі звели кам’яний замок, відомий до сьогодні.
61 Напевно мова про сучасне село Stołpie в околиці Холма (люблін ське воєводство Поль-

щі), укріплення тут збудоване ще за часів ру ських князів Романа Мстиславовича та його сина 
Данила Галицького.

62 Тустань – давньору ське наскельне місто-фортеця, прикривало кордон з Угорщиною. Нині 
історико-культурний заповідник “Тустань” біля с.Урич Сколів ського р-ну Львів ської обл. (не-
далеко Борислава та Дрогобича).

63 Нині м.Тлумач, райцентр Івано-Франків ської обл.
64 Туробін – історичне містечко (перша згадка 1389 р. – володіння Дмитра з Горая, 

мі ський привілей з 1420 р.) на межі Холмщини та Люблінщини (на шляху з Любліна на 
Перемишль, історичний красностав ський повіт Хом ської землі), нині село у Люблін ському 
воєводстві Польщі.

65 Нині містечко Судова Вишня Мости ського р-ну Львів ської обл.
66 Історичне містечко на Холмщині, перша згадка 1204 р., після 1220 р. князь галицький 

Данило Романович (1201-1264) заснував тут православне єпископство, яке згодом у 1237-
1240 рр.) переніс до нової столиці князівства – недалекого міста Холма. Нині це село Uhrusk 
у люблін ському воєводстві Польщі.

67 Рей Миколай (1505-1569) – класик поль ської літератури, родом з-під Галича. Напевно 
йдеться про одну з епіграм, присвячених родам шляхет ським з “Звіринця” (1562).

68 Йдеться про Угровецьких (Uhrowiecki, Uhruwiecki), шляхет ський дім ру ського походження 
(протопластом є боярин Олехно Дмитрович Сандвович), який володів Угров ськом з 1414 до 
1572 рр.

69 Ургон – найпівнічніший з островів біля узбережжя Етрурії. Але тут явно мова про спот-
ворене “угров ські привілеї”.

70 Дослівно – “владикат”.
71 Ухань (Uchanie) – історична Холмщина, нині місто в Польщі (на схід від Замостя, неда-

леко Грубешова).
72 Історична Холмщина, нині місто Zamość в Польщі.
73 Дослівно “лари” – у давніх римлян – духи-охоронці родинного вогнища.
74 Вірогідно йдеться про Дрогоїв (Drohojów) – нині село Переми ського повіту в Польщі.
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75 Очевидно йдеться про Дрогойов ського Яна Томаша (бл.1535-1605) – старосту переми-
ського з 1578 р., з 1584 р. – коронного референдаря.

76 Напевно тут йдеться не про україн ське м.Зборів, але малополь ське с.Зборув (Zborów) 
у Свентокшицькому воєводстві бузького повіту гміни Солець-Здрой – давній родовій маєтності 
Зборов ських.

77 Мова не про знану Жовкву під Львовом (ще не заснована), але про село Жолква (Żółkiew, 
Żółkiewska Osada під Красноставом у Польщі) – родову маєтність Жолкев ських на історичній 
Холмщині.

78 Місто Жидачів, райцентр Львів ської обл.

 

Дмитро Вир ський.
Землі Червоної Русі в “Описі давньої та нової Польщі” (1585) С.Сарницького.
Стаття присвячена аналізу західноукраїн ських земель у країнознавчій праці 

С.Сарницького (бл.1532-1597). Звертається увага на значення цього тексту для віт-
чизняної історіографії та дослідженння регіональної історії.

Dmytro Vyrsky.
Lands of the Chervona Rus’ (Ruthenia Rubra) in S.Sarnitskogo “Descriptio 
veteris et novae Poloniae” (1585).
This article presents to the analysis of the West-Ukrainian lands in regional geographic 

work of the Stanislaw Sarnitski (n.1532-1597). It is paid attention to value of this text for 
the Ukrainian historiography and research of regional history.


