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СФРАГІСТИКА КНЯЗЯ ВСЕВОЛОДА-АНДРІЯ
ЯРОСЛАВИЧА-ГЕОРГІЙОВИЧА

Давньоруські булли опинились в колі інтересів істориків ще з кінця
ХІХ ст., коли їх зростаюча кількість надала можливість зробити перші
спроби узагальнень. Ґрунтовні праці-каталоги М. Лихачова, В. Яніна та
П. Гайдукова створили методологічні основи до атрибуції та класифікації
руських молівдовулів. Свинцеві привісні печатки, не дивлячись на досить
вузькі хронологічні рамки побутування в межах єдиного домонгольського
простору, в світлі останніх досліджень почали відігравати роль цінного
історичного джерела.

Представлена публікація є першою спробою комплексно описати молів -
довули одного князя, а саме Всеволода-Андрія Ярославича-Георгійовича.
Постать Всеволода дуже цікава з точки зору сфрагістики: князь протягом
життя використовував один сфрагістичний тип, що дозволяє зробити сис -
темний аналіз його печаток за штемпелями і визначити послідовність
використання булл. Окрім того, деякі із залучених княжих печаток дають
непересічні сюжети для дослідження як структури князівського апарату, так
і середньовічного повсякдення. 

Введення до наукового обігу нового сфрагістичного матеріалу, стало
можливим після ознайомленням автора з колекцією руських булл Олексія
Шереметьєва. Робота над печатками з цієї збірки відкрила нові потенційні
можливості дослідження вітчизняної сфрагістики. Деякі з представлених в
статті печаток вже були оприлюднені під час роботи двох міжнародних
сфрагістичних конференцій, організованих Музеєм Шереметьєвих.

В ході дослідження автором було визначено 27 штемпельних варіацій
печаток від різних матриць. Ця кількість, очевидно не є максимальною і
необхідно очікувати її збільшення, проте її достатньо для системного
аналізу. Тип печатки, як наголошувалось, був незмінним, на відміну від
манери виконання та палеографічної складової. Всеволод все життя вико -
ристовував батьківський сфрагістичний тип: на лицьовій стороні —
зображення патронального святого, на зворотній — скороченої грецької
формули «К(ύρι)ε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ» (Господи, помозі рабу своєму). Князь
часто змінював матриці буллатірія («клещей»), що зумовлювало виготов -
лення нових. При виконанні нової пари штемпелів, за оригінал-модель
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майстер брав або наявний у нього молівдовул, який очевидно було зроблено
від працьованою парою матриць, або ж стару матрицю. Важко сказати, яким
чином відбувався процес виготовлення нових штемпелів: чи то через від -
ливання матриці з оригіналу і дорізування пуансонами деталей1, чи штем -
пель вирізався шляхом копіювання. Але за будь-яких обставин вторинний
штемпель відрізнявся деталями, які вказують на те, з якого оригіналу його
було скопійовано. Особливо ж інформативними для дослідження є помилки
різчиків, які, не володіючи грецькою мовою, механічно копіювали літери,
або ж, якщо останні не вміщувались в рядок — переносили їх в наступний,
чи взагалі прибирали. Так князівське ім’я «СЕRΛАΔО» з вихідної печатки
мало наступну трансформацію: СЄRΛАΔО — С,RΛАΔО — СRΛАΔО —
САΛАΔО — АΛАΔО — АААΔ. Якщо у другому випадку ім’я скорочено за
правилами візантійської сфрагістики (через знак скорочення), то далі він
пропускається, а напис деградує до невпізнання. Порівнюючи штемпелі,
було підмічено основні принципи помилок різчиків. Так, літера «Н» пере -
творюється на «N», «Θ» на «О», «А» на «Λ» і т.д. Тож, саме на таких
помилках і вибудовується структура послідовності вирізування того чи
іншого штемпеля. Адже, якщо майстер замість «Θ» вирізав «О», то на
наступний штемпель печатки літера «Θ» вже не повернеться. Аналогічно
цьому, коли майстер був вимушений перенести літеру, яка не вмістилась на
одному рядку, на інший рядок, то у похідної печатки літера не повернеться
на попереднє місце. Сукупність таких помилок дозволяє простежити видо -
зміни штемпелів в межах однієї групи печаток. Окрім того, хронологічно
молівдовули Всеволода розмежовуються за написанням імені власника. Так,
незначна серія булл містить лише християнське ім’я князя — Андрій. Ці
сфрагіси Всеволод використовував ще за життя батька, повністю копіюючи
Ярославів сфрагістичний тип, так само, як і його брати Ізяслав, Святослав
та В’ячеслав. Після смерті Ярослава Мудрого Всеволод, отримавши княжий
наділ, розмістив на печатці поруч із християнським іменем князівське. Це
мало означати початок його повноправного правління. Подібно цьому, ми
бачимо виникнення княжого імені на печатках його братів Святослава-
Миколая та В’ячеслава-Меркурія.

Подаємо опис печаток Всеволода-Андрія Ярославича-Георгійовича:
№ 1. Опис: Свинцева кругла печатка. Канал для шнура розташовано

вертикально. Заготовка одинарна, лита.
Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —

довгий хрест через ліве плече; права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови — німб з крапок. Обабіч стовпчастий напис:

О|А|ГІ|О|С — АN|ΔР|Є
Άγιος Ανδρέ(ας) — Святий Андрій.
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Навколо обідок.
З.с. Напис у п’ять рядків:
КЄRО|НΘЄІТW|СWΔVΛ,|АNΔPЄ|А
К(ύρι)ε βοήθει τῷ σῷ δούλ(ῳ) Άνδρέᾳ — Господи, помозі рабу своєму

Андрію.
Над написом три риски, остання літера з двох сторін виділена рисками,

формулу розпочато символічною інвокацією у вигляді хреста. Навколо
крапковий (?) обідок.

Р. — 33х34/… мм. Т. — … мм. В. — … г. 
М.з. — д. Лубня (біля городища), Смоленський р-н, Смоленська обл.,

Російська Федерація. 
М.зб. — приватна колекція (м. Москва)2.
Коментар: Ця печатка копіює батьківський сфрагістичний тип. Іденти -

фікуючим іменем є хрестильне, а не княже. 

№ 2. Опис: Свинцева кругла печатка. Канал для шнура розташовано
вертикально. Заготовка одинарна, лита. З обох сторін поле печатки побите
гострим інструментом.

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; навколо
голови німб з крапок. Ліворуч стовпчастий напис:

ГІ
[Ά]γι[ος]  — Святий.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис-імітація у чотири рядки, де літера «Є» в останньому рядку

ретроградна:
ВЄК|ТСШ|U..N|ЄѦ

172

Спеціальні історичні дисципліни. Число 20



К(ύρι)ε β(οήθει) τω(ν)  (δούλων σο)υ [Ά]ν[δρ]έᾳ — Господи, помозі рабу
твоєму Андрію.

Навколо крапковий обідок.
Р. — 27х29/… мм. Т. — 4 мм. В. — 18,1 г. 
М.з. — Київська обл.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-933.
Коментар: Подібна цій печатці, але значно гіршого виконання і зі спо -

твореним написом, зберігалась з 1953 р. у колекції Ф.А. Клименка. Печатка
була опублікована у першому томі «Актовых печатей…»3 та відома лише в
авторському прорисі, який дещо різниться від нашого. Не викликає сумнівів,
що перед нами молівдовул, який виконав руський майстер з периферії.

№ 3. Опис: Свинцева кругла печатка. Канал для шнура розташовано по
діагоналі. Заготовка одинарна, лита. Периметр гурту печатки побитий
гострим інструментом, вирізано шматок з лівої половини.
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Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече; права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови — німб з крапок. Обабіч стовпчастий напис:

А|ГІ|СО — АN|ΔРЄ|АС
Άγιος Ανδρέας — Святий Андрій.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків:
КЄRW|НΘЄІТWN|ΔОVΛWN|CWVАNΔ|PЄА
К(ύρι)ε βοήθει των  δούλων σου Άνδρέᾳ — Господи, помозі рабу твоєму

Андрію.
Над написом — три риски, формулу розпочато та закінчено символіч -

ними інвокаціями у вигляді хреста (перший хрест складено з чотирьох
крапок); навколо крапковий обідок.

Р. — 30х31/24х25(лс)х27(зс) мм. Т. — 3 мм. В. — 20 г. 
М.з. — Брусилівський р-н, Житомирська обл.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-700.
Коментар: Цей варіант формули достатньо рідкісний і присутній лише

на кількох інших печатках руських князів: Святополка-Михаїла Ізяславича-
Дмитровича4, Давида Святославича-Миколайовича5 та Володимира-Василя
Всеволодовича-Андрійовича6.

№ 4. Опис: Свинцева кругла печатка.

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці
довгий хрест через ліве плече; права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови німб з крапок. Праворуч стовпчастий напис:

Δ|РЄ|А
[Αν]δρέα[ς] — Андрій.
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Навколо крапковий обідок.
З.с. Напис у п’ять рядків:
КЄRW|НΘЄІТW|СWΔVΛW|АNΔPЄА|АN
К(ύρι)ε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Άνδρέᾳ. Α(μή)ν — Господи, помозі рабу своєму

Андрію. Амінь.
Над написом — три риски, формулу розпочато символічною інвокацією

у вигляді хреста, останні літери виділені обабіч рисками; навколо крапковий
обідок.

Р. — … мм. Т. — … мм. В. — … г. 
М.з. — …
М.зб. — приватна колекція7.
Коментар: Закінчення формули словом «Амінь» інколи виникає на

печатках і пізнішого часу, наприклад на сфрагісах Ярополка-Петра Ізясла -
вича-Дмитровича8 чи Мстислава-Федора-Гарольда Володимировича-
Васильовича9.

№ 5. Опис: Свинцева кругла печатка. Канал для шнура розташовано
вертикально. Заготовка одинарна, лита. 

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече, навколо голови — лінійний німб.

З.с. Напис у п’ять рядків:
КЄRО|НΘЄІТWСW|ΔОVΛWАN|ΔPЄАТОСЄ|RΛАΔО
К(ύρι)ε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Άνδρέᾳ τῳ Σέβλάδῳ — Господи, помозі рабу

своєму Андрію названому Всеволод
Над написом — дві риски, формулу розпочато символічною інвокацією

у вигляді хреста; навколо крапковий обідок.
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Р. — 26х26/24 мм. Т. — 4 мм. В. — 17,1 г. 
М.з. — Чернігівська обл.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-279.

№ 6. Опис: Свинцева кругла печатка. Канал для шнура розташовано
вертикально. Заготовка одинарна, лита.

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного. В лівій руці
довгий хрест через ліве плече; права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови німб з крапок. Обабіч стовпчастий напис:

О|А|ГІ|О|С — А|N|ΔР|Є|АІ
Άγιος Ανδρέας — Святий Андрій.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків:
КЄRО|НΘЄІТWСW|ΔОVΛWАN|ΔPЄАТОС, |RΛАΔО
К(ύρι)ε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Άνδρέᾳ τῳ Σ(έ)βλάδῳ— Господи, помозі рабу

своєму Андрію названому Всеволод.
Над написом — риска, під написом — навскісний хрестик між рисками,

формулу розпочато символічною інвокацією у вигляді хреста; з правої
частини залишки другого обідка; навколо крапковий обідок.

Р. — 32х33,5/24(лс)х26(зс) мм. Т. — 3 мм. В. — 25,6 г. 
М.з. — с. Сиволож, Борзнянський р-н, Чернігівська обл.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-1107.

№ 7. Опис: Свинцева кругла печатка. Канал для шнура розташовано
вертикально. Заготовка одинарна, лита. Лицьова та зворотна сторони в
співвідношенні одна до одної на 180ʹ.

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече; права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови — німб з крапок. Обабіч стовпчастий напис:
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О|А|ГІ|О|С — А|N|ΔР|Є|А
Άγιος Ανδρέα(ς) — Святий Андрій
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків:
КЄRО|НΘЄІТWСW|ΔОVΛWАN|ΔPЄАТОС|RΛАΔО
К(ύρι)ε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Άνδρέᾳ τῳ Σ(έ)βλάδῳ— Господи, помозі рабу

своєму Андрію названому Всеволод.
Над написом між двох рисок — восьмипромінева зірка; під написом між

двох рисок — рівносторонній хрест; формулу розпочато символічною
інвокацією у вигляді хреста; навколо обідок з крапок.

Р. — 36х37/30 мм. Т. — 3 мм. В. — 27,3 г. 
М.з. — невідоме.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-892.

№ 8. Опис: Свинцева кругла печатка. Канал для шнура розташовано
вертикально з незначним зміщенням по діагоналі. Заготовка одинарна, лита.
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Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече, права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови — німб з крапок. Обабіч стовпчастий напис:

О|А|ГІ|ОС — ΔР|А
Άγιος [Αν]δρ[έ]α[ς] — Святий Андрій.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків:
КЄRО|НΘЄІТWСW|ΔОVΛWАN|ΔPЄАТОСЄ|RΛАΔО
К(ύρι)ε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Άνδρέᾳ τῳ Σέβλάδῳ — Господи помозі рабу

своєму Андрію названому Всеволод.
Над написом — дві риски; формулу розпочато символічною інвокацією

у вигляді хреста; навколо обідок з крапок.
Р. — 28,5х29,5/25 мм. Т. — 4 мм. В. — 25,3 г. 
М.з. — невідоме.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-538.

№ 9. Опис: Свинцева кругла печатка. Канал для шнура розташовано
вертикально з незначним зміщенням по діагоналі. Заготовка одинарна, лита. 

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече, права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови — крапковий німб. Обабіч стовпчастий напис, де літера «N»
обернена:

О|А|N — Р
[Άγιος] Αν[δ]ρ[έας] — Святий Андрій.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків, де літера «А» в третьому рядку ретроградна:
КЄRО|.ΘЄІТWС|WΔОVΛWА|NΔPЄАТОС|RΛАΔО

178

Спеціальні історичні дисципліни. Число 20



К(ύρι)ε βο[ή]θει τῷ σῷ δούλῳ Άνδρέᾳ τῳ Σ(έ)βλάδῳ— Господи помозі рабу
своєму Андрію названому Всеволод.

Над текстом риска; формулу розпочато символічною інвокацією у вигляді
хреста; навколо обідок з крапок.

Р. — 30х32,5/22 мм. Т. — 3 мм. В. — 23,2 г. 
М.з. — м. Біла Церква, Білоцерківський р-н, Київська обл.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-1033.
Коментар: Це печатка має досить рідкісну подачу імені святого. Напис

на лицьовій стороні подає ім’я Андрій, розпочинаючи його з лівої сторони
і закінчується на правій. Скорочення «святий» подається через знак ско -
рочення. Для печаток Всеволода-Андрія Ярославича характерним є про -
писування з лівої сторони від святого грецькою мовою «Άγιος» (святий), а з
правої — імені. Подібна до цієї подача напису лицьової сторони присутня
на молівдовулі дружини Всеволода — Марії Мономах, доньці візантійського
імператора Костянтина Мономаха10. Шлюб Марії з Всеволодом тривав з
1046 до 1067 рр., з часу привезення Вишатою її з Візантії і до її смерті.
Правильність напису на буллі Всеволода і прямий аналог її лицьової
сторони свідчать про те, що дану печатку можна віднести до однієї з ранніх
і датувати 1060–70-ми рр. Тож, перед нами сфрагіс часів переяславського
періоду княжіння Всеволода. У такому разі і попередні печатки мають
відноситись до цього періоду столу (1054–1076 рр.). 

№ 10. Опис: Свинцева кругла печатка.
Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —

довгий хрест через ліве плече, права рука у жесті, що благословляє; обабіч
стовпчастий напис:

О|А|ГІ|О|С — А|N|ΔР|Є|І
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Άγιος Ανδρέ[ας] — святий Андрій.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків:
КЄRО|НОЄІТWСW|ΔОVΛWАN|ΔPЄАТОС|RΛАΔО
К(ύρι)ε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Άνδρέᾳ τῳ Σ(έ)βλάδῳ — Господи помозі рабу

своєму Андрію названому Всеволод.
Над та під текстом — хрестик між двох рисок; формулу розпочато

символічною інвокацією у вигляді хреста. Навколо обідок.
Р. — 32х33/… мм. Т. — … мм. В. — … г. 
М.з. — невідоме.
М.зб. — Відділ нумізматики Державного Ермітажу (Російська Феде -

рація)11.

№ 11. Опис: Свинцева кругла печатка. Канал для шнура розташовано
вертикально з незначним зміщенням по діагоналі. Заготовка одинарна, лита.

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в правій
руці — довгий хрест через ліве плече; в лівій руці — сувій (?); навколо
голови — німб з крапок. Обабіч стовпчастий напис:

О|.А|N| — |Δ|Р|Δ
[Άγιος] Ανδρ[έας] — святий Андрій.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Ретроградний напис у п’ять рядків, де правильно написана лише

літера «N» третього рядка:
ОЄКR|WWТІЄΘN|NАWΛVОΔ|СОТАЄРΔ|ОΔАΛR
К(ύρι)ε βοήθει τῷ (σ)ῷ δούλῳ Άνδρέᾳ τῳ Σ(έ)βλάδῳ— Господи помозі рабу

своєму Андрію названому Всеволод.
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Над написом дві риски між якими навскісний хрест, в квадрантах якого
крапки, формулу розпочато символічною інвокацією у вигляді хреста, перед
яким знак у вигляді коми; навколо крапковий обідок.

Р. — 32х33,5/30 мм. Т. — 4,5 мм. В. — 28,1 г. 
М.з. — Київська обл.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-1028.
Коментар: 1. Печатку копіювали зі штемпеля № 7. Про це свідчить

дубльована палеографічна манера. Окрім того скопійовано інколи навіть
розміри літер («N» третього та «С» четвертого рядка). Цікаво, що оригінал,
з якого робилась копія, очевидно мав дефект — літера «С» другого рядка
була затерта. На описуваному молівдовулі літери немає, але між двома
омегами для неї є місце. Зауважимо, що на штемпелі № 7 літера «С», на
відміну від інших літер, має сплющений вигляд. Ця пара молівдовулів
наочно демонструє, що штемпель № 11 саме копіювався різчиком «на око»,
а не робився шляхом відтискання в глині оригіналу і переливання. На це,
зокрема, вказує нерівність рядків і розміру літер. 2. Іконографія цього
молівдовула знаходить свої паралелі з печаткою Всеволода з зображенням
Богородиці на звороті. 3. У 2011 р. нами було переглянуто ще один варіант
печатки Всеволода-Андрія, літери на якому були ретроградні. Судячи з
напису та іконографії, він тяжів до молівдовула № 9 нашої публікації. Тож,
загалом це 28 відомий нам штемпельний варіант.

№ 12. Опис: Свинцева кругла печатка. Канал для шнура розташовано
вертикально. Заготовка одинарна, лита. 

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече, права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови — крапковий німб. Обабіч стовпчастий напис, де перша літера «N»
ретроградна:

181

Олександр Алфьоров. Сфрагістика князя Всеволода-Андрія...



О|А|ГІ|ОС — А|N|NО|О
Άγιος Αν[δρέας] — святий Андрій
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків:
КЄRО|НЄЄІТWСW|.ОVΛWΛN|.PЄАТОСЄ|RΛΛΔО
К(ύρι)ε βοή[θ]ει τῷ σῷ [δ]ούλῳ [Ά]νδρέᾳ τῳ Σέβλάδῳ — Господи помозі

рабу своєму Андрію названому Всеволод.
Над текстом дві риски; формулу розпочато символічною інвокацією у

вигляді хреста. Навколо крапковий обідок.
Р. — 31,5х32/23 мм. Т. — 4 мм. В. — 20,7 г. 
М.з. — околиці с. Ольшаниця, Рокитнянський р-н, Київська обл.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-366.

№ 13. Опис: Свинцева кругла печатка.

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече. Обабіч стовпчастий напис:

О|А|ГІ|О|С
Άγιος [Ανδρέας] — святий Андрій.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків:
КЄRО|НΘЄІТWСV|ΔОVΛWАН|ΔPЄΛТОС|RΛАΔО
К(ύρι)ε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Άνδρέ[ᾳ] τῳ Σ(έ)βλάδῳ— Господи помозі рабу

своєму Андрію названому Всеволод.
Над текстом — дві крапки між двох рисок; формулу розпочато симво -

лічною інвокацією у вигляді хреста; навколо обідок.
Р. — 30х32/… мм. Т. — … мм. В. — … г. 
М.з. — Київ та Київська обл. (два екземпляри).
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М.зб. — Відділ нумізматики Державного Ермітажа (Російська Феде -
рація)12.

№ 14. Опис: Свинцева кругла печатка. Канал для шнура розташовано
вертикально. Заготовка одинарна, лита. Лицьова та зворотна сторони у
співвідношенні одна до одної на 180ʹ.

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече, права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови — німб з крапок. Праворуч залишки стовпчастого напису:

А|Δ
Α[ν]δ[ρέας] — Андрій.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків:
КЄRО|NΘЄІТWС|WΔОVΛWА|NΔ. . . ТОС|. . АΔО
К(ύρι)ε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Άνδ[ρέᾳ] τῳ Σ[(έ)βλ]άδῳ — Господи помозі

рабу своєму Андрію названому Всеволод.
Навколо обідок з крапок.
Р. — 29х31/26(зс) мм. Т. — 3,5 мм. В. — 21,1 г. 
М.з. — с. Росинка, Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № 1369.

№ 15. Опис: Свинцева кругла печатка. Лицьова та зворотна сторони у
співвідношенні одна до одної на 180ʹ.

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече, права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови — крапковий німб. Обабіч стовпчастий напис:

О|А — АN|ΔРЄ|А
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Ά[γιος] Ανδρέα[ς] — святий Андрій.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків:
КЄRО|НΘЄІТWС|WΔОWΛWА|NΔPЄΛТО|RΛА
К(ύρι)ε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Άνδρέ[ᾳ] τῳ [Σέ]βλά[δῳ] — Господи помозі

рабу своєму Андрію названому Всеволод.
Над текстом — риска; формулу розпочато символічною інвокацією у

вигляді хреста. Навколо крапковий обідок.
Р. — 29/… мм. Т. — … мм. В. — … г. 
М.з. — м. Київ.
М.зб. — Відділ нумізматики Державного Ермітажа (Російська Феде -

рація)13.

№ 16. Опис: Свинцева кругла печатка. Канал для шнура розташовано
вертикально. Заготовка одинарна, лита. В горішній частині — круглий отвір.
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Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече, права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови — німб з крапок. Праворуч стовпчастий напис:

Р|А|Ѣ
[АNд]рѢ[н] — Андрій.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків:
КЄRО|НОЄІТОСО|ΔОVΛWАN|ΔPЄАТОС|RΛАΔО
К(ύρι)ε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Άνδρέᾳ τῳ Σ(έ)βλάδῳ — Господи помозі рабу

своєму Андрію названому Всеволод.
Над написом — риска, знак скорочення; під написом — прикраса у

вигляді крапки між двох рисок; формулу розпочато символічною інвокацією
у вигляді хреста; навколо обідок з крапок.

Р. — 31х32/24 мм. Т. — 3,5 мм. В. — 24,7 г. 
М.з. — Київська обл.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-1087.
Коментар: 1. Круглі отвори є на багатьох візантійських печатках,

наприклад Феодора іпата та судді іподрому в Капподокії, яка зберігається в
колекції Думбартон Окс (№ DO 55.1.12671)14. Традиційно ці отвори
пов’язують з повторним закріпленням печатки, якщо вони відривались від
документа під час зберігання. У нашому випадку, отвір, очевидно, було
зроблено для носіння в якості підвіски-іконки. Розміщено його з незначним
зсувом по діагоналі, очевидно задля того, щоб не зачепити лику святого.
Судячи з техніки виконання, різався отвір з лицьової сторони. 2. Поява в
імені святого на лицьовій стороні літери «Ѣ» свідчить, що різчиком штем -
пеля був руський майстер. У Каталозі В. Яніна аналог цієї печатки подано
за № 22, але без вказівки, що молівдовул має різне співвідношення сторін.

№ 17. Опис: Свинцева кругла печатка. Лицьова та зворотна сторони у
співвідношенні одна до одної на 180ʹ.

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече, права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови — крапковий німб. Обабіч стовпчастий напис:

А|N|Ь — РΔ|Ѣ|Н
АNдрѢн — Андрій.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків, де літера «N» ретроградна:
КЄRО|НОЄІТWСW|ΔОVΛWАN|ΔPЄΛТОС|.ΛАΔО
К(ύρι)ε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Άνδρέ[ᾳ] τῳ Σ(έ)[β]λάδῳ — Господи помозі

рабу своєму Андрію названому Всеволод.
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Над текстом риска; формулу розпочато символічною інвокацією у вигляді
хреста; навколо обідок з крапок.

Р. — 28х29/… мм. Т. — … мм. В. — … г. 
М.з. — колишнє с. Вигурівщина, Броварський р-н, Київська обл., нині

межі м. Києва.
М.зб. — Музей історії Києва15.

№ 18. Опис: Свинцева кругла печатка. Канал для шнура розташовано
вертикально. Заготовка одинарна, лита. Лицьова та зворотна сторони у
співвідношенні одна до одної на 180ʹ.

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече, права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови — німб з крапок. Праворуч стовпчастий напис:
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АN|ΔР|АІ
Ανδρ[έ]α[ς] –Андрій.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків, де літера «А» в третьому рядку ретроградна:
КЄRО|НΘЄІТWС|WΔОVΛWА|NΔPЄАТОС|АΛАΔО
К(ύρι)ε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Άνδρέᾳ τῳ Σ(έ)βλάδῳ — Господи помозі рабу

своєму Андрію названому Всеволод.
Над написом знак скорочення у вигляді горизонтальної риски; формулу

розпочато символічною інвокацією у вигляді хреста; навколо обідок з
крапок.

Р. — 32х32,5/26 мм. Т. — 3 мм. В. — 22,9 г. 
М.з. — околиці м. Бородянка, Бородянський р-н, Київська обл.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-532.

№ 19. Опис: Свинцева кругла печатка. Канал для шнура розташовано
вертикально. Заготовка одинарна, лита. Лицьова та зворотна сторони у
співвідношенні одна до одної на 180ʹ.

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече, права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови — німб з крапок. Обабіч стовпчастий напис, де літера «N» обернена:

А|ГІ|О –NА|ΔРЄ|АС
Άγιο[ς] Ανδρέας — Святий Андрій.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків:
КЄRО|NΘЄІТWС|WΔОVΛWА|NΔPЄΛТОС|АΛАΔО
К(ύρι)ε βο[ή]θει τῷ σῷ δούλῳ Άνδρέ[ᾳ] τῳ Σ(έ)[β]λάδῳ— Господи помозі

рабу своєму Андрію названому Всеволод.

187

Олександр Алфьоров. Сфрагістика князя Всеволода-Андрія...



Над написом — знак скорочення у вигляді горизонтальної риски;
формулу розпочато символічною інвокацією у вигляді хреста; навколо
обідок з крапок.

Р. — 28х29/23 мм. Т. — 4,5 мм. В. — 24 г. 
М.з. — с. Людвинівка, Макарівський р-н, Київська обл.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-39.

№ 20. Опис: Свинцева кругла печатка. Лицьова та зворотна сторони у
співвідношенні одна до одної на 180ʹ.

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече; навколо голови — крапковий німб. Обабіч
стовпчастий напис:

О|А|ГІ|О — N|ΛЄ|РА
Άγιο[ς Α]νδρέα[ς] — Святий Андрій.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків:
КЄRО|НΘЄІТWС|VΔОVΛWА|NΔPЄΛТО|САΛАΔО
К(ύρι)ε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Άνδρέ[ᾳ] τῳ Σ(έ)[β]λάδῳ — Господи помозі

рабу своєму Андрію названому Всеволод.
Над текстом риска; формулу розпочато символічною інвокацією у вигляді

хреста; навколо обідок з крапок.
Р. — 30х32/… мм. Т. — … мм. В. — … г. 
М.з. — Софіївський собор, м. Полоцьк, Вітебська обл. (Республіка

Білорусь).
М.зб. — м. Полоцьк, музей «Софийский собор»16.
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№ 21. Опис: Кругла свинцева печатка. Канал для шнура розташовано
вертикально. Заготовка одинарна, лита. Лицьова та зворотна сторони у
співвідношенні одна до одної на 180ʹ.

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече, права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови — німб з крапок. Обабіч стовпчастий напис, де літера «N» обернена:

О|А|Г|О — АN|ΔР|Є
Άγ[ι]ο[ς] Ανδρέ[ας] — Святий Андрій.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків, де літера «А» третього рядка ретроградна:
КЄRО|NΘЄІТWС|WΔОVΛWА|NΔPЄΛТО|АΛАΔО
К(ύρι)ε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Άνδρέ[ᾳ] τῳ [Σ(έ)β]λάδῳ — Господи помозі

рабу своєму Андрію названому Всеволод.
Над написом — знак скорочення у вигляді короткої горизонтальної

риски; формулу розпочато символічною інвокацією у вигляді хреста; нав -
коло крапковий обідок.

Р. — 30х29/23(зс) мм. Т. — 3 мм. В. — 23,4 г. 
М.з. — с. Городське, Коростишівський р-н, Житомирська обл.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № 74.

№ 22. Опис: Свинцева кругла печатка. Лицьова та зворотна сторони у
співвідношенні одна до одної на 180ʹ (в описі у В. Яніна не зазначено).

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці
довгий хрест через ліве плече, права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови крапковий німб. Обабіч стовпчастий напис:
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О|ГІ|С — А
[Ά]γι[ο]ς Α[νδρέας] — святий Андрій
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків:
КЄRО|NОЄІТWС|WΔОVΛWА|NΔPЄАТОС|ПΛАΔО
К(ύρι)ε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Άνδρέᾳ τῳ Σ(έ)[β]λάδῳ— Господи помозі рабу

своєму Андрію названому Всеволод.
Над текстом — риска; формулу розпочато символічною інвокацією у

вигляді хреста; навколо обідок з крапок.
Р. — 30х31/… мм. Т. — … мм. В. — … г. 
М.з. — м. Київ.
М.зб. — Відділ нумізматики Державного Ермітажа (Російська Феде -

рація)17.

№ 23. Опис: Кругла свинцева печатка. Канал для шнура розташовано
вертикально. Заготовка одинарна, лита. Лицьова та зворотна сторони в
співвідношенні одна до одної на 180ʹ.

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече, права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови — німб з крапок. Обабіч стовпчастий напис, де літера «N», «А» та
«Р» обернені:

ГІ|О — N|РΔ|Є
[Ά]γιο[ς Α]νδρέ[ας] — святий Андрій.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків, де літера «А» третього рядка ретроградна:
КЄRО|NΘЄІТWС|. .ΔОVΛWА|. ΔPЄΛТО|АΛАΔ
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К(ύρι)ε βοήθει τῷ σ[ῷ] δούλῳ Ά[ν]δρέ[ᾳ] τῳ [Σ(έ)β]λάδ[ῳ] — Господи
помозі рабу своєму Андрію названому Всеволод.

Над написом — знак скорочення у вигляді короткої горизонтальної
риски; формулу розпочато символічною інвокацією у вигляді хреста; нав -
коло крапковий обідок.

Р. — 29,5х30/28 мм. Т. — 4,5 мм. В. — 18,8 г. 
М.з. — с. Яблонівка, Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-367.

№ 24. Опис: Свинцева кругла печатка. Лицьова та зворотна сторони в
співвідношенні одна до одної на 180ʹ (в описі у В. Яніна не зазначено).

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече, права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови — крапковий німб. Обабіч стовпчастий напис:

О|ГІ — А|Δ
[Ά]γι[ος] Α[ν]δ[ρέας[ — Святий Андрій.
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Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків, де літера «N» ретроградна:
КЄЯО|NОЄІТWС|WΔО.ΛОΛ|NΔPЄΛТОС|ПРЯΔО18

К(ύρι)ε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ [Ά]νδρέ[ᾳ] τῳ Σ(έ)[βλά]δῳ— Господи помозі
рабу своєму Андрію названому Всеволод.

Над текстом риска; формулу розпочато символічною інвокацією у вигляді
хреста; навколо обідок з крапок.

Р. — 27х30/… мм. Т. — … мм. В. — … г. 
М.з. — м. Київ.
М.зб. — Відділ нумізматики Державного Ермітажа (Російська Феде -

рація)19.

№ 25. Опис: Кругла свинцева печатка. Канал для шнура розташовано
вертикально. Заготовка одинарна, лита. Лицьова та зворотна сторони у
співвідношенні одна до одної на 180ʹ. На лицьовій стороні в центрі —
кругле конічне заглиблення.

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; навколо
голови — крапковий німб. Ліворуч стовпчастий напис:

О|А|ГІ|О
Άγιος — Святий.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків, де літера «А» третього рядка ретроградна:
КЄRО|. . . . ТWС|W. ОVΛWА|NΔPЄVТО|АААΔ
К(ύρι)ε βο[ήθει] τῷ σῷ [δ]ούλῳ Άνδρέ[ᾳ] τῳ [Σ(έ)βλ]άδ[ῳ] — Господи

помозі рабу своєму Андрію названому Всеволод.
Над написом знак скорочення у вигляді короткої горизонтальної риски;

формулу розпочато символічною інвокацією у вигляді хреста; навколо
крапковий обідок.
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Р. — 29х31/27 мм. Т. — 3,5 мм. В. — 21,2 г. 
М.з. — с. Роїще, Чернігівський р-н, Чернігівська обл.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-371.

№ 26. Опис: Свинцева кругла печатка. Матриця має два канали для
шнура (навхрест) — вертикальний та горизонтальний. Заготовка одинарна,
лита. Лицьова та зворотна сторони у співвідношенні одна до одної на 180ʹ.
В лівій частині не вистачає фрагмента.

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече, права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови — німб з крапок. Обабіч стовпчастий напис, де літера «N» обернена:

О|А|ГІ|О — А|ΔР|А|С
Άγιο[ς] Ανδρ[έ]ας — Святий Андрій.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків:
КЄRО|NОЄІТWС|WΔОVΛW|NΔPЄΛТО|АΛАΔ
К(ύρι)ε βο[ήθ]ει τῷ σῷ δούλῳ [Ά]νδρέ[ᾳ] τῳ [Σ(έ)β]λάδ[ῳ] — Господи

помозі рабу своєму Андрію названому Всеволод.
Над написом знак скорочення у вигляді горизонтальної риски; формулу

розпочато символічною інвокацією у вигляді хреста; навколо крапковий
обідок.

Р. — 29,5х26,5/21,5 мм. Т. — 4,5 мм. В. — 22,4 г. 
М.з. — невідоме.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-891.
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№ 27. Опис: Свинцева кругла печатка. 

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече, права рука у жесті, що благословляє; навколо
голови — німб з крапок. Обабіч стовпчастий напис:

О А ГІ|О|С — А|N|ΔРЄ|А|С
Άγιος Ανδρέας — Святий Андрій
З.с. Напис у сім рядків:
КЄ|RОНΘЄІ|ТWСWΔОVΛW|АNΔPЄААР|ХОNТІПА|СНСРWСІ|АС
К(ύρι)ε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Άνδρέᾳ ἄρχοντι πάσης Ρωσίας — Господи помозі

рабу своєму Андрію, князю всієї Русі.
Перші дві літери між двома хрестами (символічними інвокаціями).
Р. — 36/… мм. Т. — … мм. В. — 49,49 г. 
М.з. — Туреччина (Стамбул?).
М.зб. — Колекція «Dumbarton Oaks» № DO 55.1.219820.

Серед описаних вище 27 штемпелів, виділимо три основні різновиди:
З іменем Андрій на зворотній стороні (№ 1–4);
З іменем Андрій-Всеволод (№ 5–26);
З титулом «архонт всієї Русі» (№ 27).
Перший різновид, як було зазначено, слід датувати часом правління

Ярослава Мудрого, тобто до 1054 р. Розташувати в хронологічному порядку
виникнення штемпелів, через незначну кількість екземплярів поки не пред -
ставляється можливим. До цієї групи належать і печатки братів Всеволода,
що так само оформлені у батьківському стилі. 

Печатка, віднесена до третього різновиду, поки відома в єдиному ек -
земплярі. В. Янін аргументував час її виникнення роками київського
правління, а саме 1088–1093 рр. Проте, автор порушуючи питання щодо її
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інтитуляції, зазначав: «До сих пор понятие «всея Руси» в сфере княжеского
делопроизводства было встречено впервые на печатях князя Семена
Гордого, и его происхождение связывалось с возвышением и объедини -
тельными тенденциями Москвы ХІV в.»21. Дослідник підкреслив, що фор -
мула «πάσης Ρωσίας» (всія Русі) з’явилась лише у ХІІ ст. на митрополичих
молівдовулах. Погоджуючись в цілому з датуванням печатки часом київ -
ського правління, внесемо корегування у хронологію використання титулу
«всієї Русі» на княжій сфрагістиці. На основі дослідження низки печаток
св. кн. Ростислава-Михаїла Мстиславича-Федоровича-Гароль до вича авто -
ром цієї розвідки був реконструйований її довколишній напис. Його про -
читання здійснене вперше тому, що заготовка в усіх випадках була набагато
меншою за матрицю і напис, який супроводжував по колу зобра ження
св. Михаїла на лицьовій та св. Феодора на зворотній стороні, зали шався
невідомим. Реконструкція напису виглядає так22:

Лицьова сторона: «ГН ПОМОЗН РАБȢ СВ(ОЄМОУ М)НХАНЛ(ОВ)Н» 
Зворотна сторона: «РОСТНСЛАВО(В)ЛИ (КNѦЗ)ОУ ВСЄА РȢСН»
Прочитання: «Господи, помозі рабу своєму Михайлові Ростиславу князю

всієї Русі». 
Ця печатка заслуговує на посилену увагу науковців у подальшому. 

В контексті порушеної проблематики лише зауважимо, що вживання фор -
мули «всія Русі» відоме за печаткою одного з митрополитів на ім’я Кос -
тянтин. У ХІІ ст. їх було двоє — один обіймав кафедру між 1156–1159 рр.,
другий — 1167–1174 рр. Один використовував на буллі формулу «Печать
проедра Русі Константина», а інший — «Константин, Божою милістю
митрополит всієї Росі». 

Ростислав правив Києвом кілька разів: 1154 р., 1159–1161 рр. та 1161–
1167 рр. Навіть точна атрибуція, кому з митрополитів належить який тип
напису, дає однозначну відповідь — саме церковні владики запозичили
титул «всієї Русі» з князівської інтитуляції. Хоча В. Янін відносить формулу
«Константин, Божою милістю митрополит всієї Росі» саме до часів Кос -
тянтина ІІ23. Печатка Ростислава Мстиславича — це другий приклад вико -
ристання у княжій сфрагістиці формули «всія Русі», що демонструє зовсім
не поодинокий випадок її використання Всеволодом Ярославичем. Прина -
гідно зазначимо, що ця формула, як у випадку Всеволода, так і у випадку
Ростислава, вказує саме на київське княжіння.

Сфрагіси Всеволода Ярославича другого різновиду представляють
широку можливість до їх системного аналізу. На основі штемпельних
варіацій була складена загальна схема, що демонструє їх походження (див.
схема 1). Відразу зауважимо, що велика кількість різних за виконанням
молівдовулів Всеволода не гарантує появи інших різновидів за штемпель -
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ними відмінами. Вірогідно, другий різновид буде поповнюватись, але в
контексті пропонованої нами схеми йтиметься про незначні корелювання у
проміжкових ланках.

Схема 1. Походження штемпельних різновидів (нумерація подана відпо -
відно до описів).

За цією схемою печатки Всеволода поділяються на три самостійні групи,
які в свою чергу мають підгрупи.

ГРУПА 1
Підгрупа 1.1.
Коментарі:
№ 5 — ім’я Севладо пишеться через «Є»;
№ 6 — літера «Є» в імені Севладо замінена знаком скорочення;
№ 9 — знак скорочення зникає;
№ 14 — остання літера другого рядка (W) перенесена різчиком у початок

третього;
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№ 18 — остання літера четвертого рядка (С) вирізана зменшеною і
впритул до обідка; остання літера п’ятого рядка (О) вирізана зменшеною і,
будучи обмеженою закругленням обідка, піднята; літера «R» останнього
рядка замінена літерою «А»;

№ 19 — літера «Н» другого рядка замінена літерою «N», а літера «А» в
четвертому рядку замінена літерою «Λ»;

№ 21 — остання літера четвертого рядка (С) не вміщується в рядок і не
вирізується;

№ 23 — остання літера п’ятого рядка (О) не вміщується в рядок і не
вирізується;

№ 25 — літера «Λ» у четвертому рядку вирізана перегорнутою, літери
«АΛА» останнього рядка визнані майстром однаковими і виконані як три
літери «А».

Підгрупа 1.2.

Коментарі:
№ 15 — літера «А» четвертого рядка вирізана як «Λ».
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№ 1 рядок 2 рядок 3 рядок 4 рядок 5 рядок

5 КЄRО НΘЄІТWСW ΔОVΛWАN ΔPЄАТОСЄ RΛАΔО

6 КЄRО НΘЄІТWСW ΔОVΛWАN ΔPЄАТОС, RΛАΔО

9 КЄRО *ΘЄІТWС WΔОVΛWА NΔPЄАТОС RΛАΔО

14 КЄRО НΘЄІТWС WΔОVΛWА NΔ***ТОС **АΔО

18 КЄRО НΘЄІТWС WΔОVΛWА NΔPЄАТОС АΛАΔО

19 КЄRО NΘЄІТWС WΔОVΛWА NΔPЄΛТОС АΛАΔО

21 КЄRО NΘЄІТWС WΔОVΛWА NΔPЄΛТО АΛАΔО

23 КЄRО NΘЄІТWС **ΔОVΛWА *ΔPЄΛТО АΛАΔ

25 КЄRО *****ТWС W*ОVΛWА NΔPЄVТО АААΔ

№ 1 рядок 2 рядок 3 рядок 4 рядок 5 рядок

9 КЄRО *ΘЄІТWС WΔОVΛWА NΔPЄАТОС RΛАΔО

15 КЄRО НΘЄІТWС WΔОWΛWА NΔPЄΛТО RΛА
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Підгрупа 1.3.

Коментарі:
№ 20 — літера «W» через поганий стан сприйнята як «V»; літера «А»

четвертого рядка вирізана як «Λ»; остання літера четвертого рядка («С») не
вмістилась і не перенесена на початок п’ятого.

Підгрупа 1.4.

Коментарі:
№ 22 — літера «Θ» у другому рядку замінена на «О», а літера «А»

останнього рядка за виконанням наближена до графеми літери «П»;
№ 24 — літера «R» вирізана ретроградною; останній рядок спотворено.

Підгрупа 1.5.

Коментарі:
№ 26 — літера «Θ» у другому рядку замінена на «О».

ГРУПА 2
Підгрупа 2.1.
Коментарі:
№ 7 — зникає літера «Є» в імені Севладо;
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№ 1 рядок 2 рядок 3 рядок 4 рядок 5 рядок

18 КЄRО НΘЄІТWС WΔОVΛWА NΔPЄАТОС АΛАΔО

20 КЄRО НΘЄІТWС VΔОVΛWА NΔPЄΛТО САΛАΔО

№ 1 рядок 2 рядок 3 рядок 4 рядок 5 рядок

19 КЄRО NΘЄІТWС WΔОVΛWА NΔPЄΛТОС АΛАΔО

22 КЄRО NОЄІТWС WΔОVΛWА NΔPЄΛТОС ПΛАΔО

24 КЄЯО NОЄІТWС WΔО*ΛОΛ NΔPЄΛТОС ПРЯΔО

№ 1 рядок 2 рядок 3 рядок 4 рядок 5 рядок

23 КЄRО NΘЄІТWС **ΔОVΛWА *ΔPЄΛТО АΛАΔ

26 КЄRО NОЄІТWС WΔОVΛW NΔPЄΛТО АΛАΔ



№ 10 — літера «Θ» у другому рядку замінена на «О»;
№ 11 — напис ретроградний, пропущена літера «С» у другому рядку;
№ 16 — дві літери «W» другого рядка замінені на «О».

Підгрупа 2.2.

Коментарі:
№ 17 — літера «А» четвертого рядка замінена на «Λ».

ГРУПА 3
Підгрупа 3.1.

Коментарі:
№ 8 — екземпляр наслідує попередній і різниться лише нерівністю

рядків і величиною;
№ 12 — копіює в деталях попередню печатку (навіть пропорції літер),

але рядок ще більше має нерівності; літера «А» в останньому рядку замі -
нена літерою «Λ».
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№ 1 рядок 2 рядок 3 рядок 4 рядок 5 рядок

5 КЄRО НΘЄІТWСW ΔОVΛWАN ΔPЄАТОСЄ RΛАΔО

7 КЄRО НΘЄІТWСW ΔОVΛWАN ΔPЄАТОС RΛАΔО

10 КЄRО НОЄІТWСW ΔОVΛWАN ΔPЄАТОС RΛАΔО

11 ОЄКR WWТІЄΘN NАWΛVОΔ СОТАЄРΔ ОΔАΛR

16 КЄRО НОЄІТОСО ΔОVΛWАN ΔPЄАТОС RΛАΔО

№ 1 рядок 2 рядок 3 рядок 4 рядок 5 рядок

10 КЄRО НОЄІТWСW ΔОVΛWАN ΔPЄАТОС RΛАΔО

17 КЄRО НОЄІТWСW ΔОVΛWАN ΔPЄΛТОС *ΛАΔО

№ 1 рядок 2 рядок 3 рядок 4 рядок 5 рядок

5 КЄRО НΘЄІТWСW ΔОVΛWАN ΔPЄАТОСЄ RΛАΔО

8 КЄRО НΘЄІТWСW ΔОVΛWАN ΔPЄАТОСЄ RΛАΔО

12 КЄRО НЄЄІТWСW *ОVΛWΛN *PЄАТОСЄ RΛΛΔО
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Підгрупа 3.2.

Коментарі:
№ 13 — остання літера другого рядка (W) замінена на «V», літера «N»

третього рядка на «Н», літера «А» четвертого рядка на «Λ».
Аналізуючи представлені штемпельні групи і підгрупи акцентуємо увагу

на виділену нами першу групу. Саме вона має найтривалішу тяглість від
перших молівдовулів Всеволода. Окрім того, печатки цієї групи мають
характерну рису — їх сторони обернені одна до одної на 180ʹ. Припускаємо,
що саме ці печатки використовувались Всеволодом за часів київського
правління. На це вказує й їхня переважаюча кількість і уніфікація. Якщо ці
міркування правильні, то можна стверджувати, що з 14-ої позиції в поданій
схемі розпочинається «київський період» Всеволода Ярославича, а отже ці
молівдовули мають датуватись 1078–1093 рр. Цей висновок в цілому
підтверджується і датуванням попередньої печатки (№ 9), як такої, що її
Всеволод уживав у період переяславського княжіння з 60-х — до кінця 
70-х рр. (див. коментар до штемпеля № 9).

Існує ще один різновид печатки, яку з великою долею вірогідності слід
припускати Всеволоду Ярославичу. Подаємо її опис:

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного. В правій
руці — довгий хрест через праве плече. Навколо голови — німб з крапок.
Обабіч стовпчастий напис:

О Δ
А РЄ
N АС
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№ 1 рядок 2 рядок 3 рядок 4 рядок 5 рядок

8 КЄRО НΘЄІТWСW ΔОVΛWАN ΔPЄАТОСЄ RΛАΔО

13 КЄRО НΘЄІТWСV ΔОVΛWАН ΔPЄΛТОС RΛАΔО



Навколо обідок з крапок.
З.с. Поясне зображення Божої Матері «Знамення». Обабіч літери під

титлами:
МР Θ
Р. — від 28 до 34 мм. 
М.зб. — приватна колекція24 (Рис. 28).
Іконографія апостола Андрія ідентична зображенням на печатках

Всеволода. Розмірні параметри свідчать про архаїчність молівдовула. Іншим
князем, котрий використовував зображення св. Андрія, був Андрій Воло -
димирович-Васильович «Добрий», проте на його печатках розміщено
св. Андрія Крітського. Його ж булли позбавлені і зазначених архаїзуючих
ознак. Можливо, цей різновид виник на недовгий час під впливом реформи
Ізяслава-Дмитра Ярославича-Георгійовича, який запровадив нову сфрагіс -
тичну групу княжих печаток із Богородицею та патроном власника.

У Сфрагістичній колекції О. Шереметьєва зберігається молівдовул цієї
пари матриць25, але в гіршому, ніж описаний В. Яніним та П. Гайдуковим,
стані. При детальному візуальному порівнянні можна констатувати —
існування агіографічної подібності із молівдовулом № 11 цієї розвідки.

Описуючи молівдовули Всеволода-Андрія Ярославича необхідно окремо
зупинитись і на так званій «малій сфрагістиці» — торгових/митних
пломбах. Узагальнено опишемо їх вигляд:

Кругла пломба, що має канал для шнура. Лицьова та зворотна сторони у
співвідношенні одна до одної на 180ʹ.

Л.с. Погрудне зображення св. Андрія, з довгим хрестом через ліве плече;
голова оточена німбом з крапок; обабіч літери, з яких складається ім’я
АNДРЕН.

З.с. Проквітлий шестипроміневий хрест (Рис. 29).
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Нараховується близько десяти штемпельних різновидів пломб, які лише
в незначних деталях різняться одна від одної. Про їх приналежність
Всеволоду-Андрію ми вже писали26. Закцентуємо увагу лише на основних
факторах, що дозволяють здійснити атрибуцію. 

1. Пломби розповсюджені на всій території Русі, що свідчить про їх влас -
ника, як князя, який утримував торгові потоки та митниці підконт -
рольні єдиному центрові.

2. Іконографія погрудного апостола Андрія характерна лише для князя
Всеволода Ярославича, про що йшлось вище.

3. Співвідношення лицьової та зворотної сторони пломби одна до одної
на 180ʹ вказує на їх сфрагістичну залежність від печатки київського
періоду правління Всеволода, що наочно підтверджується першою
групою наве деної таблиці.

Описуючи сфрагістику Всеволода Ярославича, слід звернути увагу на
два випадки неправильної атрибуції. Свого часу, печатка з ростовим зобра -
женням св. Андрія та княжим знаком на зворотній стороні була приписана
Всеволоду Ярославичу. Через це княжий знак-двозуб з перехрещеною
основою та відпятнишами на обох зубцях у вигляді ластівчиного хвосту був
закріплений в історіографії за названим князем27. Насправді печатка і сам
княжий знак належать Андрію «Доброму», сину Володимира Мономаха. Це
підтверджується і загальною схемою побутування сфрагістичних типів із
княжими знаменами, і низкою печаток братів Андрія Володимировича, які
містять подібні знаки. Окрім цього звернемо увагу на несправедливо при -
писаний Всеволоду візантійський молівдовул. Знахідка пари сфрагісів у
шведському місті Сигтуні, серед яких один був руським, з іменем Давид, а
другий мав зображення св. Андрія, дозволила В. Яніну визначити перший
з них св. Глібу-Давиду Володимировичу, а другий — Всеволоду-Андрію
Ярославичу28. На превеликий жаль, ця атрибуція невдала. Теза про при -
належність першої з них св. Глібу не має достатніх підтверджень, оскільки
зворотна сторона, як пише сам автор, «настолько неразличима, что невоз -
можно понять, была ли на ней только надпись или изображение». Печатка,
приписана Всеволоду Ярославичу дійсно досить незвична для візантійської
сфрагістики, в якій зображення св. Андрія, здається, не зустрічається. Але
це не привід, щоб лише за цією ознакою атрибутувати її як Всеволодову.
Напис на зворотній стороні цієї печатки Дж. Несбіт реконструював так:
KEBΘ|TWCWΔ|(КО)СМА — «Господи, помозі рабу своєму Козмі». В. Янін
прочитав цей напис по іншому: КЕВΘ|TWCWΔ|VΛO, СПΛА|ΛW — «Гос -
поди, помозі рабу своєму Всеволоду». В прочитці В. Яніна з’явився ще
один — четвертий — рядок, який необхідний для повного прописання
реконструйованого імені «Всеволод». Насправді, такий рядок відсутній, на
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його місці — «прикінцеві» прикраси у вигляді рисок. До того ж, як ми
бачимо за штемпельними варіантами, поданими у даній статті, у Всеволода
Ярославича не існувало варіантів молівдовулів лише з княжим іменем, воно
завжди супроводжувалося хрестильним. Окрім того, хрестильне ім’я ніколи
не зникало з поля булли. Необхідно визнати, що сигтунська знахідка все ж
є анонімним візантійським молівдовулом якогось Козми, а не руського князя
Всеволода.

У сфрагістичній колекції О. Шереметьєва є кілька молівдовулів Всево -
лода-Андрія, які мають цікаве, з погляду на історію руського повсякдення,
значення. Подаємо їх опис: 

1. Свинцева кругла печатка. Канал для шнура розташовано вертикально.
Заготовка одинарна, лита. Лицьова та зворотна сторони в співвідношенні
одна до одної на 180ʹ. За штемпелем відноситься до варіанту № 14,
поданого вище.

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного; в лівій руці —
довгий хрест через ліве плече; права рука у благословляючому жесті;
навколо голови — німб з крапок. Обабіч стовпчастий напис, де літери «N»
та «Р» ретроградні:

А|ГІС|О — АN|ΔР|ΔЄ
Άγιος Ανδρέ[ας] — Святий Андрій.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Напис у п’ять рядків:
КЄRО|. . . . ТWС |. . . VΛ|. . . . . . . . ОС|. . . . О
К(ύρι)ε βο[ήθει] τῷ σ[ῷ δο]ύλ[ῳ Άνδρέᾳ τ]ῳ Σ[(έ)βλάδ]ῳ— Господи помозі

рабу своєму Андрію названому Всеволод.
Над написом знак скорочення у вигляді горизонтальної риски. З правої

сторони за крапковим обідком графіті.
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Р. — 31,5х31,5/26 мм. Т. — 2,5 мм. В. — 18 г. 
М.з. — невідоме.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-1005 (рис. 30).
Коментар: На зворотній стороні за штемпельним обідком графіті.

Літери:
«NЭСЬ РVС»
Перед «N» залишки ще однієї літери. Подібна комбінація графем не

дозволяє визначити, з якого боку слід починати читати графіті. Початок
рядка: «NЭСЬ РVС» або «СVЬ АCЄN». Про можливість розгортання літер
у різний бік свідчать графеми «Є» та «С». Проаналізувавши сили натиску
при написанні — згори сильніший і слабший до низу — ми прийшли до
висновків, що початок, фраза має читатись так: «NЭСЬ РVС». За таких
умов, очевидним є, що друге слово необхідно читати як «РУС». Перша
літера другого слова затерта в результаті згину печатки, від неї лишилась
тільки верхня діагональна лінія, характерна для літери «К». Тож, перше
слово реконструюється як «КНЕСЬ», а друге — як «РУС». У науці відомі
печатки з «пояснювальними графіті», як-то з фразою «ЯДРЕЙ ПИСАЛ»29.
Цей напис було створено на заготовці до відтиску буллатірія, в нашому
випадку — графіті заповнило порожнє поле з боку вже після відтиску.

2. Свинцева кругла печатка. Канал для шнура розташовано вертикально.
Ліва сторона має незначні зрізи по гурту гострим предметом, з правого боку
на 100ʹ по відношенню до осі лицьової сторони — круглий отвір; по гурту
сліди насічки; на зворотній стороні прорізано рівносторонній хрест на всій
площині. Обидві сторони затерті. Заготовка одинарна, лита. Лицьова та
зворотна сторони у співвідношенні одна до одної на 180ʹ.

Л.с. Погрудне зображення апостола Андрія Первозванного. Навколо
голови німб з крапок. Навколо обідок.
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З.с. Затертий напис у п’ять рядків:
Р. — 31х29/25х24 мм. Т. — 4 мм. В. — 23,1 г. 
М.з. — Чернігівська обл.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-372 (Рис. 31).
Коментар: Цей сфрагіс демонструє вторинне використання печатки — як

підвіски. Викликає подив факт затирання не тільки напису, а й зображення
св. Андрія і нанесення натомість згори хреста. Складається враження, що
для власника підвіски був абсолютно неважливим зовнішній контекст, а
лише сам предмет — свинцевий диск, який колись належав князеві. Цей
момент потребує ретельнішого дослідження. Очевидно, що він стосується
тодішнього світогляду, пов’язаного із померлим князем та його речами30.
Нами вже висловлювалася думка про те, що після смерті князя його печатка
втрачала будь-яку юридичну силу31.

3. Свинцевий хрест перероблений з молівдовула; має лапчасті розши -
рення на кінцях; круглий отвір для підвішування прорізано в раменні, яке
розташоване на 225ʹ за годинниковою стрілкою по відношенню до осі
лицьової сторони печатки; канал для шнура розташовано вертикально, що
зумовило вирізання навскісного «андріївського» хреста. Хрест оброблений
на зрізах та гурті. Заготовка одинарна, лита. За штемпелем, припускаємо,
відноситься до варіанту № 16, поданого вище.

Л.с. Залишки погрудного зображення апостола Андрія Первозванного.

Навколо голови — німб з крапок. Праворуч залишок стовпчастого напису:
Ѣ
[АNдр]Ѣ[н] — Андрій.
Навколо обідок з крапок.
З.с. Залишки напису у п’ять рядків:
. ЄR.  |. . ЄІ. . . . |. . . . . . . |Δ. . . ТО. |. . . . . 
[К(ύρι)]ε β[οήθ]ει [τῷ σῷ δούλῳ Άν]δ[ρέᾳ] τῳ [Σ(έ)βλάδῳ] — Господи
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помозі рабу своєму Андрію названому Всеволод
Формулу розпочато символічною інвокацією у вигляді хреста; навколо

крапковий обідок
Р. — 32х29/25 мм. Т. — 3,5 мм. В. — 7,8 г.
М.з. — с. Сенча, Лохвицький р-н, Полтавська обл.
М.зб. — Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-273 (Рис. 32).
Коментар: Вторинне використання печаток в якості хрестів для носіння

має аналоги не тільки на території Русі. Так, науковцям відомий натільний
хрест з болгарського молівдовула другої половини ХІ ст.32

Підсумовуючи наше дослідження сфрагістики Всеволода-Андрія Яросла -
вича-Георгійовича висловимо кілька узагальнень:

Молівдовули князя Всеволода мають загальну спорідненість, що дозво -
лило виявити прототипи та їхні наслідування.

Завдячуючи специфіці копіювання штемпелів та атрибутуючим ознакам
печатки Всеволода Ярославича можна хронологічно розділити за періодами
його до-київського і київського княжіння.

Подальше виявлення невідомих екземплярів дозволить здійснити коре -
ляцію пропонованої схеми. Сподіваємось, після цієї публікації при вивченні
руської сфрагістики буде проявлений інтерес до штемпелів. Очевидно, в
подальшому стануть відомі штемпелі, які повністю копіюють попередні і
різняться лише розмірами, міжрядковими відстанями та стилістикою іконо -
графії. Такі знахідки дозволять простежити і часову еволюцію типів. Окрім
того, введення до наукового обігу при описах нових молівдовулів показників
ваги (що зазвичай не практикується серед дослідників руської сфрагістики)
дозволить аналізувати заготовки, що так само вплине на уточнення часових
рамок побутування типів печаток.

Вивчення молівдовулів середньовічних українських князів дозволяє
глибше підійти до розуміння юридичної сили печатки, її значення в системі
комунікації та тогочасному сакральному світосприйнятті. Свого пояснення
в подальшому потребують помилки у написах у легендах печатки, адже це,
очевидно, відбиває рівень грамотності не тільки різчика, а й княжого двору. 

Умовні скорочення:
Л.с. — лицьова сторона
З.с. — зворотна сторона
Р. — розміри
Т. — товщина
В. — вага
г. — грам
мм. — міліметри
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М.з. — місце знахідки
М.зб. — місце збереження
с. — село
м. — місто
р-н — район
обл. — область.
Через косу риску при описі розмірів печатки подається загальний та

штемпельний діаметр.
У квадратних дужках подано реконструйоване написання літер.
У скобках подано скорочення, прийняті при передачі текстів різчиком

печатки.
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