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ПРО КОРИСТЬ ВІД ЧИТАННЯ НАДГРОБНИХ ІНСКРИПЦІЙ* 

 
 

Серед багатьох полоніків, які знаходяться в замку в Монтрезорі, збе-
рігся образ, написаний олією (автор невідомий), на якому зображено 
пам’ятну дошку з костелу кармелітів у Львові Пьотрові Браницькому 
герба Корчак. Ця пам’ятка є особливою. Вона знаходиться в Тюрінгії, у 
замку, що належав із першої половини XIX ст. графам Браницьким, a 
нині — графам Реям. Образ не був знайдений у частині для відвідувачів. 
Дивом Анджей Ришквіч, який видав каталог образів із замкових зібрань, 
даного об’єкта не віднотував. Не будучи істориками мистецтва, не нама-
гатимемося навіть міркувати щодо художніх цінностей такого малюнка. 
Натомість, він містить для нас важливу інформацію про пам’ятку, яка 
знаходиться у Львові. У місцевому костелі кармелітів, праворуч від пре-
збітерію, у бічній наві — недавно реконструйована дошка з сірого мар-
муру, з інскрипціями та гербами, та сама, яка представляла образ у 
Монтрезорі. На жаль, у Львові вона відтворена з помилками, про що 
свідчить об’єкт, збережений у Монтрезорі. 

Львівський надгробок, чи радше епітафій, віддавна знаний у літера-
турі. Інскрипція була частково цитована в історичних творах, хоча ніхто 
не спокусився на критичне видання цього тексту. Вірогідно, відсутність 
попередніх видань і, мабуть, поганий стан збереження спричинили те, що 
під час реставрації текст був відтворений неправильно. Утрачений також 
портрет померлого. На щастя, збережений образ дозволяє відтворити  як 
текст, так і образ Пьотра Браницького. 

Про епітафію в костелі кармелітів також згадано в путівниках пам’яток 
Львова. Це не видатний витвір, але з упевненістю можна сказати, що 
зміст інскрипції, а також факт, що вона присвячена батьку однієї з досить 
знаних постатей історії Польщі, зумовило велику увагу до неї1. 

Нижче наведені порівняння двох іконографічних переказів (перед епо-
хою документальної фотографії), що дозволяють правильно реконстру-
ювати інскрипцію.  

Опис епітафії у Львові: 

———————— 
* Переклад з польської Віталія Перкуна. Оригінал статті опублікований: Генеалогія. 

Збірка наукових праць. — К.: Видавничий дім «Простір», 2013. — Вип. І / Упор. 
В. Томазов. — С. 125–134. 



Спеціальні історичні дисципліни. Число 24 

 18 

Над образом немає пам’ятної дошки померлого. У пустому просторі 
форми кола має знаходитися представлення голови та легко похилених 
пліч, відомих з монтрезорського образу. Продовгувате обличчя з вусами, 
торс покритий панцирем із білим полем сорочки-комірця, на плечах — 
накинений червоний плащ. 

Нижче в округлій плиті знаходиться герб Корчак, але без щита. Золоті 
зруби утворюють псевдощит. На верхньому зрубі міститься забороло, з 
якого видніється пес у чаші. Усе виконано позолотою, без зазначення 
барв. Плита увінчана короною дивної форми й оточена декоративними 
фрагментами озброєнь, гербів, із підвішеним ордерним хрестом на стріч-
ці. Нижче текст інскрипції: 

«D.O.M. 
TU LEŻE PIOTR BRANICKI CZŁOWIEK ZBYT UŁOMNY 
CAŁY CZAS ŻYCIA MEGO DO ROSPUSTY SKŁONNY2. 
WYZNAIĘ  ŻEM ZACIĄGNOŁ NA SIEBIE KARANIE. 
KTO PRZECZYTASZ PROŚ BOGA O ULITOWANIE 
NIEPRZYSZEDŁ BOWIEM CHRYSTUS OSPRAWIEDLIWIONYCH3 
LECZ PRZYGARNĄC4 DO SIEBIE GRZECHEM OBCIĄŻONYCH 
Z TYCH LICZBY IESTEM PANIE NIEPOZWOL Z[E] ŁUPU5. 
CZARTOM ZNĘDZNEY MEI6 DUSZY, SZACUNEK OKUPU 
KRWI TWOIEY BY ZAGINOŁ PRZYIMIEY IA7 DO SIEBIE 
TAK Z CZARTA SZYDZIC BĘDZIE CIEBIE WIELBIC W NIEBIE 
CNY KARMELU WSPOCZYNEK WZIOŁES Z[M]A[RŁ]8 E CIAŁO 
KTÓRE CI ZA ŻYWOTA WPAZ9 Z DUSZA SI ZYI ŁO10. 
PRZY BEZ KRWAWYCH O[FIAR]ACH PAM[IĘ]TAIAC NA NIE 
SKŁANIAY [JA]K NAYSPIESZNIEYSZE PANSKI[E] ZMIŁOWANIE 
A. Dni 1762 Die [14] M. [Febr.]»11. 
Знизу, після інскрипції, — герб більших розмірів із ідентичним вище-

описаним малюнком, уміщений на картуші-щиті з фантазійним обрам-
ленням у стилі рококо. Зруби утворюють основу для насадження за-
борола, а тому відсутність щита замінено зрубами! Довкола ряд вій-
ськових декорацій у порівнянні з вищенаведеним гербом, але з подібним 
зіставленням символів: штандарти, шаблі, гармати, бубни, стріли, піки. 
Над щитом на декоративному оздобленні — шляхетська корона. Нижче 
герба — на стрічці підвішений ордерний хрест12, який більше нагадує 
звичайний, аніж відзнаку ордена Білого Орла — рівнораменний хрест із 
вісьмома кінцями (рицарський хрест).  

Композиція обрамлена кантуванням. У тлі, на стіні, помітно шкіц 
костелу-каплиці, увінчаної високим купольним дахом. 

Узагалі, якщо інскрипція на могилі або пам’ятна дошка є більш зміс-
товною, то отримуємо відомості про заслуги померлого, його урядування 



Славомір Гужинський. Про користь від читання надгробних інскрипцій 

 19 

та обов’язки, що їх він виконував. Представлена інскрипція має зовсім 
інший характер. Чи відомо про Браницького щось більше, що могли б 
підтвердити вірші, які вміщені у знаних переказах? 

Біографії в «Польському біографічному словнику» основані переважно 
на генеалогічно-геральдичній літературі, a також деяких інших переказах 
і не дають занадто багато інформації. Тому також слід приділити особ-
ливу увагу проповіді, виголошеній під час поховання Пьотра Браниць-
кого в костелі кармелітів. Її назва — «Троїста Повінь на Трьох Корчака 
Ріках щедро пролитих сліз»: від Трьох розжалених сердець Дружини, 
Сина і Доньки для достатньо неоплаканої століттями смерті Світлої 
Пам’яті Ясно Вельможного Його Мосці Пана Пьотра Францішка Бра-
ницького Брацлавського Каштеляна, Ордеру Білого Орла Кавалера, Рот-
містра Панцерної Хоругви Коронних Військ наповнена казаннями на 
Похованні, що було відправлене у Львівському костелі св. Архангела 
Михаїла оо. Босих Кармелітів ощасливлені  благославенством Божим, у 
пам’яті незгаслій та благородній, Зріднених Сімей в славі несмертельній 
Батьківщини. Для втіхи тих, хто змагається з осиротінням через 
смерть Отця, плачів Ясно Вельможному Його Мосці Панові Францішку 
Ксаверію Браницькому Каштеляну Брацлавському, Барвалдському, Яст-
жембецькому Старості, Ротмістру Панцерної Хоругви, Полковнику і 
Генералові Ад’ютанту Його Королівської Мосці і Речі Постолитої. 
Присвячене. Втамована кс. Ґжеґожем від Св. Духа Босих Кармелітів у 
Львівському Колегіумі Св. Теології Лектора. Р.Б. 1762. д. 22 Березня13. На 
титульній сторінці вміщено герб, про який зазначено нижче. 

Поховальне казання розпочинається посиланням на Святе Письмо, яке 
водночас через свою багатозначність є зверненням до герба померлого14. 
Далі автор проповіді, кармеліт о. Ґжеґож Тжесьнєвський, порівнює смерть 
із спровадженням рік (гербових) до пустелі, що означає їхнє осушення.  
У тексті — кілька досить важливих деталей, які стосуються біографії 
Пьотра Браницького. По-перше, дізнаємося про його друге ім’я — 
Францішек15. Померлий був, як знаємо, кавалером ордена Білого Орла й 
ротмістром панцирної хоругви коронних військ. За проповідником, він 
відзначався щедрістю для вбогих і монастирів. Уже на початку зазначено, 
що померлий буде похований «з Отцями своїми», що складало частину 
розпорядження, яке здійснив перед смертю16, зокрема біля батька Юзефа 
Браницького, галицького каштеляна, і бабусі (матері батька) Лігензини-
Mінорової, холмської каштелянової17. Тут є відмінності в порівнянні з 
донині пропонованою генеалогією Пьотра, який мав бути сином Терези 
Іскшанки герба Топач. Та, у свою чергу, мала бути донькою Анни Ко-
сінської, а не Лігензини. Тереза, згідно з А. Бонєцьким, була донькою 
Вацлава Іскри, підстолія й буського стольника. Натомість, у генеалогії 
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Улєницьких С.Й. Дуньчевський, за К. Нєсєцьким18, згадує Владислава 
Іскру як буського стольника, поручника хоругви коронного підкоморія 
Бєлінського19, який мав загинути в битві 1691 р. Говорить також про його 
доньку, на жаль, не називаючи її імені, як про дружину галицького 
каштеляна Браницького (Юзефа, батька Пьотра Браницького)20. Родинні 
зв’язки між Браницькими та Іскрами також відомі з гербовника 
А. Бонєцького21, але він подає ім’я Іскри як Вацлав. Вказує і його титул, 
що теж було підставою для вміщення його до списку буських урядників22, 
однак він не знає деталей, які стосуються цієї особи, відомостей про 
смерть у битві на Волощині 1691 р. під час спроби возведення на мол-
давський престол королевича Якуба. Іскра, як видно з робіт К. Нєсєцького 
та С.Й. Дуньчевського, був поручником у хоругві Бєлінського23. С. Уру-
ський проблему невизначеності з ім’ям вирішує означенням Владислава 
як Вацлава. Дату смерті відносить до 1693 р., що є радше помилкою, 
оскільки битва відбулася 1691 р. Згідно з автором біографії в «Поль-
ському біографічному словнику», матір’ю мала бути донька підстолія, a 
не буського стольника. У цьому є чергова розбіжність — знову з 
посиланням на перекази (А. Бонєцький24, К. Пуласький25). 

Повернімося до питання, хто ж дружина того Іскри? А. Бонєцький 
стверджує, що це Aнна, донька Єжи Косінського герба Равіч та його 
першої дружини Ядвіги Курдвановської герба Пулкозіц. Це виявиться 
істотним під час аналізу герба, який з’явився друком водночас із похо-
вальними проповідями. Другою дружиною, згідно з А. Бонєцьким, була 
Ядвіга Каліновська26. Анна мала бути спочатку дружиною Вацлава Іскри 
(Владислава), a потім Станіслава Мінора-Лігензи, холмського каште-
ляна27. Згідно з o. Ґ. Тжесьнєвським, «його бабусею» (Пьотра Браниць-
кого. — С.Г.), власне, є «Лігензина Мінорова», котра була б, відтак, 
дружиною Лігензи, але далі вона згадується як «Лігензянка» — донька 
Лігензи. 

Ще раніше у своїх дослідженнях ми звернули увагу (а згодом і 
П. Стружек) на те, що багатопольові герби вміщувалися, зокрема, на 
надгробках, не відповідаючи класичним генеалогічним засадам, тоді як 
вони мають відображати важливі родинні зв’язки. Запропонований нами 
термін «генеалогічний герб» передає частково його значення. У випадку 
візерунка, що міститься в згаданій публікації, маємо справу з таким 
власне генеалогічним гербом, який репрезентує суттєві генеалогічні зв’яз-
ки сім’ї Браницьких з іншими шляхетськими родинами. Він не пред-
ставляє натомість детальну генеалогію померлого, a також його дітей. 

Це досить добре виконаний мідьорит зі щитом, оточеним декораціями, 
подібними до відомих зі збереженого надгробка. Під ним підвішений на 
смужці орден Білого Орла; на відміну від надгробка, тут ордерні відзнаки 



Славомір Гужинський. Про користь від читання надгробних інскрипцій 

 21 

легко читаються та не викликають сумнівів щодо ідентифікації. Щит, 
який увінчує клейнод герба Корчак, напівпес у мисці, п’ятипольовий із 
серцевим щитком, кольори не зазначені, лише поле та емблеми є за-
темнені. У першому полі вміщена емблема герба Корчак родини Браниць-
ких. У другому — емблема герба Шембеків, дружини та матері його 
дітей. Нею була Меланія Валерія, донька Пьотра, каштеляна освєнцим-
ського та Барбари Нелєпцівни герба Прус I. У проповіді o. Тжесьнєвський 
звертається до дружини Пьотра Браницького: «Твої гербові три Троянди, 
при трьох Корчака Ріках посаджені». Він посилається водночас на Святе 
Письмо, в якому сказано: quasi Rosa plantate super Rivos aquarum28.  
«Нині, — продовжував далі проповідник, — ті троянди мусять мліти, 
коли ті Ріки, при яких у цілому донині прожитому житті Ти різні мала 
втіхи та продовження задоволення, Бог впровадив та осушив». Меланія 
Шембек була дамою ордена Зіркового Хреста (жіночий орден Габс-
бургів), який отримала 3 травня 1749 р.29 

У третьому полі — емблема герба Пулкозіц. З ним пов’язані виражені 
вище сумніви щодо предкинь померлого. Герб Пулкозіц мали на печатках 
Лігензови, як «його бабусю» проповідник називає Лігензину (Анну). Чи 
була вона дружиною або донькою холмського каштеляна — питання, на 
яке складно відповісти. Згідно з гербом, долученим до проповіді, у тре-
тьому полі з’являється Пулкозіц, і хоча відсутній герб матері Топач, то 
повинен з’явитися герб бабусі, a не прабабки. Нею, за А. Бонєцьким, була 
Косінська герба Равіч, якого теж немає. Натомість є Пулкозіц. Останній 
на печатках використовували Курдвановські, а також Лігензови. Якщо ж 
(як пише o. Тжесьнєвський) бабусею Пьотра була Мінорівна-Лігензянка, 
то Пулкозіц є цілковито в цьому місці доречний. Це був би — оминаючи 
Терезу Іскшанку — генеалогічний вивід дітей Пьотра, оскільки в другому 
полі знаходиться герб Шембеків. Тому схиляємося до ідеї, яка змінює 
генеалогію Пьотра Браницького. Вона вказує на Анну Лігензянку (не 
Лігензіну) як бабусю по материнській лінії, доньку Казімєжа Мінора-
Лігензи, холмського каштеляна. 

У четвертому полі знаходиться емблема герба Помян. Безсумнівно, 
слід її пов’язувати з Петронелою Богатківнею, дружиною діда по бать-
кові, також Пьотра Браницького. Петронела була донькою Вікторина 
Богатки та Катерини Карчевської герба Ясєньчик. В інформації про бать-
ків галицького каштеляна Юзефа Браницького є розбіжності. Згідно з 
однією біографією нашого героя, його батьками були Пьотр i Петронела 
Богатківна. Натомість за А. Бонєцьким, батьком Юзефа мав бути Анджей. 
Оскільки автор біографії посилається в літературі на А. Бонєцького, 
складно визначити вірогідність цього факту. Але вміщення герба Помян 
родини Богатків може бути вирішальним у версії, що саме Петронела 
була бабусею по лінії батька30. 
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Останнє, п’яте, поле, на жаль, складно ідентифікувати. Згідно зі 
знаними генеалогічними переказами, поміж предків Браницького немає 
Огоньчиків. Зв’язок цього герба зі згаданим у проповіді львівським архі-
єпископом Вацлавом Сєраковським є безпідставним, хоча о. Тжесьнєв-
ський згадує про піднесені гербові руки, а відтак, про клейнод герба 
Огоньчик у контексті архієпископа Сєраковського. Однак, який мав би 
бути генеалогічний зв’язок між цими двома особами? Не можемо вказати 
жодних причин, які могли б пояснити розміщення герба i його зв’язок із 
родиною Сєраковських (можна назвати досить далекі, середньовічні кон-
такти між цими родинами, і то через Шембеків). 

Про предків Пьотра, або радше його дітей, наприклад, Францішка 
Ксаверія, ми вже сказали. Подумаємо, що ще важливого знаємо про 
померлого Пьотра Браницького. Його біографія в «Польському біогра-
фічному словнику» дає багато інформації31. Він мав бути послом до 
сейму з 1722 р.32 1729 р. став, як товариш корогви королевича, галицьким 
хорунжим. Того ж року був комісаром галицької землі в Радомській 
скарбовій комісії. Кількома роками пізніше (1732 р.) батько передав йому 
різні королівщини в Белзькому воєводстві. Був власником дібр у Клодно. 
1733 р. для нього написано лист із сентенціями на панцирну корогву. 
1736 р. брав участь у галицькому сеймику33. 1739 р. отримав спільно з 
дружиною, Меланією Валерією Шембеківною (донькою Пьотра, освєн-
цимського каштеляна, та Барбари з Нелепців герба Прус I) королівський 
консенс на викуп від її матері Барвалдського староства. Брацлавським 
каштеляном став 8 вересня 1744 р. Орден Білого Орла йому урочисто 
вручено 3 серпня 1754 р.34 Належав до французького табору «респуб-
ліканців». Згідно з розпорядженням короля, виданим в обох випадках у 
Дрездені, мав брати участь 27 червня 1753 р.35 у розмежуванні дібр 
Вінницького староства, a 17 листопада 1753 р. — королівських дібр у 
Рогатинському повіті36. Разом з іншими сенаторами й представниками 
найбільш впливових магнатських родин брацлавський каштелян Пьотр 
Браницький брав участь в урочистостях, пов’язаних з Братством Пре-
найсвятійшої Трійці в Жовківській колегіаті 30 травня 1751 р., де був 
охарактеризований кс. Шимоном Козловським як «в миру славний з 
Антенатів Сенатор, для великих заслуг та ніколи не підірваної лояльності 
супроти Батьківщини, так і тут, у братстві для зразкової відданості пер-
ший у Сенаті — та побожністю в dexteritate summa In rebus gerendis 
Praeclarissimus»37. 

Яцек Сташевський описує події становлення політичної, а швидше 
двірської кар’єри, камергера королевича, а пізніше — короля Августа III 
Пьотра Браницького, коли між ним та великим коронним канцлером, a 
тоді ще молодим камергером, сталася гостра суперечка38. 1718 р., під час 



Славомір Гужинський. Про користь від читання надгробних інскрипцій 

 23 

обіду, який давав королевич для кардинала Християна Августа, між ними 
дійшло до бійки, яка закінчилася поєдинком на пістолетах. Як наслідок, 
Пьотр Браницький був поранений у руку. Князь Фридерик заборонив 
обом шляхтичам продовження служби до часу укладення мирової. 
Я. Сташевський бачить вину зі сторони Браницького, спираючися на тезу, 
що той був «рубахою в старошляхетському, провінційному стилі», хоча 
для підтвердження подає лише напис на надгробку й те, що був 
«схильний випити». Тут він посилається на думку Єнджея Kiтовіча, який, 
очевидно, не маючи симпатії до гетьмана Францішка Ксаверія, дав Пьот-
рові, його батьку, досить негативну характеристику, як і його сину. Отже, 
Пьотр Браницький мав бути великим «жартівником», який «талантом був 
знаний з-поміж знаних панів; був самодостатнім»39. Така інформація 
з’явилася також у «Польському біографічному словнику». На жаль, 
відсутність актів Коронного трибуналу унеможливлює підтвердження 
того факту, що міститься в проповіді — нібито Пьотр Браницький 
неодноразово був його депутатом (суддею). Помер він у Львові 14 лютого 
1762 р., здобувши собі під кінець життя побожністю та праведністю 
характеру загальну повагу40. Мав сина Францішка Ксаверія, пізніше 
великого коронного гетьмана, та доньку Ельжбєту, заміжню вперше за 
Яном Юзефом Сапегою, воєводичем смоленським, а вдруге — за Яном 
Сапегою, мстиславським воєводичем. Проповідник згадує про те, що 
зміст напису на надгробку померлий склав сам, «коли власною своєю 
рукою для себе на надгробку приготував вірші, які на камені були 
карбовані, та наказав віддати до місцевого костелу». Священик порівнює 
цей напис із діянням Ісуса Христа, який наказав намастити сліпого бо-
лотом, аби той прозрів. А текст напису пов’язує з передбаченням смерті 
та постійними розмірковуваннями про неї. 

Проповідник твердить, що померлий полишав цей світ із надією 
побачити Бога. Із легкістю перед смертю залишив сенаторську посаду, 
наказав підняти себе з ліжка й у поросі на землі покласти, аби священик, 
втішаючи духовно, міг його топтати (!). Протягом хвороби він міркував 
не про ліки, а про приготування до смерті. Дружину та доньку віддалив, 
звелів зняти з вікон штори, аби останній раз «нікчемність та підлість світу 
оглянути», a потім попросив подати свічки та хрест і помер. Taке при-
йняття смерті є ідеалом у католицькій духовності тих часів. Це було 
результатом внутрішньої зміни нашого героя чи швидше виникало з 
типової для тієї епохи покори перед маєстатом смерті? Схиляємося до 
другої інтерпретації. Адже не лише він так поводився. Вистачить тут 
пригадати, наприклад, Міхала Паца, який наказав поховати себе як гріш-
ника перед порогом костелу у Вільно, який він фундував, аби вірні могли 
його топтати. Тому чи варто відчитувати інскрипції, керуючись саме 
такими обставинами? 



Спеціальні історичні дисципліни. Число 24 

 24 

Далі в проповіді — перелік сімей та осіб, які між собою родинно 
пов’язані. Це є досить типовим для подібного роду літератури. Названі 
особи часто перебувають між собою в родинних зв’язках, але з головним 
героєм у досить ілюзорних. Проповідь починається з розповіді про Се-
бастіяна Браницького, коронного референта, холмського біскупа, згодом — 
познанського, який засідав у сенаті з 1538 р.; далі — Якуб, його пле-
мінник — люблінський підстолій; його донька Юстина — дружина 
Вєсоловського, ельбльонського каштеляна41. Коли o. Тжесьнєвський пе-
реходить до безпосередніх предків Пьотра Браницького, то вказує Юзефа, 
зв’язкового маршалка під час Генеральної конфедерації 1717 р., згодом 
галицького каштеляна, народженого від Богатківни, a одруженого з Тере-
зою Іскшанською (!), буською стольниківною; подає однозначну інфор-
мацію, яка стосується її матері. Нею мала бути Лігензянка-Мінорівна, 
холмська каштелянка. Зазначає, що вона походить із Лігензів, котрих у 
тексті згадує, починаючи від львівського архібіскупа Фелікса, полоцького 
біскупа Яна, краківського каштеляна Добєслава, лінчицького воєводи 
Яна, Пьотра, народженого від краківської каштелянки Тарновської42. Усе 
це носить суто пропагандистський характер і майже нічого спільного з 
предками померлого Браницького не має. 

Говорячи про Терезу Іскшанку, o. Тжесьнєвський стверджує, що вона 
народила сина Пьотра та доньку Софію з Яном Kантим Потоцьким — 
брацлавським, а згодом київським каштеляном, сином Юзефа (київського 
каштеляна) i Елеонори Реївни. 

Пишучи про предків дружини Пьотра, Шембеках, о. Тжесьнєвський 
нарахував багато з-поміж них, не переймаючися тим, чи були вони, дійс-
но, такими (що типово для такого типу текстів). 

На закінчення слід ще звернути увагу на той факт, що композиція 
зовнішніх елементів герба, які знайшлися на видрукованій проповіді, 
присвяченій Пьотрові Браницькому, подібна до композиції гербових еле-
ментів на видрукованій проповіді, присвяченій Станіславу Потоцькому, 
познанському воєводі, виголошеній із нагоди поховання в Збаражу  
7 травня 1760 р. На тих декоративних оздобах знаходяться два щити — 
обидва з гербами Пилява43. 

 
 

———————— 
1 Chodynicki I. (o. karmelita). Historya stołecznego królestw Galicyi i Lodomeryi miasta 

Lwowa od założenia jego aż do czasów teraznieyszych przez… — Lwów, 1829. — S. 385–
386, де говориться, що нагробок гарний, мармуровий, але без опису; T. Żychliński в 
«Złotej Księdze Szlachty Polskiej» (T. 21. — S. 7), навіть автор біографії Пьотра Бра-
ницького в «Польському біографічному словнику» цитував інший фрагмент інскрипції 
(Hejnosz W. Branicki z Branic Piotr Franciszek h. Korczak // PSB. — Kraków, 1936. —  
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T. 2. — S. 409); Kaczorowski B. Zabytki starego Lwowa. — Warszawa, 1990; Jedynak S. 
Lwów — na krawędzi nachylonej ku Zachodowi miasto obrzeżone smugą Wschodu // Akcent. 
Literatura i Sztuka. — 1990. — XI. — № 1–2 (39–40). — S. 134; Ruszczyc M. Dzieje rodu i 
fortuny Branickich. — Warszawa, 1991. — S. 12, nota bene: автор тієї монографії, хоч і 
покликається на o. Ґ. Тжесьнєвського, але, очевидно, не дочитав проповіді до кінця, 
оскільки не родина, а сам померлий наказав виставити надгробок у костелі кармелітів. 
Інскрипції також цитує Мар’ян Казімєж Моравський, але з багатьма змінами в тексті: 
Dwie rozmowy Stanisława Augusta z Ksawerym Branickim // Kwartalnik Historyczny. — 
(1910). — XXIV. — S. 121–162. Там уміщено також портрет П. Браницького, який, 
імовірно, є копією з львівського надгробку, що не зберігся. 

2 На образі відсутні крапки, які закінчують рядки. 
3 На образі правильно: «USPRAWIEDLIWIONYCH». 
4 На образі: «PRZYGARNIAĆ». 
5 На образі напис більш правильний: «Z TYCH LICZBY IESTEM PANIE, 

NIEPOZWÓLŻE ŁUPU», слово «PANIE» передане дещо вищим ступенем письма, аніж 
інші слова. Також кома після цього слова адекватно передає зміст. 

6 На образі: «MEY». 
7 На образі правильно: «IĄ». 
8 Відсутність окремих літер зазначено квадратними дужками. 
9 На образі: «WRAZ». 
10 На образі: «SPRZYIAŁO». 
11 Датування було виконано неохайно, без зазначення дати, a назва місяця являє 

собою незрозумілі знаки, наближені до літери «F».  
12 Пьотр Браницький був кавалером ордена Білого Орла. 
13 Проповіді були видрукувані у Львові в друкарні I. Філіповича Його Королівської 

Mосці секретаря та привілейованого типографа, титульна сторінка і с. 13. Екземпляри 
збережені в Національній бібліотеці, Оссолінеумі та Бібліотеці князів Чарторийських.  

14 «Земля сумує, мліє; Ливан, засоромлений, в’яне; Шарон став, як пустиня; Башан, 
Кармель гублять листя»: Старий Заповіт. Книга Ісаї, 33, 9 // Святе письмо Старого і 
Нового Завіту мовою русько-українською. — Відень, 1903 (Видання британського това-
риства, передрук П. Куліша, І. Нечуя-Левицького, І. Пулюя). 

15 Його син — Францішек Ксаверій. 
16 Священик спочатку наводить поховання в місці спочинку пращурів та порівнює 

його з похованням, описаним у Святому Письмі, у Книзі Буття, де згадується поховання 
Патріарха Юзефа (Sepelite me cum Patribus meis). 

17 Спочатку називає її Лігензіна, a потім Лігензянка. Вона була дружиною або 
донькою холмського каштеляна (1699–1704) Станіслава Казімєжа Mінор-Лізензи, кот-
рий помер перед 27 жовтня 1709 р. (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku / 
Spisy, red. A. Gąsiorowski. — Wrocław i in., 1985–1994. — Т. 3. — Z. 2, № 1114), або, 
мабуть, ідентичного зі згаданим С. Уруським Казімєжем Станіславом, дідичем Дольчі, 
який підписав eлекцію 1669 р. зі сандомирським воєводством, суддею-депутатом зі 
сандомирського воєводства 1678 р., чєхановським чесником 1679 р., краківським під-
воєводою 1684 р., королівським підполковником i заторським хорунжим 1690 р., одру-
женим з Aнною з Вєльокурів (Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. — Warszawa, 
1904–1931. — T. 9. — S. 47). 

18 Niesiecki K. Korona polska. — Lipsk, 1839. — T. 4. — S. 406. 
19 Коронним підкоморієм у 1688–1702 рр. був Казімєж Людвік Бєлінський герба 

Юноша (Urzędnicy… — T. 10. — № 715). 
20 Duńczewski S.J. Herbarz wielu domów Korony Polskiej y W. X. Litewskiego dla 

niezupełnego opisania, albo opuszczenia, y wielu odmienności nieprzyzwoitych, za dawnych y 
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pozniejszych autorów, herby z rodowitością wyrazaiących, nie mało dotąt ukrzywdzonych, 
zebraniem wielu familii we dwa tomy, częściami rzeczone. — Kraków, 1757. — T. 2. —  
S. 388. 

21 Boniecki A. Herbarz polski. — Warszawa, 1899–1913. — Т. 2. — S. 107. 
22 Urzędnicy… — Т. 3. — Z. 2, № 634.  
23 Konopczyński W. Dzieje Polski nowożytnej. — S. 280 (посилання 31) згадує Вацлава 

Іскру, поручника гусарської хоругви Людвіка Казімєжа Бєлінського, i окремо Міхала 
Іскру, буського стольника. Додамо, що в списку, уміщеному в «Urzędnicy…», Міхала 
немає. 

24 Boniecki A. Op. cit. — T. 2. 
25 Pułaski K. Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. — Brody, 

1911. — Т. 1. — S. 17. 
26 Boniecki A. Op. cit. — Т. 11. — S. 263–274. 
27 Urzędnicy… — T. 3. — Z. 2, № 1114. 
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архієпископ Вацлав Ієронім Сєраковський та кілька князів імперії — росіян та поляків: 
Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego 1705–2008 / Оprac. M. Męclewska. — [Warszawa, 
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Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie» (далі — AGZ). — Lwów, 1884. —  
Т. 10. — S. 424 подано помилкову дату — 1653 р.  

36 Ibid. — S. 425. 
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Sobieskich niegdy od [...] Jakoba krolewica polskiego erygowany a teraz [...] imieniem [...] 
Xiążąt Ichmościow Korybuthow, Radziwiłłow przy doroczney elekcyi, [...] na zaszczyt 
wiekom potomnym wystawiony w zułkiewskiey kollegiacie roku [...] 1751 dnia 30 maja. — 
Lwów, 1752; Estreicher K. Bibliografia polska. — Т. 9 (20). — Cz. 3: Stólecie XV–XVIII w 
układzie abecadłowym. — S. 193. 

38 Staszewski J. August III Sas. — Wrocław 1989. — S. 88–89. 
39 Kitowicz J. Pamiętniki, czyli Historia polska / Wyd. P. Matuszewska, komentarz  

Z. Lewinówna. — Warszawa, 2005. — S. 378. 
40 Це також чітко підтверджує багаторазове наведене казання o. Ґ. Tжесьнєвського. 
41 Про нього: Boniecki А. Op. cit. — Т. 2. — S. 106, a також: Urzędnicy… — Т. 4. —  

Z. 4, № 243, але А. Бонєцький не знає про його доньку, дружину Вєсьоловського. 
42 Напевно, та інформація стосувалася Софії Тарновської, доньки краківського каш-

теляна Яна Амора молодшого (пом. 1500), дружини Фелікса Лігензи, краківського 
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Woysk Koronnych Regimentarz Generalny. Kołomyiski. Leżański, Sniatyński &c. Starosta. Po 
odprawioney życia tego Woynie przysłużywszy sie dobrze Bogu, Kościołowi, y Oyczyźnie z 
Swiętym Stanisławem Szczepanowskim Biskupem Krakowskim, Patronem swoim, ktorego w 
życiu doskonale naśladował; w Poczet Wybranych pod ieden z Nim Znak Zaciągniony 
Kazaniem Pogrzebowym. Na konkluzyi Pogrzebu w Wigilią tegoż Patrona S. Dnia 7. Maia 
Roku Pańskiego 1760. w Zbarazu mianym Ukazany. Przez X. Wenantego Tyszkowskiego 
Zakonu S. Franciszka Regularney Obserwancyi, Ex Prowincyała Prowincyi Ruskiey, całego 
Zakonu Deffinitora Generalnego. We Lwowie, w Drukarni Akademickiey Jego Krolewskiey 
Mći Societatis Jesu (1760), fol., k. tyt. i k. 27 nlb. (Estreicher К. Op. cit. — Т. 31. — S. 498). 




