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тичному порядку» всього нагромадженого в публікаціях актового ма
теріалу у вигляді дипломаторія актів. Історик не може знати актів, 
надрукованих у журналах, окремих творах, у працях вчених комісій у 
різних губерніях.

По-друге, В. О. Ключевсьюий 'наполягав на необхідності розпочати 
вивчення актового матеріалу -з точки зору дипломатики. В. О. Ключем- 
ський зауважує, що «різні роди актів мають свою побудову, свою техні
ку, свої умовні прийоми, тобто свої формули, як і свій спеціальний юри
дичний (господарський), економічний зміст. Тому другим спеціальним 
завданням нашої критики я вважаю вивчення техніки і спеціального 
значення різного роду актів, тобто вивчення того, якого роду матеріал 
можна витягти з тих чи інших актів» *.

Правильно сформульовані В. О. Ключевським завдання вивчення 
актового матеріалу почали здійснюватись у буржуазній історіографії 
тільки в XX ст. Але дипломаторій актів, на якому наполягав^ після 
В. О. Ключевського акад. Н. П. Лихачов, так і не був складений, хоча 
спроби були зроблені Терещенком і акад. Куніком. Але їх дипломато
рій актів застряв на коректорському екземплярі і в світ не вийшов.

Друге завдання, яке поставив В. О. Ключевський, в XX ст. розв’я
зувалось більш успішно С. Шумаковим і особливо акад. А. С. Лаппо- 
Данилевським та його школою. Остаточне розв’язання завдань всебіч
ного вивчення актів з точки зору дипломатики на основі марксистсько- 
ленінської методології належить радянським історикам, таким як 
Л. В. Черепній, М. М. Тихомиров, С. Н. Валка та ін.

Значення побіжного опрацювання питань дипломатики в працях 
В. О. Ключевського полягає в тому, що він одним з перших у розвит
ку буржуазної дипломатики запропонував по суті вірну методику ви
вчення актів в їх історичному розвитку, намагався викрити своєрідність 
структурного складу актів, відзначив труднощі вивчення структури ак
тів і правильно сформулював завдання вивчення актового матеріалу, 
які стоять перед історичною наукою.

А. О. ВВЕДЕНСЬКИИ

СТАН І ЗАВДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СФРАГІСТИКИ

Дослідження сфрагістики на Україні розпочалося в перших деся
тиріччях XIX ст. в результаті зацікавлення історичною старовиною. 
Відбувалося це паралельно з розвитком допоміжних історичних дис
циплін в Росії. В 1838 р. в Одесі була надрукована іневелика робота 
тверського архіепіскопа Гавриїла «Историческая записка о Пустын
но-Николаевском Самарском монастыре». В н і й  опубліковано рисунок 
печатки Самарської еаланки Запорозького війська. Цю публікацію мож
на вважати першим паростком досліджень сфрагістики на Україні.^

Публікацію запорозьких печаток продовжив А. Скальковський у 
своїй книжці «История Новой Сечи или последнего Коша Запорожско
го» (Одеса, 1841 р., друге видання, 1846 р .), де репродуковано рисун
ком печатки Низового Запорозького війська та чотирьох його паланок, 
печатку кошового бушкальських козаків і печатки Чорноморського та 
Дунайського віійська.

В «Памятниках, издаваемых Временною Комиссиею для разборя 
древних актов» (т. 2, Київ, 1846 р.) знаходимо знімки печаток геть-

1 «Конспект», ар к. 79—80.
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маїні'в Запорозького війська. Відомий дослідник старовини О. Лазарев- 
ський в «Черниговских губернских ведомостях» (1855 р., № 4; 1858 р.. 
№ 9) вмістив дві статті під назвою «Сфрагистическая заметка». В ро
боті Г. Милорадовича «Материалы для истории Южной Руси» (Черні
гів, 1858 р.) репродуковано 18 печаток Запорозького війська.

Питання української сфрагістики знайшли своє висвітлення також 
у статтях російських дослідників А. Уварова «Печать Войска Малорос
сийского» («Записки Археологического общества», т. З, 1851 р.) та 
П. Іванова «Сборник снимков с древних печатей, приложенных к гра
мотам и другим юридическим актам, хранящимся в Московском архиве 
Министерства юстиции» (Москва, 1858 р.).

Вивчення запорозьких печаток і в наступні десятиріччя залишалося 
головним предметом сфрагістичних досліджень на Україні. Описи або 
репродукції печаток зустрічаються в деяких археографічних публіка
ціях: в «Актах, относящихся к истории Южной и Западной России» 
(тт. 3 та 10), в «Реестрах Войска Запорожского» (1874 р .), в «Архиве 
Стороженков» та ін. В роботі А. Барсукова «Правительственныя печати 
в Малороссии от времени Стефана Батория до Екатерины II» («Киев
ская старина», 1887 р., кн. 9) описані печатки Малоросійської коле
гії, а в замітці О. Лазаревського— «Универсал гетмана Гавриила Крут- 
невича 1603 года» («Киевская старина», 1898, кн. I) — одна з найдав
ніших запорозьких печаток. Дані про перші печатки Запорозького вій
ська зібрав М. Грушевсыки'й в «Історії України — Русі», т. 7, 1909 р.

В 1912 р. вийшла в світ робота Марії Слабченко «Материалы по 
малорусской сфрагистике» (Одеса, 16 стор.), в якій дано стислий огляд 
літератури української сфрагістики та опис печаток козацьких старшин, 
гетьманських і запорозьких печаток. Недоліком публікації була відсут
ність ілюстрацій до тексту.

У статті В. Модзалевського та Г. Нарбута («Наше минуле», 1918 р„ 
№ 1) вміщено нові матеріали про запорозькі печатки XVII ст. В моїх 
роботах «З козацької сфрагістики» («Записки Наукового товариства 
ім. Шевченка», т. 123-124, 1918 р.) та «З пограничної українсько-ро
сійської переписки» (там же, т. 150, 1928 р.) дано опис і репродукції 
ряду печаток Запорозького війська та деяких козацьких старшин. В 
роботі Михайла Слабченка «Запорозькі печатки XVII в.» («Записки 
Історично-філологічного відділу ВУАН», кн. 19, 1928 р.) описано ЗО 
печаток січової старшини, на жаль, без репродукцій. Б. Барвінський 
дав сфрагістичне дослідження під назвою «Причинки до польсько-ук- 
раїїнської геральдики та сфрагістики» («Затиски Наукового товари
ства ім. Шевченка», т. 138— 140, 1925 р.).

Українські дослідники пізно звернули увагу на печатки іміст. Тільки 
в 1906 р. з ’явилася стаття П. А. Китицина «Печати городов 3-х мало- 
российских казачьих полков» («Труды Полтавской архивной комиссии», 
т. 2). Широкий матеріал про київські міські та цехові печатки дали: 
Д. Щербаківський («Реліквії старого київського самоврядування», збір
ник «Київ та його околиця в історії і пам’ятках», 1926 р.), К. Антипо- 
вич («Київська міська печатка», «Ювілейний збірник в пошану 
ак. Д . Багалія», Київ, 1927 р.), М. Корнилович («Печатки 16 київських 
цехів XIX в. і характер символіки на них», «Ювілейний збірник на по
шану М. С. Грушевському», Київ, 1928 р .). Міська переяславська пе
чатка опублікована в книжці «Переяслав-Хмельницкий и его истори
ческие памятники», Київ, 1954 р. У публікації «Юбилейное издание в 
память 300-летнего основания Львовского Ставропигийского братства» 
(Львів, 1886 р.) репродуковано печатку цього ж  братства з XVI ст. Пе
чатки міста Львова та львівських цехів XIV — XVIII ст. описані й част-
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ко»во опубліковані в роботах польських дослідників В. Лозінського, 
Л. Харевічової, К. Соханєвича, а печатки інших західноукраїнських 
міст — в роботах В. Віттига, А. Хмеля та ін .1

Майже не було досліджень про печатки адміністративних окру
гів, і з робіт, що торкаються цієї теми, можна назвати лише статтю 
Л. «Земская печать» («Земский сборник Черниговской губернии», 
1883 р.) та матеріали польського дослідника А. Х м еля2.

В другій половині XIX ст. в Росії розвинулося дослідження пе
чаток періоду стародавньої Русі. Основні матеріали було опублікова- 
но у фундаментальних роботах Н. Кондакова «Русские клады», 1896 р., 
К. Толстого і Н. Кондакова «Русския древности в памятниках искус
ства», т. 5, 1897 р., в «Трудах» археологічних з ’їздів та в окремих мо
нографіях. Спеціальні сфрагістичні роботи дали А. Орешников—«Ма
териалы по русской сфрагистике» (Москва, 1903 р.) та Н. Лихачов 
«Материалы для истории византийской и русской сфрагистики» (вип.
I — 2, Ленінград, 1928 р.).

Історики України внесли свій вклад у розробку цього періоду. 
В «Трудах» третього археологічного з ’їзду 1878 р. була надрукована 
стаття О. Люценка «О древней свинцовой печати с надписью «от Ра- 
тибора». К. Болсуновський опублікував матеріали «Сфрагистические 
и геральдические памятники Юго-западного края», вип. 1 — 3, Київ, 
1899— 1914 рр. та кілька статей і заміток з цього питання у різних 
журналах. Деякі матеріали вміщено в книзі Б. та В. Ханенків «Древ
ности Приднепровья» (т. V, 1902 р .). Професор Петербурзького уні
верситету А. Лашю-Даїнилевський дав широку монографію «Печати 
последних галичско-владимирских князей и их советников» у збірни
ку «Болеслав-Юрий II, князь всей Малой Руси» (СПБ, 1907 р.). 
Професор Київської духовної академії М. Петров зробив огляд «Южно- 
русския металлическия вислыя печати дотатарского периода» («Чте- 
ния в Церковно-археологическом обществе при Киевской духовной 
Академии», вип. II, 1913 р.). Про сфрагістичні пам’ятки з археологіч
них розкопок в Галичині говориться в статтях М. Грушевського: «Мо- 
лотовське срібло» («Записки Наукового товариства ім. Шевченка», 
т. 25), «Печатка з Ступниці під Самбором» (там же, т. 31 — 32), «Зве
нигород галицький» (там ж е), «Печатни з околиць Галича» (там же, 
т. 38). Декілька статей про печатки галицько-волинських князів та 
бояр дав Б. Барвінський у збірці «Історичні причинки» (вип. І, Жовква, 
1908 р.) та в польських геральдичних публікаціях. Про сфрагістичні 
знахідки в західних областях УРСР за останній період інформує О. Ра- 
тич в своїй праці «Древньоруські археологічні (пам’ятки на території 
західних областей УРСР» (Київ, 1957 р.).

Багато літератури присвячено свинцевим іпломбаїм із Дорогичина 
над Західним Бугом, колишнього міста Галицько-Волинського князів
ства. Дослідження цих інтересних пам’яток давньої торгівлі розпочав 
К. Тишкевич статтею «Свинцовые оттиски, найденные в реке Запад
ном Буге близь г. Дрогич'ина» («Древности. Труды Московского архео
логического общества», т. I, 1865 р.). Далі було опубліковано роботи:

1 Ł o z i ń s k i  W 1., P atrycjat i m ieszczaństwo lw ow skie w XYI i X Y II w ieku,
2 w yd ., Lwów, 1892; C h a r e w i c z o w a  L ., Lwowskie organizacje zaw odowe za 
czasów P olski przedrozbiorowej, Lwów, 1929; S o c h a n i e w i c z K - ,  Herb m iasta  
Lwowa, Lwów, 1933; W i t t y g W ., Pieczęcie m iast dawnej P o lsk i, 1— 2, W arszawa, 
1905, 1907; C h m i e l  A ., M aterjały sfragistyczne, «W iadomości num izm atyczno- 
archeologiczne», 1909. 4 .

2 C h m i e 1 A . , P ieczęcie ziem skie i trybunału koronnego w P olsce, «Wiadomości 
num izm atyczno-archeologiczne», 1897, 1902, 1904.
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Н. П. Авенаріуса, «Дрогичин надбужский и его древности» («Мате
риалы по археологии России», вип. 4, 1890 р.); його ж «Несколько 
слов о дрогичинских пломбах» («Записки Русского археологического 
общества», т. 6, 1892 р.); його ж  «Еще 'несколько слов о дрогичинских 
пломбах» («Труды 9 археологического съезда», 1895 р.); Н. А. Леопар
дова, «Набросок о дрогичинских пломбах» (Київ, 1890 р.); I. В. Лучи* 
цького, «По поводу дрогичинских древностей» («Чтения в Историческом 
обществе Нестора Летописца», т. 6, 1892 р.); К. В. Болсуновського, 
«Дрогичинския пломбы» (Київ, 1894 р.), його ж «Свинцовые пластинки 
(пломбы) с условными знаками церковных 'праздников» (Москва, 
1899 р.), а також його статті польською мовою. Про дорогичинські 
пластинки опублікували нові роботи польські дослідники К. Мусяно- 
вич та Т. Лєвіцький

Як показує наш огляд, дослідження сфрагістичних пам’ятників 
України розгорнулися досить широко і охопили ряд цікавих питань, 
Разом з тим слід підкреслити, що дотеперішні роботи не проводилися 
систематично.

Найкраще досліджена була Київська Русь і період роздрібнення 
завдяки співпраці російських і українських учених.

Більш-менш повну інвентаризацію свинцевих печаток цього періо
ду дали останні роботи Н. Лихачова. Але вони мали характер збірки 
матеріалів, в них було недосить узагальнень, сфрагістичні пам’ят
ки не були зв’язані з соціально-економічними відносинами того часу. 
Залишився невирішеним ряд окремих питань. Малу кількість печаток 
ідентифіковано і зв’язано з особами, відомими з історичних джерел: 
наприклад, до цього часу залишається нез’ясованою печатка з напи
сом «Дьнеслоїво», -варіанти якої зустрічаються в археологічних зна
хідках Києва, Переяслава, Галича, Белза, Дорогичина, Новгорода. 
Щ е потребує перевірки справа дорогичинських пломб. Д о  цього часу 
не вирішено питання, котрі з княжих печаток мали характер офіцій
них печаток Київської держави.

Майже ніякого матеріалу немає з періоду входження українських 
земель до Литовського великого князівства, коли ще відчувались без
посередні традиції політичної та культурної спадщини Київської Русі.

В архівах збереглися багаті сфрагістичні матеріали XV — XVIII ст., 
але, на жаль, вони до цього часу майже не використані. Публікація 
печаток деяких міст і цехів показує, яке важливе значення мають ці 
пам’ятки для дослідження соціальних відносин міського населення, 
цехового виробництва, міського самоврядування та ін. Д о цього часу 
не виявлено печаток сіл, хоч вони існували (між іншим, в Галичині).

Необхідно дослідити печатки адміністративних та судових округів 
XV — XVIII ст.: воєводств і земель, гродських і земських судів та ін. 
Герби цих округів інколи свідчать про стародавнє їх походження.

Для історії культури значний інтерес мають печатки братств та 
монастирів, які інколи були осередками культурного життя. Заслугову
ють уваги також печатки давніх шкіл.

Як уж е вище відмічено, історики України приділяли особливу ува
гу сфрагістиці Запорозького війська. Але ці дослідження ще далеко 
не закінчені. Так, не виявлено першу печатку війська з кінця XVI ст. 
та ще не опубліковано «національну печать» Кирила Розумовського,

1 K. M u s i a n o w i c z ,  W czesnośredniowieczny ośrodek handlow y w Drohi
czyn ie, «W iadomości archeologiczne», t. 24, 1957; T. L e w i c k i ,  Znaczenie hand
lowe Drohiczyna nad Bugiem i zagadkowe plom by ołow iane, «Kwartalnik kultury 
m aterjalnej», t .4 , 1956.
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що відзначається великими розмірами. Не розшукано печаток коза
цьких іполків і сотень, мало опубліковано .печаток січових паланок та пе
чаток Дунайського —  Чорноморського військ. Дослідження цих релік
вій запорозького самоврядування може дати багатий матеріал для 
з ’ясування соціально-політичної боротьби, яка проходила в козацтві.

Давні дворянські дослідники приділяли багато уваги печаткам 
аристократичних родів — бояр, шляхти, дворян. Сьогодні ця галузь 
сфрагістики має обмежене значення — для вияснення деяких окремих 
питань. Так, старі боярські та шляхетські печатки можуть дати ма
теріал для дослідження походження панівних класів. Печатки коза
цької старшини з ^гербами», які видумували собі козакн-багатії, що шу
кали шляхетства, показують, як серед козацтва виростали «нові 
пани».

Сфрагістика займає важливе місце серед допоміжних дисциплін 
історії. Вона постачає матеріал для дипломатики, геральдики, генеа
логії, палеографії.

Печатки мають окреме значення для історії ремесла: вони є за 
лишками виробництва давніх ливарників, ювелірів, граверів. Зобра
ження на печатках служать одним з джерел для вивчення історії куль
тури та мистецтва. Часто вони відбивають характерні побутові риси 
різних епох, дають уявлення про давній одяг, зброю, архітектуру, 
предмети щоденного вжитку, ремісничий інструмент (на цехових пе
чатках) та ін. Деякі печатки є справжніми творами мистецтва, що ви
йшли з рук видатних художників.

Сфрагістичні пам’ятки дають матеріал, головним чином, для до
сліджень періоду феодалізму. Але вони допомагають також дослідни
кам пізніших періодів — капіталізму та соціалізму. Для вивчення 
культурного руху в XIX і на початку XX ст. особливим джерелом е 
печатки бібліотек, освітніх товариств, клубів, книгарень, студент
ських об’єднань та ін. Печатка, відбита на книжці якоїсь бібліо
теки, коли не лишилося ніяких інших слідів, буває єдиним свідком її 
існування. Великий інтерес мають печатки таких нелегальних, підпіль
них об’єднань, як робітничі товариства, прогресивні партії, революцій* 
ні групи та багато ін. Д уж е цікаво було б зібрати й дослідити печатки 
революційних об’єднань на Україні в дожовтневий період та в перші 
роки після Жовтневої революції, печатки різних місцевих груп КП Ук
раїни, КПЗУ та ін.

За  останні два десятиріччя сфрагістика мало цікавила істориків, і 
перед майбутніми дослідниками цієї галузі історичних допоміжних 
дисциплін стоїть ще багато невирішених завдань. Необхідно скласти 
повну 'бібліографію сфрагістики, тобто спиоки всіх публікацій, в яких 
були вміщені або описані печатки. В архівах, рукописних відділах 
бібліотек та ін. потрібно провести систематичну інвентаризацію та 
фотографування печаток з найдавнішого часу до радянського періо
ду включмо, а також підготувати сфрагістичні публікації з  різних 
періодів та скласти план видання повного корпусу сфрагістичних па
м’яток України, залучивши до цієї роботи не тільки істориків, а й дія
чів мистецтва.

І. П. КРИП’ЯКЕВИЧ


