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НАЩАДКИ ВОЄВОДИ СВЕНЕЛЬДА В ПОЛЬЩІ1 

 

І. Воєвода та його герб. 

Поштовхом до вивчення задекларованої у заголовку теми стала 

фундаментальна монографія Юрія Диби “Батьківщина святого Володимира», а 

саме той її розділ, в якому автор встановив найдавніший український герб. 

Йдеться про емблему волинського роду Киселів. Його засновником, як з’ясував 

дослідник, став варяг Свенельд / Свѣнельд2. Виникнення родового гербу, який 

отримав назву «Swiętoldycz» від перекрученого імені протопласти, було суто 

місцевою традицією. Адже «скандинавской культуре довикингского и 

викингского времени не свойствен сам принцип владельческих знаков, которые 

появляются в форме руноподобных тамг не ранее ХІІ в.»3. 

Свенельд служив воєводою у князя Ігоря, княгині Ольги, князів Святослава 

та його сина Ярополка4. При цих правителях він посідав виняткове положення, 

завдяки якому зміг значно збагатитися, зокрема, тримаючи землю уличів та 

данину із деревлян. Вої Свенельда були заможнішими аніж воїни самого князя 

Ігоря, через що виник конфлікт і князя убили деревляни. Внаслідок маєткових 

непорозумінь згодом загинув і син воєводи Лют, що привело до протистояння 

між князями Ярополком та Олегом Святославовичами. Останній із братів тоді 

                                                           
1 Відмінність цієї редакції від попередньої полягає в тому, що тут додана інформація про 

трискеліон та монограми апостола Петра. 
2 Диба Ю. Батьківщина святого Володимира. Волинська земля у подіях Х століття. – С.64-79. 

На жаль, не мав можливості ознайомитись із багатьма необхідними для цього дослідження 

роботами польських вчених, відсутніми у львівських бібліотеках та інтернеті. 
3 Мельникова Е.А. К вопросу о происхождении знаков Рюриковичей // Древнейшие государства 

Восточной Европы. 2005. – Москва, 2008. – С.240. 
4 Артамонов М.И. Воевода Свенельд // Культура Древней Руси. – Москва,1966. – С.30-35; Поппэ А.В. 
Родословная Мстиши Свенельдича // Летописи и хроники 1973. – Москва, 1974. – С.64-91. Киселева 
Г.Н. Киевский воевода Свенельд // Вопросы истории. – Москва, 2006. – N8. – С.153-156. 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kazimierz+Jasi%C5%84ski%22
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kazimierz+Jasi%C5%84ski%22
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помер. Вочевидь, після цієї трагедії Свенельд та його діти, з них знаємо ще сина 

Мстишу5, полишили Русь. 

Є спроба вивести ім’я Свенельд від слова sven / швед і тлумачити його як 

«Старий швед»6. Натомість, як покаже ця розвідка, його основу творило 

скандинавське «svan» – «лебідь». Від нього походить досить популярне серед 

данських королів ім’я Sweno7. 

Юрій Диба розшифрував первісний варіант гербу Киселів як увінчаний 

хрестом рунічний знак «Yr» ( ). Первісний знак вимовлявся як літера «R»8. 

Свого часу Францішек Пєкосінський висунув гіпотезу про те, що 

найдавніші знаки польської шляхти, від ІХ ст., були «форматовані зі 

скандинавських рун», найчастіше від руни «Yr» (три з’єднані тички, середня – 

довга) ( ) та «Tyr» ( ) (звернена вгору стріла без оперення)9. Історик 

дотримувався думки про вторинність нашої геральдики стосовно польської: 

«heraldyka ruska, która jest rodzoną siostrą heraldyki polskiej i w niej swoje żródło 

czerpie»10. Однак, варяги не відіграли значної ролі в історії Польщі. Натомість 

вони домінували у економічному та політичному житті наших земель від ІХ ст., 

власне вони стали засновниками правлячої династії (князь Олег, його донька 

Ольга, князь Ігор). Насправді саме адаптовані в Русі скандинавські руни стали 

основами для багатьох польських гербів, що засвідчують результати цього 

дослідження. 

Отож, найдавніша збережена печатка з гербом Киселів датується 1538-м 

роком11, і зображує три з’єднані вгорі тички, увінчані хрестом. 

                                                           
5 Йому, можливо, належало село Мстишів біля Луцька (Поппэ А. Родословная. – С.83). Сам Анджей 

Поппе не вбачає підстав пов’язувати це село з сином Свенельда. 
6 Киселева Г. Киевский воевода. – С.154. 
7 Fridberg M. Ród Łabędziów w wiekach średnich // Rocznik Towarzystwa heraldycznego we Lwowie. – T.7. 

– R. 1924-1925. – Kraków, 1926. – S.14. 
8 Диба Ю. Батьківщина. – С.76 
9 Piekosiński F. Rycerstwo polskie wieków średnich. – Kraków, 1896. – T. 2. – S.25-52, 122-127, 137-141; 

Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. – Kraków, 1899. – S.347-350, 385-387. 
10 Piekosiński F. Heraldyka. – S.405. 
11 Диба Ю. Батьківщина. – С.73; Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa, 1907. – T.10. – S.93. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tyr
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Печатка Тихона Киселя 1538 р. 

З цим знаком, судячи зі схожих елементів, правдоподібно, пов’язані герби 

підлитовської Білорусі та України «Путята»12 (сучасником літописного Добрині 

був якийсь Путята, з яким той, вочевидь породичався13), «Любич», «Комар» і 

«Пипка»14. 

                                            

  Герб «Путята»                   Герб «Любич»                    Герб «Комар»               Герб «Пипка» 

Згодом Киселі вже не розуміли первісного значення свого родового знаку, 

хоч, очевидно, пам’ятали про якесь його пов’язання з варягами. Так, на печатці 

Олексадра 1595 р.15 три тички нагадують вже елементи трискеліону 

(«триніжжя»). Він був поширений в середньовіччі серед кельтів та на Півночі 

Європи, зокрема, у скандинавів. Із Ґарадіщя біля пізнішого Новґарада походить 

такий сакральний знак, виготовлений якимсь варягом на моржевому бивні в І 

пол. Х століття16. Перед 1109 роком датується аналогічний трискеліон, 

вишкрябаний на стіні новґарадського Софійського собору17. 

У ХVІІ ст. герб Киселів трансформувався у військовий намет із хрестом на 

горі18. Його геральдичний щит увінчаний трьома цегляними вежами, що на 

                                                           
12 Kojalowicz W. Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego... – Kraków, 1897. – S.91, 90. 
13 Диба Ю. Батьківщина. – С.90-95, 321-323. 
14 Kojalowicz W. Herbarz. – S.159, 146, 147. 
15 Диба Ю. Батьківщина. – С.73. 
16 Гиря Е. Ю. Гравировка на клыке моржа из Рюрикова городища: сравнительный 

трасологический анализ // Предметы вооружения и искусства из кости в древних культурах 

Северной Евразии (технологический и функциональный аспекты): Замятнинский сборник. – 

С.-Петербург, 2011. – Вып. 2. – С.228. 
17 https://www.youtube.com/watch?time_continue=3769&v=Zf4FYwyYVnE    102 хвилина 
18 Диба Ю. Батьківщина. – С.72, 74. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3769&v=Zf4FYwyYVnE
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перший погляд можна тлумачити як графічне відображення родової легенди про 

оборону міста («білгородський кисіль»). Однак вежі більше нагадують «Тризуб», 

у вигляді литовського гербу «Ґедимінові стовпи» / «Колюмни». Таке 

припущення підтверджує печатка Григорія Киселя на документі 1576 р., де 

гербовий щит завершується стилізованою трипелюстковою лілією. 

                                                  

    Печатка Олександра                           Герб Киселів                                   Печатка Григорія  

      Киселя 1595 р.                            із "Патерикона" 1635 р.                           Киселя 1576 р.                  

Аналогічне поєднання бачимо і на свинцевій торговій пломбі ХІІ-ХІІІ ст., 

виявленій у Володимирі-Волинському19, тобто, поблизу маєтностей Киселів. На 

одній її стороні відтиснено модифікований варіант родового гербу (крайні тички 

замінені дужками), на другій – фрагмент «Двозуба», себто різновиду 

династичного гербу Рюриковичів20. Тобто, крім власне родового знаку у деяких 

варіантах гербу «Swiętoldycz» був присутній і трансформований «Тризуб». 

 

Свинцева пломба 

 

 

 

 

                                                           
19 У зв’язку з гербом Киселів на пломбу звернув увагу Юрій Диба (Диба Ю. Батьківщина. – С.78).  
20 Молчанов А. А. Знаки Рюриковичей: итоги и проблемы изучения // Древнейшие государства 

Восточной Европы. 2005. – Москва, 2008. – С.252. – N14-16. 
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ІІ. Сілезькі Свенельдичі 

Юрій Диба віднайшов у польській геральдиці Сілезії аналогію до 

найдавнішого відомого варіанту гербу Киселів21. Як виявилося, вона пов’язана з 

родом воєводи Пьотра (Пьотрка) Влостовича (†1153), найбільшого сілезького 

можновладця22, власника вроцлавських островів та багатьох приміських сіл23, 

винятково щедрого благодійника для храмів та монастирів24. Воєвода розбагатів, 

зокрема, коли пограбував підступно захопленого ним кума, перемишльського 

князя: «Роуского кн҃зѧ лестью. Володарѧ. и оумоучивы и и имѣние его 

оусхыти»25.  

Від Пьотра виводять польський рід Дуніних (тобто данців), які уживали 

герб «Лебідь»26. На думку дослідників назва може свідчити, що прадинаст 

данець носив ім’я, похідне від назви цього птаха (староскандинавською svan / 

sven)27. Окремі історики вбачають в Дуніних давній сілезький рід 

скандинавського походження28. 

Воєвода Пьотр взяв за дружину якусь руську княжну Марію29. В його часи 

в роді культивувались імена наших видатних князів ще Х та ХІ ст. (Святослава 

та його сина Володимира). Донька Пьотра Агафія заманіфестувала свої руські 

корені кириличною формою власного імені в латиномовній інскрипції тимпану 

вроцлавського костелу30. 

                                                           
21 Диба Ю. Батьківщина. – С.77. 
22 Можливо прізвисько Влост пов’язане із словом «волость». Див. «Во́лость -ж., укр. во́лость, блр. 

волосць, др.-русск. волость "область, территория, государство, власть", ст.-слав. власть τυραννίς, 

ἐξουσία (Супр.), болг. власт "власть", сербохорв. вла̑ст, словен. lȃst, род. п. lastȋ "владение, 

собственность", чеш. vlast "родина", слвц. vlast' – то же, польск. wɫość...   Ср. лтш. vàlsts "государство", 

лит. valsčius "волость"; далее, к володе́ть... (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – 

Москва, 1986. – Т.1. – С.344). 
23 Friedberg M. Ród. – S.3-16, 73-78; Piekosiński F. Rycerstwo polskie wieków średnich. – Kraków , 1896. – 

T. 2. – S.228-244; Karwowski S. Piotr Włostowicz i Duninowie. – Poznań, 1914. 
24 Friedberg M. Ród. – S.87-94.  
25 Полное собрание русских летописей. – С.-Петербург, 1908. – Т.2. – Ствп.319.   
26 Piekosiński F. Heraldyka. – S.96-97; Szymanski J. Herby rycerstwa polskiego z XVI wieku. – Warszawa, 

2001. – S. 168-169.  
27 Piekosiński F. Rycerstwo. – T. 2. – S.243-244.  Можливо, скандинавське слово на позначення цього 

птаха дало назву сілезькому селу Zwentec / Świątniki (Friedberg M. Ród. – S. 20). 
28 Про скандинавів в околицях Вроцлава мова йде в недоступній для мене статті: Eistert K. Peter Wlast 

und die Ohlauer Blasiuskirche // Archiv für schlesische Kirchengeschichte. – 1955. – Bd.13. – S.1-16. 
29 Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква, 2006. – С.330, 358, 400.  
30 Cetwiński M. Rycerstwo śląskie do końca XIII w. – Wrocław, 1980. – S.141. 

https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_creator%3A%22Karwowski+Stanis%C5%82aw+%281848-1917%29%22
https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_title%3A%22Piotr+W%C5%82ostowicz+i+Duninowie%22
https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=plmet_placeOfPublishing%3A%22Pozna%C5%84%22
https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dcterms_issued%3A%221914%22
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Сілезький воєвода мав якісь політичні плани стосовно Руси. В 1147 р. він 

разом з краківським єпископом Матвієм написав листа до Бернарда 

Клервоського. Вони заохочували відомого французького проповідника, 

натхненника Другого хрестового походу та хрестового походу проти полабських 

слов’ян відвідати з відповідною місією Русь31. Формальним приводом для 

навернення руси вони виставляли поширення там єретичного богомильського 

вчення32. Декларована в сім’ї Влостовича «руськість», вочевидь, ґрунтувалась не 

так на одруженні з українкою, як на походженні його власних предків33.  

 

ІІІ. Роти 1208 року. 

Отож, Юрій Диба звернув увагу на знак в грамоті 1208 р., якою 

підтверджувались надання 1203 р. жіночому монастиреві в Тршебніці34. Замість 

підписів сілезького князя Генрика І Бородатого, гнєзненського архиєпископа 

Генрика, краківського біскупа Лаврентія та вроцлавської капітули тут 

намальовані т. зв. роти35. Аналогічний спосіб завірення документів характерний 

лише для папських булл і унікальний для польської дипломатики. Оригінальні 

роти являють собою два концентричні кола, між якими виписаний девіз папи, 

здебільшого вислів із Біблії, посередині – ім’я понтифіка36. Роти цієї грамоти 

побудовані за таким же принципом. 

                                                           
31 Щавелева Н.И. Польские латиноязычные средневековые источники. Тексты, перевод, комментарий. 

– Москва, 1990. – С. 157-170. 
32 Мицько І. Богомили в Україні та Литві// Сайт «Збруч». – Львів, 2016. – С.10 

https://zbruc.eu/node/57064 
33 На підставі відомих «руських» моментів в біографії Пьотра Влостовича про його походження з Русі 

говорили: Reiche F. Die Herkunft des Peter Wlast // Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens. – 

Breslau, 1926. – Bd.60. – S.127-132; Cetwiński M. Piotr Włostowic czy Piotr Rusin? // Śląski kwartalnik 

historyczny Sobótka. – 1974. – R.29. – S.429-443. З літератури знаю, що про таке походження йдеться і в 

недоступній мені праці: Kiersnowska T. Jeszcze o Piotrze Włostowicu i pochodzeniu rodu Łabędziów // 
Społeczeństwo Polski średniowiecznej. – Warszawa, 2001. – T.9. – S.55–64. 
34 Відома в двох оригінальних примірниках: Monumenta Poloniae Paleographica. Tabularum argumenta I-

XXVII / Edidit Stanisław Krzyżanowski. – Cracoviae, 1907. – Tabl.26; Monumenta Poloniae Paleographica. 

Tabularum argumenta XXVIII-LXVIII / Edidit Stanisław Krzyżanowski. – Cracoviae, 1910. – Tabl.41. 
35 Polaczkówna H. Roty przywileju Henryka Brodatego dla Trzebnicy z 1208 r. // Księga pamiątkowa ku czci 

Władyslawa Abrahama. – Lwów, 1930. – T.1. – S.430, 431. 
36 Див. рота на буллі 1136 р. папи Інокентія ІІ до гнєзненського архиєпископа (Monumenta. I-XXVII . – 

Tabl.2). 

javascript:submit22_1()
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Рота Генрика І Бородатого 

В центрі роти Генрика І Бородатого розташований герб, який являє собою 

хрест над півмісяцем. Саме від часів цього правителя такий знак (przepaska 

henrykowska) почали вміщати на крилах орла у гербі Сілезії.  

Францішек Пікосінський вбачав у цій фігурі трансформовану 

скандинавську руну «Тyr»37. На мою ж думку, герб має руське походження. 

Батько цього сілезького князя Болєслав І Високий від першого шлюбу з руською 

княжною Звениславою мав двох дітей, Ярослава та Ольгу. Їм сілезький 

правитель надав імена видатних правителів Руси Ярослава Мудрого та княгині 

Ольги, «праматери князів руських». Він же міг перейняти дещо видозмінений 

«Тризуб» Рюриковичів. Вже від нього, правдоподібно, успадкував герб Генрик І 

Бородатий, син від другого шлюбу. 

Власне герб св. Володимира, його нащадків та Руської / Київської держави 

відтворював якір, символ страченого 101 року в Херсонесі Таврійському папи 

римського Климентія. Був він “присный заступник стране русской”, тобто 

головним святим і покровителем Київської держави. 

 В Європі ще раніше, від ІХ ст. культ цього святого був поширений у 

Чехії38. Тому його котвиця присутня на денарах Олдржіха (1012-1033)39 та 

Бржетіслава І (1028-1034)40. 

                                                           
37 Piekosiński F. Rycerstwo. – T. 2. – S.31-38.  
38 Мицько І. Українсько-чеські зв’язки та історія Підгір’я Х – ХІ століть // П’яті «Ольжині читання». 

Пліснеськ. 7 травня 2010 року. – Львів, Броди, 2011. – С.69-71. 
39 František F. Nejstarší české mince (Díl 1. – České denáry do mincovní reformy Břetislava I ) . – Praha, 1970. 

– Il. 289. 
40 Ibidem. – Il. 302, 303. 
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Знак св. Климентія на денарах князя Олдржіха 

Якір,  трансформований у хрест над півмісяцем, є гербом Руської держави 

І половини ХІV ст. (охоплювала тоді всі українські землі)41. До слова, перехідну 

форму від якоря до хреста з півмісяцем ілюструє золота печатка кінця ХІІ ст. або 

І половини ХІІІ ст. якогось польського можновладця Святослава42 (це ім’я було 

поширене в той час серед нащадків Пьотра Влостовича). Однак, схожим на 

котвицю такий герб Української держави намальований в Каталонському атласі 

ще 1375 року43. 

                                             

Печатка Святослава    Прапор з гербом Руси 

(фрагмент Каталонського атласу 1375 р.) 

У центрі роти гнєзненського архиєпископа Генрика розміщена монограма 

«Henricus»44, основними елементами якої є розвернена вліво літера «Е» та літера 

«R». 

                                                           
41 Мицько І. Про походження гербу Волині // Старий Луцьк. – Луцьк, 2009. – Вип.5. – С.50-58; Ровенчак 
І.І. Львів на найдавніших географічних картах // Вісник геодезії та картографії. – Київ, 2013. – N2. – 

С.46, 48. 
42 Gloger Z. Encyklopedja staropolska ilustrowana. – Warszawa, 1903. – S.2-3. 
43 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Catalan_Atlas?uselang=ru#/media/File:Atles_catal%C3%A0

_(full_4,_ca000004).jpg 
44 Stróżyk P. Monogram z roty arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza z 1208 roku // Roczniki 

Historyczne. – 2011. – T.77. – S.169-181. 
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Рота архиєпископа Генрика 

Знак повторює монограму Пьотра Влостовича з його надгробку45 (тільки 

без хреста). Можливо, цей єрарх був поріднений із сілезького можновладцем. 

Існувала традиція про походження родини архиєпископа з Чехії46. В той же час 

збереглась згадка про перебування якийсь час Пьотра в Чехії, де «він залишив 

багато свідчень своє хоробрости та доблести»47. Герб архиєпископа – «Кєтліч» 

– являв собою з’єднані одними кінцями в центрі щита три канати / ланцюги48. За 

таким ж взором побудований герб чеських графів Пржіховстіх (Příchovští z 

Příchovic), який творять три лебедині голови49. В ньому графічно поєднано 

обидва символи роду Пьотра Влостовича – трьохтичкова скандинавська руна та 

назва роду Лебідь (про що згодом). Водночас схема обох гербів копіює  вже 

згадуваний трискеліон.  

                                     

Герб «Кєтліч»                         Герб Пржіховстіх                   Трискеліон із Ґарадіщя 

 

                                                           
45 На подібність знаків звернув увагу Станіслав Вілінський (Wiliński S. Nad monogramem Drzwi 

Gnieźnieńskich // Drzwi Gnieźnieńskie / Ed. M. Walicki. – Wrocław, 1956. – T.I. – S.122-123. За :Stróżyk 
P. Monogram z roty arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza z 1208 roku // Roczniki Historyczne. – 

2011. – T.77. – S.170-171). 
46 Niesiecki K. Herbarz Polski. – Lipsk, 1840. – T.5. – S.88-90. 
47 Pomniki dziejowe Polski. – Lwów, 1878. – T.3. – S.766; Friedberg M. Ród. – S.73-74. 
48 Від німецького слова eine Kettel = ланцюжок. 
49 Kolář M. Českomoravská heraldika. – Praha, 1902. – S.182. 
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В центрі роти Вроцлавського єпископа Лаврентія розміщена скорочена 

монограма Lav. 

 

Рота біскупа Лаврентія 

Напис роти капітули розпочинає латинський варіант псалму 132 :1 «Як то 

добре і як то гарно, коли брати живуть у згоді». Вздовж другого кола читається 

sigillum vratizlauiensis capituli magister  martinus. В центрі – ідентичне до гербу 

Свенельдичів зображення. 

 

Рота вроцлавської капітули 

Його тлумачать як trójkąt równoramienny, więc symból bóstwa, doskonałości, 

zakończony krzyżykiem50. Знак із роти схожий до символічного зображення храму 

на європейських монетах із кінця ІХ ст., в Чехії – від часів Болєслава І (929-989)51.  

                                                           
50 Polaczkówna H. Roty. – S.431. 
51 František F. Nejstarší české mince (Díl 1. – České denáry do mincovní reformy Břetislava I). – Praha, 1970. 

– Il.4. 



 

11 
 

 

Символічні зображення храмів на денарах Болєслава І 

При творенні цієї роти було використано, за що говорить напис, стара 

печатка вроцлавської капітули, бо її евентуальна на той час печатка з погруддям 

Іоанна Хрестителя привішена до цього ж привілею52. 

Францішек Пєкосінський встановив особу вроцлавського єпископа, герб 

якого був запозичений для емблеми (печатки) тамтешньої капітули. Це був 

владика Жирослав (1170-1198)53, за свідченням Яна Длугоша з роду та гербу 

«Роза»-«Порай»54. Геральдику вдалось пояснити таке протиріччя, віднайшовши 

варіант цього гербу, який уживала родина Хомінських.  В ньому на фоні рози 

розташовані дві стріли, одна з яких без наконечника55. Вони були Пєкосінським 

ідентифіковані як герб «Kościesza» та руна, ідентична наявній в роті капітули56.  

                                Герб родини Хомінських 

                                                           
52 Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków średnich: Сz. 1. Doba piastowska. – Kraków, 1899. – S.80-81; Три 

інші печатки документу також не ідентичні відповідним ротам – на них зображення людей. Згодом 

герб вроцлавської капітули творили 9 лілій. Він відомий за одним зі списків «Клейнотів» Яна Длугоша 

(1464–1480) (Piekosiński F. Heraldyka. – S.395). Не виключено, що тут лілія являє собою трасформовану 

руну.  
53 Piekosiński F. Rycerstwo. – T. 2. – S.290-291; Єпископ Жирослав завершив будівництво вроцлавського 

катедрального храму. 
54 Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis Opera omnia. – Cracoviae, 1887. – Vol.1. – P.457, 562. 

Друга назва роду і гербу виникла від імені брата св. Войцеха Порая, який емігрував з Чехії до Польщі. 
55 Kojałowicz W. Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego …. –  Kraków, 1897. – S.237. В чеській геральдиці 

зустрічаються окремо роза та дві звернені вгору стріли (Kolář M. Českomoravská heraldika. – S.191-192, 

182). 
56 Відсутність нижньої частини середньої тички можна пояснити трактуванням в той час цих фігур 

вже як стріл з оперенням. 

javascript:submit7_1()
javascript:submit18_1()
javascript:submit8_1()
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Гіпотезу польського геральдика підтверджують виявлені та опубліковані 

минулого року Ігорем Ситим герби зукраїнізованої гілки Дуніних-Лебедів57. 

Започаткував цей рід Єжи-Василь Дунін-Борковський (1640-1702), який був 

«найбагатшою та найвпливовішою людиною в Гетьманщині». На низці його 

офіційних печаток бачимо шаблю  та стрілу58. Вочевидь, під впливом 

змілітаризованого життя ХVІІ ст. було перетворено знак Свенельда на шаблю 

(ліквідувавши середню та ліву тички). Єжи-Василь приватно уживав і  «Лебедя». 

Можливо, на кахлі з його будинку присутній і герб Свенельда, стилізований під 

забрало шолому59. 

 

                                          

Печатка Є.-В. Дунін-Борковського 1670 р. 

 

Фрагмент кахлі з гербом Є.-В. Дунін-Борковського 

                                                           
57 Ситий І. Герб і печатка Борковських з Борківки // Скарбниця української культури. Збірник 

наукових праць. – Чернігів, 2016. – Вип.17. – С.26-29. – Вклейка з ілюстраціями гербів між с.26 і 27. 

Висловлюю подяку п. Ігорю Ситому за надані для публікації  ілюстрації. 
58 Ситий І. Герб. – С. 26, 27. – Іл.1, 141, 14. 
59 Там само. – Іл.11. Хрест тут розташований не вгорі, а внизу. Більше схожий на забрало цей 

фрагмент в гербі, опублікованому 1578 р. Б. Папроцьким (див. відповідну ілюстрацію). 
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Тобто, спершу рід вроцлавського біскупа та Дуніни уживали іншого герба.  

Однією його складовою частиною був знак Свенельда, другою – стріла. З 

останньої виник герб «Лис» (первісний варіант – звернена вгору стріла з однією 

чи двома горизонтальними рисками / хрестами60). Їх поєднання в одну фігуру 

бачимо у таких знаках двох різновидів «Лиса» як герб «Kęsztort»61 та варіанті N 

VII, де ще у клейноті присутній лебідь62. 

                    

Первісний вид "Лиса"               Герб «Kęsztort»                      Варіант "Лиса" 

Згаданий магістер Марцін, правдоподібно, уклав досліджувану грамоту, як 

і фундаційний акт цьому ж монастиреві 1203 р., де він фігурує як Martinus 

cancellarius et magister63. З інших джерел відомо, що він завідував канцелярією 

сілезького князя від 1189 року64.  

Марцін, вочевидь, був  і автором рот. Із такою формою завірення 

документів  він міг ознайомитись у  княжій чи церковних канцеляріях, де 

зберігались папські булли. Адже в грамоті девізи Генрика І та єпископа 

Лаврентія запозичені з рот пап Целестина ІІІ (1191-1198) та Александра ІІІ (1159-

1181)65. 

                                                           
60 Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis Opera. – P 565.  
61 Niesiecki K. Herbarz Polski. – Lipsk, 1841. – T. 6. – S.130. 
62 Orgelbrand S. Encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami. – Warszawa, 1901. – T. 9. – S.330. 
63 Haeusler W. Urkundensammlung zur geschichte des fu ̈rstenthums Oels, bis zum aussterben der Piastischen 

herzogslinie. – Breslau, 1883. – S.21. 
64 Polaczkówna H. Roty. – S.433-440. 
65 Ibidem. – S.449. 
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Монограму архиєпископа Генрика Марцін міг скопіювати з монограми 

Влостовича, яка напевно була на першому надгробку можновладця у 

вроцлавському костелі або на документах чи інскрипціях в храмах66.  

Готуючи привілей 1203 р. Марцін вивчав архів тршебніцького монастиря, 

де мусіли зберігатись документи сілезького воєводи. Адже Тршебніця з 

довколишніми селами колись належала цьому можновладцю67, на честь його 

небесного патрона в ній була зведена каплиця (пізніше перейшла до 

монастиря)68.  

В роді існувала традиція про переселення Пьотра з Данії (чому і його 

нащадки отримали прізвище Дуніни). Ніби тамтешній правитель убив рідного 

брата, багатства якого присвоїв собі батько Пьотра. Щоб отримати їх воєвода 

організував похід польського короля в Данію69.  

Цей сюжет схожий основними елементами до реалій життя Свенельда 

(багатство воєводи, загибель князя Олега під час конфлікту з братом Ярополком). 

Перенесенню дії до Данії сприяла, правдоподібно, історія, яка трапилась із 

тезкою і нащадком сілезького воєводи каштеляном любельським та радомським 

Пьотром Дуньчиком (†бл.1290). Останній, перебуваючи у Данії, брав участь у 

вбивстві брата короля Ерика І70. 

 

 

 

                                                           
66 У папській буллі 1155 р. згадані серед інших надань три села вроцлавської катедри ex dono comitis 

Wlaz (Moepert A. Zur ältesten Bistumskunde von 1155 // Archiv für schlessische  Kirchengeschchte. – 

Breslau, 1937. – T.2. – S.2, 30-31). 
67 Grodecki R. Książęcia włość trzebnicka na tle organizacya majątków książęcych w Polsce XII w. // 

Kwartalnik historyczny. – 1912. – R.26. – S.446-447; Haeusler W. Urkundensammlung. – S. 16, 17, 24, 25, 

26, 48, 49, 50, 55, 65, 69, 72. 
68 Ibidem. – S.21, 36, 37, 49, 64, 65. 
69 «Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях ХІ – ХІІІ вв. – Москва, 1987. – С.94-97, 217-219, 

107-108, 221. 
70 В інтернетній генеалогії роду Пьотра Влоста про нього говориться таке: Piotr "Duńczyk", ur. ok. 1210, 

1244 podczaszy mazowiecki, 1250 podczaszy sandomierski, 1255 podłowczy sandomierski, 1258 kasztelan 

lubelski, 1284 kasztelan radomski (być może: zm. ok 1290, przebywał w Danii gdzie brał udział w zabiciu 

Abla, brata Eryka I, 1278 podkomorzy sandomierski, 1284 kasztelan radomski, 1287 sędzia sandomierski) 

(http://www.genealogia.okiem.pl/dunin.htm). В доступній мені літературі не вдалось виявити наукову 

інформацію про цього діяча. 

http://www.genealogia.okiem.pl/dunin.htm
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ІV. Монограма сілезького воєводи 

Герб власне Пьотра Влостовича невідомий. Лише монограму можновладця 

з новозбудованого у середині ХІV ст. надгробку71 свого часу скопіював історик 

Ян Длугош (†1480)72.  

 

Длугошова копія монограми  

            

             Монограма на ХVІІІ-ній копії рисунку надгробку 

                                                           
71 Friedberg M. Ród. – S.84 
72 Piekosiński F. Heraldyka. – S.276-277; Piekosiński F. Heraldyka. – S. 277. – Rys.461.  
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/  

Герб «Лебідь» та монограма Влостовича у книзі: 

Paprocki B. Gniazdo cnoty .– Kraków, 1578. – S.806 

Цей знак, вже без хрестика, є в рукописі «Carmen Mauri» Бенедикта з 

Познаня (1520 р.)73. Надгробок перед розібранням у 1529 р. замалював Генрик 

Рибіш, збереглись ХVІІІ-вічні копії його рисунку з вже деформованою 

монограмою74. 

Длугош не зміг побачити в скопійованому ним знакові монограму слова 

Petrus. У нього це jakąs literę podobną do dużej litery «K» (за іншим твором 

історика це є літера «F» – І. М.75), ozdobioną z przodu trzema polówkami krzyża, 

umieszczonemi pośrodku76. Насправді ж основою знаку є розвернена вліво 

латинська літера «Е», із долученим знизу хрестом (т. зв. перевернутий хрест 

апостола Петра). Вона з’єднана спільною стороною з літерою «R». Що це дійсно 

така буква свідчить опубліковані Бартошом Папроцьким у 1602 р. герби та 

згадки про найвідоміших особистостей чеського роду Szwamberk («Лебедина 

                                                           
73 Bieniek S. W sprawie grobowca Piotra Włostowica // Roczniki sztuki śla ̨skiej / Muzeum Narodowe we 

Wrocławiu. – Wrocław, 1965. – T3. – S.7. – Tabl.2. – Rys.2. 
74 Ibidem. – Tabl.І. – Rys.2. 
75 Jana Dlugosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks.3-4. – Warszawa, 2009. – S.367; 

Friedberg M. Klejnoty Długoszowe// Rocznik Towarzystwa Heraldycznego. – Krakόw, 1930. – T.10. – S.64; 

Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis Opera omnia. – Cracoviae, 1887. – Vol. 1. – P.568. 
76 Jana Dlugosza Roczniki. – S.367. 
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гора»). Первісний варіант їх гербу являв собою літеру «R» із лебедем нагорі77. 

Відомий геральдик вбачав протопласту Швамберків у Пьотрові Влостовичу, 

котрого коротко згадав (за Марціном Кромером78). Правда, невідомо, чи це 

традиція, чи штучне залучення істориком до генеалогії відомої особистості. 

Обрання чеськими вельможами за емблему лебедя могло бути спричинено 

назвою їх родової маєтности. 

Таким чином є підстави стверджувати, що літера «R» в монограмі являла 

собою транслітеровану латинкою руну «Yr». До слова, її наявність підтверджує 

данське походження Свенельда, бо в аналогічних шведських та норвезьких рунах 

ця буква передає звук «і»79.  

 

Апостол Петро із монограмою  

           (фрагмент ілюстрації з  Євангелія Гайнріха ІІ поч. ХІ ст.) 

                                                           
77 Paprocký B. Diadochos... – Praha, 1602. – S.212. На це звернув увагу Мар’ян Фрідберг (Friedberg M. 
Ród. – S.14). 
78 Kromer M. Kronika polska. – Sanok, 1857. – S.257-259. 
79 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D1%8B 
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На мою думку, Пьотр Влостович запозичив саме таку монограму апостола 

Петра через те, що в ній простежується перероблена руна та латинська літера, що 

передавала її звучання80. 

 

Герб чеського роду Швамберків (за Бартошем Папроцьким) 

Пьотрова монограма, вже з горизонтально розташованою трираменною 

літерою «Т», служила за герб деяким нащадкам воєводи. Так він вирізьблений на 

архітектурних деталях двох храмів у Стржельні81 , зведених на переломі ХІІ – 

ХІІІ століть. Є він на печатці праправнука Пьотра Влодзімєжа з 1237 року82. 

                                                           
80 Зразки аналогічних  монограм св. Петра з Євангелія Гайнріха ІІ поч. ХІ ст. та гандавського 

рукопису ХІІ ст. навів Павел Стружик (Stróżyk P. Monogram. – S.177). 
81 Hewner K. Piotr Wlostowic czy Piotr Wszeborowic? O fundacji i fundatorze klasztoru norbertanek w 

Strzelnie // Nasza Przeszłość. – 2000. – T.94. – S.78, 79.  
82 Bieniek S. W sprawie grobowca. – Tabl.2. – Rys.4; Piekosiński F. Heraldyka. – S.97. – Rys.137; Idem. 

Pieczęcie. – S.89; Idem. Heraldyka. – S.277. – Rys.460.  
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Печатка Влодзімєжа 

Правдоподібно, така видозміна монограми стала згодом підставою для 

гербу «Радван»83 . Незрозумілі вже елементи первісного знаку були замінені в 

ньому на хрест; цей новий герб став схожим до перевернутого «Тризуба». 

 

Герб «Радван» 

Знаходження скандинавської руни в первісному родинному гербі Пьотра 

Влостовича підтверджує пізній різновид гербу «Лебідь» «Oszyk» (від Pietroszyk, 

здрібнілої форми імені Петро). Ще в ХVІІІ ст. він мав окрім птаха ще три з’єднані 

стріли (три трансформовані тички). Наприкінці століття в герб додали лук та 

котвицю, тобто прототип «Тризуба»84. 

                                                           
83 Piekosiński F. Heraldyka. – S.257-258. Пєкосіньскі виводить Радван безпосередньо від руни Yr 

(Piekosiński F. Heraldyka. – S.258; Idem. Rycerstwo. – T.2.-S.272).  
84 https://pl.wikipedia.org/wiki/Oszyk_(herb_szlachecki)  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oszyk_(herb_szlachecki)
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Герб «Ошик» 

 

V. Князь Якса 

За уживання Пьотром Влостовичем первісного родового герба 

Свенельдичів посередньо говорить і герб його зятя, західнослов’янського князя 

Якси з Копаніци († бл.1176)85, протопласти польського роду Свєбодичів-Грифів86 

(Świebodzice-Gryfici87, друга назва нібито виникла від родового гасла "Świeboda" 

/ "Śwoboda"). За однією з версій родової легенди він також походив із Данії. Як 

іноземець – західний слов'янин – князь мав право на адаптацію до польського 

гербу88. 

«Jaksa był w swoim czasie najpotężniejszym możnym na ziemiach polskich, stał 

na czele stronnictwa skupionego niegdyś wokoł Piotra Włostowica, i bywał określany 

mianem księcia»89. У первісному гербі Свенельдичів Свєбодичі замінили крайні 

                                                           
85 Piekosiński F. Rycerstwo. – T. 2. – S.260-265; Деякі Грифичі носять придомок Якса (Ibidem. – S.265); 

Kała D. Książę Jaksa z XII wieku – wymowa źródeł a historiografia // Meritum. – Olsztyn, 2011. – N3. – 

S.35-58; https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaksa_Gryfita https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaksa_z_Kopanicy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gryfici_(%C5%9Świebodzice)  
86 Про герб див.:Szymanski J. Herby rycerstwa polskiego z XVI wieku. – Warszawa, 2001. – S. 81-82; 

Прийняття такої назви для роду та гербу не обов’язково мало бути пов’язаним із західнопоморською 

династією Грифітів. Зображення цього фантастичного звіро-птаха було розповсюджене в руському 

письменстві (Ізборник 1076 р.), прикрасах, архітектурній та дрібній пластиці. У катедральному соборі 

столичного Галича частина долівки була викладена керамічними плитками із зображенням грифонів 

(Ляска В., Мінейко О., Вітвіцька Г. Галицькі керамічні плитки з колекції Археологічного музею 

Львівського університету (Матеріали до каталогу) // Археологічні дослідження львівського 

університету. – Львів, 2009. – Вип.12. – С.169-181). 
87 Piekosiński F. Heraldyka. – S.54-59. 
88 Piekosiński F. Rycerstwo polskie wieków średnich. – Kraków , 1896. – T.1. – S.166-167; Idem. Rycerstwo 

polskie wieków średnich. Rycerstwo malopolskie w dobie piastowskiej. Zeszyt dodatkowy. – Kraków, 1902. 

– T.3. – S.571. 
89 Cetwiński M. Rycerstwo śląskie do końca XIII w. – Wrocław. 1980. – S.40. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaksa_Gryfita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaksa_z_Kopanicy
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тички на дужки. Це ми бачимо на печатках таких представників роду як 

краківські воєводи Марек (1220 р.90) та Клеменс (1244 р.91). 

          

Печатка Марека           Печатка Клеменса 

 

Висновки 

Таким чином, проведене геральдично-історичне дослідження дає право 

стверджувати про переселення в Сілезію нащадків руського воєводи, данця 

Свенельда. На користь цього твердження є такі аргументи. Це походження назв 

трьох досліджуваних родів від імені Свенельда: Swiętoldycz, Sven (Лебідь), 

Świebodzic. Реальний їх протопласта був данцем, за легендами Дуніних та 

Грифів – їх предок прибув із Данії. Всі три роди мали за герб однакову 

скандинавську руну «Yr» з хрестом.  

Топоніми та антропоніми можуть вказати на час міграції частини 

Свенельдичів на Сілезію. В копії папської були 1193 р. згадується сплата 

десятини вроцлавському костелові ще його дідом та батьком, тобто він був 

сілезцем принаймні в третьому поколінні92. Але вони значно раніше 

закорінилися на цих землях. До тршебницького ключа Пьотра Влостовича 

належали села Malussino, Malchovo / Malechovo, Clissovo93. Через незвичність 

для польської традиції таких відантропонімічних назв є підстави вбачати тут 

                                                           
90 Piekosiński F. Pieczęcie. – S.57; Idem. Heraldyka. – S.56. – Rys.66; S.242. – Rys.402; S.56. – Rys.67; 

S.242. – Rys.403.  
91 Piekosiński F. Pieczęcie. – S.95; Idem. Heraldyka. – S.58. – Rys. 68; S.242. – Rys.404. 
92 Однак деякі дослідники вважають цей документ підробленим (Cetwiński M. Piotr. – S.430). 
93 Grodecki R. Książęcia włość trzebnicka na tle organizacya majątków książęcych w Polsce XII w. // 

Kwartalnik historyczny. – 1912. – R.26. – S.446-447; Haeusler W. Urkundensammlung zur geschichte des 

fürstenthums Oels, bis zum aussterben der Piastischen herzogslinie. – Breslau, 1883. – S.16, 17, 24, 25, 26, 

48, 49, 50, 55, 65, 69, 72. 
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володіння таких наших діячів як Малуша, дружина князя Святослава Ігоровича 

(Малушино) та Малушин батько Малк-Калуша Любечанин (Малково та 

*Калюсово→Клісово)94. В свою чергу, приналежність цих сіл Пьотрові 

Влостовичу засвідчує поріднення його з Рюриковичами.  

Посередньо на переїзд Малушиного брата Добрині до Сілезії натякає 

польсько-моравська пісня про Домброву, який після багатьох років повернувся 

до своєї дружини. Аналогічний сюжет присутній і в билінах про Добриню95. 

У зв’язку з цим стоїть і герб «Домброва», який являє собою варіант 

«Грифа-Свєбодича»: звернена кінцями донизу підкова увінчана хрестом, із 

двома хрестами на кінцях96. Можливо,  розміщене в клейноті пробите стрілою 

крило ворона – це  видозмінені первісні руна «Tyr» та зображення грифа / лебедя. 

 

Герб «Домброва» 

За поріднення сілезького воєводи з першими Рюриковичами говорять і 

імена його нащадків97. Свого сина можновладець демонстративно назвав 

Святославом. В сина Пьотра Леонарда був син Святослав. Обидва Святослави 

мали синів Влодзімєжів та онуків Святославів98. Тобто, вони були названі на 

                                                           
94 Волинське володіння Калуші-Малка с. Калусів граничить із Будятичами, місцем народження 

Володимира Великого (Диба Ю. Батьківщина. – С.97-102). 
95 Созонович И. Н. К вопросу о западном влиянии на славянскую и русскую поэзию. – Варшава, 1898. 

– С. 460, 518-521. 
96 Piekosiński F. Heraldyka. – S. 37-40.  
97 Мар’ян Фрідберг пояснював популярність в нащадків Влостовича таких руських імен як Володимир 

і Святослав його породичанням із руською династією через дружину (Fridberg M. Ród. – S.14). 
98 Friedberg M. Ród. – S.28-29. 
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честь особливо шанованих предків, князів Святослава Ігоревича та його сина 

Володимира. 

Крім того, один із синів Пьотра Влостовича носив досить незвичне для 

польської антропонімії ім’я Костянтин99, саме так, як син Добрині Малковича100. 

Можливо, на Сілезію переселився Мстиша Свенельдич. У Польщі є давні 

села, назва яких могла утворитись від такого імені101, а в роді Влостовича 

вживали антропоніми Mścigniew та Mściwoj102. Принаймні, сам сілезький 

воєвода мав с.Mstow103; в єнджеювському повіті, сусіднім із володіннями 

Яксичів, було поселення Msticzow104.  

Проаналзовані матеріали констатують великий рівень історичної 

свідомости в роді Пьотра Влостовича (як і серед Киселів та волинських 

Малковичів105). Вона могла підтримуватись переказами, збереженими 

документальними та матеріальними пам’ятками, культивуванням протягом 

багатьох століть специфічних родових імен. 

Враховуючи вищенаведені дані можна говорити про міграцію нащадків 

Свенельда та споріднених із ними Малковичів-Святославовичів на Сілезію в 

останній чверті Х століття.  

Проведене дослідження підтвердило висунуту Юрієм Дибою гіпотезу про 

виникнення тоді ж найдавнішого українського гербу. Його основу творила 

скандинавська руна «Yr». Встановлене породичання руського воєводи з 

правлячою династією Руси знайшло своє втілення і в геральдиці. Повний герб 

волинських Свенельдичів включав крім руни «Yr» ще й «Тризуб», у сілезьких 

Дуніних – руни «Yr»   та «Tyr» (правдоподібно, трансформований знак 

Рюриковичів).   

                                                           
99 Мар’ян Фрідберг вказав на «грецькість» імені Костянтин (Friedberg M. Ród. – S. 27). 
100 Диба Ю. Батьківщина. – С.90-91. 
101 Piekosiński F. Rycerstwo. – T. 2. – S.357 
102   Piekosiński F. Rycerstwo …. Zeszyt. – S.572; Friedberg M. Ród. – S.35-36. 
103 Haeusler W. Urkundensammlung. – S.8; Friedberg M. Ród. – S. 90; Piekosiński F. Rycerstwo. – T.2. – 

S.239.  
104 Piekosiński F. Rycerstwo. – T. 2.-S.260. 
105 Так, в імені та прізвищі відомого представника волинського роду ХV ст. Козарина Резановича 

відбились реалії життя ще Х століття (Диба Ю. Батьківщина. – С. 391, 86-88). 
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Вивчення історії та гербів цього роду також дає право стверджувати, що 

одним із джерел польської геральдики стала геральдика руська. У зв’язку з цим 

перспективним є вивчення впливу «Тризуба» на виникнення емблем шляхти 

Польського королівства. 

 

Львів, 18 червня 2017 року 
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