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Родова геральдика Сіверської, Смоленської та Мстиславської 
земель ВКЛ в XІV–XVІІ ст.1 

 
В добу пізнього середньовіччя Сіверська та Смоленська землі були тісно пов’язані 

між собою політично. Відповідно до цього, подібними були й історичні судьби цих 
регіонів впродовж 2-ї пол. XIV–початку XVІ ст. Наприкінці XIV ст. ці терени 
потрапляють в політичну орбіту Великого князівства Литовського і Руського, утворюючи 
собою широку буферну зону між останнім та набираючим силу Великим князівством 
Московським. 

Смоленська земля являла собою доволі цілісне політичне утворення, яке спиралося 
на традицію існування на її теренах Великого князівства Смоленського. Винятком в цій 
політичній системі було лише Мстиславське князівство, що початково становило собою 
складову частину Смоленської землі. Втім, уже в джерелах кінця XIV–XV ст. “Земля 
Мстиславска” фігурує як окремий територіальний комплекс2, а в подальшому вона 
згадується, зокрема, в “Пописu земъском Великого Князъства Литовъского 1528 року”3. 

Натомість, Сіверська земля та пов’язані з нею Верхівські князівства являли собою 
складний конгломерат різноманітних удільних князівств та господарських волостей. Лише 
іноді більша частина території Сівера пов’язувалася в єдиний політичний організм, як це 
було скажімо за часів князя Новгородського та господаря Сіверської землі (1370–1392) 
Корибута-Дмитра Ольгердовича або князя Чернігівського, Брянського, Новгородського, 
Трубчевського та господаря Сіверської землі (1405–1409, 1419–1430) Свидригайла-Лева-
Болеслава Ольгердовича. 

Політична роздробленість Сіверської землі зумовила підпорядкованість її окремих 
частин у військових справах смоленському намісникові4. Разом з тим, тісні політичні 
зв’язки, а також військові потреби в умовах прикордоння, призвели до взаємоперетікання 
землевласницької еліти з одного регіону до іншого5, внаслідок чого значна кількість родів 
володіла отчинами та вислугами в обох землях одночасно. Останнє змушує нас розглядати 
питання пов’язані з історією місцевої знаті, і в тому числі її геральдичну традицію, 
спільно для обох регіонів. 

Тривалий час герботворення Сіверської, Смоленської, Мстиславської земель та 
Верхівських князівств перебувало по-за увагою дослідників. Особливо це стосується 
родової геральдики місцевих панів та бояр, адже князівська геральдика, хоч і спорадично, 
все ж таки потрапляла в поле зору істориків6. Зумовлена дана ситуація тією обставиною, 
                                                           
1 Праца з’яўляецца дапрацаванай версіяй артыкулу: Однороженко О. Родова геральдика Сіверської та 
Смоленської земель доби Середньовіччя (друга половина ХІV-ХV ст.).// Сиверяньский летопис. Чернігів, 
2008. № 3. С.12–22. 
2 Дворниченко А. Русские земли Великого княжества Литовского: Очерки истории общины, 
сословий, государственности (до начала XVI в.). СПб, 1993. С.52, 83, 202. 
3 Lietuvos Metrika. Knyga Nr.523 (1528). Viešųjų reikalų knyga 1. Vilnius, 2006. P.20. 
4 Любавский М. Областное деление и местное управление Литовско-русского государства. 
Москва, 1892. C.44–45. 
5 Кром М. Меж Русью и Литвой. Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений 
конца XV–первой трети XVI в. М., 1995. С.233–253. 
6 Иванов П. Сборник снимков с древних печатей приложенных к грамотам и другим юридическим 
актам, хранящимся в Московском архиве юстиции. М., 1858. С.79. Румянцева В. Эмблемы земель 
и гербы городов Левобережной Украины периода феодализма. Киев, 1986. С.33. Снимки древних 
русских печатей государственных, царских, областных, городских, присутственных мест и 
частных лиц. М., 1880. Вып.I. С.79. Хорошкевич А. Печати полоцких грамот XIV–XV веков.// 
Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1972. Вып.IV. С.133. Цітоў А. Пячаткі 
старажытнай Беларусі. Мн., 1993. С.36. Цітоў А. Наш сімвал – Пагоня. Шлях праз стагоддзі. 
Мн., 1992. С.15. Цітоў А. Сфрагістыка і геральдыка Беларусі. Мн., 1999. С.134. Kutrzeba S., 
Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. 1385–1791. Krakόw, 1932. S.12, 19–20, 90, 400. Archiwum 
komisiji historycznej. Kraków, 1919. T.XII. S.167, 201. Archiwum książąt Lubartowiczόw Sanguszkόw 
w Sławucie. Lwόw, 1877. T.I. S.10. Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich.// Ateneum Wilieńskie. 
Wilno, 1930. Rok VII. S.695, 703, 706. Gumowski M. Handbuch der polnischen Siegelkunde. Graz, 
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що в XVI ст., з якого походить основна маса відомостей про геральдичну традицію інших 
руських земель Великого князівства Литовського і Руського, як Смоленськ, так і більша 
частина Сівера та значна частина Мстиславської землі вже перебували у складі 
Московської держави, для якої геральдичні традиції не були актуальними. 

Дотепер відомості про родову геральдику даного регіону литовсько-руської доби 
грунтувалися в основному на пізніших річпосполитських гербовниках, і лише нещодавно 
нам вдалося належним чином опрацювати цілий ряд документів та проаналізувати наявні 
при них сфрагістичні пам’ятки, що суттєво розширюють наші відомості про геральдичну 
спадщину смоленсько-сіверських земель литовсько-руської доби. 

Найдавнішим в цьому ряді джерел є акт присяги господарської ради 
Новгородського князя та господаря Сіверської землі Корибута-Дмитра Ольгердовича на 
вірність польському королю Ягайлу-Володиславу Ольгердовичу та Короні Польській від 
26 квітня 1388 р., в якому подано перелік князів та панів радних, що засвідчили документ 
власними печатками: 

 
“Мы княз Давидъ Дмитриевич, княз Русанъ Плаксич, Василии Данильевич, Федоръ 
Евлашкович Хвороща и с братомъ Иваном, Григории да Иван Несвизьскии, Хома 
Билюрминъ, Васко Дрюкович, Гавсъ Климянтъ, Юрьи Звинкеневич, Терпъ Максак, 
Кгирдивид Белик, сынъ его Семен, Воилович Гриць с братом Степаном, Калит, Иван 
Балакерович, Сасъ Горбачевич со всею братьею, Семен Ясманович, Трубецькии воевод 
Глеб Евдокимович, Иван Жидовчич, Павелъ Петрович, Озарьичи Давидъ и Яковъ, 
Моишегал воевода Новгородьскии ... Корибут княз Новгородьскии и Северьскии господарь 
нашь ... наша добра рада и наши вшего поспольства бояръ прилюбление ... и на вечная 
крепость к сему листу печати наше велели есмо привети”7. 

 
Документ неодноразово публікувався8, а от печаткам, які було привішено до нього, 

з публікаціями пощастило значно менше. Ф.Пекосінський подав у своїх роботах доволі 
нечіткі фотовідбитки цих печаток, але без атрибутації та з доволі тендеційним описом 
зображень в їхніх полях9, а С.Кутшеба та В.Семкович обмежилися самими лише описами, 
доволі недокладними та дещо неповними10. 

Свого часу до акту було привішено дванадцять печаток, з яких до сьогодні 
збереглося лише три: перша, четверта і восьма. Крім того, Ф.Пекосінським було подано 
опис та світлину ще однієї печатки, яка на даний момент є втраченою. Остання належала 
панові радному Гавсу Климянту і містила в своєму полі, круглої форми розміром 30 мм, 
строчний напис: “ПЕЧАТЬ ГАВСОВА”11, що зближує дану сфрагістичну пам’ятку з 

                                                                                                                                                                                           
1966. S.69, 157. Nowak P., Pokora P. Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju Mełneńskiego z 1422 
roku. Poznań, 2004. S.77. Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. Krakόw, 1899. S.234. 
Piekosiński F. Pieczęcie polskie wiekόw średnich. Krakόw, 1899. S.326. Semkowicz W. O litewskich 
rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle w 1413 roku.// Miesięcznik heraldyczny. 
Lwów, 1913. T.VI. S.203. Sochaniewicz K. Przyczynek do rozwoju herbu ksążąt Zbarazkich.// 
Miesięcznik heraldyczny. Lwów, 1914. T.VII. S.119. Vossberg F. Siegel des Mittelalters von Pollen, 
Lithauen, Schlesien, Pommern und Preussen. Berlin, 1854. S.43. 
7 Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie (далей – ВCz). Perg.212. 
8 Archiwum książąt Lubartowiczόw Sanguszkόw w Sławucie. Lwόw, 1877. T.I. S.8–9. Nr 9. 
Соболевский О., Пташицкий С. Палеографические снимки с русских рукописей XII–XVII в. СПб., 
1901. № 6. Крымский А. Украинская грамматика. М., 1908. Т.І. Вып.2. С.503–504. Розов В. 
Украинские грамоты. Киев, 1928. С.38–39. № 20. Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z 
Litwą. 1385–1791. Krakόw, 1932. S.17–18. Nr 20. Грамоти ХІV ст. Київ, 1974. C.82. № 43. 
9 Пекосинский Ф. Источники русской геральдики.// Heraldiсa. СПб., 1900. Т.I. С.109. Piekosiński 
F. Heraldika polska wiekόw średnich. Krakόw, 1899. S.296–297. 
10 Akta unji... S.17. Nr 20. 
11 Muzeum Narodowe w Krakowie (далей – MNK). Rkps.1713. Karta 167. Пекосинский Ф. Источники 
русской геральдики. С.109. Мал.12. Akta unji... S.17. Nr 20. 
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аналогічними пам’ятками київо-руської доби, коли використання печаток з подібними 
написами було загальною практикою12. 

На відміну від цієї печатки зі строчним написом, на інших трьох печатках, що 
збереглися до сьогодні, було вміщено зображення родових гербів. Так, на печатці (круглої 
форми розміром 37 мм) князя Городецького (1388–1399) Давида Дмитровича, який 
очевидно крім Городецького князівства в Пинській землі мав також певні володіння в 
Сіверській землі, що і зумовило його участь в господарській раді Корибута-Дмитра 
Ольгердовича13, було зображено родовий знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям 
вгору над півколом, що лежить кінцями догори, в супроводі довколового напису: 
“ПЕЧАТЬ КН ... АВА ... Т ...”14. 

Збережені печатки інших двох учаників господарської ради мали подібну 
конструкцію. На печатці Юрія Звинкиневича, яка мала круглу форму та розмір 33 мм, в 
полі печатки було зображено знак у вигляді перехрещеної подвійної стріли в стовп, а 
також вміщено довколовий напис, на сьогодні збережений лише частково: 
“...ПЕЧАТЬ...”15. Так само виразно пошкоджено напис на печатці Федора Євлашковича 
Хворощі: “+ ... ПЕЧАТЬ”, яка мала круглу форму розміром 35 мм. Натомість добре видно 
зображення в полі печатки родового знаку у вигляді трикутника під хрестом і двома 
хвилястими відгалуженнями здолу16. 

 

 
 

мал.1: печатка Давида Дмитровича князя Городецького 1388 р. 
мал.2: печатка Юрія Звинкиневича 1388 р. 

мал.3: печатка Федора Євлашковича Хворощі 1388 р. 
 

Як бачимо, зображення на печатках сіверських панів радних мають відчутну 
подібність з аналогічними сюжетами тогочасної родової геральдики інших руських 
земель. В основі гербів сіверських панів, як і скрізь на Русі, лежали родові знаки. 
Найвиразніші паралелі з герботворенням інших руських земель знаходимо в разі з 
зображенням на печатці Юрія Звинкиневича. Подібні знаки, в основі яких лежало 
зображення двох стріл з вістрями в різні боки, знаходимо в родових гербах пана радного 
Юрші17, панів Воловичів,18 панів Єловичів-Куневських19, Богуфалів20 та ін. 

                                                           
12 Див.: Янин В. Актовые печати Древней Руси X–XV веков. М., 1970. Т.I–II. Янин В., Гайдуков П. 
Актовые печати Древней Руси X–XV веков. М., 1998. Т.III. 
13 Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ–початок XVІ ст.): Склад, суспільна 
і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. Львів, 2000. С.51. 
14 BCz. Perg.212. MNK. Rkps.1713. Кarta 171; Rkps.1482. Tom 2. Кarta 1v. Пекосинский Ф. 
Источники русской геральдики. С.109. Мал.14. Akta unji... S.17. Nr 20. Piekosiński F. Heraldika 
polska. S.53. Piekosiński F. O źrόdlach heraldyki russkiej.// Polska Akademia Umiejętności. Wydział 
Historyczno-filologiczny. Krakόw, 1899. Serya II. T.XIII. S.203. Mал.14. 
15 BCz. Perg.212. MNK. Rkps.1713. Karta 163. Пекосинский Ф. Источники русской геральдики. 
С.109. Mал.11. Akta unji… S.17. Nr 20. 
16 BCz. Perg.212. MNK. Rkps.1713. Karta 171. Пекосинский Ф. Источники русской геральдики. 
С.109. Mал.13. Akta unji... S.17. Nr 20. Piekosiński F. Heraldyka polska. S.155, 296–297. Mал.502. 
17 AGAD. Perg.4451. 
18 AGAD. Perg.313; Perg.636а; Perg.4806; Perg.5627; Perg.7722; Perg.7723; Perg.7728; Perg.7796; 
Perg.7802; Perg.8567. 
19 Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника Національної академії наук України. Відділ 
рукописів. Ф.5. Оп.2. Спр.4043/2. Арк.26. 
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Широкі паралелі з геральдичною спадщиною інших руських земель має також 
зображення на печатці новгородського господарського дворянина Василя Семеновича 
Укола (Уколовича) від 1500 р., що являло собою знак у вигляді перехрещеної сокири вліво 
(або хреста з загнутим вліво горішнім кінцем)21. Аналогічну конструкцію представлено і 
на його пізнішій печатці від 1549 р. – цього разу в ренесансовому щиті, в супроводі 
напису згори: “ВасЛИ”22. Натомість, на його печатці від 1525 р. родовий знак зображено у 
вигляді хреста на основі23. Варто додати, що подібний вигляд родового герба очевидно 
зумовив його неправомірне ототожнення з польським гербом Топор в пізніших 
річпосполитських гербовниках24. 

 

 
 

мал.4: герб з печатки Василя Семеновича Укола 1500 р. 
мал.5: печатка Василя Семеновича Укола 1525 р. 
мал.6: герб з печатки Федора Жиньова 1500 р. 

 
Ще одним зразком сіверського родового герботворення кінця XV ст. було 

зображення на печатці новгородського намісника Федора Жиньова від 1500 р., що 
складалося з півмісяця рогами додолу над шестипроменевою зіркою25. 

Найдавніші відомості щодо герботворення смоленських родів походять з кінця XV 
ст. При двох документах від 16 березня 1496 р.26 та 12 вересня 1499 р.27 нам вдалося 
виявити чотирнадцять печаток місцевих панів та бояр. Вони, як і слід було очікувати, 
несуть в собі все ті ж геральдичні зображення на основі родових знаків. Даний комплекс 
сюжетів є абсолютно домінуючим в родовій геральдиці Сівера та Смоленської землі. 
Разом з тим, характер зображення на цих печатках не залишає сумнівів, що перед нами 
саме родові герби: по-перше – певна кількість родових знаків на печатках розміщена на 
гербових щитах, по-друге – різні представники одного роду користувалися зображеннями 
вельми подібними між собою, що безсумнівно вказує на родову, а не особисту 
приналежність розміщених на печатках знаків. 

Найкраще дані положення ілюструються на прикладі печаток боярського роду 
Полтевих, яких виявлено відразу три. На печатці смоленського конюшого Василя 
Полтева28 було вміщено знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям в лівий горішній кут29. 
На печатці його брата30 смоленського боярина Федора Полтева31 родовий знак має 

                                                                                                                                                                                           
20 Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського Національної академії наук України. 
Інститут рукописів. Ф.2. Спр.7341. 
21 Wittyg W., Dziadulewicz S. Nieznana szlachta Polska i jej herby. Kraków, 1908. S.338. 
22 AGAD. AR. Dz.X. Sygn.55. Str.12 (овальна, 16х14 мм). 
23 Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические памятники Юго-Западного края: В 3 вып. Киев, 
1914. Вып.ІІІ. С.3. Мал.4 (кругла, 20 мм). 
24 Kojałowicz Wijuk W. Herbarz rycerstwa W.X.Litewskiego tak zwany Compendium, czyli o kleynotach albo 
herbach, których familie stanu rycerskiego w prowincjach Wielkiego Xięstwa Litewskiego zażywają. Wyd. 
F.Piekosiński. Kraków, 1897. S.292. 
25 Wittyg W., Dziadulewicz S. Nieznana szlachta... S.381. 
26 MNK. Rkps.892. Tom II. Karta 1. 
27 MNK. Rkps.892. Tom II. Karta 2. 
28 “Василеи Полтев конюшии”, див.: MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 2. 
29 MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 2 (кругла розміром 24 мм). 
30 “Василю Полтеву ... и брату его Федору”, див.: Lietuvos Metrika. Knyga Nr 4 (1479–1491). 
Užrašymų knyga 4. Vilnius, 2004. Р.60. Nr 16.4; P.76. Nr 18.4. 
31 “Fедор Полтев”, див.: MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 1, 2. 
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подібний вигляд, лише правий кінець вістря стріли загнуто в середину32. Натомість, в полі 
печатки смоленського боярина Занька Полтева33 вміщено щит німецької геральдичної 
форми, на якому зображено знак у вигляді піввістря стріли в правий горішній кут, з 
загнутим лівим кінцем під хрестиком, праворуч відгалуження під хрестиком; герб 
супроводжує напис згори: “ZАНКА”34. 

 

 
 

мал.7: печатка Василя Полтева 1499 р. 
мал.8: печатка Федора Полтева 1496 р. 
мал.9: печатка Занька Полтева 1499 р. 

 
Певні відмінності в зображенні родового герба використовували на своїх печатках 

також смоленські бояри Дудини. В полі печатки Івана Григоровича Дудини35 зображено 
знак у вигляді потрійного хреста з вістрям на долішньому лівому рамені; печатка має 
круглу форму та розмір 22 мм, а також довколовий напис: “+ ПЕЧАТЬ ИВАНАВА 
ДУДИЧА”36. Натомість, на печатці Суморока Григоровича Дудини37 знак має вигляд 
потрійного хреста з перехрестям на горішньому рамені над півмісяцем, що лежить рогами 
догори38. 

 

 
 

мал.10: печатка Івана Григоровича Дудини 1496 р. 
мал.11: печатка Суморока Григоровича Дудини 1496 р. 

мал.12: печатка Івана [Дудини] кiнця XV ст. 
 

Не виключено, що одному з представників цього роду, на ім’я Іван, належала 
кістяна печатка у вигляді невисокого циліндру, що її було знайдено в 50-х рр. ХХ ст. в 
Смоленську. На її поверхні було вирізьблено знак, що відчутно нагадував родові герби на 
печатках Івана та Суморока Григоровичів Дудин – у вигляді потрійного хреста з 

                                                           
32 MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 1, 2 (кругла, розмір 22 мм). 
33 “Занко Полтев”, див.: MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 2. “Заньку Полътевичу и брату его 
Гаврилу”, див.: LM. Knyga Nr 4. Р.30. Nr 1.3. Р.59. Nr 16.4. “Заньку Полтевичу”, див.: LM. Knyga 
Nr 4. P.68. Nr 16.8. 
34 MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 2 (восьмикутна, розмір 18х15 мм). 
35 “Иван Григорьев сын Дудина”, див.: MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 1. “Иван Григорьевич 
Дудина”, див.: MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 2. 
36 MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 1. 
37 “Суморок Дудич”, див.: MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 1. “Суморокъ Григоръевъ сынъ Дудина”, 
див.: LM. Knyga Nr 4. Р.153. Nr 141.1. 
38 MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 1 (кругла, розмір 20 мм). 
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перехрестям на горішньому рамені, в супродові доколового напису: “ПЕЧАТЬ + 
ВАНАВА”39. 

На печатках інших смоленських бояр також бачимо зображення родових знаків. 
Зокрема, на печатці Панаса Кинбарова40 вміщено знак у вигляді роздвоєної здолу стріли 
вістрям вгору з колом всередині та частково збережений напис: “+ ... А ... ИН ... О ... А”41 
На печатці Мишка Войниловича Кумпича42 знак подано у вигляді паростка з вістрям 
стріли в середині; вона має круглу форму розміром 20 мм та напис по колу: “+ 
МИШКОВА ПЕЧАТЬ”43. Гришко Пиво44 користувався печаткою круглої форми розміром 
23 мм з довколовим написом: “ГРИГОР ... ОВА ПЧТ” та зображенням знаку у вигляді 
літери “Т” над літерою “W”45. 

 

 
 

мал.13: печатка Панаса Кинбарова 1496 р. 
мал.14: печатка Мишка Войниловича Кумпича 1499 р. 

мал.15: печатка Гришка Пива 1496 р. 
 

Гришко Олексійович Перхурьєв46 користувався печаткою з зображенням знаку 
подібним до літери “П” з потрійним відгалуженням праворуч та відгалуженням вгорі 
ліворуч47. Василь Михайлович Мирославич48 на печатці круглої форми розміром 24 мм 
вмістив знак у вигляді літери “Х” з загнутими в бік горішніми кінцями та довколовий 
напис: “ПЕЧАТЬ ВАСИЛ ... ЛАВА”49. На печатці Тишка Максимовича50 знак мав вигляд 
літери “Т” з меншою літерою и праворуч; сама печатка мала круглу форму розміром 20 
мм та довколовий напис: “+ ПЕVАТЬ ТИШКОВА”51. 

На печатці Гаврила Косевича родовий герб було розміщено в щиті німецької 
геральдичної форми, він складався зі знаку у вигляді літери “Z” та восьмипроменевої зірки 
праворуч; печатка мала круглу форму розміром 21 мм та довколовий напис: “ПЕЧАТЬ 
ГАВРИЛА КОСЕВИЧА”52. Так само в щиті, цього разу іспанської геральдичної форми, 
було зображено герб пана Івана Кривця53 смоленського окольничого, родовий знак в 

                                                           
39 Авдусин Д. Возникновение Смоленска. Смоленск, 1957. С.44. Мал.4. Станюкович А., Авдеев А. 
Неизвестные памятники русской сфрагистики. Прикладные печати-матрицы XIII–XVIII веков из 
частных собраний. М., 2007. С.18. Мал.1,19. 
40 “Панас Кинбаров”, див.: MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 1. 
41 MNK. Rkps.892. Tom II. Каrta 1 (кругла, розмір 25 мм). 
42 “Мишко Воинилович Кумпич”, див.: MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 2. 
43 MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 2. 
44 “Гришко Пиво”, див.: MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 1. “Григорю Пиву”, див.: LM. Knyga Nr 4. 
Р.71. Nr 18.1. 
45 MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 1. 
46 “Гришко Олексеевич Перхuрьевых”, див.: MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 1. “Алексеевыхъ сыновъ 
Перфуръева два: Ивашъко а Гришъко”, див.: LM. Knyga Nr 4. Р.153. Nr 141.1. 
47 MNK. Rkps.892. Tom II. Karta 1 (кругла, розмір 22 мм). 
48 “Василеи Мирославич”, див.: MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 2. “Михаиловых Мирославича два 
сыны: Василеи, Иванъ”, див.: LM. Knyga Nr 4. Р.152. Nr 141.1. 
49 MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 2. 
50 “Тишко Максимович”, див.: MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 1. 
51 MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 1. 
52 MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 2. 
53 “пан Иван Кривець околничи”, див.: MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 2. 
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ньому мав вигляд двох кіл в стовп, горішнє з яких було меншим і мало в середині стовп54. 
Дане зображення має найширші паралелі в родовій геральдиці інших руських земель, 
особливо галицьких, де відразу кілька місцевих родів використовували подібне 
зображення двох кіл в якості родових гербів55. 

Нарешті, на печатці боярина Тишка Івановича Богатого56 бачимо зображення герба 
в основі якого лежало зображення не родового знаку, а іншої фігури, а саме – рицаря, який 
тримає в правиці спис, а в лівиці – щит. Печатка мала круглу форму розміром 22 мм і 
довколовий напис: “+ П ТИМОFЕЬІА С БГАТАГО”57. Дане зображення хоч і вирізняється 
своїм змістом з-посеред інших родових гербів Сівера та Смоленської землі, знаходить, 
втім, певні аналогії в герботворенні інших руських земель Великого князівства, яке 
широко використовувало в якості геральдичного зображення фігуру рицаря, пішого чи 
кінного. 

 

 
 

мал.16: печатка Гришка Олексійовича Перхурьєва 1496 р. 
мал.17: печатка Василя Михайловича Мирославича 1499 р. 

мал.18: печатка Тишка Максимовича 1496 р. 
 

Очевидно, що розвиток смоленсько-сіверського родового герботворення в XV ст. 
проходив в тому ж напрямі, що й в інших руських землях. Втім, політичні зміни кінця 
XV–початку XVI ст., внаслідок яких більша частина цього регіону опинилася під 
політичним контролем Великого князівства Московського, призвели до суттєвих 
перетворень в пізнішому герботворенні нащадків тих родів, що виемігрували в інші землі 
Великого князівства Литовського та Руського (лише незначну частину сіверського 
нобілітету – з теренів Любецького, Гомельського, Річицького, Чечерського та 
Пропойського повітів58, а також шляхту Мстиславської землі, що і надалі залишалися в 
складі Литовсько-Руської держави, не зачепила ця хвиля вимушеної політичної еміграції). 

Геральдична спадщина цих родів частково відображена в пізніших 
річпосполитських гербовниках, руських стародруках та сфрагістичних пам’ятках, 
розглядаючи які варто пам’ятати про хронологічну відстань, що розділяє литовсько-
руський період історії Сівера та Смоленська і момент фіксації гербів колишніх сіверських 
та смоленських родів у відповідних джерелах. Особливо варто звернути увагу на ту 
обставину, що згідно з інформацією деяких джерел певна частина вихідців зі Смоленської 
та Сіверської земель в пізніші часи користувалася польськими гербами, що, очевидно, 
було наслідком змін в геральдичній практиці або пізніших річпосполитських 
трансформацій, а не відображенням геральдичної традиції XV–початку XVI ст. 

                                                           
54 MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 2 (кругла, розмір 24 мм). 
55 Зокрема, пани Грудковичі, див.: AGAD. AZ. Sygn.33. St.692. BCz. Perg.272. MNK. Rkps.1713. 
Karta 191. Пани Ходоровські, див.: Центральний державний історичний архів України у місті 
Львові. Ф.131. Оп.1. Спр.190. Арк.1. Пани Дмитровські, див.: ЦДІАЛ. Ф.131. Оп.1. Спр.56. Арк.1. 
Та Сочевчичі, див.: ЦДІАЛ. Ф.131. Оп.1. Спр.109. Арк.1. 
56 “Тишко Иванов сын Богатого”, див.: MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 1. 
57 MNK. Rkps.892. Tom II. Кarta 1. 
58 Kuczyński S.M. Ziemie czernihowsko-siewierskie pod rządami Litwy. Warszawa, 1936. S.45–54. 
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Так, згідно з інформацією річпосполитських гербовників пани Тризни, що 
переселилися з Сівера у Вовковиський повіт користувалися польським гербом “Гоздава”59 
хоча в основі цього герба первісно могло перебувати зображення родового знаку, яке 
лише згодом набрало обрисів подвійної лілії (прийом доволі характерний для 
річпосполитського герботворення, застосований приміром в пізнішій гербовій практиці 
київського роду панів Дідовичів-Трипільських)60. Зображення подвійної лілії, яку 
з’єднанує кільце, знаходимо в гербі Тризн також при розгляді сфрагістичного матеріалу. 
Зокрема, саме це зображення в ренесансовому щиті містилося на печатці смоленського 
каштеляна Григорія Тризни при акті Люблинської унії61. 

В свою чергу, на печатці пана Миколи Тризни від 1606 р. знаходився 
чотиридільний німецький щит, на якому в першій частині перебувало зображення герба 
“Гоздава”, в другій частині – знак у вигляді двічи перехрещеної стріли вістрям вгору (герб 
“Лис”), в третій – три вруба (герб “Корчак”), в четвертій – рицар на коні, що тримає в 
правиці меч, над щитом розміщувався шолом з наметом під шоломовою короною і три 
страусових пера в нашоломнику62. Печатка пана Петра Тризни містила в своєму полі 
подібну конструкцію, але в щиті перебувало зображення самої лише подвійної лілії63. 

 

 
 

мал.19: печатка Гаврила Косевича 1499 р. 
мал.20: печатка пана Івана Кривця 1499 р. 

мал.21: печатка Тишка Івановича Богатого 1496 р. 
 

Чотиридільний півкруглий бароковий щит бачимо на печатці земського підскарбія 
(1644–1652) та господарського писаря Гедеона Михайла Тризни від 1644–1645 рр., в 
першій частині якого зображено три вруба (герб “Корчак”), в другій частині – знак у 
вигляді двічи перехрещеної стріли вістрям вгору (герб “Лис”), в третій – шестипроменева 
зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори (герб “Леліва”), в четвертій – китаврус, в 
середньому щитку – подвійна лілія з’єднана кільцем (герб “Гоздава”), над щитом 
розташовано шолом з наметом під шоломовою короною, в нашоломнику – павичеві пера, 
зображення супроводжує довколовий напис: “GEDEON • MICHAL • TRYZNA • 
PODSKARBI • WIELKI •”64. 

Зображення герба архимандрита Київо-Печерського монастиря (1647–1656) Іосифа 
Тризни представлено в “Тріодіоне” від 1648 р. Він являє собою чотиридільний щит, в 
першій частині якого зображено подвійну лілію, в другій частині знаходиться меч вістрям 
додолу в супроводі чотирьох півмісяців (герб князів Друцьких), в третій – три списа в 
зірку (герб “Єліта”), в четвертій – підкова кінцями додолу під хрестиком (герб “Побог”), в 
середньому щитку – рицар на коні, що тримає в правиці шаблю, над щитом перебуває 

                                                           
59 Paprocki B. Gniazdo cnoty. F.1189–1190. Kojałowicz W. Сompendium. S.59. Niesiecki K. Herbarz 
Polski. Т.ІХ. S.123. 
60 ЛНБ. ВР. Ф.5. Оп.2. Спр.7444/IІ. Арк.176. НБУ. ІР. Ф.2. Спр.20647. Niesiecki K. Herbarz Polski. 
Т.ІХ. S.122. 
61 AGAD. Perg.636а; Perg.5627. Akta unji... S.349. Nr 149а. Oпис № 12. S.353. Nr 149б. Oпис № 11 
(овальна, 14х12 мм; згори літери: “ГО”). 
62 Puzyna J. Niektóre pieczęcie litewskie z XVI i XVII wieku.// Miesięcznik Нeraldyczny. T.XII. Lwów, 
1933. S.58. Mал.19 (овальна, 20х17 мм; згори літери: “МТ”). 
63 Puzyna J. Niektóre pieczęcie... S.73. Mал.31 (овальна, 16х14 мм; згори літери: “• Р • • Т •”). 
64 Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. С.47. 
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шолом під митрою, за щитом перехрещено посох і жезл, навколо щита намет і літери: 
“ІТМБПАПК”65. 

Поруч вміщено тлумачення символіки “Трызненскои Лилии”, як “оздобы ... хлеба 
душевного”: “... для того, чтобы воспользоваться молитвою, какъ хлебомъ душевнымъ 
или какъ беседою съ Богомъ, необходимо очищеніе, или убеленіе, по подобію лиліи. [...] и 
сынъ православной церкви, желая вступить въ беседу съ Богомъ, повиненъ, чтобы 
одежды его были яко крыны сельные, [...] и душа должна быть убелена подобно лиліи 
...”66, а також вірш “На старожитный Клейнотъ, Ясне Велможныхъ, Велможныхъ, 
Высоце Урожоныхъ, ихъ Милостей Пановъ Трызновъ”: 

 
“Трызняская Лилия, за Столки въ Сенати, 
И Поля Марсовые, Якъ ся даетъ знати. 
Барзей собе на тотъ часъ, местце улюбила, 
Въ Огородку Церковномъ, бы снать пошлюбила. 
Себе Панне Пречистой: а Ей ку оздобе, 
Досталася на Венецъ Паненской Особе”67. 

 
Кольоровий варіант герба архимандрита Іосифа Тризни вміщено на копії його 

портрета від 1656 р.: на червоному полі срібна подвійна лілія в супроводі літер: 
“ІТМБАССЛКП”68. У віленському брацькому виданні “Молитвослова” 1652 р. подано герб 
Христофора Тризни, що складається з подвійної лілії в щиті та шолома з наметом під 
шоломовою короною і трьох страусових пер в нашоломнику над щитом69. 

 

 
 

мал.22: герб Іосифа Тризни в “Тріоди Постной” 1648 р. 
 

Польським гербом “Остоя” в XVII ст. користувався рід Радогощанинів, що 
перемістився на зламі XV–XVI ст. в Новгородський повіт в Литовській землі70. Втім, і в 
даному випадку можемо мати перед собою пізнішу річпосполитську модифікацію старого 
родового герба, який міг мати дещо іншу конструкцію, лише зовні подібну до герба 
                                                           
65 Голубев С. Рисунки к сочинению “Описание и истолкование дворянских гербов южно-русских 
фамилий”. Мал.ХІІ. Тітов Ф. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні. С.366. 
66 Голубев С. Описание и истолкование дворянских гербов южно-русских фамилий. С.378–380. 
67 Тітов Ф. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні. С.351. 
68 Український портрет. С.171. № 151. 
69 Цітоў А. Сфрагістыка і геральдыка Беларусі. С.93. 
70 Kojałowicz W. Сompendium. S.205. Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.ІІІ. S.63–64. 
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“Остоя”, що і стало підставою для ототожнення цих гербів, що не раз траплялося з 
руськими гербами в річпосполитську добу. 

Представники однієї з галузей цього – Радогощанини-Уніговські користувалися в 
1-й пол. XVII ст. печатками, що містили в своїх полях чотиридільні щити з гербом 
“Остоя” в першій частині. В інших частинах щита на печатці Івана Онікієвича 
Уніговського від 1606 р. було зображено знак у вигляді літери “П” з загнутими в бік 
кінцями під вістрям стріли – в другій частині, знак у вигляді літери “Т” з подвійним 
розгалуженням здолу і трьома зубцями згори – в третій частині, два півкола, що лежать 
кінцями в різні боки – в четвертій частині. Над щитом розміщувався шолом з наметом, в 
нашоломнику – три страусових пера71. 

 

                            
 

мал.23: герб з печатки Івана Онiкієвича Унiговського 1606 р. 
мал.24: герб з печатки Павла Григоровича Унiговського 1638 р. 

 
Натомість, в другій частині чотиридільного щита іспанської геральдичної форми на 

печатці новгородського підвоєводи Павла Григоровича Радогощанина-Уніговського від 
1635–1638 р. було вміщено герб “Заруба” (з муру виникає лев), в третій частині – знак у 
вигляді трираменної літери “Т” під лілією, в четвертій – знак у вигляді перехрещеної 
стріли вістрям вгору на основі з загнутими догори кінцями; над щитом розташовано 
шолом з наметом, в нашоломнику – три страусових пера72. 

Серед інших сіверських родів, герби яких відомі з пізніших джерел XVІ–XVIІ ст., в 
більшості випадків бачимо використання старих родових знаків, що дозволяє висловити 
вірогідне припущення про їх появу в XІV–XV ст. В даному контексті в першу чергу варто 
назвати герб панів Халецьких, що являв собою зображення срібного знака у вигляді літери 
“W” під вістрям стріли на червоному полі щита, над яким розміщувався шолом з наметом 
під шоломовою короною, а в нашоломнику – крило, яке пронизує стріла вістрям вліво73. 

Вперше цей герб зустрічаємо на печатці пана Остафія Михайловича Халецького від 
1550 р., в полі якої розміщено німецький щит під шоломом з наметом, а в нашоломнику – 
орлине крило вліво74. Аналогічне зображення, але без позащитових елементів бачимо на 
печатці пана Богдана Герасимовича Халецького від 1571 р.75 

На першій печатці річицького земського писаря (1569–1579) Андрія Осиповича 
Халецького пана з Халча від 1569 р. знак у вигляді літери “W” під вістрям стріли 
знаходився в іспанському щиті, над яким розміщувався шолом з наметом під шоломовою 
короною і голова лева в нашоломнику76. Інша печатка від 1576 р. мала подібне 
зображення, але в ренесансовому щиті та без нашоломника77. Третя печатка, якою Андрій 

                                                           
71 LVIA. F.391. Ap.9. B.2790. L.91 (згори літери: “IOU”, здолу дата: “1606”). 
72 Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. С.103. Мал.278. LVIA. F.391. Ap.9. B.2790. L.91 
(восьмикутна, 22х20 мм; згори літери: “• P • V •”). 
73 Kojałowicz W. Сompendium. S.275. Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.ІІІ. S.12. 
74 APK. ASang. Teka VII. Plik 18 (овальна, 16х14 мм; згори літери: “ОC”). 
75 ЦДІАК. Ф.44. Оп.1. Спр.1. Арк.561 (овальна, 12х10 мм). 
76 AGAD. Perg.5627. Akta unji... S.352. Nr 149а. Мал. № 75 (восьмикутна, 14х12 мм; згори літери: 
“АC”). 
77 ЦДІАК. Ф.44. Оп.1. Спр.1. Арк.859 (восьмикутна, 18х16 мм; згори напис: “ANDR”). 
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Халецький користувався перебуваючи на посаді річицького земського судді (1579–1589) у 
1586 р., містила в своєму полі зображення аналогічне до малюнку на печатці від 1576 р.78 

Складну конструкцію мав герб на печатці земського підскарбія (1590–1598) та 
василишського державці Дмитра Осиповича Халецького пана з Халча від 1590–1591 р., в 
основі якого перебувало зображення чотиридільного ренесансового щита в першій частині 
якого знаходився знак у вигляді літери “W” під вістрям стріли, в другій частині – три коси 
в зірку під хрестиком, в третій – три вруба (герб “Корчак”), в четвертій – знак у вигляді 
літер “W” та “П” в стовп, на яких довгий хрест; згори щит супроводжував шолом з 
наметом під шоломовою короною, а в нашоломнику – орлине крило, яке пронизує стріла, 
навколо розміщувався напис: “*DEMETRY•CHALECKI•Z•CHAL•TESA•TE•NO•M•D•L•”79. 

Інша, цього разу кольорова, видозміна даного герба походить від кінця XVI ст.: в 
першій частині бачимо срібний знак у вигляді літери “W” під вістрям стріли на червоному 
полі, в другій – на червоному полі три коси в зірку під хрестиком, в третій – на червоному 
полі три срібних вруба, в четвертій частині – на червоному полі срібний знак у вигляді 
літер “W” та “П” в стовп, на яких довгий хрест, над щитом – шолом з червоно-срібним 
наметом під шоломовою короною, в нашоломнику – орлине крило, яке пронизує стріла80. 

 

 
 

мал.25: печатка пана Богдана Герасимовича Халецького 1571 р. 
мал.26: печатка Андрія Осиповича Халецького пана з Халча 1576 р. 

мал.27: герб пана Iвана Шестовицького з печатки 1609 р. 
 

Чотиридільний щит присутній і на печатці віленського війта Олександра 
Халецького від 1611–1619 р.: в першій частині розміщено родовий герб Халецьких, в 
другій частині – пов’язку (герб “Наленч”), в третій – три коси в зірку під хрестиком (герб 
панів Копців), в четвертій частині – знак у вигляді літери “М” під хрестом, здолу три 
вруба (герб князів Мосальських), над щитом зображено шолом з наметом під шоломовою 
короною, в нашоломнику орлине крило, яке пронизує стріла, навколо всього бачимо 
довколовий напис: “•ALEXANDER•CHALECKI•DE•CHALC•ADVOCATVS•VILNENSIS•”81. 

Зображення стріли було присутнє також в родовому гербі панів Шестовицьких, але 
цього разу як частина срібного знака у вигляді двох перехрещених стріл вістрями вгору та 
вліво, перша з яких зламана здолу на червоному полі щита, над яким розміщувався шолом 
з наметом під шоломовою короною, в нашоломнику – три страусових пера.82 Пізніші 
гербовники Несецького83 та Руліковського84 визначають цей герб як “Одинець”. 
                                                           
78 APK. ASang. Teka XVІІ. Plik 34 (восьмикутна, 18х16 мм; згори літери: “AСА”). 
79 AGAD. AR. Dz.X. Sygn.23. St.15. APK. ASang. Teka ХVІІІ. Plik 22. Teka ХVІІІа. Plik 42. St.234, 
240, 247, 253. Plik 43. St.261, 270, 276, 284. Plik 44. St.289, 292, 296, 304, 312, 317, 323, 333, 339, 
346, 353. Plik 46. St.361, 365, 373, 383, 387. Plik 53. St.407, 413, 419, 423, 427, 431. Plik 54. St.435, 
439, 443. Plik 55. St.445, 447, 449, 451, 453. Plik 56. St.457. Plik 57. St.461, 464, 468, 472, 476, 480. 
Plik 58. St.484, 488, 492, 496, 500, 504, 508, 512, 516, 519, 521. Plik 59. St.527, 530, 534, 539, 543, 
545, 547, 550. Plik 60. St.554, 557. Plik 61. St.559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573. Plik 62. St.579, 
583, 585, 587, 589, 592, 595. Plik 63. St.597, 599. Plik 64. St.605 (овальна, 30х25 мм). 
80 Вялікае Княства Літоўскае: Энцыклапедыя. (далей – ВКЛЭ). У 2 т. Мн.: БелЭн, 2006. Т.2. C.711. 
81 Rimša E. Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego. Warszawa, 2007. S.1096–1097. Nr 425 (кругла, 33 
мм). 
82 Kojałowicz W. Сompendium. S.294. 
83 Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.VІІІ. S.629. 
84 ЛНБ. ВР. Ф.5. Оп.2. Спр.7444/IІ. Арк.94 (“Szostowicki h.Odyniec”). 
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Найдавнішу видозміну цього герба бачимо на печатці намісника володимирського 
підстарости Андрія Романовського Івана Шестовицького від 1588 р. – в ренесансовому 
щиті знак у вигляді хреста з двома піввістрями на доземому рамені85. На пізнішій печатці 
пана Івана Шестовицького від 1609 р. зображено подібний знак, але цього разу з цілим 
вістрям вгорі в овальному щиті, над яким бачимо шолом з наметом і трьома страусовими 
перами в нашоломнику86. 

 

 
 

мал.28: герб з печатки Iвана Баки 1581 р. 
мал.29: герб Томаша Колишка в гербовнику Вацлава Руліковського. 

 
З Сіверської землі походили також роди панів Бокіїв та Биковських. Перші в якості 

герба використовували зображення срібного топора в супроводі золотого хрестика на 
червоному полі87. Натомість, інші користувалися двома видозмінами родового герба 
(обидві – на червоному полі): знаком у вигляді літери “Х” з загнутими в бік кінцями88 та 
знаком у вигляді літери “Х” з загнутими в бік кінцями над двома хоругвами89. Першу з цих 
видозмін в якості герба уживав також споріднений з ними рід Лопотів (Лопотів-
Биковських)90. 

Рід Баків, що осів у Троцькому та Вовковиському повітах користувалися гербом у 
вигляді золотої літери “М” під хрестом на червоному полі91. На печатках представників 
цього роду від 2-ї пол. XVI ст. бачимо видозміни родового герба. Приміром, на печатці 
вовковиського земянина Івана Баки від 1573 р. зображено знак у вигляді ламаного пояса 
під хрестом і над двома врубами92. Натомість, на печатці упитського підстарости Івана 
Баки від 1581 р. було вміщено знак у вигляді літери М під хрестом та над 
шестипроменевою зіркою93. 

Рід Козлів мав у гербі знак у вигляді півмісяця рогами додолу в супроводі трьох 
стріл на червоному полі94. Осілі у Вовковиському повіті Колонтаї користувалися двома 
подібними між собою гербами (обидва – на червоному полі): знаком у вигляді літери “Т” 
над трикутником95 та знаком у вигляді літери “Т” над колом96. Першу з цих видозмін 

                                                           
85 APK. ASang. Teka ХVІІа. Plik 28 (восьмикутна, 12х10 мм; згори літери: “IS”). 
86 ЛНБ. ВР. Ф.5. Оп.2. Спр.7444/IІІ. Арк.819 (“Pieczęć Iwana Szostowickiego 1609 r.”). 
87 Paprocki B. Gniazdo cnoty. F.1132. Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. S.866. Kojałowicz W. 
Сompendium. S.293. Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.ІІ. S.217. 
88 Paprocki B. Gniazdo cnoty. F.1199. Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. S.867. Kojałowicz W. 
Сompendium. S.20. Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.ІІ. S.375. Т.VІ. S.267. ЛНБ. ВР. Ф.5. Оп.2. 
Спр.7444/I. Арк.108 (“Bykowski h.Łopot”). 
89 Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.V. S.123. ЛНБ. ВР. Ф.5. Оп.2. Спр.7444/I. Арк.106 (“Bykowski 
Tysza h.Chorągwie”). 
90 Paprocki B. Gniazdo cnoty. F.1199. Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. S.867. Kojałowicz W. 
Сompendium. S.20. 
91 Kojałowicz W. Сompendium. S.171. Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.ІІ. S.43. 
92 Шаланда А. Сапраўдны гербоўнік шляхты Ваўкавыскага павета ВКЛ у другой палове XVI–XVIII 
ст.// Герольд Litherland. Горадня, 2004. Год ІV. № 3–4 (15–16). С.93. 
93 Wittyg W., Dziadulewicz S. Nieznana szlachta... S.23. Шаланда А. Сапраўдны гербоўнік шляхты 
Ваўкавыскага павета... С.93. 
94 Kojałowicz W. Сompendium. S.112. Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.V. S.343. 
95 Kojałowicz W. Сompendium. S.110. Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.V. S.160–161. 
96 Kojałowicz W. Сompendium. S.110. 
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бачимо також на печатці незнаного ближче Томаша Колишка, який, судячи з конструкції 
герба, імовірно походив з роду Колонтаїв97. 

Окмінські, що переселилися до Вітебської землі, також користувалися двома 
гербами (на червоному полі): срібним знаком у вигляді трьох літер “V” під вістрям стріли 
та колом98 і срібним знаком у вигляді стріли, що пронизує серце вістрям додолу в 
супроводі чотирьох косих хрестиків99. 

Герб господарського підданого Микити Кондратовича відомий з 
великокнязівського привілея на шляхетство та село Макановичі в Річицькому старостві, 
який він одержав 20 листопада 1567 р. в Лебедеві за рекомендацією брацлавського 
воєводи та житомирського старости князя Романа Сангушка: на срібному полі зелена 
ялина (“гербъ дерево ель надаемъ”)100. 

З 2-ї пол. XVI ст. походять також відомості про родовий герб Слизнів, що 
переселилися в Київську землю та Мінський повіт. Один з представниців цього роду 1587 
р. користувався печаткою з зображенням знака у вигляді кола під хрестиком в 
ренесансовому щиті, над яким розміщувався шолом з наметом під шоломовою короною101. 
Кольорову версію цього герба знаходимо в пізніших річпосполитських гербовниках – на 
червоному полі знак у вигляді кола під хрестиком102. Крім того, на гравюрі від 1755 р. 
представлено герб господарського підконюшого (1736–1760) Михайла Слизня: в першій 
частині чотиридільного щита на червоному полі зображено три срібних вруба (герб 
“Корчак”), в другій частині – на червоному полі срібна лілія над трьома срібними 
врубами, в третій – на червоному полі срібний пелікан годує власною кров’ю пташенят 
(герб “Пелікан”), в четвертій – на червоному полі срібний знак у вигляді літери “П” під 
хрестиком з подвійним розгалуженням вгорі, в середньому щитку – на червоному полі 
знак у вигляді кола під хрестиком; над щитом шоломова корона, щит тримають два 
рицаря, які стоять на підставці зі списами в руках103. 

Сіверський рід Столоботів в якості герба користувався знаком у вигляді двічи 
перехрещеної стріли вістрям вгору над двома трикутниками104. Дзирити-Щепанковичі 
користувалися двома видозмінами герба, в першій з яких знаходимо воїна-п’ятигорця з 
шаблею в правиці, груди якого пронизує спис на червоному полі105, а в другій – те саме 
зображення, але цього разу в нашоломнику, натомість в щиті вміщено три золотих списа в 
зірку на червоному полі106. Рід річицьких земян Шпилевських за герб мав знак у вигляді 
стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою 
зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори107. 

На печатці річицького підкоморія Ілляша Жабки від 1571 р. бачимо знак у вигляді 
перехрещеної з подвійним розгалуженням здолу стріли вістрям вгору в ренесансовому 
щиті, над яким розташовано шолом з наметом, в нашоломнику виникає рука з мечем108. 
Печатку чечерського намісника Себастияна Довгирки від 1572 р. oздоблено зображенням 
родового знака у вигляді хреста над півколом, що лежить кінцями догори в ренесансовому 

                                                           
97 ЛНБ. ВР. Ф.5. Оп.2. Спр.7444/IІІ. Арк.809 (“Pieczęć Tomasza Kołyszka”). 
98 Kojałowicz W. Сompendium. S.281. Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.VІІ. S.61. 
99 Kojałowicz W. Сompendium. S.281. 
100 Тrelińska B. Album armorum nobilium Regni Poloniae XV–XVIII saec. Herby nobilitacji i indygenatów XV–
XVIII w. Lublin, 2001. S.156. Nr 323. Любавский М.К. Литовско-русский сейм. Опыт по истории учреждения 
в связи с внутренним строем и внешнею жизнью государства. М., 1901. С.459–460. Szymański J. Herbarz 
rycerstwa polskiego z XVI wieku. S.128, 146. 
101 APK. ZR. Teka 45 (овальна, 15х14 мм; згори літери: “FAS”). 
102 Kojałowicz W. Сompendium. S.301. Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.VІІІ. S.402 (вказує, що 
переселилися до Сівера з Семигороду). 
103 ВКЛЭ. Т.2. C.584. 
104 Okolski S. Orbis Polonus. T.IIІ. F.177. Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.VІІІ. S.528. 
105 Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.Х. Dodatek. S.122. 
106 Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.Х. Dodatek. S.122–123. 
107 Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.VІІІ. S.629. 
108 Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. С.42 (восьмикутна, 14х12 мм; згори літери: “HZ”). 
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щиті109. Чечерський земянин Петро Михайлович користувався 1576 р. печаткою зі знаком 
у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору над підковою кінцями додолу в 
ренесансовому щиті110. А на печатці пропойського пушкаря Дешка Мишковича від 1576 р. 
в ренесансовому щиті було зображено розширений хрест над півмісяцем, що лежить 
рогами догори111. 

Рід Юдицьких, що одержав землеволодіння у Річицькому повіті 1551 р.112 
користувався гербом у вигляді золотої двохвостої корогви, яку пронизує стріла вістрям 
вгору з подвійним розгалуженням здолу в червоному полі щита, над яким розташовано 
шолом з наметом під шоломовою короною, а в нашоломнику – стрілу вістрям вправо, на 
якій крук з кільцем в дзьобі113. Згідно з іншими, легендарними, відомостями, які подає 
В.Коялович, рід Юдицьких походив з Німеччини, де володів замком Вальдорф, відповідно 
до чого користувався гербом з зображенням на чорному полі трьох срібних стовпів (тобто 
гербом, який у тогочасній річпосполитській геральдиці мав саме цю назву), зі стрілою 
вістрям вгору в середньому полі114. 

 

 
 

мал.30: печатка Івана Богушевича-Жоглича 1571 р. 
мал.31: печатка Назара Тарасовича 1570 р. 
мал.32: печатка Логвиновича 1570 р. 

 
Окремим геральдичним комплексом цього порубіжного регіону є герби бояр 

Любецького повіту – напівпривілейованої групи населення південно-західної частини 
колишньої Сіверської землі. Їх геральдична спадщина зафіксована на сфрагістичних 
пам’ятках середини XVI–початку XVII ст., найдавнішою з яких є печатка Павла 
Богушевича-Жоглича від 1543 р. В її полі зображено родовий знак у вигляді хреста з 
подвійними розгалуженнями згори та здолу в німецькому щиті115. На пізнішій печатці 
Івана Богушевича-Жоглича від 1571 р. знак має вигляд хреста з двома півколами обабіч, 
що лежать кінцями в різні боки116. Характерно, що пізніші гербовники Кояловича і 
Несецького називають гербом Богушевичів польський герб “Гоздава”117, що підтверджує 
наші попередні висновки про трансформацію деяких руських родових знаків у 
різноманітні гербові фігури в річпосполитську добу. 

Від 1570 р. походять печатки Назара Тарасовича та С[...] Логвиновича, на першій з 
яких в німецькому щиті зображено знак у вигляді літери “W” під раменом з загнутими 
догори кінцями в супроводі напису згори: “...САНДР” (що може вказувати на 
приналежність цієї печатки іншій особі, імовірно, батькові)118, натомість, на другій – знак 
                                                           
109 Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. С.81. Мал.144 (овальна, 17х14 мм; згори літери: 
“...D”). 
110 Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. С.81. Мал.149 (овальна, 15х12 мм; згори літери: 
“РМ”). 
111 Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. С.82. Мал.150 (восьмикутна, 14х11 мм; згори 
літери: “SМ”). 
112 Boniecki A. Herbarz Polski. Warszawa, 1906. T.IX. S.97. 
113 Kojałowicz W. Сompendium. S.253. 
114 Kojałowicz W. Сompendium. S.253–254. 
115 Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. С.60. Мал.22 (овальна, 17х10 мм). 
116 ЦДІАК. Ф.44. Оп.1. Спр.1. Арк.544 (восьмикутна, 14х11 мм; згори напис: “ІВАН”). 
117 Kojałowicz W. Сompendium. S.52. Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.ІІ. S.214. 
118 ЦДІАК. Ф.44. Оп.1. Спр.1. Арк.413 (овальна, 15х13 мм). 
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у вигляді шестипроменевої зірки над півколом, що лежить кінцями догори в німецькому 
щиті119. 

Ще три печатки любецьких бояр знаходилися при документі від 1615 р.120 На 
печатці Сергія Микитинича (восьмикутної форми розміром 13х11 мм) в ренесансовому 
щиті розміщувався знак у вигляді літери “Х” з загнутими кінцями в супроводі трьох кіл 
згори та обабіч (згори літери: “СМ”). На печатці Яхима Пихальського (овальна, 15х14 мм) 
– розширений хрест над півмісяцем, що лежить рогами додолу (згори літери: “ПІ”). На 
печатці любецького війта Миколи Серховецького (овальна, 18х15 мм) – хрест над 
півмісяцем, що лежить рогами додолу над восьмипроменевою зіркою (згори літери: 
“МS”). 

 

 
 

мал.33: печатка Сергія Микитинича 1615 р. 
мал.34: печатка Яхима Пихальського 1615 р. 
мал.35: печатка Миколи Серховецького 1615 р. 

 
Певне число вихідців зі Смоленської землі також користувалося гербами на основі 

старих родових знаків. Приміром, Львовичі, поселені у Вількомирському повіті, уживали 
родовий герб у вигляді роздвоєного здолу хреста, який перетинає півмісяць рогами догори 
на червоному полі121. В свою чергу, Обухови мали в гербі родовий знак у вигляді кітви на 
червоному полі122. 

Смоленський рід Биховців (Биховських), що розселився в Троцькому, Мінському і 
Вовковиському повітах, згідно з інформацією Б.Папроцького, користувався в якості герба 
знаком у вигляді квадрата в супроводі трьох хрестиків згори та з боків123. Натомість, в 
гербовнику В.Кояловича представлено видозміну родового герба у вигляді квадрата в 
супроводі двох хрестів на червоному полі124. Сфрагістичні та інші джерела XVII–XVIII ст. 
підтверджують ці останні відомості125. Смоленський рід Позняків, що осів в Київській 
землі, зображував у своєму гербі рицаря, якого пронизує стріла, на блакитному126 або 
червоному127 полі, а рід Мещеринів – на блакитному полі вершника в зеленому вбранні на 
срібному коні, що стріляє з напнутого луку стрілою вліво128. 

Цілий ряд смоленських родів користувався в якості родового герба зображенням 
трьох врубів. Зокрема – Войни129, пани Мелешки130, Котовичі131 та пани Стрижовські132. В 

                                                           
119 ЦДІАК. Ф.44. Оп.1. Спр.1. Арк.415 (овальна, 17х15 мм; згори літери: “Л...”). 
120 НБУ. ІР. Ф.2. Спр.52618. 
121 Kojałowicz W. Сompendium. S.105–106. Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.VІ. S.177. 
122 Kojałowicz W. Сompendium. S.228. 
123 Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. S.867. 
124 Kojałowicz W. Сompendium. S.168–169. 
125 Шаланда А. Сапраўдны гербоўнік шляхты Ваўкавыскага павета... С.97–102. 
126 Kojałowicz W. Сompendium. S.296. 
127 Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.VІІ. S.485–486. 
128 Kojałowicz W. Сompendium. S.231–232. Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.VІ. S.373. 
129 Paprocki B. Gniazdo cnoty. F.1181. Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. S.851. 
130 Paprocki B. Gniazdo cnoty. F.1181, 1186. Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. S.855. 
131 Kojałowicz W. Сompendium. S.327. ЛНБ. ВР. Ф.5. Оп.2. Спр.7444/I. Арк.366 (“Kotowicz 
h.Кorczak”). 
132 ЦДІАК. Ф.223. Оп.1. Спр.223. Арк.2. AGAD. AZ. Sygn.2680. St.11, 21. APK. ASang. Teka ХVІ. 
Plik 63. Teka ХХІІІ. Plik 58. Str.268. 
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гербі Бедлевичів було зображено три навскісних вруба вліво на червоному полі133. 
Давнього походження очевидно були також родові герби Ейдятовичів (напнутий лук)134, 
Квасницьких (на червоному полі перехрещено два меча вістрями вгору)135 та Юнчиків (на 
червоному полі срібний знак у вигляді двораменного хреста з подвійним розгалуженням 
здолу)136. 

Інші родини, що походили зі Смоленської землі, в 2-й пол. XVI–1-й пол. XVIII ст. 
користувалися переважно гербами польського походження, що викликає поважні сумніви, 
щодо появи більшості з них в литовсько-руську добу. Очевидно, в даному випадку маємо 
перед собою виключно новотвори ранньомодерної доби137. До їх числа належать родові 
герби Фащів (герб “Вовчі коси”)138, Михаловичів (герб “Лис”)139, Чаславських (герб 
“Ружа”)140, Войшів (герб “Лебідь”)141, Курошів (герб “Остоя”)142, Володкевичів (герб 
“Радван”)143, Березовських (герб “Яструб”)144, Полибів (герб “Лебідь”)145, Хведьковичів 
(герб “Яструб”)146, Бордзиловських (герб “Білина”)147 та Ушацьких148 (баран в крові в 
супроводі стріли та півпідкови)149. 

Родове герботворення Мстиславської землі XVI–XVII ст., вірогідно, значною 
мірою спиралося на герботворення попередньої доби, оскільки в основі більшості гербів 
мстиславського нобілітету перебували конструкції на основі родових знаків. Так, 
Цехановичі розміщували в своєму гербі знак у вигляді хреста над квадратом на червоному 
полі150. Василевичі за герб мали родовий знак у вигляді літери “W” під двічи 
перехрещеною стрілою вістрям вгору на червоному полі151. А рід Нечаїв, що мав 
землеволодіння також в Київській землі, користувався в якості герба знаком у вигляді 
підкови кінцями додолу, в колі якої перебувала стріла вістрям вгору з подвійним 
розгалуженням здолу на червоному полі152. 

На трьох печатках мстиславських земян Залісовських від 1631 р. в ренесансовому 
щиті було вміщено знак у вигляді стовпа під колом над двома трикутниками (на печатці 
мстиславського возного Івана Залісовського, крім того, зображено страусове перо над 
щитом)153. 

                                                           
133 Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.ІІ. S.88. 
134 Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.ІV. S.10. 
135 Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.V. S.473. 
136 Paprocki B. Gniazdo cnoty. F.1197. Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. S.870. Kojałowicz W. 
Сompendium. S.84. Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.ІV. S.510. 
137 Це тим більш вірогідно з огляду на те, що жодна автентична пам’ятка родового герботворення 
Смоленської землі в добу середньовіччя не мала навіть найменшого натяку на польські 
геральдичні впливи. 
138 Kojałowicz W. Сompendium. S.178. Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.ІV. S.19. 
139 Paprocki B. Gniazdo cnoty. F.1168–1169. Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. S.849. Niesiecki 
K. Herbarz Polski. Т.VІ. S.382. 
140 Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.ІІІ. S.236. 
141 Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.ІХ. S.442. 
142 Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.V. S.459. 
143 Paprocki B. Gniazdo cnoty. F.1194. Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. S.860. 
144 Kojałowicz W. Сompendium. S.75 (цей початково смоленський рід, не знати якої назви, одержав 
своє нове найменування від с.Березів у Берестейській землі). 
145 Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.VІІ. S.361. 
146 Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.ІІІ. S.100. 
147 Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.Х. Dodatek. S.40 (переселився в Смоленську землю з Мазовії 
близько 1480 р.). 
148 Очевидно, значне число цих прізвищ, попри походження цих родів зі Смоленської землі, було 
утворено, як і герби, вже на новому грунті. 
149 Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.ІХ. S.207. 
150 Kojałowicz W. Сompendium. S.169. 
151 Kojałowicz W. Сompendium. S.279. Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.ІХ. S.244. 
152 Kojałowicz W. Сompendium. S.223. 
153 ЦДІАК. Ф.223. Оп.1. Спр.127. Арк.1 (всі печатки круглої форми, розміром 15 мм, крім печатки 
Івана Залісовського, що мала розмір 16 мм, а також літери згори: “IK”). 
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В герботворенні Мстиславської землі представлено також інші геральдичні 
сюжети. Так, на печатці мстиславського земянина Ісаї Щолкана (Щолкановича), при акті 
Люблинської унії від 1 липня 1569 р., в ренесансовому щиті було зображено три вруба, 
горішній з яких на правому кінці мав півколо, здолу вміщено шестипроменеву зірку154. 
Гербом з трьома врубами користувався також рід Селицьких155. В гербі Сутоцьких бачимо 
підкову кінцями додолу під хрестиком, в колі якої риба, що лежить вгору на червоному 
полі156. В гербі Чудовських – знак у вигляді стріли вістрям вгору над шестипроменевою 
зіркою та півмісяцем, що лежить рогами догори на блакитному полі157. За герб роду 
Радомльських правило зображення перев’язу вправо в супроводі двох п’ятипелюсткових 
троянд158. Гербом з зображенням пеликана користувалися Котли159 та Мурзи160. 

 

 
 

мал.36–38: печатки Залiсовських 1631 р. 
мал.39: печатка Івана Григоровича Служки 1528 р. 

 
Польський герб “Остоя” уживали Куроші161, а також пани Служки162. Приміром, на 

печатці черкаського справці Івана Григоровича Служки від 1528 р. в ренесансовому щиті 
зображено видозміну цього герба – довгий хрест між двома мисливськими ріжками163. На 
пізнішій печатці річицького старости Олександра Служки від 1614 р. бачимо меч вістрям 
додолу в супроводі двох півмісяців у овальному бароковому щиті, над яким розташовано 
шолом з наметом під шоломовою короною і три страусових пера в нашоломнику164. 

Печаткою з гербом “Трубки” (три мисливських ріжка в зірку) в ренесансовому щиті 
користувався 1554 р.165 господарський дворянин Іван Дмитрович Горяїн166. А печаткою з 
гербом “Сренява” (хвилястий перев’яз під хрестиком) в ренесансовому щиті користувався 
ротмистр зі Мстиславля Петро Розбицький у 1563 р.167 Польське походження мав також 
герб “Огон”168, яким користувався рід Стаховських169. 

Олег Однороженко 
(Харкаў–Кіеў, Украіна). 

 
 

                                                           
154 AGAD. Perg.5627. Akta unji... S.352. Nr 149а. Мал. № 77 (овальна, 14х12 мм; згори літери: 
“IBS”). 
155 Kojałowicz W. Сompendium. S.95. 
156 Kojałowicz W. Сompendium. S.224. 
157 Kojałowicz W. Сompendium. S.143. Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.ІІІ. S.155. 
158 Paprocki B. Gniazdo cnoty. F.1193. Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. S.869. Kojałowicz W. 
Сompendium. S.266. Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.VІІІ. S.22–23. 
159 Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. S.861. Kojałowicz W. Сompendium. S.211. 
160 Kojałowicz W. Сompendium. S.212 (споріднені з молдавськими господарями). 
161 Kojałowicz W. Сompendium. S.206. 
162 Kojałowicz W. Сompendium. S.207. Niesiecki K. Herbarz Polski. Т.VІІІ. S.413. 
163 ЦДІАК. Ф.220. Оп.1. Спр.663 (овальна, 17х14 мм; згори літери: “• І • В •”). 
164 Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. С.97. Мал.243 (овальна, 21х17 мм; напис по колу: 
“ALEXA ... ER S.. SZKA”). 
165 APK. ASang. Teka VІІІ. Plik 27 (овальна, 14х12 мм; згори літери: “G • N”). 
166 “Иванъ Горяинъ ... бояринъ замку Мъстиславъского”, див.: Lietuvos Metrika. Knyga Nr.523. 
Р.142. 
167 APK. ZR. Rkps 124. Str.308 (овальна, 13х11 мм; згори літери: “РR”). 
168 Kojałowicz W. Сompendium. S.191. LVIA. F.391. Ap.9. B.2790. L.186v. 
169 “Стаховъскии ... бояринъ замку Мъстиславъского”, див.: Lietuvos Metrika. Knyga Nr.523. Р.142. 


