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ДВІ ПЕЧАТКИ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА МАКАРІЯ II  
1540 ТА 1549 рр. 

 
 
Українська (руська) сфрагістика пізнього середньовіччя та ранньо-

модерного часу завдяки студіям Олега Однороженка протягом останнього 
десятиліття зробила значний крок уперед. Ідеться, насамперед, про вве-
дення до наукового обігу значного джерельного матеріалу — печаток 
світської руської (української) еліти1. Однак маловивченим продовжує 
залишатися величезний пласт сфрагістичного матеріалу еклезіальної елі-
ти цього періоду — духівництва2. 

Тому закономірно, що нашу увагу привернули дві печатки київського 
митрополита Макарія II, які знаходяться в Головному архіві давніх актів у 
Варшаві (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie) та Інституті руко-
пису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в Києві. 

Київський митрополит Макарій II 
мало знаний в українському кліо-
писанні. Відомості про нього в нау-
кових опрацюваннях досить скупі. 
Щодо походження ієрарха є дві точ-
ки зору: одні дослідники виводять 
його коріння з Москви3, а інші — з 
Великого князівства Литовського4. 
Відомо, що він обіймав митропо-
личий стіл з 1534 по 1556 рр. (перед 
цим був луцьким єпископом), який 
посів шляхом корупційної схеми, 
прикриваючися номінацією поль-
ського короля Сигізмунда (духов-
ним даром)5. 

Перша, варшавська, печатка су-
проводжує документ, у якому Шим-
ко Мацькович виділяє своїй дру-
жині Софії Пашківні 700 кіп грошей 

та забезпечує її на власних дóбрах (від 9 жовтня 1540 р.).  
На документі міститься шість печаток, якими їхні власники скріпили 

угоду як свідки6. Сфрагіс митрополита, єдиного з-поміж шести пред-
ставників духовенства, прикріплений до пергаменту першим знизу зліва, 

Печатка Київського митрополита Макарія ІІ 
1549 р. 
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що засвідчує також статус його носія. Печатка (чорний віск у восковій 
чашці коричневого кольору) вирізняється й більшими розмірами в порів-
нянні з іншими. 

Малюнок на сіґілюмі нечіткий. На перший погляд, силует постаті 
нагадує святого7. Однак, якщо уважніше придивитися, то можна поба-
чити, що це постать Богородиці (із німбом довкола голови) на троні з 
Немовлям. Цей факт підтверджується наявністю двох монограм з обох 
боків зображення на рівні голови — VH ÏÚ, що вказують на Богородицю. 

Леґенда не прочитується — відтиск занадто нечіткий. Однак усе ж 
таки вдається якщо не відчитати, то, принаймні, висловити припущення, 
що в правій частині відтиску написано: […] VNHKBN* RÛ[…]R[…]. Це дає 
можливість припустити, що йдеться про напис VBNHJGJKBN RÛTDCRÛB. 

Печатка з київської збірки супроводжує документ, яким регулювалися 
функції крилосу львівської катедри (від 10 січня 1549 р.). Це воскова 
печатка брунатного кольору, що вміщена у восковій світло-коричневій 
мисці8. Крізь неї проходять льняні шнурочки червоного та білого кольо-
рів. Печатка підвішена до нижньої частини пергаменту, який загнутий 
удвоє. Крізь цю частину пергаменту зроблено отвори, через які й про-
ходять шнурочки, що тримають печатку. 

У полі печатки карбований образ Діви Марії з Немовлям. Богородиця 
правдоподібно зображена на престолі — помітні поручні. Голову обрам-
лює німб. Відтиск нечіткий. Зображення Богородиці дещо відрізняється 
від попереднього. Складається враження, що тронна Матір Божа тримає 
Немовля на лівій руці. 

Літери в леґенді маюскульні, стоять щільно. Як і на вищеописаній 
печатці, епіграф не прочитується. Напис на печатці зберігся погано. Із 
верхньої частини по ледь вгадуваним обрисам літер можемо припустити, 
що він починається зі слів: DJK[ï]: ;[J]Öï:. 

На київській печатці голова Богородиці повернена вліво (геральдично), 
сама фігура викарбувана масивно, у той час як на варшавській печатці 
малюнок Матері Божої передано дещо тендітніше. Таку ж невідповідність 
фіксуємо й між літерами леґенд: у першому випадку лінії літер масив-
ніші, у іншому — тонші. 

Якщо на варшавській печатці прослідковуємо зірочку, яка увінчує пра-
вий поручень трону, то на київській помітно хрестоподібне завершення. 

На обох печатках у нижній частині, під Богородицею, карбований 
геральдичний щит, зображення на якому, унаслідок слабкого відтиску, не 
помітно.  

Вшанування жіночого божого першопочатку — душе поширене явище 
на теренах сучасної Європи від неолітичних часів9. 
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Початковим пунктом для культу Діви Марії став Ефеський собор 
431 р. — саме тоді Марія визнана Богородицею в християнській церкві10. 
Відтоді культ Матері Божої стає домінуючим. Така тенденція відбувалась 
як на Заході, так і на християнському Сході11. У Візантії Богородиця 
набуває статусу емблеми церкви, про що свідчить візантійська сфра-
гістика V–VI ст. з домінуючим образом Божої Матері. 

Культ Богоматері має давні традиції й у Київській церкві. Відомо, що 
перші іконографічні пам’ятки із зображеннями Богородиці в Києві сяга-
ють щонайменше VI ст.12 Однак поширення зображень Марії пов’язане з 
хрещенням Русі та будівництвом Софії Київської. Величний образ Матері 
Божої Оранти13, написаний у внутрішній надвівтарній частині собору, 
став відправним у формуванні культу Богородиці в Україні та Києві 
зокрема14. Частим був також іконографічний тип Матері Божої Одигітрії: 
Богородиця сидить на троні, стоїть або ж зображена по пояс із Немовлям 
на руці15.  

Віддзеркаленням богородичної традиції попередніх століть є бароко-
вий період, коли в суспільній та політичній свідомості топос Великої 
Матері сприймається як алегорія рідної землі16. У еклезіальному вимірі 
цієї доби стрімкої «кар’єри» набуває композиція Покрови Пресвятої Бо-
городиці, яка невдовзі виходить поза межі сакрального простору. Саме 
вона згодом стала заступницею Війська Запорізького й донині вважається 
покровителькою українського війська.  

Культ Марії набуває подальшого поширення в Україні й у XVIII–
XIX ст. Свідченням цього є освячення церков та костелів іменем Бого-
родиці та небувале поширення жіночого імені Марія. Виразним озна-
ченням виміру Богородиці в українській культурі є місце, яке вона займає 
в національному літургійному та обрядовому календарі17, етнографії18.  

Загальний огляд сфрагістики київських ієрархів свідчить про глибоку 
традицію послуговування образом Матері Божої на печатках первосвяще-
ників Київської Русі, починаючи від XI ст. 

Богородиця на троні з Немовлям на руках зустрічається вже на печатці 
київського митрополита Костянтина (XII ст.)19. З-поміж іконографічних 
типів найбільш поширеним на руських землях можна вважати компо-
зицію Богородиці Оранти20.  

Богородиця містилася також на печатках московських ієрархів. Відо-
мо, що цар Іван IV 1564 р. визначив, що на печатках митрополитів та 
єпископів має бути, з одного боку, зображення Богородиці з Немовлям, а 
з іншого — рука, що благословляє, та ім’я ієрарха21. 

На обох печатках, які складають предмет нашої уваги, Богородиця 
зображена сидячи на троні — тип Одигітрії. У той час, як у Софії Київ-
ській знаходиться образ Матері Божої Оранти, що могло означати 
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домінуючий канонічний іконографічний образ Марії на руських (україн-
ських) землях. 

Так чи ні, але образ Матері Божої Одигітрії поряд із Орантою також 
набуває поширення на іконографічних пам’ятках. Проте на основі збе-
режених сфрагісів ієрархів часів Київської Русі виразно домінує іко-
нографія Оранти. 

Саме цей образ знаходимо на сфрагістиці київських первосвящеників 
XVII ст., зокрема на печатці Йова Борецького22, у XVIII ст. — на сіґілюмі 
канцелярії митрополита Рафаїла Заборовського23. 

Серед відомих богородичних композицій, які зображалися на печатках 
київських митрополитів та були найбільш розповсюджені в грецько-
візантійському просторі24 (Оранта, Одигітрія в повний зріст або ж її 
поясне зображення), Матір Божа на троні, карбована на двох печатках 
митрополита Макарія II, не так часто трапляється в композиційному ряді 
київської митрополичої сфрагістики. 

Уже під час завершення даної розвідки нами була знайдена печатка 
київського митрополита Йосипа, попередника Макарія II, яка супровод-
жувала документ 1526 р. Паперово-мастична печатка збереглась украй 
поганому стані. Проте, порівнявши сфрагіс із двома відтисками митро-
полита Макарія II, схиляємося до думки, що в основі нововиявленого 
сіґілюму міститься образ Богородиці на троні25. Доказом такої версії є 
співставлення вцілілих елементів печатки. У збереженому силуеті шиї та 
голови вгадується жіноча постать. По правий бік помітно скіпетр або 
поручень, який увінчаний хрестом. На рівні голови по правий (гераль-
дичний) бік бачимо невеличкий затертий напис / образ. Цілком вірогідно, 
що це монограма VH. Інший бік печатки, унаслідок незадовільного стану 
збереження, не дає можливості встановити ймовірну другу частину на-
пису. Як і на двох вищерозглянутих печатках, під даним зображенням 
карбований геральдичний щит. Але в цьому випадку збереглась емблема — 
рівнораменний хрест.  

Що може означати дане зображення на печатці православного митро-
полита середини XVI ст.? Чи є цей образ Діви Марії в поєднанні з гербом 
свідченням синкретизму східного та західного іконографічного кодів? 

Про Україну як край, який знаходиться на межі східної та західної 
християнських культур, написано багато26. Історики спостерігають еклек-
тизм католицької та православної традицій, принаймні від XIV ст., на 
теренах прикордоння (зони співмешкання, співжиття, перехрестя, зітк-
нення, змішування)27 — як зі сторони Польської Корони, так і з боку 
Холмщини, Галичини. Прикладів цього є достатньо. Як-от хоча б грець-
ко-візантійські розписи католицьких храмових споруд у Любліні, Кра-
кові, Сандомирі. Який механізм такого взаємопроникнення був у середні 
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віки? У зонах пограниччя швидше всього «…на стихійному рівні… 
з’являються перші ознаки зближення латинського та руського церковних 
світів, зрештою, не уникнені за умов близького сусідства»28. Не слід 
забувати також і про руський (український) фактор у Польській Короні в 
період правління Яґеллонів, прикладом чого є функціонування руської 
мови як мови королівської канцелярії. 

Таке зближення відобразилось і на іконографічному коді, який увібрав 
риси західного та східного у стилі та формі29. Чи є образи з двох печаток 
прикладом такого коду? Для остаточних висновків бракує якісних від-
тисків та залучення й аналізу значно більшої кількості сфрагістичного 
матеріалу даного типу.  

Таким чином, розглянувши дві печатки, насамперед, можна говорити 
про оригінальність іконографічної композиції сфрагістичних пам’яток. 
Відтворення Богородиці на печатках київського ієрарха XVI ст. означає 
збереження та тяглість історичної та сфрагістичної пам’яті щонайменше 
від XII ст., відколи на печатках київського духівництва фіксуємо образи 
Марії. Деякі елементи композиції можуть свідчити про взаємовпливи 
східно- та західнохристиянських іконографічних традицій. А сам образ 
може бути корисним при вивченні поширення богородичного культу в 
Україні. І врешті, використання київським митрополитом двох матриць 
протягом дев’яти років спонукає до дослідження особливостей функціо-
нування митрополичої канцелярії. 
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