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НЕВІДОМА МАТРИЦЯ ПЕЧАТКИ 
ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО НИЗОВОГО 

ЗІ ЗБІРКИ ВІД ДІЛУ НУМІЗМАТИКИ 
ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ У МОСКВІ*

Дослідження печаток козацьких державних утворень кінця XVI- 
XVIII ст. -  Війська Запорозького Низового та Війська Запорозького (за 
останнім в історичній науці устійнилася назва Гетьманщини) -  нагромадило 
нині чималу наукову літературу.

Початки наукових розвідок у ділянці державної сфрагістики козацької 
доби було закладено ще у другій половині XIX ст.1 Вартісними науковими 
здобутками збагатилася зазначена галузь й на початку XX ст.2 Чільне місце 
у цьому ряду посідає відома узагальнююча праця І. Крип’якевича “3 козаць
кої сфрагістики”3, яка майже сторіччя залишалася найбільш повним підсум
ковим дослідженням. Особливу історіографічну цінність для нашої тематики 
складають також роботи В. Прокоповича, що побачили світ на еміграції у 
другій половині минулого століття4. Не можна обійти увагою і найбільш 
значні публікації російських та українських дослідників 60-70-х рр.5.

Особливо інтенсивно вивчення козацької сфрагістики, зокрема, дер
жавних печаток, розвивається із здобуттям Україною незалежності6. Свід
чення цьому ціла низка грунтовних, опертих на новий, невідомий раніше 
джерельний матеріал, досліджень істориків І. Ситого7 та О. Однороженка8. 
Підсумки їхніх багаторічних студій втілилися у вагомі дисертаційні праці, 
що майже одночасно були запропоновані до публічного наукового 
акцептування9. Як і належиться у роботах такого плану, вченими було аку
мульовано і проаналізовано відому на цей час літературу предмету, охопле
но відповідну джерельну базу.

Саме тому у даній розвідці ми не ставимо за мету дати вичерпний істо
ріографічний огляд сфрагістичних досліджень в історичній перспективі, бе
ручи під увагу успішне вирішення такого завдання у згаданому науковому 
доробку колег.

* Автор висловлює щиру вдячність за сприяння у дослідженні завідуючому Відділом ну
мізматики ДІМ у Москві Ширякову Ігорю Володимировичу та провідному науковому 
співробітнику відділу Мельник Галині Костянтинівні.
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У цьому зв’язку дозволимо собі більш детально зупинитися на тих 
працях, що присвячені вивченню матриць державних печаток обох держав
них утворень -  Запорозької Січі та Гетьманщини. Таких публікацій обмаль, 
оскільки до нашого часу збереглося тільки кілька предметів.

На сьогодні переважна більшість відомих пам’яток цього типу зосере
джена у колекції Відділу нумізматики Державного історичного музею у Мо
скві. Зокрема, важливо зауважити, що зазначена збірка не тільки найбільш 
повна, а й єдина у світі. Достеменно відомо: ще одна матриця Запорозької 
Січі на початку XX ст. зберігалася на Кубані серед клейнодів Кубанського 
козацького війська. Про це свідчать інвентарі регалій, що зберігалися у при
міщенні Штабу Війська. На обліку перебувало шість печаток. Поміж ними й 
“Печать войсковая. 1770 г.”10 Ймовірно, у 1920 р. матриця разом з іншими 
регаліями Кубанського козачого війська була вивезена до Сербії. Згодом її 
сліди загубилися11.

На жаль, ми зовсім мало знаємо про обставини формування “запорозь
кої” частини московської сфрагістичної колекції, яке мало місце, вірогідно, 
ще наприкінці XIX -  початку XX ст. Побічно на це вказують і позначки 
“старий номер” в різного роду музейних облікових документах12. Про не
сподівану появу на колекційному небосхилі окремих екземплярів збірки за
свідчують згадувані вже піонерські публікації другої половини XIX ст.13. З 
них довідуємося про долю матриці печатки Війська Запорозького, що нею 
послуговувалися гетьман Данило Апостол та Правління гетьманського уря
ду (1732-1747 рр.). Вона була придбана відомим археологом, засновником 
Московського археологічного товариства графом О.С. Уваровим на ярмарці 
у Нижньому Новгороді (sic!). Пізніше разом з колекцією визначного вчено
го, що став одним із організаторів та щедрих благодійників музею14, печатка 
потрапила до Історичного музею у Москві.

Загалом нині у музеї зберігаються п’ять матриць державних печаток. 
Дві -  Славного Війська Запорозького Низового та три Гетьманщини. Чотири 
з них свого часу були залучені до наукового обігу. Одна, про що йшлося 
вище, ще наприкінці позаминулого століття, інші -  склали предмет науково
го зацікавлення у 60-70-х pp. XX ст. У зв’язку з цим належить осібно виок
ремити змістовне дослідження відомого та авторитетного історика О. Ка- 
менцевої “Две украинские печати XVIII века из собрания ГИМ”15. У фокусі 
наукової уваги згаданої праці опинилися матриці “уваровської” печатки та 
останньої січової печатки, виготовленої на вимогу указу імператриці Кате
рини II 1763 р.. Важливим і цінним доповненням розвідки стала публікація 
фото гіпсових відливів обох печаток16.
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Майже десятиріччя по тому, у процесі підготовки нумізматичного ка
талогу збірки ДІМ, до означеної теми звернулася О. Дракохруст17. Особливе 
значення її узагальнюючої праці “К истории войсковых печатей Левобереж
ной Украины XVII -  XVIII веков”18 полягає в тому, що автор залучила до 
наукового обігу кілька невідомих на той час печаток, що використовувалися 
у козацькому справочинстві обабіч Дніпра. Зокрема, у статті були розглянуті 
матриці, що ними послуговувалися під час гетьманування Івана Мазепи та 
Андрія Могили. Однак обмеживши рамки свого дослідження кордонами Ге- 
тьманщини, О. Дракохруст спеціально обумовила, що не торкатиметься у 
своїй публікації печаток Війська Запорозького Низового.

Таким чином, поза увагою обох вищезгаданих публікацій, присвячених 
вивченню колекції ДІМ у Москві, опинилася ще одна матриця Війська Запо
розького Низового (№ 93 365; КП -  816692), яку ставимо за мету розглянути 
у даному повідомленні. Особливе зацікавлення та певну дослідницьку ін
тригу породжує вже той факт, що дана печатка не відома за будь-якими ін
шими джерелами. На нашу думку, ця обставина не є вирішальною та достат
ньою для сумніву в автентичності матриці. Попри солідний вік, що від
окремлює нас від тих подій, більш ніж півторастолітній період наукового 
дослідження означеної тематики та опрацювання істориками козацтва вели
чезного масиву джерельного матеріалу, історична наука знає випадки вияв
лення невідомих гетьманських печаток. Яскравий доказ -  ряд нещодавніх 
знахідок. Наприклад, кілька років тому чернігівському історику І. Ситому 
пощастило віднайти у збірці документів Чернігівського історичного музею 
ім. В.В. Тарновського відбитки незнаних досі печаток гетьманів Івана Ско
ропадського та Кирила Розумовського19, а в Державному архіві Чернігівсь
кої області -  наказного гетьмана Якима Сомка20.

Втім, повернемося до московського раритету. На нашу думку, пропо
нований нижче детальний опис музейного експонату дозволить розв’язати 
цілу низку дослідницьких завдань.

Матриця печатки у доброму стані. Окремі подряпини та невеличка де
формація не захопили напис чи зображення. Виготовлена, правдоподібно, з 
міді. Кругла, діаметр -  45 мм. Має трубчате (діаметр -  36 мм) з невигадли
вим орнаментом кріплення, імовірно, для дерев’яної або кістяної ручки, яка 
не збереглася. Загальна висота (з кріпленням) 35 мм21.

У центрі печатки вигравіювано зображення озброєного козака, оберне
ного праворуч. Лівою рукою він притримує приклад рушниці, яка лежить на 
його лівому плечі, а правицею підпирає бік у характерній позі “руки в боки”. 
Козак вбраний у довгий, майже до кісточок, жупан та оперезаний поясом. На 
поясі з лівого боку звисає шабля, з правого -  порохівниця. Жупан простого
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прямого крою, додолу дещо розширеного. У верхній частині він оздоблений 
шістьма парами ґудзиків та завершується комірцем-стійкою. Рукава, більш 
вільні у плечах, звужуються до зап’ясть. Козак взутий у чоботи з високими 
підборами. На голові у козака шапка, найімовірніше, з опушкою (хутряним 
обідком)22. Досить виразно на печатці передано і типаж козака, який, як нам 
здається, завдячуючи розкосим очам, викликає певну асоціативність з де
якими східними рисами. Козак має довгий прямий ніс, пишні вуса, зображе
ні доволі характерно: на манер тих, які бачимо на відомій гравюрі “На герб 
сильного войска є. к. м. запорожского”23.

Окрім того, збереженість пам’ятки, високий рівень граверства дозво
ляють нам визначити і тип козацького озброєння, переданого надзвичайно 
реалістично. Так, клинок із розширеним вістрям за своїми розмірами та фо
рмою єлмані відповідає (за Квасневичем) різновиду корабелі, яка була по
ширена у ХУІ-ХУІІ ст. і запозичена з Туреччини24. На єлмані виразно видно 
два широкі доли, які продовжуються до самого вістря. Верхів’я ефесу схе
матично відтворює контури голови орла25. Про панування східних шабель в 
козацькому озброєнні ХУІ-ХУІІ ст. пише В.Сидоренко. Дослідник підкрес
лює панівне становище двох типів: турецької -  з клинком, на кінці розшире
ним для більш важкого удару, з так званою єлманню, та іранський -  з лег
ким, вузьким клинком26. Характерна форма великої дволезової єлмані з гос
трим бойовим кінцем відома з кінця XVI ст. і зустрічається в угорських, 
польсько-угорських та турецьких різновидах аж до XVIII ст.27. Не менш реа
лістично та детально відтворено і рушницю.

Зображення козака є головним елементом композиції, однак не єди
ним. Важливо також привернути особливу увагу до списа, встромленого 
древком в землю перед козаком. Спис -  невід’ємна складова козацького 
озброєння. Разом з тим у духовній культурі козацтва він має особливе смис
лове навантаження, на що вказує, наприклад, його обов’язкова присутність 
на народній картині “Козак-Мамай”28. Особливу символічну роль списа на 
печатках козацького Низу ми розкриємо нижче. Натомість певний натура
лізм в емблематичну композицію привносить зображення землі, порослої

20
травою, що займає нижню частину печатки .

Про належність козацькому Низу промовляє легенда: ПЕЧАТ КОШО- 
ВЪКАЯ СЛАВНОГО ВОЙСКА ЗАПОРОЗКОГО. Напис розміщений по колу 
більш менш рівномірно. Висота літер сягає 3 мм. Розділовим знаком слугує 
хрестик. Наявні двокрапки використано як елемент декору, оскільки вони 
розміщені стосовно хрестика симетрично: на віддалі п’яти літер. Таке роз
ташування штучно поділяє слово “ЗАПОРО:ЗКОГО” на дві частини. Слова 
відтворені повністю, без скорочень та пропусків. Літери розміщено осібно,
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без лігатур. Єдиним граматичним казусом легенди є підміна літери “С” на 
твердий знак “Ъ” у слові “КОШОВЪКАЯ”.

Важливо зауважити, що напис “КОШОВЪКАЯ” жодного разу не по
вторюється у відомих легендах печаток як Низу, так і Гетьманщини за увесь 
час існування згаданих державних утворень. Щоправда, фіксація терміну 
“КОШОВЪКАЯ” дещо корелює позиції у дискусії, стосовно напису на пе
чатці першої половини XVII ст. (1627-1638 рр.). Нагадаємо, що різночитан
ня дослідників викликало перше слово легенди печатки “КОША ВОЙКА 
ЗАПОРОЗКОГО”. Одні вбачали у ньому напис “копіа”30, інші -  “коша”31, 
треті у текстовій частині досліджень подавали відкоригований напис “ко
піа”32, а в графічних додатках відтворювали фактичне накреслення літер33, у 
жоден спосіб не коментуючи розбіжностей. Дилему зумовило накреслення 
літери “п”, яка була сполучена не горішньою, а нижньою поперечкою. По
єднання останньої з літерою “і” й утворювало літеру “ш”. Прихильники 
першого варіанту опиралися на попередню традицію, яка базувалася на двох 
відомих печатках, де написання слова “копія” не викликало сумнівів. Однак 
вразливим місцем зазначеної аргументації, на наш погляд, є відмінна на 
ранніх печатках літерація слова “копия” -  з використанням наприкінці літе
ри юс малий. Натомість опубліковані малюнки печатки (1627-1638 рр.) де
монструють чітке зображення кінцевої літери: “а”. До речі, цілком тотожної 
у накресленні з літерою “а” у слові “запорозкого”. З іншого боку, вибудову
ється також чималий ряд антитез. Очевидна помилка у написанні слова 
“войска” без літери “с”, свідчить про можливий механічний огріх й у напи
санні літери “п”. Окрім того, легенда “Коша Войка Запорозкого” випадає із 
загального ряду написів на печатках XVII ст., які починаються зі слів “ко
пія” або “печать”. Однак цих аргументів недостатньо, аби спростувати мож
ливість різьблення на печатці слова “коша”, яке, за твердженням Д.І. Явор- 
ницького, на початку XVII ст. входить в активний вжиток34. Беззаперечним 
доказом цього слугує досліджувана нами печатка з промовистим написом 
“КОШОВЪКАЯ”. Усе сказане залишає побічно висвітлену дискусію відкри
тою для нових інтерпретацій.

Ключовим моментом атрибуції московського експонату залишається 
питання щодо часу виготовлення та використання печатки. Зіставивши на
явні відомості щодо формування запорозької сфрагістичної традиції в ціло
му, візьмемо сміливість висунути припущення щодо датування печатки дру
гою половиною XVII ст., а точніше -  третьою четвертю. До цього заохочує 
поважний перелік аргументів.

Найперше -  розмір матриці. Діаметр останньої -  45 мм. Якщо розгля
нути всі відомі на сьогоднішній день відбитки та матриці військових (дер-
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жавиих) печаток Війська Запорозького (Низу та Гетьманщини) в історичній 
перспективі, то виявимо виразну тенденцію до поступового збільшення їх 
розміру35. Так, у кінці XVI -  першій половині XVII ст. діаметр печаток не 
перевищував граничної межі 37 мм. У другій половині XVII -  на початку 
XVIII ст. максимум сягав 45 мм36. А для XVIII ст. притаманне заледве не 
двократне збільшення -  до 86 мм37. Не руйнується виявлена закономірність 
й за умови сепарування та осібного аналізу печаток власне Війська Запо
розького Низового. Всі вони походять з XVIII ст. (у науковій літературі ві
домі відбитки трьох печаток з 1700-1761; 1750-1763; 1763-1774 рр.) і мають 
відповідно такі розміри: 41, 50 та 55 мм38. Прикметно, що поріг 45 мм впер
ше було подолано 1663 р. виготовленням печатки для гетьмана Павла Тете- 
рі.

Зазначене припущення підпирає й аналіз легенди печатки. На рубежі 
XVII-XVIII ст. (найбільш ранній відбиток датований 1700 р.) з’являється у 
легенді печаток Війська Запорозького Низового найменування “Славне”. 
Окрім того, у другій половині XVII ст. на печатках Війська Запорозького (й 
Низу, й Гетьманщини) відбулася заміна терміну “копія”, що перебував у 
вжитку, на “печать”. Більше того, характерною рисою написання слова “пе
чать” у легендах печаток Війська Запорозького саме кінця XVII -  початку 
XVIII ст., знову ж таки, як гетьманських: Івана Брюховецького (другий тип, 
1663-1668 рр.)39 та Андрія Могили (1684-1688 рр.), так і Запорозької Січі 
(1700-1761 рр.), є відсутність будь-яких пом’якшуючих чи стверджуючих 
знаків.

Вагомим аргументом на користь датування третьою чвертю XVII ст. 
слугує також іконографія печатки. За усією мистецькою розмаїтістю зобра
жень печаток Війська Запорозького (Низу та Гетьманщини), що перебували 
у вжитку близько двох століть, не можна не побачити два типологічні мега- 
блоки. Історик І.Ситий, який одним з перших звернув на це увагу, запропо
нував власне пояснення принципових розбіжностей: “До Многогрішного40 
козак зображувався у простому, без прикрас, одязі, що було даниною тради
ції степового братства, низового лицарства, де не існувало бідних, багатих, 
старших і менших, а всі вважалися рівними. Але процес соціального розша
рування давався взнаки. Цей гетьман і всі його наступники змінюють зобра
ження. Перед нами постає вже не степовий лицар, а представник козацької 
старшини у вишуканому вбранні, прикрашеному тканим орнаментом, у гор
довитій позі”41.

Попри дещо ідилічний та пафосний коментар, який, на наш погляд, є 
далеко не вичерпним і не цілком адекватним, історик зумів, висловлюючись 
образно, “за деревами побачити ліс” -  тонко вловити зміни загального сти-
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дієтичного настрою зображення козака на військових (державних) печатках, 
зумовлених цілим рядом факторів.

Безперечно, вказану трансформацію зумовили, з одного боку, окресле
ні вище соціальні процеси: кристалізація в суспільній свідомості ідеї козаць
кої держави, потреба її гідної репрезентації, з іншого -  мистецькі віяння, 
смаки та уподобання, властиві тій чи іншій історичній епосі, художня дове
ршеність, яка великою мірою залежала від ступеня розвиненості цього реме
сла у козацькому середовищі, особистої вправності майстра-гравера. Адже 
час, а з ним суспільний розвиток в усіх своїх проявах, не стояв на місці. Ра
зом з тим хотілося б акцентувати увагу читача на ще одному важливому мо
менті: зазначені стилістичні та мистецькі зміни проявилися тим яскравіше, 
позаяк синхронізувалися з пластичними новаціями. Якщо переважна біль
шість печаток кінця XVI -  першої половини XVII ст. (до зазначеного третьо
го типу печатки Д.Многогрішного (1670-1688 рр.) відтворювали козака в 
русі з відповідним розташуванням фігури та інших елементів композиції, то 
згодом він займає статичну позу, яка вдало підкреслює нове смислове наван
таження образу.

Так, для першої версії переважаючим є зображення обличчя в профіль, 
природне рухові положення рук та ніг, розташування рушниці на плечі під 
малим кутом або майже горизонтально. Ба більше, зазвичай рука притримує 
рушницю зверху, врівноважуючи її та погашаючи у такий спосіб коливання, 
які мають місце під час ходи, а не знизу за приклад -  як це зручно фіксувати 
зброю на плечі під час зупинки. Тоді рушниця більше тяжіє до вертикально
го положення. Останній прийом властивий саме другій групі печаток. Її ха
рактерною ознакою є також зображення постаті козака у три четверті. Це 
формує специфічну поставу козака, у якій дослідники вбачають певний со
ціальний наголос.

Означені вище загальні системні орієнтири дозволяють зробити висно
вки щодо багато в чому спорідненості досліджуваної матриці саме з печат
ками першого блоку: кінця XVI -  першої половини XVII ст. Це передовсім і 
зображення козака в русі, і горизонтальне розташування рушниці, і подіб
ність окремих рис обличчя (витягнутий прямий ніс, характерні вуса), деталі 
й фасон одягу. Вбрання, аналогічне речам з гардеробу “сфрагістичного” ко
зака, бачимо на різноманітних іконографічних пам’ятках, датованих другою 
половиною XVII ст. Зокрема, на барельєфі саркофагу польського короля Яна 
Казимира, який знаходиться у церкві Сен-Жермен де Пре у Парижі, зобра
жено групу козацьких піхотинців. їхні голови вкриті майже тотожними шап
ками42. На іншій тогочасній пам’ятці -  гравюрі В. Гондіуса (1652 р.) -  бачи
мо полонених під Берестечком козаків. Вони також взуті у чоботи на висо
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ких підборах. Принагідно зауважимо, що це була чи не єдина деталь, яка 
відрізняла козаків від змальованих там же селян. Адже “західноєвропейсь
кий тип з каблуком почав проникати у Річ Посполиту в першій половині 
XVII ст., але вживався представниками суспільної верхівки до парадного 
одягу”43 і, безперечно, був ознакою заможності та належності до вищих 
привілейованих суспільних станів. Принагідно зауважимо, що на багатьох 
відбитках печаток середини XVII ст. (наприклад, третій тип печатки 
Б.Хмельницького (1654-1663 рр.), П.Дорошенка (1665-1676 рр.) особливо 
чітко проявляється ця найдрібніша деталь. Принагідно додамо, що і згада
ний вище тип щабель -  корабеля -  також попервах слугував додатком пара
дного одягу44. Дані факти ще раз закликають до стриманості та коректності 
у деклараціях щодо панування загальної рівності у козацькому середовищі 
раннього часу, який начебто знайшов своє відображення на печатках. Радше 
належить вести мову про стриманий, навіть дещо спрощений спосіб іконо
графічного вираження привілейованого становища козацтва, необхідність 
враховувати чинник часу -  мистецький стиль епохи.

Вище вже йшлася мова про головну композиційну особливість зобра
ження московського раритету -  наявність символу низовиків -  списа45. Впе
рше у цій ролі на військових (державних) печатках Війська Запорозького він 
використовується на печатках (обох типів) гетьмана Брюховецького 1663 р. 
А згодом -  1671 р. -  карбувався і на клейноді М. Ханенка. Історик О. Одно- 
роженко слушно вбачає в цьому промовистий політичний знак і вважає, що 
присутність елемента герба Низового Війська “мало вказувати на вирішаль
ну роль Запорожжя при обранні на гетьманство названих вище запорозьких 
кандидатів”4 . Варто підкреслити, що на печатках І. Брюховецького та 
М. Ханенка запорозький атрибут -  спис -  козак тримає у правиці. Натомість 
на досліджуваному екземплярі, як, власне, і більшості інших відомих січо
вих печатках XVIII ст., він незмінно розташований осібно -  ліворуч від ко
зака. Нагадаємо, що найраніший з відомих відбитків у зазначеній конфігу
рації датується 1700 р.

Ключове значення для нашого досліду має ще один елемент козацько
го воєнного спорядження -  порохівниця. Вперше вона зустрічається на пе
чатці Павла Тетері (1663 р.).

І, насамкінець, кілька спостережень щодо зображення трави -  деталі 
другорядного, фонового характеру. Вперше спробу доповнити поле печатки 
компонентом другого плану -  прикрасити рослинним орнаментом -  знову ж 
таки бачимо на печатці П.Тетері (1663 р.). А починаючи з печатки Д. Много
грішного, трава, яка традиційно зображувалася невеликими кущиками, стала 
складовою більшості наступних козацьких клейнодів.
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Підсумовуючи загальний іконографічний аналіз матриці, хочемо звер
нути особливу увагу на неодноразову згадку 1663 р. Він став датою наро
дження багатьох композиційних елементів зображення державної печатки 
Війська Запорозького (Низу та Гетьманщини). У майбутньому вони набули 
не тільки статус невід’ємного компоненту державних герба та печатки, а й 
певне символічне значення в історичній самосвідомості козацтва та ідеоло
гічне тлумачення у працях багатьох козацьких літописців.

Лаконічно повторимо деякі найголовніші тези, опрацьовані нами вище 
і пов’язані із зазначеною датою:

1663 р. -  діаметр печатки вперше долає поріг 45 мм (печатка П.Тетері 
1663-1665 рр.);
1663 р. -  вперше серед спорядження козака наявна порохівниця (печат
ка П.Тетері 1663-1665 рр.);
1663 р. -  вперше компонентом печатки стає рослинний орнамент -  
(печатка П.Тетері (1663-1665 рр.));
1663 р. -  перша поява списа (печатка І. Брюховецького першого 
(1663 р.) та другого (1665 р.) типів).
До наведеного вище переліку піонерських явищ, які ми знаходимо на 

досліджуваній матриці, телетайпно додамо низку інших важливих спосте
режень:

1663 р. -  постать козака, головно обличчя, розвернене на три четверті 
на відміну від домінуючого перед тим зображення у профіль;
1665-1676 рр. -  побутування печатки П. Дорошенка старого концепту
ального типу, до якого зараховуємо й нашу пам’ятку;
1669 р. -  виготовлення та використання Д. Многогрішним печаток ста
рого типу;
1670 р. -  виготовлення та використання Д.Многогрішним першої пе
чатки нового типу із ледь помітною статичною поставою козака та 
принципово новим мистецьким оформленням; відтворення на печатці 
ландшафту -  землі, порослої травою47 (печатка побутувала у 1670— 
1688 рр. за гетьманів Д. Многогрішного, І. Самойловича, І. Мазепи);
1671 р. -  побутування печатки М. Ханенка -  зі списом в руці козака та 
з виразною статичною поставою.
Таким чином, наявність низки елементів, спорідненість багатьох рис 

перелічених печаток із нашою пам’яткою створює певну хронологічну “куч- 
ність” дослідницької пристрілки, символічно обмежуючи останню п’ятнад
цятиліттям функціонування вищезгаданих печаток (1663-1688 рр.). Саме 
продуктом цього періоду, на нашу думку, може бути коштовний московсь
кий раритет. На жаль, за відомими джерелами неможливо встановити, хто з
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кошових отаманів послуговувався даною печаткою. Чим зумовлена її поява? 
Можливо, вона є свідченням зростання мілітарної потуги та політичного 
впливу Запорожжя на Гетьманщину у період отаманства І. Сірка. Останньо
го, до речі, було вперше обрано на цю посаду знаменного, під кутом наших 
студій, 1663 р.48. Чи є це випадковим збігом дат та історичних обставин?

Безперечно, висловлені міркування лежать у площині гіпотез і є, хіба 
що, орієнтирами майбутніх студій. Для нас важливо зафіксувати новий ру
біж пізнання сфрагістичної традиції Запорозького Низу та за підсумками до
слідження констатувати цінний теоретичний висновок про поглиблення 
хронологічного горизонту у розмежуванні геральдичних та сфрагістичних 
традицій Війська Запорозького Низового та Гетьманщини сягнуло другої 
половини XVII ст.

У даній публікації ми ставили за мету кілька наукових цілей: передов
сім залучити до наукового обігу невідому раніше унікальну сфрагістичну 
пам’ятку та визначити час її побутування. Прагнули також розглянути місце 
даного експоната в ряду відомих сфрагістичних пам’яток Славного Війська 
Запорозького Низового.

Окрім того, на маргінесі (в прямому і переносному значенні цього сло
ва -  у примітках) нашої праці нам пощастило сукупно розв’язати додаткове 
наукове завдання: виявити та доказово аргументувати побутування у XVIII 
ст. ще однієї печатки Запорозької Січі. Свідомі того, що це стало можливим 
за умов стрімкого розвитку сфрагістичної науки останніми десятиліттями і 
комплексного вивчення козацьких печаток, зокрема. Базисом цієї роботи є 
упорядкування загального зведення державних печаток Війська Запорозько
го (як Низового, так і Гетьманщини), яке багато років поспіль здійснює істо
рик О.Однороженко. На актуальність цього завдання неодноразово вказува
ли й інші дослідники сфрагістики, слушно зауважуючи, що “казати про по
вне висвітлення цих пам’яток недоречно, аж поки не буде складено загаль
ного реєстру гетьманських печаток, що зберігаються у музеях, архівах, біб
ліотеках країни, Росії, Польщі, Туреччини, Швеції та ін.”49. Дана публікація 
-  наш скромний внесок у вирішення означеної наукової проблеми, конста
тація промовистого факту, що “тема, яка вважається найбільш вивченою в 
українській сфрагістиці, ще далеко не вичерпана і вимагає своєї подальшої 
розробки”50. А також усвідомлення, за влучним висловом І.Крип’якевича, 
того, що “така праця можлива тільки при колективних силах, а до остаточ
них вислідів можна дійти тільки по ряді приготовляючих студій”51.

Насамкінець належить осібно означити, що, звичайно, в першу чергу 
добра збереженість пам’ятки, високий рівень граверства, сучасний арсенал 
технічних засобів і можливості новітніх технологій дозволили зробити цілу
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низку важливих, до найменших деталей та нюансів, спостережень, які були 
недоступні попередньому поколінню дослідників. На цій основі було здійс
нено ряд принципових уточнень та важливих висновків. У цьому зв’язку 
вважаємо за необхідне акцентувати, що у даній роботі вперше в історіогра
фії публікується військової державної печатки Славного Війська Запорозь
кого Низового.
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Іл. 1. Матриця печатки Війська Запорозького Низового. Друга половина XVII ст.(?). 
Державний історичний музей у Москві. Фото В.М. Бойко Публікується вперше.
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Іл. 2. Малюнок печатки Війська Запорозького 
(1627-1638 рр.) з книги М.Грушевського 
“Ілюстрована історія України”. (К., 1992).

Іл. 3. Малюнок печатки Війська Запоро
зького Низового 1770 р. з титульного 
аркуша “Истории Новой Сечи или по

следнего Коша Запорожского”
А. Скальковського (Видання третє. Оде

са, 1885).

Іл. 4. Малюнок печатки Війська Запорозького Іл. 5. Фото гіпсового відливу печатки Війсь-
Низового, опублікований Д.І. Яворницьким у ка Запорозького Низового (1764 р.) зі згад-
третьому томі “Истории запорожских коза- кою імператорського титулу у легенді з ро

ков”. (С.-Петербург, 1897). боти О.Каменцевої “Две украинские печати
XVIII в. из собрания ГИМ” (К., 19631



330 НАУКОВИЙ ЗБІРНИК НА ПОШАНУ ВАЛЕРІЯ СТЕПАНКОВАІ

1 Уваров А. Печать Войска Малороссийского (середины 18 века) // Записки императорс
кого археологического общества. -Т . 3. -  СПб., 1851. -  С. 160-162. Передрук: Уваров А. 
Сборник мелких трудов. -  Т. 2 -  М., 1910.. -  С. 194—195; Барсуков А. Правительствен
ные печати в Малороссии от времен Стефана Батория до Екатерины 2-й // Киевская ста
рина. -  1887. -  Т. 19. -  Сентябрь. -  С. 90-92.

2 Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. -  Одесса, [б. г.]. -  16 с.; Тройни- 
цкий С. О перемене прежней запорожской печати // Гербовед. -  1914. -  май; передрук: 
Гербовед, издаваемый С. Тройницким (1913-1914) -  М., 2003. -  С. 303-310.

3 Крип’якевич І. З козацької сфрагістики // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. -  
Львів, 1917. -  Т. 123-124. -  16 с.

4 Прокопович В. “Печать Малороссійская”. Сфрагістичні етюди // Записки Наукового то
вариства ім. Шевченка. -  Париж-Нью-Йорк, 1954. -  Т. 163. -  114 с.; Його ж: Сфрагісти
чні анекдоти (Московська наука і українська сфрагістика) / Праці Українського Історич- 
но-Філологічного Товариства в Празі. Том другий, виданий на пошану Голови Товарис
тва Професора Дмитра Антоновича. -  Прага, 1939. -  С. 192-217.

5 Волинець О. Печатки козацької доби на Україні // Наша культура. -  Варшава, 1966. -  
4.11; Грабовецький В., Гавриленко В. Невідомий універсал і найдавніша козацька печа
тка гетьмана Григорія Лободи з 1595 р. // Середні віки на Україні. -  K., 1971. -  Вип. І. -  
С.; Фоменко В. Військові печатки запорожців // Історичні джерела та їх використання. -  
K., 1972. -  Вип. VII. -  С. 152-160. Гавриленко В. Українська сфрагістика- Київ, 1977. -  
168 с

6 Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ Лівобережної України 18 ст. // 
Записки наукового товариства ім. Шевченка. -  Історична секція. -  Том 222. -  K., 1991; 
Заруба В. Козацькі печатки. Національна символіка: Бібліотека журналу “Пам’ятки 
України”. -  Кн. 1. -  K., 1990. -  С. 44-46.

7 Ситий І. Печатка Війська Запорізького Низового та печатка коша суддівська на докуме
нтах XVIII ст. зі збірки Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського // Друга 
наукова геральдична конференція. Збірник тез повідомлень та доповідей. -  Львів: 1992.
-  С. 69-71; Його ж: Печатка Богдана Хмельницького // Знак. -  1996. -  Число 11 (бере
зень). -  С. 3; Його ж: Печатки XVI ст. // Знак. -  1996. -  Ч. 12 (листопад). -  С. 3; Його ж: З 
історії української сфрагістики // Родовід. -  1996. -  № 14. -  С. 91-98; Його ж: Невідомі 
печатки Івана Скоропадського та Кирила Розумовського // Знак. -  1998. -  Число 15 (бе
резень). -  С. 3; Його ж: Україно-молдавська печатка // Знак. -  1999. -  Ч. 18 (березень). -  
С. 10; передрук: Сіверянський літопис. -  1999. -  № 3. -  С.99—101; Його ж: Гетьманські 
печатки // Слава українського козацтва. / Упорядники Кот С., Кардаш П. -  Київ- 
Мельбурн, 1999. -  С. 115; Герб і печатка Івана Мазепи // Сіверянський літопис. -  Черні
гів, 2001. -  № 5. -  С. 38-49; Його ж: Гетьманські універсали й печатки у збірці історич
ного музею ім. В.В.Тарновського // Пам'ятки України. -  2001. -  № 1-2. -  С. 148-154; 
Його ж: До історії гетьманської печатки // Знак. -  2001. -  Ч. 23 (травень). -  С. 4; пере
друк: Сіверянський літопис. -  2001. -  № 3. -  С. 23-24; Його ж: Клейноди останнього 
українського гетьмана // Знак. -  2001. -  Ч. 24. (жовтень). -  С. 8-9; передрук: Археогра
фічний щорічник. -  K.-Нью-Йорк. -  Вип. 7. -  С. 147-150.



ЧАСТИНА І. У КР А Ї Н А  -  ЗЕ МЛ Я К ОЗ АЦЬКА

8 Однороженко О. Українська територіальна геральдика і сфрагістика козацької доби у 
вітчизняній та зарубіжній історіографії // Вісник Харківського національного універси
тету ім. В.Н.Каразіна. -  Вип. 556. -  Харків, 2002. -  С. 14-33; Його ж: Українські держав
ні, земельні та міські печатки козацької доби (кінець XVI -  XVIII ст.). -  Харків, 2003. -  
219 с.; Його ж: Державні печатки війська Запорозького другої половини 17-18 ст. // 
Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. -  Число 10. -  Частина 1. -  
Київ, 2003.- С .  242-274.

9 Ситий І. Козацькі печатки Гетьманщини (середина XVII-XVIII ст.). За архівними мате
ріалами Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського: Дис... канд. іст. наук: 
07.00.06 / Чернігівський державний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка -  Чернігів,
2002. -  264 арк.; Однороженко О. Державна і земельна сфрагістика Війська Запорізько
го: Дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна- X.,
2003.-233 арк.

10 Науменко В.М., Фролов Б.Е. Регалии кубанского казачества. -  Краснодар, 2001. -  С. 77. 
Особливу зацікавленість викликає опублікований у книзі опис печатки. Цитуємо його 
повністю: “Печать войсковая. 1770 г.
Матрица круглой формы, железная. В центре вырезано изображение казака в полный 
рост. Левой рукой он поддерживает приклад лежащего на плече ружья, правая рука -  на 
поясе. Чуть сзади пика, острием вверх, и какие-то строения. Круговая надпись: “Печать 
славного войска запорожского низового”.
Ручка печати из буйволиного рога. Высота печати 7 см., диаметр - 3 , 9  см.”.
Про печатку 1770 р. згадує і Аполінарій Скальковський. Її малюнок він умістив на титу
льному аркуші своєї славнозвісної праці “История Новой Сечи или последнего Коша За
порожского” (нами використано третє видання, яке побачило світ в Одесі 1885 р.). У 
примітках на шістдесят восьмій сторінці першого тому історик подав розгорнутий опис 
печатки, супроводивши останній кількома загальними репліками щодо своїх спостере
жень над сфрагістичною традицією Запорожжя в цілому. Задля зручності у порівнянні 
обох свідчень пропонуємо увазі читача судження А. Скальковського в повному обсязі: 
“Изображеніе печати (1770 г.) помещено нами на заглавном листочке; она представляет 
Козака, вооруженного пищалью (самопалом) и кривою саблею, одетого в военное бога
тое платье, Польскаго покроя. Близ него на кургане водружено копье -  знак его погра
ничной службы. С 1760 годов на правой стороне прибавлено изображеніе какого-то зда- 
нія в несколько ярусов, которое могло означать или Сечь или фигуры сигнальные, о ко
торых скажем после. Надпись до 1763 г. была: “Печать славнаго войска Запорожскаго 
Низоваго”. Указом же 6 Іюня т.г. приказано писать: “печать войска Ея Имеператорскаго 
Величества Запорожскаго Низоваго”. Печать Коша при атамане Милашевиче употребля
вшаяся, вероятно оставшаяся еще от прежних Кошей, когда главным оружіем Запорожца 
было копье. Она предлагается нами на таблице I. № 1.”(див.: Скальковский A.A. Исто
рия Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. -  Одесса, 1885. -  С. 68).
Попри те, що питання датування печатки 1770 роком допоки не знаходить будь-якого 
пояснення на основі залучених до наукового обігу відомостей і є загадковим, очевидні 
розбіжності в описах печатки (наприклад, наявність шаблі) та суперечності у самому те
ксті (на малюнку печатки 1770 р. подається легенда без імператорського титулу, хоча у
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примітці вказується дата зміни напису на печатках Коша -  згідно з указом 1763 p.), на
ведені текстові фрагменти дозволяють уточнити цілу низку наукових позицій і впевнено 
заявити про виявлення, а точніше виокремлення з наявного матеріалу нової печатки Вій
ська Запорозького Низового. Досі у найбільш повному зведенні печаток Запорозької Сі
чі, укладеному О. Однороженком, фігурувала тільки одна печатка із зображенням січо
вих будівель. Та, що виготовлена на виконання імператорського указу 1763 р. і містила у 
легенді монарший титул. Цитовані вище витяги вказують, що Низ мав й іншу печатку -  
1770 р. -  із зображеннями будівель, але з іншим написом: без згадки імператорського 
титулу та зі збереженням слова “славного”. Останню наважимося також ототожнити з 
малюнком запорозької печатки, опублікованої ДЛворницьким (див.: Эварницкий Д.И. 
История запорожских козаков. 1686-1734. -  Т. III. -  СПб., 1897. -  С. 618). Поза тим, що 
книжний малюнок печатки цілковито збігається із вище цитованим описом, вміщеним у 
праці кубанських колег, не тільки у частині легенди, а й зображення (зокрема, відсут
ність на малюнку та в описі згадки про шаблю, порохівницю -  sic !), залучених аргумен
тів замало, аби виявлену тотожність вважати доконаним науковим фактом. Та нам вда
лося підперти свої судженнях й іншими вагомими доказами. У своїй визначній трьохто- 
мній “Історії запорозького козацтва” “козацький батько” опублікував поруч із січовою 
також малюнки кількох курінних печаток: Пашківського, Шкуринського та інших. 
Окрім індивідуальних підписів малюнків печаток на цій же сторінці вміщена загальна 
підтекстовка: “Из музея Кубанскаго войска в г. Екатеринодаре”. Це підтверджує і М. 
Слабченко: “печати эти (мова про печатки куренів -  Ю.С.) хранятся тоже в Екатерино- 
дарском войсковом музее, откуда они были заимствованы и воспроизведены проф. Эва- 
рницким” (див.: Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. -  С. 16). Печат
ки перелічених куренів перебувають у Краснодарі й донині. Автор цих рядків мав наго
ду пересвідчитися у цьому особисто під час відрядження на Кубань взимку біжучого ро
ку. Логічно припустити, що й зображення головної печатки Січі, опублікованої Д.І. Яво- 
рницьким сукупно із курінними, має Краснодарське походження. До цієї думки схиля
ють єдиний стиль та техніка відтворення печаток. Вивчаючи у Краснодарському держа
вному історико-археологічному музеї-заповіднику ім. Е.Д. Феліцина згадані вище курін
ні печатки de-visa, можу ствердити, що опубліковані Д.І. Яворницьким малюнки вико
нані хоча і не ідеально, та все ж достатньо якісно та фахово. З дотриманням багатьох 
найдрібніших деталей. А надто при відтворенні особливостей письма легенд. Маємо на
дію, що графічна пунктуальність у відтворенні зображення не меншою мірою притаман
на державній печатці Січі. То ж годі припустити, що малюнок з видання Д.І. Яворниць- 
кого є однією з графічних версій останньої (“імператорської”) печатки Січі, матриця якої 
нині також зберігається у Державному історичному музеї у Москві (КВ 817 777). У та
кому випадку довелося б знехтувати багатьма очевидними та суттєвими відмінностями у 
зображенні. Наприклад (йдеться про зображення, опубліковане Д.І. Яворницьким): від
мінна постава козака та крислатість самої фігури, нехарактерне утримання рушниці (під 
пахвою лівої руки), відсутність шаблі та порохівниці, наявність розділового хрестика у 
легенді та інше. А на додаток, що цілком неприпустимо, змушувало б проігнорувати 
відмінності у легендах обох печаток. Вище вже зазначалося, що розбіжності у написах
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ніяк не могли мати випадковий характер. Можемо підсумувати: нагромаджені історичні 
відомості дають всі підстави стверджувати, що малюнок печатки з “Истории запорожс
ких козаков” мав за взірець оригінальну пам’ятку. Матриця цієї печатки на початку XX 
ст. зберігалася у Краснодарі. Її розміри були: загальна висота 7 см, діаметр -  3,9 см. На
томість “імператорська” (виготовлена згідно указу 1763 р.) була значно більшою: відпо
відно 9 та 5,5 см. На жаль, за браком місця та маргінесом даного питання для головної 
канви нашого досліду, не можемо подати детальний порівняльний аналіз малюнків печа
тки 1770 р. (з видань А. Скапьковського, Д.Яворницького) та зображення збереженої 
оригінальної матриці “імператорської” печатки, виготовленої на виконання указу 
1763 p., а також їх описів, набутих з різних джерел. Переконані: така робота принесла б 
несподівані спостереження і плідні результати. Однак, це вже завдання для наступної 
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С.Н. Одиссея казачьих регалий. -  Краснодар, 2004. -  C. 257). Сьогодні частина кубансь
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