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Ірина СКОЧИЛЯС (Львів)

печатки пороХницького ДеканатУ
перемишЛьської греко-катоЛицької єпарХії

кінця XVIII – початкУ ХХ стоЛіть

У незалежній Україні регіональні студії, присвячені церковній сфрагіс-
тиці, охопили різні сфери застосування печаток. Найбільші осередки цих 
досліджень – Львів, Київ – об’єднали провідних вітчизняних науковців. 
Протягом останніх двох десятиліть організовано низку конференцій, семі-
нарів, видано численні тематичні збірники, до наукового обігу запровадже-
но багатий сигілографічний матеріал, описано чимало сфрагістичних ко-
лекцій музеїв та архівів. Яскравим свідченням активного розвитку і вагомих 
результатів церковної сфрагістики в Україні є, зокрема, й довідкове видання 
“Ілюстрований бібліографічний покажчик з української сфрагістики”, укла-
дене Віталієм Гавриленком1, яке охоплює поділену за тематичними блока-
ми літературу з української сфрагістики з кінця XVIII ст. й до 2015 р. На 
сучасному етапі проводяться дослідження як інституційних печаток2, так й 

1 Ілюстрований бібліографічний покажчик з української сфрагістики / Упоряд. 
В. Гавриленко. – К., 2015. – 232 с. + 40 с. іл.

2 Алфьоров О. Символи Чернігівської єпархії ХІІ ст. за сфрагістичними матеріала-
ми // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2012. – Ч. 58. – 
С. 7–8; Борщевич В. Волинська церковна сфрагістика (20–80-ті рр. ХХ ст.). – Луцьк, 
2001. – 135 с.; Денисова Т. Матриці печаток парафіяльних церков Перемишльської 
греко-католицької єпархії у сфрагістичній колекції Національного музею у Львові ім. 
Андрея Шептицького // Нумізматика і фалеристика. – К., 2011. – № 3. – С. 6–11; її ж. 
Дослідження колекції сфрагістики Національного музею у Львові імені Андрея Шеп-
тицького // Музеї Львова: події, колекції, люди: Матер. наук.-практ. конф. (Львів, 27–28 
жовтня 2011 р.). – Львів, 2012. – С. 59–63; її ж. Матриця печатки церкви с. Зіболки 
Куликівського деканату Перемиської єпархії другої половини ХІХ ст. // Знак: Вісник 
Українського геральдичного товариства. – Львів, 2013. – Ч. 59. – С. 3–4; Довган Л. 
Печатки парохій та деканатів Станиславівської єпархії кінця XVIII – першої половини 
XX ст. на документах Державного архіву Івано-Франківської області // П’ята наукова 
геральдична конференція (Львів, 10–11 листопада 1995 р.): Зб. тез повідомл. та допов. – 
Львів, 1995. – С. 25; Перкун В. Печатки православних інституцій та духівництва (за 
матеріалами Державного архіву Вінницької області ХІХ – першої третини ХХ ст.) // 
Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Історіографічні дослі-
дження в Україні: Зб. наук. пр. на пошану академіка Валерія Андрійовича Смолія. – К., 
2000. – Вип. 10. – Ч. 5. – Част. 1. – С. 153–168; його ж. Конфесійні печатки Правобе-
режної України як топонімічне джерело (1795–1942 рр.) // Історико-географічні до-
слідження в Україні. – К., 2001. – Ч. 5. – С. 264–269; його ж. ...І печаткою стверджую. 
З історії печаток католицької церкви на Правобережній Україні (кінець XVIII – 
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особових3, охоплюючи різні території й, хронологічно, різні періоди та різні 
конфесії. У рамках цих студій було зосереджено увагу також на церковній 
сфрагістиці в Галичині в період австрійського панування. Та, незважаючи 

XX ст.). – К., 2002. – 127 с.; його ж. Українські церковні печатки із зібрань Національ-
ного музею у Варшаві та бібліотеки фундації кн. Чарторийських при Національному 
музеї у Кракові // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. 
наук. праць. – К., 2004. – Ч. 11. – Част. 1. – С. 268–276; Ситий І. Печатки вищих цер-
ковних інституцій і монастирів Східної України XVI–XVIII століть: Спроба опису // 
Записки наукового товариства імені Шевченка. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) 
історичних дисциплін. – Львів, 2000. – Т. CCХL. – С. 278–283; його ж. Церковна старо-
вина. – Чернігів, 2001. – 54 с.; його ж. Печатки Київського Михайлівського Золотовер-
хого монастиря // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 
2001. – Ч. 31. – С. 3; його ж. Печатка чернігівського Спасо-Преображенського собору. – 
Чернігів, 2012. – Вип. 1. – С. 128–129; Скочиляс І. Печатки Перемиської греко-
католицької катедри кінця XVIII – початку XX ст. // Знак: Вісник Українського 
геральдичного товариства. – Львів, 2008. – Ч. 46. – С. 2–3; її ж. Печатки деканатів 
Перемишльської греко-католицької єпархії кінця ХVIIІ – початку ХХ ст.: Дослідження 
і каталог. – Львів, 2014. – 184 с. + іл.; її ж. Печатка Перемиської греко-католицької 
консисторії 1866 р. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 
2016. – Ч. 69. – С. 4; її ж. Печатки Мостиського деканату Перемиської греко-католицької 
єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 
2017. – Вип. 19–20. – С. 444–460; та ін.

3 Алфьоров О. Молівдовули київського митрополита Михаїла (1130–1145 рр.) за 
матеріалами сфрагістичної колекції Олексія Шереметьєва // Сфрагістичний щорічник. – 
К., 2012. – Вип. 2. – С. 151–158; його ж. Молівдовули невідомих з джерел руських 
єпископів Іоанна Галицького та Миколая Білгородського (за матеріалами сфрагістичної 
колекції Олексія Шереметьєва) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. – К., 2012. – 
Вип. 3. – С. 241–255; Алексеенко Н. А. Печати церковных иерархов из Херсона // No-
mos. – Kraków, 1999–2000. – T. 28–29. – S. 95–103; його ж. Печать херсонского еписко-
па эпохи иконоборчества // Культовые памятники в мировой культуре: Сб. науч. тр. – 
Севастополь, 2004. – С. 4–7; Андрощук Ф. Печатки чернігівського єпископа Антонія 
Гречина // Ruthenica: Щорічник середньовічної історії та археології Східної Європи. – 
К., 2011. – Т. 10. – С. 229–233; Денисов В. Герб митрополита чернівецького і буковин-
ського Української Православної Церкви // Знак: Вісник Українського геральдичного 
товариства. – Львів, 2002. – Ч. 26. – С. 5; Денисова Т. Матриця гербової печатки єпис-
копа Лева Шептицького (1717–1779) // Нумізматика і фалеристика. – К., 2011. – № 4. – 
С. 34–36; її ж. Унікальна матриця печатки митрополита Антонія Ангеловича першої 
чверті ХІХ ст. // Нумізматика і фалеристика. – К., 2015. – № 1. – С. 9–10; Жуков И. Ви-
слая печать митрополита киевского Георгия // Нумізматика і фалеристика. – К., 2010. – 
№ 1. – С. 28; Перкун В. Печатка митрополита Андрея Шептицького // Людина і світ. – К., 
2003. – № 5. – С. 39; його ж. Дві печатки київського митрополита Макарія ІІ 1540 і 
1549 рр. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць. 
Генеалогія та геральдика. – К., 2014. – Ч. 24. – С. 145–151; Перкун В., Білоус Н. “Печатію 
своєю назнамєновал…” Печатка київського митрополита Іова (йова) Борецького 
(1620–1631) // Сфрагістичний щорічник. – К., 2012. – Вип. 2. – С. 159–169; Скочиляс І. 
Печатки владики Михайла Левицького (1774–1858 рр.) (за матеріалами Кабінету спеці-
альних історичних дисциплін Археологічного музею Львівського національного уні-
верситету ім. І. Франка) // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 
2013. – Ч. 59. – С. 2–3; її ж. Печатки єпископа Перемишльського, Самбірського і Ся-
ноцького Константина (Чеховича) // Археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2016. – 
Вип. 19–20. – С. 154–166; її ж. Печатка перемиського єпископа йосафата Коциловсько-
го // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2017. – Ч. 73. – 
С. 2–3; та ін. 
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на всі досягнення, актуальними залишаються пошуки та впровадження до 
наукового обігу нового сигілографічного матеріалу й формування повної бази 
даних дотичної церковної сфрагістики. На прикладі парафіяльних печаток 
Порохницького деканату простежимо основні процеси, що відбувалися 
впродовж столітнього періоду.

Порохницьке намісництво було розташоване у західній частині Пере-
мишльської греко-католицької єпархії, що тепер на території сучасної Рес-
публіки Польщі. За чисельністю одне з найменших у єпархії – налічує лише 
10 парафій4. Опрацьовуючи фонди Центрального державного історичного 
архіву України у Львові (далі – ЦДІАЛ) та Державного архіву в Перемишлі 
(Archiwum Państwowe w Przemyślu; далі – АРР), було виявлено відтиски 
20-ти різних церковних печаток та 1-ї деканатської5, з них по два різні ва-
ріанти у 7-ми парафіях, по три – у 1-ій. Лише в Порохнику зафіксовано ви-
користання штампа впродовж 1913–1915 рр.6.

Титулатура храмів Порохницького деканату вирізняється різноманітніс-
тю: Миколаю чудотворцю (Боратин), Архангелу Михаїлу (Заміхів), Воздви-
женню Чесного Хреста (Комарівка), апостолам Петру і Павлу (Розбор 
Округлий), Преображенню Господньому (Скопів), Св. Симеону Стовпнику 
(Хиринка). Та найбільша кількість церков (5 парафій) була посвячена Бого-
родиці7, а саме – Собор Пресвятої Богородиці (Бахів, Розвиниця), Різдва 

4 Очевидно, що така незначна кількість парафій була характерна для Порохнянського 
деканату упродовж усього ХІХ ст. За Шематизмами вдалося простежити, що у першій 
половині ХІХ ст. владицтво налічувало 11 парафій – існувала ще одна у с. Розвиниця з 
посвятою Собор Пресвятої Діви Марії та мала статус капеланії (Schematismus universi 
venerabilis cleri dioeceseos gr. cathol. Premisliensis pro anno domini M.D.CCC.XXXI. – Pre-
misliae, 1831. – Р. 27; Schematismus universi venerabilis cleri dioeceseos graeco catholicae 
Premisliensis pro anno Domini M.D.CCC.XL. – Premisliae, 1840. – P. 21), а у 1842 р., вона 
фігурує уже як філіальна церква парафії Полнятичі (Schematismus universi venerabilis 
cleri dioeceseos graeco-catholicae Premisliensis pro anno Domini M.D.CCC.XLII. – Premis-
liae, 1842. – Р. 22). З цього часу загальна кількість парафій залишалася незмінною – 10 
(Schematismus universi venerabilis cleri dioeceseos graeco-catholicae Premisliensis pro anno 
Domini. M.D.CCC.XLIII. – Premisliae, 1843. – Р. 21–23; Схиматісмъ Всего Клира руского-
католического епархіи Перемышльской на годъ отъ рожд. Хр. 1879. – Перемышль, 1879. – 
С. 323–325; Шематизмъ Всего Клира греко-католического епархій соединеныхъ 
Перемыской Самбôрской и Сянôцкой на рôкъ вôдъ рожд. Хр. 1910. – Перемышль, 1909. – 
С. 313–321).

5 Детальніше про печатку намісницького уряду див.: Скочиляс І. Печатки деканатів 
Перемишльської греко-католицької єпархії... – С. 34–35, 130, 152. 

6 Використання штампа замість печатки на парафіяльних документах у Перемишль-
ській єпархії зустрічається рідко. У даному випадку він був прямокутної форми, розміром 
11×72 мм, без обідків, без зображення, напис розташований у два рядки: Греко-катол. 
Уряд парохіяльний в ПОРОХНИКУ (ЦДІАЛ. – Ф. 146. – Оп. 38. – Спр. 511. – Арк. 9, 14, 
21, 22 зв.).

7 Про значне поширення культу Богородиці в Галичині див.: Скочиляс Ігор. Титула-
тура українських церков Галичини на початку 30-х років XVIII ст. // Історія релігій в 
Україні: Матеріали VII міжнародного круглого столу (Львів, 11–13 травня 1998 р.). – 
Львів, 1998. – С. 232–235; Скочиляс І. Богородичні сюжети в парафіяльних печатках 
Перемишльської єпархії ХІХ – початку ХХ століття // Український археографічний що-
річник. Нова серія. – К.; Нью-йорк, 2002. – Вип. 7. – С. 151–173.
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Пресвятої Богородиці (Кривча), Покрову Пресвятої Богородиці (Полнятичі8) 
та Успіння Пресвятої Богородиці (Порохник)9. 

За хронологією документів, на яких збереглися відтиски, а також за да-
тами в легенді можна визначити період використання штемпелів. У Порох-
ницькому намісництві простежуємо наступну картину: т. зв. “давні” печатки10 
мають досить тривалий період застосування – від 1-го року до 98-ми років11; 
“нові” – від 1-го року до 19-ти років12 В окремих випадках, коли збереглися 
архівні документи з відтисками кількох варіантів штемпелів, що належали 
одній парафії, термін використання печаток визначається з точністю до року. 
Наприклад, у Розборі Округлому перша печатка функціонувала впродовж 
1874–1902 рр. (до 14 червня 1902 р. включно)13; другий штемпель використо-
вувався коротко – протягом 1902 р. (з 16 червня 1902 р.)14; третя матриця 
застосовувалася у 1903–1914 рр. (з 15 січня 1903 р.)15. Отже, спираючись на 
дати документів, можна стверджувати що першою толокою послуговувалися 
до 14 червня 1902 р., другою – з 16 червня 1902 р. і, ймовірно, до січня 1903 р., 
третьою – з 15 січня 1903 р. Наявність достатньо широкої джерельної бази 
уможливлює визначення терміну використання печатки до одного місяця.

У Порохницькому деканаті фіксуємо порушення функцій урядового 
штемпеля та використання замість нього парафіяльного. Церковну печатку 

8 У переважній більшості випадків посвяти храмів лягали в основу сюжетного зо-
браження на печатках, відповідно до розпоряджень австрійського уряду кінця XVIII ст. 
Але траплялися й винятки, так парафія Полнятичі мала посвяту Покрову Пресвятої Бого-
родиці, що чітко зафіксовано у Шематизмах (Schematismus universi venerabilis cleri di-
oeceseos gr. cathol. Premisliensis pro anno domini M.D.CCC.XXXI. – Premisliae, 1831. – Р. 27; 
Шематизмъ Всего Клира греко-католического епархій... – С. 316), але на обох печатках 
(1798–1896 та 1897–1916 рр.) зображено св. Онуфрія. 

9 Схожа тенденція характерна й для інших деканатів єпархії, зокрема Мостиського: 
Скочиляс І. Печатки Мостиського деканату Перемиської греко-католицької єпархії… – 
С. 444–460.

10 Опрацьовуючи сфрагістичний матеріал у межах усієї Перемишльської єпархії, 
було здійснено поділ на “давні” (вигравіювані в кінці XVIII – на початку ХІХ ст., що 
функціонували до останньої третини-чверті ХІХ ст. (а подекуди і до початку ХХ ст.)) та 
“нові” печатки (виготовлені в останній третині-чверті ХІХ ст. і на початку ХХ ст., що 
вирізнялися кардинально іншими підходами до карбування штемпелів, зокрема, заміною 
зображень написами, новим змістом легенд, пристосованістю до тогочасних матеріалів 
як для виготовлення основи штемпеля, так і для відтисків тощо).

11 Так, зокрема, у парафіях Бахів матриця використовувалася щонайменше протягом 
24-х років, у парафії Заміхів – 94-х років, Комарівка – 31-го року, Кривча – 25-ти років, 
Полнятичі – 98-ми років, Розбор Округлий – 28-ми років тощо. 

12 Другий штемпель функціонував менший період, зокрема, у парафіях Боратин – 
17 років, Заміхів – 10 років, Кривча – 7 років, Полнятичі – 19 років, Порохник – 4 роки, 
Хиринка – 4 роки тощо.

13 ЦДІАЛ. – Ф. 146. – Оп. 20. – Спр. 1309. – Арк. 68; Спр.1182. – Арк. 69 зв., 77; 
Спр. 1217. – Арк. 96; Спр. 1232. – Арк. 47, 65; Спр. 1271. – Арк. 73; Спр. 1284. – 
Арк. 56 зв., 57, 82, 83, 95 зв., 96 зв. 98, 100; Спр. 1290. – Арк. 52, 53 зв., 64, 65 зв.; 
Оп. 13. – Спр. 11266. – Арк. 18; Спр. 11267. – Арк. 5; АРР. – Ф. 142. – Спр. 5386. – 
Арк. 365.

14 АРР. – Ф. 142. – Спр. 5319. – Арк. нема.
15 ЦДІАЛ. – Ф. 146. – Оп. 13. – Спр. 11268. – Арк. 8, 16, 63, 71; Оп. 38. – Спр. 535. – 

Арк. 59; Спр. 1048. – Арк. 9.
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Розбору Округлого (1874–1902) застосовували як намісницьку, для засвід-
чення документів різних парафій цього деканату впродовж 1885–1899 рр., 
зокрема парафій Боратин16, Заміхів17, Комарівка18, Кривча19, Полнятичі20, 
Скопів21 тощо. 

Саме декан о. Яків Неронович, котрий у цей же період був священиком 
в Розборі Округлому, завіряв матрицею цієї парафії усю документацію дека-
нату, при цьому подавався відповідний запис, на кшталт: “Potwierdzam w 
całej rozciągłości. Rozborz Okrągły dnia 27 wrzesnia 885. х Jakob Ielita Nerono-
wicz. Dziekan Pruchnicki”22; “Предложеный выказъ конгруальный … его со-
держанъя потверждается отъ уряда деканалного. Розборъ-Округлый дня 
30 вересня 885. Я. Нероновичъ Деканъ Порохницкій”23; “Выказ доходовъ 
епітрахіальныхъ потверждается зъ стороны уряда дек. Порохницкого для его 
точного содержанія Розборъ Округлый дня 17 жолтня 885. Якоб Єлита 
Нероновичъ Деканъ Порохницкий”24. Таку підміну, ймовірно, можна пояс-
нити відсутністю урядової матриці в Порохнянському деканаті25. 

Упродовж більш як столітнього періоду використовувалися різні мате-
ріали для відбитків, спочатку ще були сургуч, сажа та папір з мастикою, 
згодом стали також застосовувати чорнило та фарбу. Усі досліджувані печат-
ки за формою є овальні (17 шт.) та круглі (4).

Легенди розміщувалися навколо зображення, в одних випадках були 
відділені від малюнка двома концентричними колами чи овалами, в інших – 
ні. У тексті між словами використовували різноманітні роздільники, як-от 
крапки, двокрапки, розетки, хрестики тощо. Повністю відсутнє зображення 
у печатках парафій Заміхів (1896–1906) та Розбор Округлий (1902), там на-
писи розташовані і по колу, і в горизонтальних рядках й також заповнюють 
центральну частину.

Переважно мовою легенд була українська (18 шт.), рідко – польська 
(1 шт.) та українсько-польська (1 шт.). Написи містили інформацію про 
інституцію, якій належав штемпель, назву парафії, подекуди її конфесійну 
приналежність (у 6-ти матрицях – Боратин (1899–1916), Заміхів (1896–1907), 
Полнятичі (1897–1916), Розбор Округлий (1902) і (1903–1914), Хиринка 
(1899–1903)), посвяту храму (відображали лише 3 штемпелі – Порохник 
(1904–1908), Розбор Округлий (1903–1914), Хиринка (1899–1903)) і дату 
виготовлення матриці (представляла 1 печатка – Заміхів (1885)). Наприклад: 
* ПЄЧАТЬ ЦЄРКВИ БАХОВСКОИ; ╬ ГР. К. УРЯДЪ ПАРОХІАЛЬНЫй въ 
БОРАТЫНѢ; PIECZENC ~ CERKWI ~ ZAMIECHOWSKIEI ~ 1791~ ~; + 

16 Там само. – Оп. 20. – Спр. 1182. – Арк. 69 зв., 77.
17 Там само. – Спр. 1217. – Арк. 96.
18 Там само. – Спр. 1226. – Арк. 49, 64.
19 Там само. – Спр. 1232. – Арк. 47.
20 Там само. – Спр. 1271. – Арк. 73.
21 Там само. – Спр. 1290. – Арк. 52, 53 зв.
22 Там само. – Спр. 1217. – Арк. 96.
23 Там само. – Спр. 1176. – Арк. 37.
24 Там само. – Спр. 1232. – Арк. 47.
25 Детальніше про намісницький штемпель див.: Скочиляс І. Печатки деканатів 

Перемишльської греко-католицької єпархії... – С. 43–44.
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ПЕЧАТЬ ЦЕРКВИ ПАРОХІЯЛЬНОИ въ КРИВЧИ; * ПЄЧАТЬ: ЦЄРКВИ: 
ПОВНѦТИЦКОИ; ПЕЧАТЬ ЦЕРКВИ УСП. ПР. БЦИ * В ПОРОХНИКУ.*; 
Гр: Кат: Комитетъ парохіяльный; Розбожъ округ. GR: KAT: KOMITET 
PARAFIALNY *ROZBÓRZ OKRĄGŁY*; РУСКО КАТ. УРЯДЪ 
ПАРОХІЯЛЬНЫй ПРИ ЦЕРКВИ СВ. СИМЕОНА СТ. × ВЪ ХИРИНЦѢ × та 
ін. Написи вигравіювано друкованим шрифтом, використовувалися 
церковнословʼянські літери Ѧ, y, ѣ. На зламі ХІХ–ХХ ст. простежується зміна 
характеру письма, графічної форми літер, змісту написів тощо. Традиційна 
формула “пєчать цєркви і назва” відходить у минуле, натомість зʼявляються 
терміни: “уряд парохіяльний”, “греко-кат.” (чи “руско. кат.”), посвяти церков 
тощо.

В основі зображення переважної більшості печаток було відтворення 
титулу місцевого храму, що регламентувалося розпорядженням австрійсько-
го уряду 1797–1798 рр.26. Проаналізувавши штемпелі Порохнянського дека-
нату, можна виокремити дві ключові тенденції: 1. Сюжет відповідав посвяті 
храму (Богородичні, Христологічні, Святовітцівські празники); 2. Відсутність 
малюнка та розміщення в центральному полі штемпеля напису.

У тих парафіях, де вдалося віднайти по 2–3 різні печатки, можна про-
стежити, які панували підходи при відтворенні сюжету. Однією з тенденцій, 
характерною для останньої чверті ХІХ ст., було спрощення зображення або 
його повна заміна легендою, що зафіксовано у двох випадках (Заміхів 
(1896–1907) та Розбор Округлий (1902)) 

Збереження давніх традицій при переданні сюжету у “давніх” та “нових” 
печатках зафіксовано у толоках 6-ти населених пунктів – Боратина, Хиринки, 
Кривчі, Полнятичів, Порохника, Розбору Округлого. Але в одних випадках 
ідею композиції переносили в “нову” печатку повністю (Полнятичі (1798–
1896, 1897–1916), Порохник (1798, 1904–1908)), в інших досить схематично. 
Це чітко простежується у штемпелі Кривчі (1901–1908) – титул місцевої 
церкви Різдва Пресвятої Богородиці було відтворено досить стилізовано – як 
зображення Борогодиці з маленьким Ісусом на руках.

У поодиноких випадках фіксуємо повну невідповідність малюнка на 
штемпелі посвяті собору, наприклад, на двох печатках у Полнятичах: від-
творено св. Онуфрія, а титул парафіяльного храму – Покров Пресвятої Бого-
родиці27. Це могло бути повʼязано з тим, що церква у давніший період (кінець 
XVIII ст.) носила іншу посвяту – а саме св. Онуфрія. Як свідчить практика, 
зміна посвяти церкви не завжди приводила до виготовлення нової матриці із 
новими символами (що відображали титул храму). Так, очевидно, сталося й 
у випадку печатки Полнятичів.

26 ЦДІАЛ. – Ф. 201. – Оп. 1. – Спр. 331. – Арк. 24–26 зв.; Скочиляс І. Печатки 
деканатів Перемишльської греко-католицької єпархії... – С. 22–26.

27 За Шематизмами парафія Полнятичі мала посвяту Покрову Пресвятої Богородиці 
(Schematismus universi venerabilis cleri dioeceseos gr. cathol. Premisliensis pro anno Domini 
M.D.CCC.XXXI. – Premisliae, 1831. – Р. 27; Schematismus universi venerabilis cleri dioeceseos 
graeco catholicae Premisliensis pro anno Domini M.D.CCC.XL. – Premisliae, 1840. – P. 21; 
Схиматісмъ Всего Клира руского-католического епархіи Перемышльской… – С. 324; 
Шематизмъ Всего Клира греко-католического епархій… – С. 316), але на обох печатках 
(1798–1896 та 1897–1916 рр.) відтворено зображення іншого святого.
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Ще однією характерною особливістю цієї парафії є виготовлення нового 
штемпеля у 1896 р., у який перенесено малюнок зі старої матриці. Це, зокре-
ма, можна пояснити дотриманням давніх традиції та певною тяглістю й кон-
сервативністю поглядів вірних, які знаходили своє вираження саме у такий 
спосіб. Схожу тенденцію можна простежити в інших парафіях Перемишль-
ської єпархії, показовим є приклад греко-католицької церкви св. Норберта у 
м. Кракові, де перенесли не лише зображення з давньої печатки на нову, але 
й дату виготовлення старої толоки, яка містилась у легенді, – 1802 р.28.

Карбування печаток було інтегроване в культурно-релігійне життя регіо-
ну, взорувалося, очевидно, на місцеву іконографію та репрезентувало харак-
терні для неї тенденції. Яскравий приклад – внесення до сюжетів двох 
парафіяльних матриць (Боратина (1899–1916) та Хиринки (1899–1903)) 
атрибутів, характерних для латинського кліру, що засвідчує проникнення 
римо-католицької символіки в середовище Греко-католицької церкви.

* * *
Запровадження до наукового вжитку сфрагістичних памʼяток та ство-

рення бази даних є одним з пріоритетних завдань української історичної 
науки в галузі спецдисциплін. Зокрема, лишається актуальною потреба опра-
цювання парафіяльних печаток Перемишльської греко-католицької єпархії 
кінця XVIII – початку ХХ ст. Основними джерелами до вивчення церковної 
сфрагістики є писемні – відтиски на папері й нормативні документи, біль-
шість з яких зберігається в архівних і музейних збірках Львова й Перемиш-
ля, та пам’ятки матеріальної культури (оригінальні матриці).

Тривалість використання толок була різною – довгою (від 1-го до майже 
100 років) для “давніх” і короткою (від одного до 19-ти років) для “нових” 
печаток. Натомість толоки, які з’явилися в останній третині ХІХ ст., побуту-
вали від одного до 19-ти років. Встановити абсолютно точно терміни функ-
ціонування усіх штемпелів неможливо, передовсім, через брак джерельного 
матеріалу.

За формою відтиски є овальні та круглі. Матеріалом для них слугували 
сажа, сургуч, папір та мастика (кінець XVIII – кінець ХІХ ст.), які поступово, 
витіснялися чорнилом та фарбою (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.). 

Основною мовою легенд була українська, при марґінальному викорис-
танні польської. Протягом досліджуваного періоду у мовній сфері церковної 
сфрагістики Галичини відбуваються зміни – виходять з ужитку польськомов-
ні легенди, поступаючись україномовним. Легенда фіксувала інституційну 
належність штемпеля, назву парафії чи деканату, конфесію та, рідко, посвя-
ту храму і дату виготовлення матриці. Наприкінці XVIII – на початку XIX ст. 
структура напису була усталена. Для україномовних легенд використовува-
лося словосполучення “пєчать дєканатy...”. В останній чверті ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. церковна сфрагістика відходить від стандартизації структури 
та змісту написів. Зʼявляються такі означення, як “урядъ деканальный...”, 

28 Скочиляс І. Часові рамки функціонування парафіяльних штемпелів у греко-
католицькій Перемиській єпархії // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 
2006. – Вип. 10. – С. 678.
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“урядъ парафіяльний...”. Таким чином, упродовж досліджуваного періоду 
змінювалося змістовне наповнення написів. 

У більшості матриць Порохницького намісництва були присутні зобра-
ження (18 з 20-ти). В основі сюжетів парафіяльних печаток цього деканату 
спостерігаємо аґіографічні мотиви та написи. Еволюція зображень штемпе-
лів відбувалася в напрямку їхнього спрощення, що виявилося, зокрема, у 
відмові від зображення в центральному полі печатки. Таким чином, напри-
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. з’являється тенденція до домінування легенди 
в церковній сфрагістиці. Сюжетне зображення на штемпелях артикулювало 
певну “ідею” чи “образ”, впізнаваний і зрозумілий для вірних ХІХ ст., який 
знаходив також своє відображення в символіці тогочасної іконографії. Адже 
церковна сфрагістика була інтегрована в суспільне життя краю й рецепту-
вала систему культурних, релігійних, конфесійних цінностей тогочасної 
епохи.

каталог
У каталозі зафіксовано назву деканату чи парафії, кількість віднайдених 

відтисків, хронологію документів, на яких вони збереглися, та місце збері-
гання; а також подано сфрагістичні параметри печаток: матеріал, форму, 
розмір, сюжетне зображення та легенду.

порохницький деканат: 2 прим., 1905–1909 рр. 
матеріал: фарба. форма: кругла. розмір: 34 мм. 
Зображення: cюжет Святої Трійці: справа сидить Бог-Отець (риси об-

личчя, борода, довкола голови німб, довгий одяг); зліва – Бог-Син (довкола 
голови німб, одяг драпірований складками, у руці хрест); угорі – Святий Дух 
у вигляді голуба із розгорнутими крилами, від якого спадають промінці. 

Легенда: напис по колу: É ГР. КАТ. УРЯДЪ ДЕКАНАЛЬНЫй ПОРОХ-
НИЦКІй. Зовнішній та внутрішній обідки у вигляді ліній. 

місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф. 146. – Оп. 20. – Спр. 1176. – Арк. 95; 
Оп. 38. – Спр. 462. – Арк. 32. 

бахів. перший варіант: 1 прим., 1851 р.
матеріал відтисків: папір та мастика. форма: овальна. розмір: 

35×43 мм.
Зображення: cюжет Різдва Пресвятої Богородиці: Свв. йоакима та Анна 

стоять обабіч купелі, в якій стоїть маленька Діва Марія.
Легенда: напис по колу: ПЄЧАТЬ ЦЄРКВИ [БАХ]yРЄЦКОИ. Зовнішній 

та внутрішній обідки у вигляді крапочок.
місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф. 137. – Оп. 1. – Спр. 8. – Арк. 81.
бахів. Другий варіант: 5 прим., 1875–1899 рр.
матеріал відтисків: папір+мастика, папір+клей+зелена фарба, фарба. 

форма: овальна. розмір: 36×42 мм.
Зображення: сюжет Собору Пресвятої Богородиці: св. йосиф (у корот-

кому одязі, у лівій руці палиця з вузликом на кінці, перекинута через плече) 
веде за вуздечку осла (повернутий вправо), на якому сидить Богородиця з 
маленьким Ісусом на руках (навколо голів німби).
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Легенда: напис по колу: * ПЄЧАТЬ ЦЄРКВИ БАХОВСКОИ. Зовнішній 
та внутрішній обідки у вигляді крапочок.

місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф. 146. – Оп. 20. – Спр. 1176. – Арк. 37, 89; 
АРР. – Ф. 142. – Спр. 5272; Спр. 5273. – С. 249; Спр. 5181.

боратин. перший варіант: 1 прим., 1885 р.
матеріал відтисків: сажа. форма: овальна. розмір: 35×45 мм.
Зображення: св. Миколай у довгому вбранні, на голові митра, увінчана 

хрестом. У правій руці тримає єпископський посох, ліва – на рівні грудей.
Легенда: напис по колу: ПЄЧАТЬ: ЦЄРКВИ: БОРАТИНСКОИ:. Зовніш-

ній та внутрішній обідки у вигляді крапочок.
місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф. 146. – Оп. 20. – Спр. 1182. – Арк. 69.
боратин. Другий варіант: 10 прим., 1899–1916 рр.
матеріал відтисків: чорнило. форма: овальна. розмір: 35×40 мм.
Зображення: св. Миколай у довгому одязі, на голові митра (високий 

головний убір з верхом, розщепленим хрест-навхрест), навколо голови німб. 
У лівій руці тримає патерицю. Під ногами тверда основа.

Легенда: напис по колу: ╬ ГР. К. УРЯДЪ ПАРОХІАЛЬНЫй въ БОРА-
ТЫНѢ. Зовнішній та внутрішній обідки у вигляді ліній.

місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф. 146. – Оп. 20. – Спр. 1182. – Арк. 75, 77; 
Оп. 13. – Спр. 10977. – Арк. 54, 93 зв., 108; Оп. 38. – Спр. 1630. – Арк. 25, 
31 зв., 51 зв., 71; Оп. 48. – Спр. 160. – Арк. 36 зв.

Заміхів. перший варіант: 3 прим., 1885 р.
матеріал відтисків: сажа. форма: овальна. розмір: 47×58 мм.
Зображення: св. Архангел Михаїл (з крилами за спиною, у коротких 

військових обладунках, із шоломом на голові, увінчаний пір’ям) топче но-
гами змія. У лівій руці, піднесеній вгору, святий тримає вогняний меч, у 
правій – шнур, до якого прив’язаний змій (з довгим закрученим хвостом та 
відкритою пащею, що лежить на спині).

Легенда: напис по колу: PIECZENC ~ CERKWI ~ ZAMIECHOWSKIEI ~ 
1791~ ~. Зовнішній та внутрішній обідки у вигляді крапочок.

місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф. 146. – Оп. 20. – Спр. 1217. – Арк. 91 зв., 
96, 97.

Заміхів. Другий варіант: 5 прим., 1896–1907 рр.
матеріал відтисків: чорнило. форма: кругла. розмір: 31 мм.
Зображення: відсутнє.
Легенда: напис по колу та в один горизонтальний рядок: ГР. КАТ. 

УРЯДЪ ПАРОХІЯЛЬНЫй въ ЗАМѢХОВѢ. Два зовнішніх обідки у вигляді 
лінії.

місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф. 146. – Оп. 13. – Спр. 9182. – Арк. 74, 
118, 123; Оп. 20. – Спр. 1217. – Арк. 110; Оп. 38. – Спр. 307. – Арк. 45 зв.

комарівка. перший варіант: 9 прим., 1885–1916 рр.
матеріал відтисків: сажа, чорнило, фарба. форма: овальна. розмір: 

34×40 мм.
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Зображення: композиція Воздвиження Чесного Хреста: постать у дов-
гому одязі, у руках, піднесених над головою, тримає чотирираменний хрест. 
Під ногами тверда основа, по боках – рослини.

Легенда: напис по колу: ПЄЧАТЬ: ЦЄРКВИ: КОМАРОВСКОй. Зовніш-
ній та внутрішній обідки у вигляді крапочок.

місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф. 146. – Оп. 13. – Спр. 10198. – Арк. 81; 
Спр. 11272. – Арк. 18 зв., 32; Оп. 20. – Спр. 1226. – Арк. 49, 53, 55, 61, 62, 64, 
65 зв.; Оп. 48. – Спр. 160. – Арк. 48 зв.

кривча. перший варіант: 10 прим., 1874–1899 рр.
матеріал відтисків: сажа, чорнило. форма: овальна. розмір: 

34×42 мм.
Зображення: сюжет Різдва Пресвятої Богородиці: фронтально на повний 

зріст подано постаті св. йоакима – справа, св. Анни (тримає у руці глечик) – 
зліва. В центрі – у купелі стоїть маленька Діва Марія, зі складеними в мо-
литві руками.

Легенда: напис по колу: ٭ПЄЧАТЬ: ЦЄРКВИ: КРЫВЄЦКОИ٭. Зовніш-
ній та внутрішній обідки у вигляді крапочок.

місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф. 146. – Оп. 20. – Спр. 1232. – Арк. 27, 
34 зв., 35, 43 зв., 45 зв., 47, 62 зв., 63, 65; Оп. 13. – Спр. 12161. – Арк. 8.

кривча. Другий варіант: 4 прим., 1901–1908 рр.
матеріал відтисків: чорнило. форма: овальна. розмір: 35×40 мм.
Зображення: Пресвята Богородиця тримає маленького Ісуса на правій 

руці. Довкола голів – німби.
Легенда: напис по колу: + ПЕЧАТЬ ЦЕРКВИ ПАРОХІЯЛЬНОИ въ 

КРИВЧИ. Зовнішній та внутрішній обідки у вигляді ліній.
місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф. 146. – Оп. 13. – Спр. 11693. – Арк. 43, 

46, 86; Спр. 12161. – Арк. 125 зв.

полнятичі. перший варіант: 31 прим., 1798–1896 рр.
матеріал відтисків: сургуч, папір+мастика, сажа, фарба. форма: оваль-

на. розмір: 34×43 мм.
Зображення: св. Онуфрій (короткий одяг, довге волосся та борода до 

колін) у профіль стоїть на колінах, повернутий вправо, одна рука простягну-
та вперед. Під ногами тверда основа. Перед святим на підвищенні стоїть 
двораменний хрест.

Легенда: Напис по колу: * ПЄЧАТЬ: ЦЄРКВИ: ПОВНUТИЦКОИ. Зо-
внішній та внутрішній обідки у вигляді крапочок.

місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф 146. – Оп. 13. – Спр. 11079. – Арк. 15, 
76 зв., 96, 97 зв.; Спр. 11080. – Арк. 26, 49, 56, 73, 77, 81, 101, 104, 107; 
Спр. 11081. – Арк. 7, 11, 15, 27, 31, 35, 44, 47, 50, 53, 56, 67, 70, 73, 76; Оп. 20. – 
Спр. 1271. – Арк. 73; АРР. – Ф. 142. – Спр. 3533. – Арк. 144 зв.; Спр. 390.

полнятичі. Другий варіант: 6 прим., 1897–1916 рр.
матеріал відтисків: чорнило, фарба. форма: овальна. розмір: 33 мм.
Зображення: св. Онуфрій (довга борода, німб довкола голови) стоїть на 

колінах (повернутий вліво, руки складені на грудях) перед ангелом, який в 
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руках тримає, ймовірно, чашу. Під ногами тверда основа, за спиною святого 
на підвищенні росте пальма.

Легенда: напис по колу: ГР. КАТ. УРЯДЪ ПАРОХІЯЛЬНЫй * ВЪ ПОЛ-
НЯТЫЧАХЪ*. Зовнішній та внутрішній обідки у вигляді ліній.

місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф. 146. – Оп. 13. – Спр. 10081. – Арк. 82; 
Спр. 11106. – Арк. 92, 106; Оп. 20. – Спр. 1286. – Арк. 100; Оп. 48. – 
Спр. 160. – Арк. 33 зв.; Оп. 20. – Спр. 1284. – Арк. 99 зв.

порохник. перший варіант: 3 прим., 1798 р.
матеріал відтисків: сургуч. форма: овальна. розмір: 35×42 мм.
Зображення: сюжет Успіння Богородиці: у центрі – на ложі лежить 

Богородиця (головою вліво, навколо голови німб, видно риси обличчя, руки 
складені на грудях). За ложем стоять семеро осіб (довгий одяг, драпірований 
складками, чіткі риси обличчя, бороди, довге волосся, німби), усі вони тор-
каються рукою ложа. Під ногами тверда основа у вигляді поздовжніх ліній.

Легенда: напис по колу: * ПЄЧАТЬ: ЦЄРКВИ: ПОРОХНИЦКОИ. Зо-
внішній та внутрішній обідки у вигляді крапочок.

місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф. 159. – Оп. 9. – Спр. 1714. – Арк. 4 зв., 
8 зв.; АРР. – Ф. 142. – Спр. 3533. – Арк. 205 зв.

порохник. Другий варіант: 5 прим., 1904–1908 рр.
матеріал відтисків: чорнило. форма: овальна. розмір: 35×40 мм.
Зображення: сюжет Успіння Богородиці: на ложі лежить Богородиця 

(головою вліво, навколо голови німб у вигляді промінців). Ложе внизу орна-
ментоване чотирма хрестиками.

Легенда: Напис по колу: ПЕЧАТЬ ЦЕРКВИ УСП. ПР. БЦИ * В ПОРОХ-
НИКУ.*. Два зовнішніх та внутрішній обідки у вигляді ліній.

місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф. 146. – Оп. 13. – Спр. 11408. – Арк. 134 зв.; 
162; Оп. 38. – Спр. 462. – Арк. 32; 43; Ф. 451. – Оп. 2. – Спр. 458. – Арк. 6.

розбор округлий. перший варіант: 24 прим., 1874–1902 рр.
матеріал відтисків: папір+мастика, сургуч, чорнило, фарба, 

папір+чорнило+клей. форма: овальна. розмір: 42×34 мм.
Зображення: апостоли Петро та Павло (у довгому одязі) стоять обабіч 

храму з трьома стилізованими банями (увінчаними хрестами). Святий Петро 
(зліва) у руці тримає ключ. Під ногами тверда основа.

Легенда: напис по колу: ● ПЄЧАТЬ: ЦЄРКВИ: РОЗБОРСКОИ:. Зовніш-
ній та внутрішній обідки у вигляді крапочок.

місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф. 146. – Оп. 20. – Спр. 1309. – Арк. 68; 
Спр. 1182. – Арк. 69 зв., 77; Спр. 1217. – Арк. 96; Спр. 1232. – Арк. 47, 65; 
Спр. 1271. – Арк. 73; Спр. 1284. – Арк. 56 зв., 57, 82, 83, 95 зв., 96 зв. 98, 100; 
Спр. 1290. – Арк. 52, 53 зв., 64, 65 зв.; Оп. 13. – Спр. 11266. – Арк. 18; 
Спр. 11267. – Арк. 5; АРР. – Ф. 142. – Спр. 5270; Спр. 5386. – Арк. 365; 
Спр. 4570.

розбор округлий. Другий варіант: 1 прим., 1902 р. 
матеріал відтисків: чорнило. форма: кругла. розмір: 32 мм.
Зображення: відсутнє.
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Легенда: напис по колу та у трьох горизонтальних рядках: Гр: Кат: Ко-
митетъ парохіяльный; Розбожъ округ. GR: KAT: KOMITET PARAFIALNY 
*ROZBÒRZ OKRĄGŁY*. Два зовнішніх обідки у вигляді ліній.

місце зберігання: АРР. – Ф. 142. – Спр. 5319.
розбор округлий. третій варіант: 6 прим., 15 січня 1903–1914 рр.
матеріал відтисків: чорнило. форма: кругла. розмір: 36 мм.
Зображення: апостоли Петро та Павло (у довгому драпірованому одязі, 

довкола голови німби). Святий Петро (зліва) у лівій руці тримає два ключі, 
під рукою – книгу, права притиснута до грудей. Святий Павло (справа) лівою 
рукою спирається на меч. Під ногами тверда основа.

Легенда: напис по колу завершений в другому концентричному півколі: 
РУСКО-КАТ. УРЯДЪ ПАРОХІЯЛЬНЫй * въ РОЗБОРѢ ОКРУГЛОМЬ * 
церковъ сьв:сьв: ап᷈плъ Петра и Павла. Зовнішній обідок у вигляді лінії.

місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф.146. – Оп. 13. – Спр. 11268. – Арк. 8, 16, 
63, 71; Оп. 38. – Спр. 535. – Арк. 59; Спр. 1048. – Арк. 9.

розвиниця. перший варіант: 1 прим., 1798 р.
матеріал відтисків: сургуч. форма: овальна. розмір: 33×39 мм.
Зображення: сюжет Собору Пресвятої Богородиці: Св. йосиф веде за 

вуздечку осла (повернутий вправо), на якому сидить Богородиця з маленьким 
Ісусом на руках (навколо голів німби). Під ногами тверда основа.

Легенда: Напис по колу: * [ПЄ]ЧАТЬ Ц[ЄРКВИ] […]НИЦ[.. ] [ОИ]. Зо-
внішній та внутрішній обідки у вигляді крапочок.

місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф. 159. – Оп. 9. – Спр. 1730. – Арк. 5.

скопів. перший варіант: 8 прим., 1885–1911 рр.
матеріал відтисків: сажа, чорнило. форма: овальна. розмір: 

36×46 мм.
Зображення: сюжет Преображення Господнього композиційно поділений 

на дві частини. Вгорі зображено постать Ісуса Христа (у довгому одязі, до-
вкола голови німб), з обох боків біля нього, у профіль, сидять Мойсей та Ілля 
із сувоями в руках. Унизу – дві постаті стоять на колінах, повернуті до цен-
тру, поклоняються Христу.

Легенда: напис по колу: * ПЄЧАТЬ: ЦЄРКВИ: СКОПБСКОИ. Зовнішній 
та внутрішній обідки у вигляді крапочок.

місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф. 146. – Оп. 20. – Спр. 1290. – Арк. 52; 
Оп. 13. – Спр. 10197. – Арк. 77, 88; Спр. 10198. – Арк. 102, 106, 109, 110 зв., 
125. 

Хиринка. перший варіант: 5 прим., 1885–1896 рр.
матеріал відтисків: сажа, чорнило. форма: овальна. розмір: 

35×42 мм.
Зображення: св. Симеон Столпник зображений по пояс у стовпі, з роз-

веденими в сторони руками. Внизу тверда основа, з обох боків – по рослині.
Легенда: Напис по колу: ПЄЧАТЬ: ЦЄРКВИ: ХИРЫНСКОИ. Зовнішній 

та внутрішній обідки у вигляді крапочок.
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місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф. 146. – Оп. 20. – Спр. 1309. – Арк. 52, 63, 
65 зв.; Оп. 13. – Спр. 11144. – Арк. 75; Спр. 11105. – Арк. 110.

Хиринка. Другий варіант: 5 прим., 1899–1903 рр.
матеріал відтисків: чорнило. форма: овальна. розмір: 32×39 мм.
Зображення: св. Симеон Столпник зображений у профіль стоячи на 

стовпі, у довгому чернечому одязі, довкола голови німб, однією рукою благо-
словляє. 

Легенда: напис по колу: РУСКО КАТ. УРЯДЪ ПАРОХІЯЛЬНЫй ПРИ 
ЦЕРКВИ СВ. СИМЕОНА СТ. × ВЪ ХИРИНЦѢ ×. Зовнішній та внутрішній 
обідки у вигляді ліній.

місце зберігання: ЦДІАЛ. – Ф. 146. – Оп. 13. – Спр. 11106. – Арк. 9, 
122; Спр. 11609. – Арк. 16, 17; Оп. 20. – Спр. 1309. – Арк. 73.

Мал. 1 Мал. 3Мал. 2

Мал. 4 Мал. 5
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Печатки Порохницького деканату Перемишльської греко-католицької єпархії...

Ірина Скочиляс (Львів). Печатки Порохницького деканату Перемишльської 
греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ століть

На прикладі Порохницького деканату розглядаються особливості функціону-
вання парафіяльних та деканатського штемпелів у Перемишльській греко-
католицькій єпархії. Простежено їхню еволюцію за різними параметрами: матеріали 
для відбитків, форма, розміри, легенда, сюжетне зображення. Визначено період їх-
нього функціонування та укладено каталог. 

Ключові слова: парафія, печатка, відтиск, Порохницький деканат, легенда, сю-
жетне зображення.

Iryna Skochylyas (Lviv). The Seals of the Deanery in Porokhnyk of the Greek 
Catholic Diocese in Peremyshl from the Late Eighteenth to Early Twentіeth Cen-
tury

Using the example of the deanery in Porokhnyk the article considers peculiarities of 
the functioning of the stamps of parishes and deans in the Greek Catholic Diocese in 
Peremyshl. The author describes the development of the materials for prints, shapes, size, 
titles, and images. The research determines also the period of use of the seals. A catalogue 
of the seals is published in the supplements. 

Keywords: parish, seal, print, Deanery in Porokhnyk, legend, plot image.


