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Ірина СКОЧИЛЯС

ПРОБЛЕМАТИКА ЦЕРКОВНОЇ СФРАГІСТИКИ
В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Християнська сфрагістика досить грунтовно досліджувалася західноєвропейською
історіографією1. Підсумки цих студій синтезовано в енциклопедичних виданнях на
релігійну тематику2, а також у матеріалах міжнародних наукових конференцій, при%
свячених проблемам становлення європейської церковної геральдики та сфрагістики3.
Особливо глибоко вивчалася сфрагістика вищого духовенства, релігійних інституцій,
зокрема чернечих орденів і згромаджень. Тому сучасні українські, польські, російські
та білоруські вчені використовують досвід західноєвропейських істориків у галузі спе%
ціальних історичних дисциплін.

Церковна сфрагістика в Україні як складова загальної сігіллографії пройшла ті ж етапи
становлення та розвитку, що й у Західній Європі. Процес її виокремлення в самостійну
дисципліну тривав доволі довго – від XVIII – середини XIX ст. (у складі дипломатики)
до другої половини XIX ст.4 Спершу дослідження зосереджувалися на джерельній ев%
ристиці, згодом розпочалася часткова систематизація та введення сфрагістичного ма%
теріалу до наукового обігу. Концентрація джерел дала змогу розширювати спектр нау%
кових студій, підвищувати рівень публікацій, початкове домінування статистично%
описових, позитивістичних праць замінилося критичними підходами, що найбільш
виразно простежується при ідентифікації та датуванні джерел. У XIX ст. досвід сфра%
гістичних досліджень нагромаджували наукові товариства, музеї та приватні колек%
ціонери. Окрім пошукової роботи, розвивалася едиційна археографія, що досягла
особливо помітного успіху у каталогізації, зокрема і сфрагістичних колекцій.

В Україні, Польщі та Росії протягом XIX ст. вивчали печатки королів, князів, шлях%
тичів, пап, митрополитів, єпископів, вищих світських та духовних установ, і лише на
переломі XIX – XX ст. серед учених зросло зацікавлення сфрагістикою найнижчих
організаційних структур суспільства (село, громада), однак парафіяльна сфрагістика
тоді все ще практично не потрапляла в поле зору науковців.

Перші праці з проблем християнської сігіллографії з’явилися на початку XIX ст.
Серед них стаття митрополита Євгенія Болховітінова5, в якій, поряд з описом печаток
князів і царів (1305%1712 pp.), розглядалися також печатки патріархів та новгород%
ських владик. Огляд сфрагістичних пам’яток ведеться від літописних згадок, здійснено
класифікацію за їхніми власниками. Автор намагався з’ясувати достовірність печаток
і документів, засвідчених ними6. Він описав 10 сфрагістичних пам’яток вищого духо%
венства7, ідентифікував власників печаток і розшифрував їхні легенди, оскільки в часи
Київської та Московської Русі побутували т. зв. “безіменні печатки”. Ця робота, де просте%
жено певні закономірності еволюції печаток, виявилася першим вагомим досліджен%
ням із церковної сфрагістики, що стало методологічним взірцем для подальших праць.

Протягом другої половини XIX ст. – до вибуху Першої світової війни в археогра%
фічних виданнях було опубліковано низку джерельних матеріалів, засвідчених печат%
ками (“Архив Юго%Западной России” (у 35 т.), “Памятники, изданные Временной
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комиссией для разбора древних актов” (у 4 т.), “Akta Grodzkie і ziemskie” (у 22 т.)).
Упорядники цих археографічних збірників часто подавали стислий опис печаток, що%
правда, нерідко схематичний. Церковна сфрагістика представлена здебільшого печат%
ками римських понтифіків8, митрополитів9, архієпископів10, єпископів11, монастирів12,
братств13, капітул14 тощо. Вони є вартісним тому, що дозволяють визначити датування
окремих пам’яток та роки їхнього функціонування.

Деякі видання кінця XIX – початку XX ст., окрім принагідних згадок про викорис%
тання штемпелів, уміщували також ілюстративний матеріал (печатки різних осіб та
інституцій), як, наприклад, “Юбилейное изданіе въ память 300%лhтняго основанія
Львовского Ставропигійского братства”15. Інформативний характер мали описи па%
рафіяльних печаток в архівних та музейних збірках (Подільський єпархіальний істо%
рико%статистичний комітет)16.

Суттєвий внесок у наукове опрацювання сфрагістичних пам’яток зробив дослід%
ник%колекціонер К. Болсуновський17. У його роботі “Сфрагистическіе и геральдичес%
кіе памятники Юго%Западнаго края”18 описано не лише печатки владик, а й сфрагістич%
ні пам’ятки Києво%Печерської лаври, Переяславської катедри, Червиської церкви,
Київської митрополії та низки монастирів XVI%XVIII ст.19 Автор розглядав печатки
як: 1) відображення давніх родових знаків; 2) геральдичний матеріал; 3) пам’ятки гра%
верного мистецтва; 4) зразки давньої іконографії20.

Археологічні дослідження, що помітно посилилися в кінці XIX – на початку XX ст.
в районі княжих Галича, Звенигорода, Києва, Чернігова, давали науковцям новий сфра%
гістичний матеріал, який опрацювали А. Петрушевич21, М. Грушевський22, М.Петров23

(описи єпископських та митрополичих булл). Останній висловив припущення, що
зображення святих на печатках, можливо, взоруються на іконографії Київської Русі
або на візантійських печатках і монетах24.

Після Першої світової війни суспільно%політична ситуація в українських землях,
окупованих сусідніми державами, не сприяла студіям з релігійної проблематики й кон%
фесійної сфрагістики зокрема. Печатки вивчалися тільки в контексті інших сфрагіс%
тичних пам’яток, що, фактично, призупинило розвиток цієї галузі спеціальних істо%
ричних дисциплін.

Прикладне значення геральдики та сфрагістики для історичної науки, продемон%
стрував Б.Барвінський25 на підставі зображення герба на срібному кубкові, встановив%
ши його справжнього власника.

Попри інтенсифікацію сфрагістичних студій, науковцями й надалі ігнорувалися па%
рафіяльні пам’ятки26. Першим цілісним і комплексним дослідженням парафіяльної сфра%
гістики в Україні була книга Н.Ґрамади27 про православні парафіяльні печатки Буко%
вини28. Видання складається з передмови, каталогу печаток та ілюстрації. Автор виділяє
причини запровадження печаток на Буковині, детально характеризує церковні матриці
(їхній зовнішній вигляд, легенду, символіку), особливості застосування та зберігання,
з’ясовує авторство майстрів%граверів.

У цій роботі вперше в Україні зачіпалося питання правової основи функціонування
парафіяльних печаток. Каталог репрезентує сфрагістичний матеріал 327 парафій (ок%
ремі церковні громади представлені кількома варіантами печаток) й супроводжується
ілюстративним матеріалом (231 відтиск).

З огляду на спільну належність Галичини та Буковини до Австрійської монархії
(відповідно, з 1772 та 1774 pp.), напрацювання Н.Ґрамади багато в чому актуальні
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й для Галичини, особливо коли йдеться про державне регулювання діяльності парафі%
яльних урядів як у Православній, так і в Греко%католицькій церквах.

Після Другої світової війни церковна сфрагістика все ще перебувала поза сферою
основних наукових зацікавлень дослідників. Лише окремі з них розкривали певні ас%
пекти її розвитку, зокрема процес становлення сігіллографії як спеціальної наукової
дисципліни. У цьому зв’язку заслуговує на увагу робота В. Прокоповича “Сфрагістич%
ні етюди”29

 опублікована 1954р. в Парижі. Визначивши предмет і завдання сфрагісти%
ки, зовнішні впливи та характерні риси української сігіллографії, автор висунув тезу
про “національну відрубність сфрагістики”30. На його думку, українська сігіллографія,
зазнаючи різноманітних впливів, зуміла їх творчо засвоїти, відповідно до власних по%
треб, зберігаючи водночас самобутність. Ці впливи були взаємними, і своєрідний
стиль українських печаток відчувається і в польській та російській сфрагістиці. Попри
це – доводив за допомогою методів палеографії В. Прокопович – існує істотна відмін%
ність між українською та московською сфрагістикою31. Однак ці тези так і не були роз%
винуті українською історіографією й досі потребують поглиблених студій.

Новим поштовхом у розвитку сфрагістичної науки в Україні стала стаття І.Крип’я%
кевича “Стан і завдання української сфрагістики”. Історик охарактеризував українську
історіографію, починаючи з перших десятиліть XIX ст., (опустивши, щоправда, ряд
важливих праць, дотичних до цієї проблематики32). Учений сформулював нові дослід%
ницькі завдання у цій сфері – виявлення та публікування печаток міст, сіл, цехів, братств,
монастирів, шкіл33. Ініціатива І.Крип’якевича була підтримана українськими істори%
ками, вони активізували евристичні пошуки та взялися до висвітлення тих тем, які
були недостатньо або й зовсім не опрацьовані. З’явилася низка досліджень, присвя%
чених міській34, сільській35

? цеховій36 сфрагістиці, а також методологічним питанням37.
У цих працях уперше в радянській українській історіографії вказана необхідність ви%
вчення печаток монастирів, церков, братств, що, як наголошувалося, становили куль%
турну та мистецьку цінність38.

В Україні у 60%70%х pp. XX ст. активізувалися археографічні дослідження, з’яви%
лася низка видань документів, що включали скрупульозні (наскільки це було мож%
ливо) описи сфрагістичних пам’яток, акумулюючи інформацію також про печатки пап,
вищого духовенства, нунціїв тощо39.

Першою та єдиною в Україні узагальнюючою працею з досліджуваної проблемати%
ки є монографія В.Гавриленка “Українська сфрагістика”40. Автор окреслив предмет
і завдання сфрагістики й докладно зупинився на досягненнях української історіогра%
фії, виокремивши чотири періоди її розвитку: XVIII ст. – 60%ті pp. XIX ст.; 60%90%ті pp.
XIX ст.; кінець XIX ст. – 1917 p.; радянська доба. Саме за цим хронологічним принципом
і побудована монографія. Аналізуючи попередній досвід учених у ділянці сфрагістики,
В.Гавриленко опрацював багатий джерельний матеріал, опустивши, однак, парафіяль%
ну сфрагістику. Історик критично розглянув праці своїх попередників, простеживши
еволюцію їхніх наукових поглядів. Якщо не брати до уваги обов’язкових для того часу
ідеологічних штампів, то ця праця й досі залишається актуальною в галузі спеціальних
історичних дисциплін.

Наприкінці 1980%х pp. пожвавилися студії з історії Греко%католицької церкви. Зо%
крема, вийшла книга “Церква в руїні” О.Іванусіва, присвячена храмам Перемишль%
ської єпархії на території сучасної Польщі. Ілюстрації та стислі історичні довідки про
сакральні об’єкти доповнені тут сфрагістичним матеріалом, а саме копіями громадських41

та парафіяльних42 печаток.
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Новий етап розвитку парафіяльної сфрагістики був безпосередньо пов’язаний із
проголошенням незалежності України, зняттям “табу” із церковної проблематики та
відновленням повноцінного релігійного життя. Грунтовне, фахове й систематичне
вивчення геральдики та сфрагістики в сучасній Україні ще більше посилилося після
заснування Українського геральдичного товариства (УГТ) (1990 p.), Інституту україн%
ської археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (1992 р.) та
створення відділу спеціальних історичних дисциплін в Інституті історії України НАН
України (1994 p.). Зокрема, УГТ започаткувало проведення щорічних наукових кон%
ференцій з наступною публікацію їхніх матеріалів (1991%1996 pp.), а також видання
часопису “Знак” (з 1993 р.). На його сторінках висвітлюються найрізноманітніші проб%
леми геральдики, сфрагістики та інших спеціальних історичних дисциплін. У цьому
контексті необхідно відзначити грунтовні публікації Я.Дашкевича43, у т. ч. про гераль%
дичну символіку в українських землях44. Певний інтерес також становляють статті
В.Александровича45, Т.Гошко46, В. Денисова47, О. Бірюліної та П. Рудецького48, І.Си%
того49, Т. Шор50 та ін.

Невелика за обсягом стаття О. Гірника51 стала першою розвідкою про церковну
сфрагістику України в цей період. Автор простежив історію запровадження печаток,
визначив їхні головні функції, описавши деякі пам’ятки, що належали українським
митрополитам і єпископам XVI%XVIII ст. та парафіяльним храмам XIX ст.

У другій половині 1990%х років у галузі спеціальних історичних дисциплін почали
активно працювати представники молодшої генерації істориків – Л.Довган, В.Перкун,
В.Борщевич, які досліджували розвиток парафіяльної сігіллографії різних конфесій на
території України.

Так, скажімо, Л.Довган зосередився на вивченні греко%католицької деканальної та
парафіяльної сфрагістики Станіславівської єпархії52. Праці дослідника зачіпають проб%
лему застосування храмових матриць у церковному справочинстві. Автор намагався
пояснити причини заміни матриць у 80%90%х pp., XIX ст. виділивши суспільно%полі%
тичні (введення української мови у справочинство) та технологічні (зміна матеріалу
для відтисків) підстави, виявив два підходи у гравіюванні сюжетного зображення (кано%
нічний і народний)53. Дослідник визначив типологію церковної документації, засвідченої
печатками, розглянув функції печаток (правничо%підтверджувальну, охоронну та – не%
властиву для них – функцію погашення марок державного збору на листах). Вказавши
причини застосування парафіяльної матриці замість деканальної54, він дійшов виснов%
ку про “номіналізацію” функцій церковних печаток у другій половині XIX ст.55 Л.Дов%
ган звернув увагу на нові види сфрагістичних джерел, які, як він довів на прикладі
однієї з парафій Перемишльської єпархії (Щеп’ятин Угнівського деканату – “Відозви
Комітету будови Церкви в Щеп’ятені”), можуть містити до сотні відтисків парафі%
яльних та громадських штемпелів Галичини56.

Фахові зацікавлення В.Перкуна, підсумовані у його кандидатській дисертації, сто%
суються церковної сфрагістики Правобережної України часів російського Панування
(1793%1917 рр.)57. Він досліджував печатки духовних інституцій, духовенства Римо%
католицької, Греко%католицької, Православної та Протестантських церков. Найкраще
ним опрацьована латинська церковна сігіллографія (представлена найбільшою кіль%
кістю печаток), дещо менше – протестантські та уніатські штемпелі. Вдалою є спроба
аналізу В. Перкуном державних законодавчих актів, що регламентували вживання
церковних штемпелів. У цьому зв’язку простежено вплив Російської імперії на церкву,
зокрема і в сфері християнської сфрагістики. На багатій джерельній базі дослідник
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докладно описав документацію, котра засвідчувалася печатками, а також визначив їхні
функції. Зауваживши існування кількох варіантів матриць однієї парафії, автор, однак,
не розглянув їхньої хронології і не з’ясував причин заміни штемпелів. З матеріалів, які
використовувалися, В.Перкун виокремлює червоний сургуч як “привілейований”, що
слугував виключно для потреб вищого кліру58.

Ретельно описуючи легенди штемпелів різних конфесій, історик водночас не звернув
уваги на співвідношення між уживаними в них латинською, українською, польською
та російськими мовами. Автор наводить паралелі між титулами храмів та зображен%
нями на матрицях, що дає змогу частково відтворити структуру релігійної свідомості
населення Правобережної України. Він також виявив тенденцію до зростання зобра%
жень із державними символами на печатках. Зазначив, що в сюжетах лютеранських
парафій використовувався хрест та “Святе Письмо”, в православних переважала три%
банна церква, а римо%католицькі штемпелі відзначалися розмаїтістю елементів і під%
ходів. В.Перкун намагається витлумачити ті випадки, коли зображення на печатці не
відповідало посвяті храму, а також розшифрувати сюжети таких штемпелів.

Церковна сфрагістика входить у коло наукових зацікавлень чернігівського історика
І.Ситого. Окрім козацьких печаток XVI%XVIII ст., він теж активно вивчає штемпелі
єпископів, ігуменів, архимандритів, монастирів і церков59. За характером зображень
дослідник поділив штемпелі на дві групи: агіографічні та гербові. До XIX ст. вони від%
значалися самобутністю, тяглістю традицій, проте під впливом політики російської
влади зазнали уніфікації, й сфрагістична символіка була замінена загальноцерковною
формальною емблематикою60. І.Ситий пояснює тривале вживання церковнослов’ян%
ських літер релігійним консерватизмом61.

Парафіяльну греко%католицьку сфрагістику Перемишльської єпархії австрійського
періоду вивчає також автор. Виявлені та запроваджені до наукового обігу близько
1200 печаток стали підставою для низки висновків щодо вживання, функціонування та
еволюції матриць. Акцентування ж на дослідженнях мікроісторії дозволило поглиб%
лено простудіювати проблематику на рівні окремих деканатів і навіть парафій62.

Більшість сучасних робіт з церковної сфрагістики опираються на грунтовні архівні
дослідження та наукову методологію. Водночас продукуються праці популярного ха%
рактеру, цінність котрих полягає передовсім у систематизації великого пласту церков%
ного сігіллографічного матеріалу. До них, зокрема, належить “Волинська церковна
сфрагістика (20%80%ті pp. XX ст.)” В.Борщевича63. У книзі чомусь розглянуто штемпелі
установ, які не мають безпосереднього відношення до церкви та її установ (шкільних
інспекторів, районних Команд Служби порятунку, нотаріусів тощо64). Принциповим
недоліком праці є відсутність чіткого розрізнення таких ключових понять, як “штамп”
та “печатка”65. Увесь сфрагістичний матеріал згрупований хронологічно і супроводжу%
ється коротким екскурсом в історію та ілюстраціями, однак наукових правил публікації
печаток не дотримано66.

Ряд дослідницьких завдань, поставлених В.Борщевичем, вирішені тільки частко%
во67. Автор пов’язує побутування того чи іншого сюжетного зображення та вибір мови
легенди з суб’єктивним фактором, тобто уподобаннями власників церковних печаток,
а також впливом нової окупаційної влади на Волині. У цьому контексті він простежив
трансформації у мові легенд (українська – польська; українсько%німецька – українська –
російська) та в сюжетному зображенні: зникнення та повернення герба Польщі (орел),
усунення християнських символів68. Натомість, зовсім не проаналізовано ставлення
церкви до цих процесів, не розкрито регламентування вжитку та зовнішнього вигляду
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церковних штемпелів. Правда, дослідник звернув увагу на ту обставину, що організація
нових єпархіальних структур супроводжувалася появою нових матриць, які обслуго%
вували потреби їхніх канцелярій, та що персональні зміни в церковній ієрархи призво%
дили до заміни штемпелів69.

В останнє десятиліття XX ст. парафіяльними печатками зацікавилися краєзнавці,
котрі у своїх регіональних студіях історії певного населеного пункту чи парафії пуб%
лікують також відтиски церковних печаток, залучаючи, таким чином, до наукового
обігу невідомі раніше сфрагістичні пам’ятки. Наприклад, розвідка про містечко Жу%
равне проілюстрована двома варіантами парафіяльної печатки та деканатською печат%
кою Журавенського деканату70, а нарис О.Остап’юка про історію православної парафії
в Любомлі – трьома храмовими відтисками71.

При вивченні церковної сфрагістики неможливо обійтися і без спеціальної літе%
ратури, присвяченої християнській символіці. Не малу роль тут відіграють тематичні
енциклопедії, довідники з символіки, видані як в Україні, так і за кордоном72. Кращо%
му розумінню процесів, які відбувалися в парафіяльній сфрагістиці, та ідентифікації
християнських святих, зображених на печатках73, сприяють також спеціальні моно%
графії з питань іконографії на українських етнічних землях та на польських територіях.

Українська історіографія церковної сфрагістики пройшла певні етапи свого станов%
лення – від джерельної евристики до спроб синтезування наукового доробку. Почат%
ково вітчизняні дослідники вивчали печатки вищого духовенства та суспільної еліти
загалом, їхня увага здебільшого зосереджувалася на штемпелях княжої доби та серед%
ніх віків (при цьому, звичайно, намагалися встановити власників цих матриць. Митро%
политом Є.Болховітіновим були закладені підвалини дослідження сфрагістики духовних
ієрархів Київської Русі. Натомість, праці М.Грушевського, А.Петрушевича започатку%
вали науковий підхід до опрацювання сфрагістичних пам’яток, застосування критич%
ного, порівняльного методів та методу аналогії.

Сфрагістичні студії парафіяльних штемпелів зводилися переважно до публікацій
каталогів (також із катедральними та храмовими печатками). Новий напрямок дослі%
джень сформувався в 90%х pp. XX ст. і виявився надзвичайно перспективним, оскільки
закладає тривкий фактологічний фундамент для узагальнюючих праць.
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Ірина Скочиляс.
Проблематика церковної сфрагістики в українській історіографії.
У статті відтворено історіографічний процес української науки в галузі церковної

сфрагістики. Здійснено огляд публікацій ХІХ – початку ХХ ст. Автор зосереджує ува%
гу на сфрагістиці Правобережжя, а також Перемишльщини.

Iryna Skochylias.
The Problematics of Church Sphragistics in Ukrainian Historiography.
In the article the historiographical process of the Ukrainian science in the field of church

sphragistics is reproduced. There is also subjected to examination the publications of the
ХІХ – beginning ХХ c. The author concentrates attention upon the sphragistics of the Uk%
raine’s Right%(Dnieper)%bank and Peremyshl land territories.
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