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Вступне слоВо

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України та Інститут спеціальних історичних дис-
циплін Музею Шереметьєвих представляють вашій увазі V випуск 
«Сфрагістичного щорічника». Незважаючи на складні випробування, 
що випали на долю нашої країни протягом останніх двох років, ми 
продовжуємо спрямовувати наші зусилля на вивчення печаток. Нам 
надзвичайно приємно після вимушеної перерви повернутися до улю-
бленої справи і презентувати науковому товариству та всім, хто ці-
кавиться сфрагістикою, нові дослідження українських та зарубіжних  
науковців.

Вихід цього видання збігається у часі з 80-річним ювілеєм видат-
ного українського вченого Віталія Олексійовича Гавриленка, якого 
нове покоління українських науковців називає «патріархом україн-
ської сфрагістики». Сподіваємося, цей випуск нашого щорічника, як і 
наступні, буде гідним продовженням наукових студій, започаткованих 
Віталієм Олексійовичем.

Матеріали нового збірника висвітлюють питання, пов’язані з обра-
зом на печатці, що стало головною темою минулої сфрагістичної кон-
ференції, яка відбулась у листопаді 2013 року в Києві. У виданні пред-
ставлені статті авторів з України, Білорусі, Польщі, Румунії та Росії. 
Серед них як відомі, так і нові дослідники. Головне, що їх об’єднує, — 
це любов до сфрагістики.

Традиційно щорічник поділено на рубрики, кожна з яких охоплює 
певну тематику: від проблем теорії та термінології до розгляду церков-
них, княжих, особових, корпоративних та печаток державних установ. 
Варто зазначити, що статті кожного розділу мають свої особливості, 
але водночас вони взаємопов’язані, інколи — доповнюють одна одну. 
Практично в кожній статті надано інформацію, до цього не відому ши-
рокому загалу. Ми тішимося з того, що маємо змогу надавати відомості 
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про віднайдені печатки і таким чином сприяти введенню їх у науковий 
обіг. Це свідчить про важливість нашої праці.

На сторінках збірника піднімаються й дискусійні питання, як, при-
міром, у статті Віктора Чхаїдзе про печатки Феофано Музалон, у якій 
автор полемізує з Василем Ульяновським. Чимало статей пов’язані з 
геральдикою, що є традиційним для нашого щорічника і підтверджує 
цінність міждисциплінарних досліджень.

Висловлюємо щирі сподівання на нові наукові досягнення в галузі 
сфрагістики. Маємо надію, що новий випуск принесе чимало користі 
не лише фахівцям зі спеціальних історичних дисциплін, а й усім, хто ці-
кавиться історією.

олекСій ШереметьєВ



До 80-річчя  
Віталія Олексійовича  

Гавриленка
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Віта лій перкун

(Київ)

про що нам гоВорить образ на печатці?

Образ, як і письмо, є основним засобом ви-
разу та капітальним документом культури.

Жак Ле Гофф 1

Візерунок не є божеством, оскільки відсилає 
до чогось, у той час як божество є своїм власним 
взірцем. Образ, подібно до слова, є відносним, 
а його правдивість є правдивістю відносною; 
є образом чогось та ніколи не творить форми 
без змісту.

Жільбер Дагрон 2

Що найбільше приваблює дослідників, і не тільки їх, у печатці? 
Так — її візуальна частина. Саме вона змушує фахівців, колекціонерів 
та просто цікавих до цих пам’яток осіб зосереджуватись на хитроспле-
тіннях іконографічних сюжетів, гербів, що закарбовані на печатках, 

1 Geremek B. Dług miediewistów (o Jackques’u Le Goffie) // Geremek B. O śred nio-
wieczu. — Warszawa, 2012. — S. 103; цит. за: Le Goff J. Kultura średniowiecznej Eu ropy. — 
Warszawa, 1970. — S. 6.

2 Dagron G. Ikonoklazm i ustanowienie ortodoksji // Historia chrześcijaństwa. — T. IV: 
Biskupi, mnisi i cesarze 610–1054 / red. G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez. –Warszawa, 
1999. — S. 131.

проблеми теорії та термінології
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намагаючись тим самим або визначити власника, або ж зрозуміти від-
творене різьбярем, або ж просто отримати естетичну насолоду, про-
вокуючи уяву.

Перш ніж спробувати відповісти на питання, про що нам говорить 
образ на печатці 3, слід з’ясувати, що таке образ, якими є засади його 
життя?

Поняття образ асоціюється у нас із його складовими: образ візуаль-
ний (зовнішній) та образ думок (внутрішній).

3 В українській історіографії окреслена проблема фактично була поза увагою 
дослідників. Вивчення образу обмежувалося переважно його описом без глиб-
шого іконографічного чи іконологічного, семіотичного аналізу. Зовсім інша 
ситуація у західноєвропейській науковій гуманітарній традиції. Приміром, 
у німецькій історіографії існує поняття historischebildkunde. Тривають системні до-
слідження. Їхнім ефектом була сесія у Гамбурзі 1990 р., див.: HistorischeBildkunde. 
Probleme — Wege — Beispile // Zeitschriftfur Historische Forschung. Beiheft 12. — Berlin, 
1991 (про цю наукову сесію згадує З. Пєх у статті: Czy ikonografia historyczna powinna 
być nauką pomocniczą historii // Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych w Polsce. 
Materiały z sympozjum w uniwersytecie Jagiellońskim dnia 21–22 października 1993 ro-
ku profesorowi Zbigniewu Pierzanowskiemu przypisane / red. M. Rokosza. — Kraków, 
1995. — S.122). У Торуні (Польща) 21–23 вересня 2015 р. пройшла наукова сесія під 
назвою «Історія, записана у образі» (нім. «Die Geschichteim Bild») у межах польсько-
німецького проекту щодо видання джерел. Питання образу на печатці як іконогра-
фічного коду у вимірі історичної іконографії становило предмет дослідження поль-
ських істориків. Приміром, робота З. Пєха: Ikonografia pieczęci Piastów. — Kraków, 
1993. Згодом історик представив основні постулати у вивченні образу, зокрема й 
на печатках, у згаданій вище статті «Czy ikonografia historyczna powinna być nauką 
pomocniczą historii» (S. 119–141). У 2002 р. вийшли друком матеріали наукової 
конференції, зорганізованої вроцлавськими істориками: Imagonarrat. Obraz jako 
komunikat w społeczeństwach europejskich. — Wrocław, 2002. Протягом останніх років 
питання нарації образу на печатці дедалі частіше підіймається у сфрагістичних до-
слідженнях, див.: Kałuski T. Badania nad wizualnością pieczęci w Europie Zachodniej 
i w Polsce. Główne kierunki i nowe możliwości interpretacji // Сфрагістичний щоріч-
ник. — Вип. III. — К., 2012. — С. 262–270; Kałuski T., Matejko I. Treści ideowe pieczęci 
parafii wiejskich na obszarze archidiakonatu głogowskiego (XVIII–XX w.) // Wieś w 
heraldyce i sfragistyce polskiej / red. A. Gut, P. Gut. — Warszawa, 2012. — S. 151–153; 
Kałuski T. Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do połowy XIX wieku. 
Geneza i symbolika. — Warszawa, 2013. — S. 60–61, 111–112. Рівноцінні студії прова-
дяться в російській історіографії, див.: Одиссей. Человек в истории. Слово и образ 
в средневековой культуре / ред. А. Гуревич. — М., 2002.
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Західна гуманітаристика тривалий час вивчає образ не тільки як 
іконографічний код, а й як ідею, філософську та естетичну категорію. 
Тут великий доробок залишив один із найоригінальніших фахівців з іс-
торії образу Ервін Панофскі (Ervin Panofsky, 1892–1967). Саме він ввів 
у широкий обіг поняття іконологія, яке відрізняється від іконографії 
ширшим методологічним апаратом та розумінням творів мистецтва як 
продукту діяння людини. А відтак і необхідністю вивчення мистецтва 
разом із осмисленням усіх цивілізаційних процесів 4.

У другій половині ХХ ст. дослідження французьких філософів Жіля 
Дельоза (Deleuze 1925–1995), Жана Жака Вуненбурже (Wunenburger, 
нар. 1946) ввели поняття образ-рух, образ-дія, образ-час, образ-відчуття, 
образ-потяг, ментальний образ 5.

Такий методологічний підхід, безумовно, розширює поля дефіні-
цій образу. Поняття образ має давню метрику. «Людина створена за об-
разом та подобою Божою» (Книга Буття 1, 26–27) — слова зі Старого 
Заповіту відкривають початок кар’єри поняття образу в християнсько-
му світі. Тож які пропонуються дефініції поняття образу?

Тільки протягом ХХ ст. бібліографія проблеми образу в культурі 
налічує сотні статей та книг. Попри різні визначення поняття обра-
зу варто взяти до уваги передусім пропозиції французьких філософів, 
розробки яких видаються доволі ґрунтовними і слугують свого роду 
узагальненням студій цього питання в європейській гуманітаристи-
ці. На думку Жіля Дельоза, «образом є сума того, що з’являється» 6; 
за іншою його дефініцією, «візуальний образ показує структуру сус-
пільства, його становище, місце та функцію, поставу та роль, діяль-
ність та реакцію осіб, простіше кажучи, форму та зміст» 7. Жан Жак 
Вуненбурже вважає, що «образом звемо конкретне, чуттєве представ-
лення […] предмету […] матеріального […] або понятійного… присут-
нього або не присутнього з так званого перцепційного бачення, яке 

4 До прикладу, див.: Panofsky E. Studies in iconology: humanist themes in the art of 
the Renaissance. — New York, 1967; Panofsky E. Studia z historii sztuki. — Warszawa, 1971.

5 Deleuze G. Kino. Obraz-ruch. Obraz-czas / przekład J. Margański. — Gdańsk, 2008; 
Wunenburger J-J. Filozofia obrazów. — Gdańsk, 2011. — S. 11.

6 Ibid. — S. 69.
7 Deleuze G. Kino. — S. 441–442.
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залишається з репрезентантом у такому зв’язку, що може вважатись 
за його репрезентанта, а потім дає змогу його розпізнати, пізнати  
та осмислити» 8.

Яке ж сurriculum vitae образу? Спробую означити його вузлові мо-
менти, на які вказували дослідники образів, щоб відчути траєкторію 
їхнього життя.

Тисячоліття перед Народженням Христа людство стверджувало 
себе, осмислювало, увиразнювало, передавало інформацію через візу-
алізацію. Це також була і форма контакту людини зі світом. Через образ 
відбувалось спілкування. Людина заповнювала світ образом, за допо-
могою якого упорядковувала свій простір.

Образ протягом тисячоліть та останніх століть пережив різні етапи 
свого життя. Від часу легітимізації християнства (IV ст.) він входить 
у нову релігію в привілейованому становищі.

Від Григорія Великого (540–604 рр.) образ канонізує своє місце 
у церковному вченні. Оскільки більшість людей була неписьменна, 
єдиною прийнятною формою поширення правд християнської віри 
був образ.

Сюжети Старого та Нового Заповіту, постаті святих, Христос, Діва 
Марія посіли своє місце у костельній архітектурі, скульптурі та жи-
вописі.

Від VIII ст. бере початок новий етап розвитку образу у візантій-
ському світі. Іконоборство протягом півтора століття тотально змінило 
сприйняття образу на сході Європейського континенту. Від IX ст. його 
траєкторію на християнському Сході визначав канон. На Заході ж збе-
реглась відносна свобода у відтворенні образу. Наслідком цього була 
його різнобарвність, варіативність, глибина. Митець відображав своє 
сприйняття та розуміння світу та емоцій крізь призму образу 9. Образ 

8 Wunenburger J-J. Filozofia obrazów. — S. 9. Подібна дефініція, див.: Forst ner D. 
Świat symboliki chrześcijańskiej / przekład i opracowanie W. Zakrzewska, P. Pach ciarek, 
R. Turzyński. — Warszawa, 1990. — S. 9.

9 Хоча образ у західній Церкві мав своїх супротивників. Відомий французький 
історик середньовічного мистецтва Жорж Дюбі писав: «… у Церкві звучали голоси, 
які засуджували таке поклоніння і вимагали заборонити ці буцімто чудотворні об-
рази. Було написано трактат, спрямований «проти тих, які обожнюють образи і ста-
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набуває потужної вимови та візуалізує комунікацію у західному сус-
пільстві 10.

На XII–XVI ст. припадає період, на наш погляд, піку життя образів 
у західному світі у вимірі бездоганності їхньої естетики та філігранності 
стилю. Від часу виникнення гербів у XII ст. образ дедалі більше входить 
у світ profanum та починає виконувати ширші функції. Образ як гербо-
ва емблема, приміром, стає своєрідним генеалогічним автопортретом 
власника.

На зламі XIII–XIV ст. внаслідок структурних соціальних змін 
з’являються нові заможні суспільні групи — бюргери, банкіри, які по-
рушують виключну монополію на багатство духовенства та аристокра-
тії, а відтак на виключне право замовлення творів мистецтва. Вільні 
кошти цієї групи обумовлюють нові соціальні пропозиції до митців. 
Художні образи дедалі частіше набувають світських рис.

Черговим етапом у житті образів було XV ст. Винахід Ґутенберга 
скасував монополію образу на передачу інформації. Із винайденням 
друкарства друковане слово набуває шаленого поширення. Нова тех-
ніка розповсюдження візуальних кодів призводить до позбавлення об-
разу унікальності: відтепер він може бути розтиражований великими 
накладами. Втрата ексклюзивного становища образу дала німецькому 

туї»… Дуже стриманий англійський текст викладає священну доктрину: зображення 
святих допускаються Церквою для того, щоб вони були своєрідними календарями 
для мирян і неграмотного народу й познайомили їх із Страстями Господніми, муче-
ництвом і добродійним життям святих. Але якщо людина виявляє мертвим зобра-
женням шану, гідну Бога, чи покладає на них віру або надію, які можна покладати 
тільки на Бога, вона робить найгірший гріх ідолопоклонства… Найрізкіші та най-
непримиренніші нападки лунали з деяких єретичних кіл. Вони засуджували зобра-
ження разом із несхваленням зовнішньої пишноти Римської Церкви. У 1387 р. два 
лолларди розбили в Лейстері статую святої Катерини. Трохи пізніше в Богемії гуси-
ти Тавора палко виступили проти декоративного прикрашування церков. І все-таки 
іконоборці завжди були лише екстремістським крилом єретичної жорстокості» 
(Дюбі Ж. Доба соборів. Мистецтво та суспільство 980–1420 років. — К., — 2003. —
C. 234–235).

10 Figurski R. Duchowość eucharystyczna Bernwarda z Hildesheim. O obrazowości 
kultury Ottońskiej // Kwartalnik historyczny. — 2012. — № 3. — S. 430.
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досліднику Гансу Белтінґу (Belting) можливість вжити поняття інфляції 
образу для характеристики його нового status quo 11.

Розвиток друкарства відбувається водночас із розвитком наук, ім-
пульс якому дало Відродження із його розробленим критичним апа-
ратом.

Реформація XVI ст. робить перший крок до спрощення образу. 
Криза західної Церкви була черговою ланкою у житті образів. Оскільки 
Християнство змонополізувало образ, то загроза християнству означа-
ла також і загрозу образу як формі комунікації у середньовічній Європі. 
Мартін Лютер, Кальвін як апологети нової християнської доктрини 
фактично ставили під сумнів доцільність існування образу в західній 
Церкві 12. Саме слово, на противагу образу, від часу Реформації набирає 
власного темпу та присутності у західному християнстві.

Другою складовою, яка впливала на кондицію та подальше май-
бутнє образу, була специфіка його комунікації, трансляції інформації.

Зміст та форма акумульованої інформації (тут ще варто зауважити 
про фактор географічних відкриттів, які змінили сприйняття людиною 
світу, пришвидшили темп життя) були «затісні» для вміщення та пе-
редачі її з допомогою образу, який є комфортним простором для аб-
стракцій, розміреної статики. Раціоналізація, поступова секуляриза-
ція життя покликали інші засоби вираження кодування та трансмісії  
інформації.

Образ набуває нового життя: він дедалі інтенсивніше перехо-
дить межі sacrum i profanum, перестає бути привілеєм Церкви, ди-
настій, держав. Він стає освоєною територією для інтелігенції, 

11 Belting H. Obraz i kult: historia obrazu przed epoką sztuki / Belting H. — Gdańsk, 
2010. — S. 357. Див. його працю з відтинку історії образу: Belting H. Antropologia 
obrazu: szkice do nauki o obrazie. — Kraków, 2007.

12 Для Лютера образи були символами фальшивої справедливості вчинків 
(див.: Belting H. Obraz i kult. — S. 528). Але Лютер не декласував образи як форми 
комунікації. Вважав, що їхня роль зростає, коли їх супроводжують біблійні сентен-
ції, що образи сприяють зміцненню пам’яті та розумінню (див.: Belting H. Obraz i 
kult. — S. 618). Ставлення Реформації до образів можна також проілюструвати сло-
вами Філіпа Меланхтона, який сказав: «…є багато речей, які не можна намалювати, 
але можна про них говорити словами» (див.: Białostocki J. Symbole i obrazy w świecie 
sztuki. — Warszawa, 1982. — S. 232).
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буржуа — соціальних груп, які від пізнього Середньовіччя поступово 
посідають домінуючі позиції у Європі.

Образ збільшив обсяг впливу. Він став всеохоплюючим. Не втрача-
ючи магії та сили sacrum, він тріумфував у Ренесансі та Бароко для того, 
щоб від XVIII ст. поступово втрачати свій попередній блиск.

Із цивілізаційними змінами XVIII ст., пов’язаними з фактич-
ним завершенням ancien régime у вимірі Довгого Середньовіччя (Жак 
Ле Гофф) із притаманною йому чіткою соціальною ієрархією систем 
цінностей, релігійним світоглядом та відповідним способом мислення, 
зорієнтованим на абстрактні форми, меланхолію, скінчився і великий 
шлях образу. Відомий польський історик мистецтва Ян Бєлостоц-
кі писав: «Мистецтво середньовіччя, ренесансу та бароко опиралась 
на засіб традиційних образів та символів, які, пов’язані із релігійною, 
династичною та гуманістичною ідеологією, являли собою іконографіч-
ну мову, більш або менш загальнозрозумілу. Із глибоким переломом, 
який настав у розвитку мистецтва кінцяXVIII ст., разом із суспільними 
змінами та появою нового прошарку меценатів — багатого міщанства, 
засіб традиційних образів та символів втратив своє значення. Тради-
ційний алегоричний зміст, релігійні теми тa символи перестали буди-
ти зацікавлення. Втрата традиції приводила до їх нерозуміння. Митці 
обирали нові теми […] не з традиції, але зі спостереження життя та з 
літератури нових часів» 13.

Розвиток природничих та гуманітарних наук, філософія романтиз-
му та паростки ліберальної демократії взяли верх над традиційним, іє-
рархічним, структурованим світом. Культура стає насиченішою. Слово, 
зокрема друковане, щораз набирає на силі. Зникає нагальна потреба 
у комунікації образом 14.

13 Białostocki J. Symbole i obrazy w świecie sztuki. — S. 455; Białostocki J. Sztuka 
XV wieku: od Parlerów do Dürera. — Warszawa, 2010. — S. 455.

14 Історик культури XIX ст. француз Іполіт Тен так пояснював поступову мар-
гіналізацію мови образу на користь мови письма та слова у контексті епохи Про-
світництва та розвитку наук: «…властивістю надмірної культури є щораз більше за-
тирання образів на користь понять… під впливом зростання рівня освіти, розмов, 
рефлексій та науки попереднє бачення втрачає форму, розкладається, розпорошу-
ється, залишаючи місце чистим ідеям, добре класифікованим виразам […] від того 
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Час спричинив те, що образи почали втрачати розуміння суспіль-
ством, оскільки переривалася нитка традиції і тому втратили силу від-
повідні форми трансмісії інформації. Нові обставини життя вимагають 
нових візуальних кодів. Образи дедалі більше прибирають форму зна-
ків, які в нових політичних, ціннісних, релігійних умовах покликало 
життя.

Та й Романтизм доклав зусиль до завершення великої епохи обра-
зу, оскільки він «прагнув оригінальності та окремішності особистої візії 
світу» 15, а не традиції з її меланхолійно-теологічним сприйняття світу.

* * *
Чи можна провести аналогії між образом на печатці та іконогра-

фічним кодом образу, який наведений вище? Чи можна простежити 
траєкторію образу на печатках? Перш ніж дати відповідь на ці питання, 
слід зауважити про специфіку печатки як носія образу. Зазначимо дві 
її істотні особливості.

1. Печатка має юридичну природу, вона є знаком, який засвідчує 
певну волю особи або інституції чи спільноти.

2. Печатка як знак, що традиційно супроводжує документи, має 
обмежену просторову форму.

Ці дві обставини детермінували характерність сфрагістичних обра-
зів. Обмеженість форми впливає на економію образу, тобто вираження 
ідеї через мінімальне використання складових сюжету чи композиції. 
Звідси й можлива неповність образу, переданого на печатці.

Але це не дискваліфікує печатковий образ як носія візуального 
коду, а тільки надає йому специфіки, яку слід враховувати, аналізуючи 
образ на печатці як приклад життя образу взагалі.

Якщо оглянути печаткові образи від середньовіччя до ХХ ст. включ-
но, то можна простежити на них чітку ієрархічну, теологічну, динас-
тичну програму, мистецькі стилі, революцію та деформацію структур 
ієрархічного ладу. Але є й істотні «білі плями». Вони виникають із того, 

часу звичайною схильністю людського розуму є чисте розуміння. Якщо і зверта-
ються до образів, то з великими хворобливими зусиллями» (див.: Taine H. Filozofia 
sztuki. — Gdańsk, 2010. — S. 89).

15 Taine H. Filozofia sztuki. — S. 405.
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що не завжди дослідниками образів сфрагістичний, а також геральдич-
ний, нумізматичний матеріал комплексно брався до уваги. Звідси від-
сутність глибшого аналізу curriculum vitae образів на печатках, монетах, 
гербах.

За образами на печатках можна простежити усі хитросплетіння по-
літичної, релігійної історії, історії культури та цивілізації. Сфрагістич-
ний образ нам говорить про епоху, систему ціннісних орієнтацій. Він 
показує траєкторію розвитку цивілізації. Своєю архітектонікою озна-
чує пришвидшення темпу життя, зміни стилів, смаків, епох.

Образ на печатці говорить також про соціальну ієрархію, про полі-
тичні аспірації, ідеологічну програму, про стилі архітектури, мистецтва. 
Образи на печатках від середньовіччя були розлогими маніфестами, 
ідеями. Вони були творами мистецтва. А тому слушно вважалися та по-
винні вважатися частинами цілого, яке вони репрезентували. Крізь 
призму форми печаток видно зміну епох — політичних, культурних, 
релігійних, у тлі яких також простежується ритм часу.

Образ на печатці нам говорить про тривання культури, її пульс, 
зміни в цивілізації, повсякденні.

Спробуємо на кількох прикладах проілюструвати щойно сказане.
Поширення гербів на печатках від середньовіччя є свідченням 

не тільки зростання рицарської культури, але й зростання ролі осо-
би. Не випадково поява гербів у XII ст. збігається в часі із формуван-
ням усвідомлення особистості у Західній Європі 16. Герб на печатці є 
своєрідним паспортом, ідентифікаційним кодом власника. Цим він 
засвідчує свою присутність у соціумі, власну значимість, статус, ас-
пірації та престиж 17. Герб на печатці також є показником розбудови 
соціальної ієрархії.

16 На Заході поняття особистість, персона за дослідженнями Жака Ле Гоффа, 
Арона Гуревича з’являється у XIII ст. І хоча А. Гуревич вважав, що усвідомлення 
особою своєї значущості, своєї персони належить до пізніших часів, однак істо-
ричні матеріали, які наводить історик, все ж таки вказують на період XIII ст., див.: 
Гуревич А. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. — М., 
1990. — С. 201, 209. Поява особистих гербів у XII ст., ймовірно, зможе відкоригувати 
хронологічні рамки появи поняття особистість, персона до більш раннього періоду.

17 Pastoureau M. Średniowieczna gra symboli. — Warszawa, 2006. — S. 248.
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Портретні, маєстатичні печатки, тобто ті, у яких відображені об-
рази можновладців, представників аристократії, церковної ієрархії, 
виразно підкреслюють значимість атрибутів влади. Корони, трон, скі-
петри, митри, інфули, посохи — елементи влади, що вказують на со-
ціальний статус особи, яка послуговується печаткою.

Архітектурні зображення, вежі, ймовірно, зазначали ідею Граду Бо-
жого (ідеального міста), силу можновладця, справедливості, по рядку 18.

Зображення міської емблеми (герба) є свідченням самоврядності 
міста або його візитівкою та виміром історії міської громади, її статусу, 
амбіцій. Сама геральдична емблема говорить про артикульовані та зна-
чимі події, виражає позицію громади або власника міста,означує само-
вираження ідеї-влади.

Коли ми бачимо на сільських печатках реманент, то це є свідчен-
ням стилю, способу життя та змістом заробітку на життя.

Конфесійна печатка промовляє до нас усією християнською тради-
цією. Її конвенція обумовлювалась приписами соборів, які формували 
традицію та легітимізували образ. Тому образи на цій групі печаток є 
джерелом та прикладом християнської іконографії. Чи можна у такому 
разі говорити про агіографічний, христологічний чи маріологічний образ 
на печатці єпископа, абата, монастиря, костьолу, церкви як об’єкт по-
клоніння/шанування, як місце sacrum, якому належить віддавати честь? 
Якщо керуватися теорією pars pro toto, то чи сприймали образ на печатці 
як присутність Божу, як присутність особи, яку вона репрезентувала?

Образ на печатках показує як sacrum та profanum були міцно спле-
тені воєдино. Печатки київських князів X–XII ст. є яскравим цьому 
свідченням. Зображення на одній стороні (аверсі) портрета князя, 
а на іншій (реверсі) тезоіменного святого патрона можновладця, свід-
чить про співіснування цих двох світів. Світ профанум не набував без са-
круму легітимності, паспорта з небес.

На переломі XVIII–XIX ст. можна помітити певні зміни в образ-
ному наповненні печаток. Образ модифікується та редукується. Форма 

18 Вежа ще у часи Шумеру означала святе стремління вгору, до святині Бога. 
У період раннього християнства така семантика вежі збереглася, див.: Forstner D. Świat 
symboliki chrześcijańskiej. — S. 380–381; Krejčik T. Pečet v kulture středoveku. — Ostrava, 
1998. — S. 212.
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та зміст суттєво відрізняються від сфрагісів попередніх епох. Дедалі 
більше конкретики у зображеннях, відсутній меланхолійний наліт, пре-
валюють чіткі лінії в орнаменті, декоруванні.

Окрім причин зміни траєкторії життя образів (що дало більший 
поштовх слову/напису на печатці), про що сказано вище, наклалися та-
кож інші обставини таких видозмін. Свідченням пришвидшення темпу 
життя у XVIII ст. було збільшення обсягів діловодства, що передбача-
ло зростання темпу роботи канцелярій. Це вплинуло на пошук нових 
форм матриць: вони поволі зменшуються в об’ємі. Менші матриці були 
просто зручніші та практичніші, у тому числі й щодо матеріалу доку-
мента — паперу.

Але як у кожного правила є винятки, так і у випадку із мовою об-
разу є зони довгого тривання, які продовжують життя образу у формі 
його belle époque. Такими анклавами довгого тривання образу є простір 
образу гербової печатки, сфрагісів римо- та греко-католицької Церк-
ви. Сфрагістична система цих церков, яка існувала у XIX та XX ст.,  
є свідченням цього. Образ тут і надалі попри певну модифікацію, 
спрощення мав свою потугу, свій давній код. Він не піддався інфляції 
та надалі відображав соціальну ієрархічність Церкви. Час у образах цих 
печаток затримався. Що є вказівником консервативності Церкви, яка 
живе іншим ритмом та виміром. І образ тут є важливим індикатором 
у з’ясуванні цього еклезіального темпу.

Образ на печатці показує позицію власника, його амбіції, статус, 
інтенції, є візитівкою, ідеєю та його самопрезентацією 19; власник фор-
мує ним свою волю, означує свою присутність.

Образ на печатках говорить, в українському, зокрема, контексті, 
про пограниччя християнських світів — тут яскравим прикладом є 
печатки вірмен в Україні (вірменська сфрагістика, а насамперед об-
рази на печатках, в Україні дає можливість прослідкувати етапи аси-
міляції, переходу від східної до латинської ідентичності 20), сфрагіси 

19 Hlebionek M. Katalog pieczęci przy dokumentach samoistnych w zasobie Archiwum 
Państwowym w Bydgoszczy. — Warszawa, 2012. — S. 9.

20 Дашкевич Я. К средневековой сфрагистике армян Украины // Дашкевич Я. 
Вір мени в Україні: дорогами тисячоліть. Збірник наукових праць. — Львів, 2012. — 
C. 909.
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греко- та римо-католицьких парафіяльних церков. Аґіографічні сю-
жети греко- та римо-католицьких сфрагісів духівництва та парафій 
мають спільну християнську основу формування образів. А сфрагісти-
ка латинського Костелу на Правобережній України засвідчує впливи 
західної Церкви в Україні щонайменше до Дніпра.

Сфрагістичний образ не є вичерпним. Багато відомостей образ 
за специфікою своєї наррації не передає. До того часто слугує печатко-
ва легенда. Однак образ у сконденсованій формі транслює інформацію, 
зберігає пам’ять, яка може бути відчитана та зрозуміла при застосуванні 
відповідної методології, із врахуванням засад мистецтва, особливостей 
передачі інформації візуальним образом. І, звичайно, культурний, ци-
вілізаційний, історичний контекст сприяє розумінню умов та серед-
овища, яке створило образ.

Сфрагістичний матеріал був складовою загальної доктрини образу 
у середні віки та ранньомодерний і новітній періоди. Він повинен був 
бути таким, аби показати власника, представити головну ідею.

Зроблений реконесанс дає підстави для низки висновків. Образ 
на печатці говорить нам про структури довгого тривання; образи на пе-
чатках є місцями пам’яті; образ на відтисках говорить про масовість 
ідеї; про суспільний ієрархічний порядок; образи можуть містити еле-
менти жестів — таких важливих у давні часи й так мало нами знаних 
та дешифрованих. На світських та конфесійних печатках бачимо під-
няття рук, пальців, схилення на коліно.

Тому образи на печатках є своєрідними джерелами вивчення куль-
турної чи історичної антропології 21. Образ надає таку ексклюзивну 
інформацію, яка доповнює, а часто навіть може стати єдиним комп-
лексним, компактним джерелом відомостей про епоху, смаки, стилі, 
людину, ідеї, ідеологічні, релігійні, династичні програми, які не можуть 
надати актові чи інші писемні джерела. Він уможливлює простеження 
довгого тривання соціокультурних циклів, або ж суспільних зон, які 
консервуються.

21 Детальніше про історичну та культурну антропологію, наприклад, див.: 
Le Goff J. Historia i pamięć / przekład A. Gronowska, J. Stryjczyk. — Warszawa, 2007. —
S. 28, passim.
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Печатка є збільшувальним склом, крізь яке ми бачимо суспільні 
структури, соціальну ієрархію, ідеологічну, династичну, світську та са-
кральну матрицю суспільства.

Образ на печатці певною мірою дає змогу відстежити цивілізаційні, 
культурні, політичні зміни/зсуви.

Важливо не тільки образ на печатці описати та зрозуміти, а й 
укомпонувати його в іконографічну систему, цілісність, показати його 
функціонування та функціональність  22.

Усе це свідчить про колосальний інформаційний потенціал образу 
на печатці та актуалізує питання щодо вивчення іконографічних дже-
рел із залученням методів суміжних до історичних наукових дисциплін 
(насамперед історії та теорії мистецтва) для студій соціальних структур 
у рамках культурної, історичної, релігійної та політичної антропології.

22 Шмитт Ж.-К. Историк и изображение // Одиссей. Человек в истории. Слово 
и образ в средневековой культуре. — М., 2002. — C. 10.
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(Kraków, Polska)

PIECZęć jako źrÓdło IkonografICZnE:  
ZE studIÓw nad IkonografIą hIstoryCZną

Pamięci mego Ojca
Ferdynanda Piecha (1926–2015)

Badania nad sfragistyką nabrały w ostatnich latach szczególnej inten-
sywności w krajach środkowo i wschodnioeuropejskich. Pogłębione studia 
uświadamiają, że wśród funkcji pieczęci bardzo ważną rolę odgrywała funkcja 
komunikacyjna, będąca ważnym środkiem przekazu informacji. Odbywał się 
on różnymi kanałami, ale najważniejszą rolę pełniły dwa z nich: obraz oraz 
napis, wzajemnie uzupełniające się. Pozostałe znamiona pieczęci, jej wiel-
kość, kształt, barwa wosku, sposób oraz miejsce przywieszenia przy doku-
mencie, a także poziom artystyczny wspomagały je. Z nich obraz odgrywał 
rolę wiodącą, chociażby z tego względu, że dominował, wypełniał całe pole 
pieczęci, gdy napis był zlokalizowany najczęściej jedynie w otoku pieczęci i 
uzupełniał wyobrażenie. Obraz był też ważny z tego powodu, że przez długi 
czas w niepiśmiennych społeczeństwach był przekazem (językiem) powszech-
nie zrozumiałym. Ikonografia pieczęci należy więc do najważniejszych nur-
tów badań sfragistycznych. 

Wkraczamy tu jednocześnie na obszar studiów interdyscyplinarnych, 
gdyż treść i forma wyobrażeń napieczętnych należy równocześnie do sfery 
badań historii sztuki, a zwłaszcza ikonografii. Skala zainteresowania histo-
ryków sztuki pieczęciami jest zróżnicowana w poszczególnych krajach, jed-
nak przeważnie niewielka. W tej sytuacji historyk musi podejmować badania 
również w tym zakresie, ale by były one skuteczne i poprawne musi nabyć 
odpowiednich kompetencji.
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Współczesne badania sfragistyczne są już na tyle zaawansowane, że po-
winniśmy mieć świadomość, iż nie możemy zamykać się jedynie w kręgu 
problemów czysto sfragistycznych, że pieczęć jest źródłem, które musi ob-
jaśniać pewne obszary procesu historycznego, w ścisłym powiązaniu z innymi 
naukami pomocniczymi historii oraz różnymi kierunkami badań historycz-
nych. Nie będę tu szerzej mówił o wzajemnych powiązaniach sfragistyki z in-
nymi naukami pomocniczymi historii, gdyż są to sprawy powszechnie znane, 
a podstawowe informacje na ten temat możemy znaleźć w podręcznikach 
sfragistyki i ogólnych opracowaniach dotyczących tej dyscypliny. Zwraca się 
tam uwagę przede wszystkim na tradycyjny związek z dyplomatyką, heraldyką, 
genealogią, epigrafiką, ostatnio również archeologią prawną (nauką o znakach 
władzy i prawa), a zakres ten może być poszerzany o kolejne dyscypliny.

Dotychczasowe badania sfragistyczne koncentrowały się w dużej mierze 
na studiach analitycznych, poświęconych najczęściej pieczęciom określonych 
posiadaczy, czy też zespołom pieczęci połączonych pewnymi wspólnymi 
cechami. Jest to ważny nurt badań, i powinien być kontynuowany, ale nie 
można zamykać się wyłącznie w tym kręgu, gdyż ograniczyłoby to ich zakres 
i groziłoby alienacją od szerszych badań historycznych. Nowoczesne bada-
nia sfragistyczne nie mogą ograniczyć się wyłącznie do problematyki czysto 
sfragistycznej, muszą być prowadzone w szerszym zakresie, w powiązaniu z 
innymi źródłami. Trzeba znaleźć dla sfragistyki i ikonografii pieczęci szersze 
pole badawcze. Należy pokazać je jako składniki dawnych systemów komuni-
kacji i jako ważny element dawnej ikonografii, w ścisłym powiązaniu z innymi 
źródłami ikonograficznymi. Należy zastanowić się nad tym, gdzie uplasować 
badania nad ikonografią pieczęci oraz jak je połączyć ze studiami nad innymi 
przekazami obrazowymi i ukazać je w szerszym kontekście.

Poszukując odpowiedzi na te i inne pytania, zaproponowałem wpro-
wadzenie do kanonu nauk pomocniczych historii jeszcze jednej dyscypliny 
– ikonografii historycznej 1. Starałem się też odpowiedzieć na pytanie, jakie 
miejsce źródła ikonograficzne powinny zajmować w badaniach historycz-
nych. W późniejszym czasie jeszcze trzykrotnie powracałem do różnych 

1 Piech Z. Czy ikonografia historyczna powinna być nauką pomocniczą historii? // 
Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce. Materiały sympozjum w Uni-
wersytecie Jagiellońskim dnia 21–22 października 1993 roku Profesorowi Zbigniewowi Pe-
rzanowskiemu przypisane / pod red. M. Rokosza. – Kraków, 1995. – S. 119–141.
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aspektów ikonografii historycznej oraz miejsca źródeł ikonograficznych w 
warsztacie historyka 2. 

We wszelkich opracowaniach metodologicznych czytamy, że podsta-
wą badań historycznych są trzy grupy źródeł: pisane, materialne i ikono-
graficzne. Jednak w praktyce historycy najczęściej ograniczają się do źródeł 
pisanych, traktując źródła ikonograficzne jako sferę zainteresowania historii 
sztuki. Dopiero w ostatnich latach obserwujemy proces powolnego przełamy-
wania tej bariery. Nauki pomocnicze historii w sposób szczególny sprzyjają 
temu, bo wiele z nich zajmuje się źródłami dokonującymi przekazu informacji 
za pomocą obrazu i znaku. Są to oprócz pieczęci, monety, herby, medale, 
iluminowane dokumenty, ilustracje i oprawy książkowe, obrazy i rzeźby towa-
rzyszące inskrypcjom, ilustrowane drzewa genealogiczne i inne. Wyobrażenia 
występujące na wymienionych przekazach źródłowych nie są wyabstrahowa-
ne z szerszego kontekstu, występują też na innych obiektach, stanowiąc część 
ikonosfery właściwej dawnym społeczeństwom. Pojęcie ikonosfery, bardzo 
przydatne w badaniach ikonograficznych, zostało wprowadzone przez pol-
skiego historyka sztuki Mieczysława Porębskiego. W zakończeniu swej książki 
autor stara się zdefiniować pojęcie ikonosfery 3. Upraszczając  jego rozważania 
można powiedzieć, że jest to sfera obrazów i znaków otaczających człowieka, 
tworzonych przez niego i na niego oddziałujących. Nasze badania powinny 
w przyszłości określić miejsce jakie pieczęcie zajmowały w ramach dawnej 
ikonosfery.

Badań nad ikonografią pieczęci nie da się więc oderwać od szerszych 
badań nad dawną ikonografią, gdyż stanowią one nierozerwalną całość. Jeśli 
tak rozszerzymy ich zakres, stanie się on bardzo rozległy, a historyk spotka 

2 Piech Z. Prawda, konwencja i treści ideowe w polskich źródłach ikonograficznych // 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. – MCCXLVIII. – Prace Historyczne. – 
Z. 128. – Kraków, 2001. – S. 9–30; Piech Z. Źródła ikonograficzne w badaniach historyka 
mediewisty // Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze polskiej medie-
wistyki / redakcja naukowa W. Fałkowski. – Warszawa, 2001. – S. 187–201; Piech Z. Jakiej 
ikonografii potrzebują historycy? // Dzieło sztuki: źródło ikonograficzne czy coś więcej? 
Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie, 15–18 września 
2004. – Warszawa. – S. 19–36.

3 Porębski M. Ikonosfera. – Warszawa, 1972. – S. 271–286. Autor był historykiem 
sztuki XIX i XX wieku, stąd jego rozważania w dużej mierze, chociaż nie wyłącznie, są skon-
centrowane na ostatnich dwóch stuleciach.
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się w pewnym momencie z historykiem sztuki, gdyż sfery ich zainteresowań 
zaczną zachodzić na siebie. Jest to zjawisko pożądane, gdyż tak kształtują się 
badania interdyscyplinarne. Niemniej jeśli chcemy wprowadzić ikonografię 
historyczną do kanonu nauk pomocniczych historii, musimy w miarę moż-
liwości określić jej granice i odpowiedzieć na pytanie, jakie źródła ikonogra-
ficzne będą przede wszystkim przedmiotem jej zainteresowania.

W związku z tym, jednym z głównych zadań stojących przed nami jest 
ustalenie wzajemnych relacji pomiędzy pojęciami «dzieło sztuki», którym 
zajmują się historycy sztuki i «źródło ikonograficzne», które interesuje histo-
ryków. Uważam, że ikonografia historyczna powinna w pierwszym rzędzie zaj-
mować się «klasycznymi» źródłami historycznymi, które dokonują przekazu 
za pomocą obrazu, i które dotychczas były przez historyków niedostatecznie 
wykorzystywane, a przez historyków sztuki były niemal całkowicie pomijane w 
badaniach. Budując fundamenty tak rozumianej ikonografii historycznej mu-
simy zastanowić się, co będzie stanowić jej podstawę źródłową i zakres badań, 
a następnie bardzo systematycznie i wnikliwie omówić poszczególne gatunki 
źródeł mieszczące się w tym zakresie, wskazując ich walory i ograniczenia 4. 

Artykuł niniejszy jest próbą realizacji tego postulatu. Staram się w nim 
wyznaczyć miejsce sfragistyki w ramach ikonografii historycznej, odpowie-
dzieć na pytanie o konstytutywne cechy pieczęci jako źródła ikonograficznego, 
określić jej walory i ograniczenia oraz zasób i wiarogodność przekazywanych 
informacji. W praktyce sprowadza się to do pogłębionej refleksji nad pieczęcią 
jako źródłem ikonograficznym, specyfiką jej ikonografii, tym co ją odróżnia 
od innych przekazów ikonograficznych oraz tym co ją do nich upodabnia. Jest 
to dalszy ciąg refleksji nad pieczęcią w dawnej kulturze 5. Sądzę, że badania 
sfragistyczne są już na tyle zaawansowane, że należy podjąć taką refleksję. 

Jest to temat rozległy, wymagający wielostronnego rozpatrzenia, prze-
kraczający rozmiary artykułu, wymagający wsparcia licznymi egzemplifika-
cjami. Literatura zagraniczna w tym zakresie  jest rozległa, obszerna jest też 
polska literatura. Jednak nie jest moim celem erudycyjne cytowanie licznych 
monograficznych opracowań, do których zainteresowany czytelnik dotrze 

4 Piech Z. Czy ikonografia historyczna. – S. 126–136.
5 Krejčik T. Pečet v kultuře středověku. – Ostrava, 1998. Autor podejmuje wiele zagad-

nień omawianych również w niniejszym artykule, także dotyczących ikonografii pieczęci, nie 
podejmuje jednak na szerszą skalę charakterystyki pieczęci jako źródła ikonograficznego. 



ZENON PiEch · Pieczęć jako źródło ikonograficzne... 25

przy pewnym wysiłku przez bibliografie i stosowne opracowania 6. Pragnę 
skoncentrować się na samych pieczęciach i ich właściwościach. Rozważania 
swoje opieram przede wszystkim na polskim materiale sfragistycznym oraz na 
polskich doświadczeniach badawczych, jednak z odwołaniem do literatury 
zagranicznej. Uniwersalny charakter pieczęci jako źródła ikonograficznego, 
pozwala na odniesienie wniosków do całej dawnej sfragistyki europejskiej.

Pomimo, iż artykuł jest obszerny, nie wyczerpuje wszystkich problemów, 
niektóre z nich tylko sygnalizuje. Każdy z poniższych punktów może być uzu-
pełniany, rozwijany, wzbogacany przykładami, a niektóre z nich mogłyby 
zostać rozbudowane do rozmiarów osobnych artykułów. Mam nadzieję, że w 
przyszłości tak się stanie. Pieczęcie zasługują na stałą refleksję metodologicz-
ną 7. Zalety i wady pieczęci jako źródła historycznego wzajemnie przenikają 

6  Nowoczesne zagraniczne badania sfragistyczne są dość obszerne,  ich zacytowanie 
i krytyczne omówienie to temat na osobne opracowanie. W badaniach tych problematy-
ka ikonograficzna zajmuje ważne miejsce. W tym miejscu cytuję tylko wybrane i dostępne 
mi publikację, w których cytowana jest obszernie nowsza literatura przedmiotu: Stieldorf A. 
Siegelkunde. – Hannover, 2004; Das Siegel. Gebrauch und Bedeutung / Hrsg. G. Signori. 
– Darmstadt, 2007; Die Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter. Kunstgeschichte und 
Geschichte im Grspräch / hrsg. von. M. Späth unter redaktioneller Mitarbeit von S. Hennig 
von Lange. – Köln–Weimar–Wien, 2009; Bedos-Rezak B. M. When Ego Was Imago. Signs 
of Identity in the Middle Ages. – Leiden–Boston, 2011; Diederich T. Siegelkunde. Beiträge 
zu ihrer Vertiefung und Weiterführung. – Wien–Köln–Weimar,  2012; Pourquoi les sceaux? 
La sigillographie, nouvel enjeu de l’histoire de l’art / ed. Gill M., Chassel J. L. – Villeneuve 
d’Ascq, 2001. Wyczerpujące omówienie sfragistyki francuskiej zob.: Kozaczkiewicz E. Kie-
runki badań współczesnej sfragistyki francuskiej // Dawne pieczęcie. Typologia – metody 
badań – interpretacje / pod red. Z. Piecha. – Warszawa, 2015. – S. 581–608. Zob. też opra-
cowania cytowane w następnych przypisach.

7 Pieczęć jako źródło historyczne była wielokrotnie w literaturze definiowana, zob. 
przykładowo: Stadler K. Das Siegel als Geschichtsquelle und Kunstdenkmal, Mitteilun-
gen für die Archivpflege in Bayern. – Sondernheft I. – München, 1958. – S. 7–12. Jed-
nak postęp badań pozwala na pogłębione sformułowanie jej definicji. Taką próbę podjął 
ostatnio wybitny niemiecki sfragistyk: Diederich T. Siegelkunde. – S. 1–26 (rozdział pod 
tytułem: Der höhste Sinn im Siegel: Wege zur Erschließung des Siegels als Geschichtsqu-
elle), jednak nie podejmuje on wielu zagadnień sygnalizowanych w moim artykule. Wiele 
problemów przed którymi stoją nowoczesne badania sfragistyczne sygnalizuje też: Späth M. 
Die Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter. Perspectiven eines interdisziplinären Au-
stausches // Die Bildlichkeit korporativer Siegel. – S. 9–29. Na oddzielną uwagę zasługują 
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się, dlatego dychotomiczny ich podział jest trudny do zachowania,  prezentuję 
je poniżej przy zachowaniu tych skomplikowanych zależności.

Zanim przystąpię do zasadniczych rozważań, chcę podkreślić, że pie-
częć jest wciąż niedoceniona jako źródło historyczne. Zwłaszcza w polskiej 
historiografii. Duża liczba publikacji na jej temat, zwłaszcza ukazujących się 
w ostatnich latach, nie powinna nas zmylić. Są to najczęściej prace pisane 
przez sfragistyków dla sfragistyków, i nie przebijają się one do szerszego obiegu 
historycznego. Trzeba zrobić wszystko, by zmienić ten stan. 

Wynika to między innymi z braku znajomości istoty pieczęci jako źródła 
i świadomości na jak wysokich szczeblach władzy (świeckiej i kościelnej) po-
wstawały one, jak wysoko wykształcone środowiska (władzy, intelektualne i 
artystyczne) kształtowały jej formę i treść i jak ważne funkcje miała ona do 
spełnienia. Jeszcze większy problem jest z ikonografią pieczęci, gdyż wciąż 
nie wiadomo, do kogo te studia mają być kierowane. Czy do historyków czy 
historyków sztuki i jak mają być one uplasowane w badaniach historycznych. 
Odnoszę wrażenie, że historycy wciąż mają wątpliwości, czy wnioski płynące 
z analizy źródeł ikonograficznych zasługują na takie zaufanie jakim cieszą się 
źródła pisane. W ostatnich latach to się zmienia, ale droga do pełnej norma-
lizacji jest wciąż daleka. Wszelkie zasygnalizowane tu pytania i wątpliwości 
staram się rozważyć w dalszej części artykułu.

1. 1. Pieczęć jest źródłem o złożonym, dualistycznym charakterze; składa 
się na to pojęcie  zarówno tłok pieczętny jak i jego odciski. Każda z tych form 
powstaje w innych okolicznościach i angażuje inną grupę ludzi, ale są one 
związane ze sobą nierozerwalnie. Nie można mówić o jednym nie pamiętając o 
drugim. W badaniach sfragistycznych należy w miarę możliwości równą uwagę 
poświęcać zarówno tłokom jak i odciskom. Mniejsze zainteresowanie tłokami 
wynika ze stosunkowo ograniczonego stanu ich zachowania. Nie zwalnia nas 
to jednak od zastanowienia się nad okolicznościami ich powstawania i ludźmi 
zaangażowanymi w ich sporządzanie. Okoliczności sporządzania tłoka pie-
czętnego mają dla badań ikonografii pieczęci pierwszorzędne znaczenie, gdyż 
to wówczas kształtuje się jego forma i treść. Sporządzenie tłoka obywało się w 
ograniczonym kręgu, właściciela pieczęci, autora programu ikonograficznego 

także poszczególne gatunki pieczęci. Przykładowo zob.: Diederich T. Zum Quellenwert und 
Bedeutungsgehalt mittelalterlicher Städtesiegel // Archiv für Diplomatik, Schriftgeschiche, 
Siegel- und Wappenkunde. – T. XXIII. – 1977. – S. 269–285.
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oraz wykonawcy (złotnika, rytownika). Nie odbiegało to od typowych stan-
dardów wykonywania innych dzieł dawnej sztuki 8. Ważną rolę przy tworze-
niu nowego tłoka ogrywały wzorce, z których bardzo chętnie korzystano.  
W badaniach ikonografii pieczęci jedno z podstawowych pytań dotyczy stop - 
nia wpływu poszczególnych osób na treść tłoka, jego oryginalność lub kon-
wencjonalności. Powrócę do tego jeszcze w dalszej części artykułu.

1. 2. Pieczęć jest w dużej mierze źródłem niesamodzielnym, sporządza-
no ją w pierwszym rzędzie po to, aby uwierzytelniała dokumenty, chroniła 
tajemnicę korespondencji, zabezpieczała obiekty i pomieszczenia przed ich 
naruszeniem 9. Spełniała więc pewne funkcje praktyczne, a jej ikonografia 
była w dużej mierze od nich  uzależniona. Należało stworzyć takie wyobraże-
nie, by w sposób jednoznaczny identyfikowało właściciela pieczęci. Funkcja 
komunikacyjna, w której dominującą rolę odgrywał obraz i napis, była w po-
równaniu z pozostałymi funkcjami wtórna, a w każdym razie długo była tak 
postrzegana przez historyków 10. Nie oznacza to oczywiście, że była nieważna. 
Pogłębiona jej analiza pokazuje, że było wręcz przeciwnie, jednak widzieć ją 
należy w mocnym powiązaniu z praktycznymi funkcjami pieczęci. 

1. 3. Dotychczas w zbyt małym stopniu uświadomiona była jeszcze jedna 
funkcja pieczęci - jako znaku władzy, co również wpływało na jej ikono-
grafię. Najbardziej czytelna jest ona na poziomie władzy królewskiej. Tłok 
pieczętny, zawierający symbole tej władzy, przede wszystkim wizerunek króla, 
herby państwowe i ziemskie oraz królewską tytulaturę, był atrybutem urzędu 
kanclerskiego. Objęciu urzędu towarzyszyło uroczyste wręczenie tłoka, bę-
dące częścią ceremonii «dziękowania za pieczęć» 11. Na portretach i nagrob-

8 Uwarunkowania powstawania dawnych dzieł sztuki omawia pokrótce: Kalinowski L. 
Pojmowanie sztuki w średniowieczu // Wit Stwosz w Krakowie. Praca zbiorowa pod red.  
L. Kalinowskiego i F. Stolota. – Kraków, 1987. – S. 9–22. Znacznie szerzej, przede wszyst-
kim w odniesieniu do sztuki sakralnej: Skubiszewski P. Intelekt i dzieło artysty w sztuce ro-
mańskiej // Ikonotheka. – T. VI. – 1993. – S. 11–73.

9 Na temat funkcji pieczęci zob.: Sfragistyka, opracowali M. Gumowski, M. Haisig, 
M. Mikucki. – Warszawa, 1960. – S. 59–61.

10 Na komunikacyjną funkcję pieczęci zwróciłem uwagę w pracy: Piech Z. Ikonografia 
pieczęci Piastów. – Kraków, 1993. – S. 11–12.

11 Hlebionek M. «Dziękowania za pieczęć». Wokół polskiego ceremoniału dworskiego 
// Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych między władzą a społeczeństwem / 
pod red. W. Chorążyczewskiego i W. Krawczuka. – Kraków, 2006. – S. 51–72.
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kach kanclerze, będący depozytariuszami pieczęci, występowali z tłokiem 
pieczętnym, który oznaczał ich urząd 12. W czasie pogrzebów królewskich 
kanclerze niszczyli swe tłoki 13, a nowe otrzymywali od nowego władcy. Wy-
stawianie i pieczętowanie dokumentów było manifestacją posiadanej władzy. 
Dokument nie opieczętowany był nieważny, dopiero pieczęć nadawała mu 
moc prawną.

Znane są przekazy źródłowe świadczące, że tłok pieczętny był w klasz-
torach znakiem władzy opackiej, a w uniwersytetach rektorskiej i był przeka-
zywany następcom na urzędzie. Problematyka ta zasługuje na dalszą wnikli-
wą uwagę i skrupulatne gromadzenie wszelkich, nawet drobnych, przekazów 
źródłowych.

1. 4. W badaniach sfragistycznych koniecznie musi być wykorzystywane 
pojęcie reprezentacji, gdyż pomoże nam zrozumieć istotę pieczęci jako źród-
ła historycznego, a szczególnie ikonograficznego. Jest ono na szeroką skalę 
stosowane w badaniach humanistycznych, zwłaszcza literaturoznawstwie i 
historii sztuki 14, natomiast w zbyt małym stopniu w badaniach historycznych. 
Wszystkie wymienione powyżej funkcje pieczęci mogą być realizowane dzięki 
temu, że spełniała ona warunek reprezentacji jej właściciela, unaoczniała 
jego obecność. To z kolei wiąże się ściśle z ikonografią i epigrafiką pieczęci. 
Skoro pieczęć reprezentowała właściciela, to dobór wyobrażeń oraz napisów 
powinien jak najlepiej spełniać tę funkcję. Musiała ona w sposób nie budzący 
wątpliwości kojarzyć się z jej właścicielem. Stąd na pieczęciach osób umiesz-
czano ich wizerunki (majestatowe, konne, piesze, popiersiowe, głowy) oraz 

12 Szerzej na ten temat zob.: Pokora J. Psy, błazny, dzieci, królowie ... Studia nad sztu-
ką XV–XVIII wieku. – Warszawa, 2006. Problematykę tłoków pieczętnych jako atrybutów 
urzędu kanclerskiego omawia w trzech studiach zamieszczonych w rozdziale zatytułowanym 
«Stróże krwi i prawa» (S. 85–162).

13 Sfragistyka. – S. 110–112; Borkowska U. Ceremoniał pogrzebowy królów polskich 
// Państwo, Kościół, Niepodległość / pod red. J. Skarbka, J. Ziółka. – Lublin, 1986. – 
S. 145, 153, 157–158.

14 Zob. m.in. artykuły opublikowane w tomie: Höfische Repräsentation. Das Zeremo-
niell und die Zeichen / hrsg. von H. Ragotzky, H. Wenzel. – Tübingen, 1990; oraz: Sauer A. 
Fürstliche Herrschaftsrepräsentation. Die Habsburger im XIV Jahrhundert. – Ostfildern, 
2003. – S. 88–97 (rozdział poświęcony pieczęciom). Z literaturoznawczego punktu widze-
nia zob.: Markowski M. P. O reprezentacji // Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i 
problemy / red. M. P. Markowski, R. Nycz. – Kraków,  2012 (II wyd). – S. 287–333.
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napisy podające ich imiona (z biegiem czasu także nazwiska), tytulaturę i 
zakres władzy. Z biegiem czasu wizerunki właścicieli pieczęci zastępowały 
herby. W przypadku instytucji klucz reprezentacji nie był tak prosty, trzeba 
było znaleźć takie wyobrażenia, które jak najlepiej identyfikowałyby instytu-
cję. Również w tym wypadku w późniejszym czasie ikonografię pieczęci zdo-
minowały herby. Werner Paravicini napisał artykuł poświęcony reprezentacji 
przez herby, na podobne opracowanie zasługują pieczęcie 15.

Odciśnięcie pieczęci przy dokumencie zamykało proces jego wystawia-
nia, nadawało mu moc prawną, zamykało list i gwarantowało jego niena-
ruszalność. Intytulacja określała wystawcę dokumentu, formuła sigillacyj-
na informowała o odciśniętej pieczęci (pieczęciach), a sankcja  wymieniała 
kary, które spadną na tego, który naruszy jego postanowienia. Odwołanie 
się do sacrum i władzy miało gwarantować nienaruszalność treści i formy 
dokumentu. Formuły dewocyjne sakralizowały dokument i pieczęć. Legen-
da pieczęci najczęściej rozpoczynała się znakiem krzyża. Temu służyły też 
przedstawienia boskie i postacie świętych występujące na pieczęciach. Jedno-
cześnie, podobnie jak wizerunek wystawcy umieszczony na pieczęci lub jego 
znak (np. herb), były strażnikiem nienaruszalności dokumentu. Wymienio-
ne formuły oraz sama pieczęć pozostawały ze sobą w ścisłym powiązaniu. 
Reprezentacyjny charakter pieczęci powodował, że jej właściciel był niejako 
obecny w dokumencie poprzez odcisk pieczęci, na której najczęściej był jego 
wizerunek, herb lub inny znak. Na pieczęciach kościelnych często były to 
przedstawienia chrystologiczne, maryjne lub świętych. To decydowało o pre-
stiżu zarówno samej pieczęci, jak i opatrzonego nim dokumentu. 

Wyobrażenia umieszczone na pieczęciach budziły szacunek, a być może 
nawet lęk. Istniało coś co można określić mianem magii pieczęci 16. W okre-
sie przed wprowadzeniem podpisu na dokumentach pieczęć była jedynym 
środkiem uwierzytelnienia, który był realizowany przez wystawcę doku-
mentu bezpośrednio lub pośrednio, za pośrednictwem pracowników kance-
larii. Zagadnienia o których tu piszę, zasługują na pogłębione omówienie, 

15 Paravicini W. Gruppe und Person. Repräsentation durch die Wappen in späte-
ren Mittelalter // Die Repräsentation der Gruppen. Texte – Bilder – Objekte / hrsg. von  
O. G. Oexle und A. von Hülsen-Esch. –  Göttingen, 1998. – S. 327–389.

16 Krótko na ten temat pisze S. Mikucki: Sfragistyka. – S. 13, z powołaniem się na 
opinie W. Semkowicza i P. Classena.
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wolne od nadinterpretacji. Pamiętać jednak trzeba, że u ich źródeł leżała 
reprezentacyjna funkcja pieczęci. Zgodnie z tym jej właściciele mogli po-
wiedzieć, «moja pieczęć to ja», a to pociąga za sobą poważne konsekwencje  
badawcze.

1. 5. Pieczęć jest źródłem mocno skonwencjonalizowanym. Odnosi się 
to zarówno do jej formy jak i treści. Jest to zjawisko doskonale znane ba-
daczom sfragistyki. Konwencjonalizacja rozpoczyna się już na poziomie 
jej kształtu. Pieczęcie były zazwyczaj okrągłe, rzadziej owalne, całkiem 
rzadko miały kształt tarczy, rombu, wieloboku lub rozety. Jednak ważniej-
sza była konwencjonalizacja wyobrażeń, przejawiająca się wykształceniem 
gatunków i typów właściwych określonym dysponentom i powielaniu ich 
w długich przedziałach czasowych. Wyobrażenia były tak dobrane, aby jak 
najlepiej identyfikować właścicieli pieczęci, dlatego z chwilą gdy wykształ-
ciły się schematy przedstawieniowe spełniające ten warunek, stały się one 
obowiązujące i były często powielane przez długi czas.  Nieraz przez całe 
stulecia. Określone gatunki pieczęci przypisane były określonym właści-
cielom. Pieczęcie cesarskie i królewskie to przede wszystkim pieczęcie ma-
jestatowe, pieczęcie książęce piesze i konne, pieczęcie biskupie i opackie 
majestatowe lub piesze. Bardziej zróżnicowane były pieczęcie instytucji, 
ale i one rozwijały się w określonych ramach charakterystycznych dla swych  
właścicieli 17. 

Pozornie nie są to zachęcające uwarunkowania badawcze. Gdy zesta-
wimy ze sobą na przykład średniowieczne pieczęcie biskupów francuskich, 
niemieckich, czeskich i polskich, okazuje się, że wyglądają one podobnie. 
Przedstawiają biskupa siedzącego na tronie lub stojącego, w stroju pontyfi-
kalnym, z pastorałem w jednej ręce z księgą w drugiej lub uniesioną w geście 
błogosławieństwa. Różnice będą widoczne przede wszystkim w poziomie ar-
tystycznym, pieczęcie wykonywane w centrach sztuki zachodnioeuropejskiej 

17 W problematykę typologii pieczęci wprowadzają m. in.: Diederich T. Prolegomena 
zu einer neuen Siegel – Typologie // Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und 
Wappenkunde. – Bd. XXIX. – 1983. – S. 242–284; Vocabulaire international de la sigil-
lographie / red. S. Rocci Noe. – Roma, 1990. Rozliczne dylematy związane z typologią 
pieczęci rozważam w artykule: Piech Z. Uwagi o typologii i nazewnictwie pieczęci w polskich 
i zagranicznych badaniach sfragistycznych // Dawne pieczęcie. – S. 16–46, tam też dalsza 
literatura przedmiotu.
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będą wyróżniały się wyższym kunsztem wykonawstwa. Ten sam mecha-
nizm obowiązywał w przypadku innych działów sfragistyki, na przykład 
majestatowych pieczęci królewskich, czy książęcych pieczęci konnych  
lub pieszych. 

Można to traktować jako wadę, radykalne ograniczenie i konwencjo-
nalizację przekazywanych informacji, ale widzieć trzeba też pewne zale-
ty. Powstanie skonwencjonalizowanych gatunków pieczęci dobrze ilustruje 
myślenie ludzi w minionych epokach, realizuje potrzebę uporządkowania i 
sformalizowania obrazów, które miały identyfikować właścicieli pieczęci, 
odzwierciedlając uniwersalne treści i struktury dawnych zhierarchizowanych 
społeczeństw i ich instytucji. Konwencjonalizacja i petryfikacja poszczegól-
nych gatunków może być odczytywana jako odnalezienie takiej formy prze-
kazu, która najlepiej odzwierciedlała treści właściwe dla użytkownika pieczę-
ci. Warto przy tym pamiętać, że często w ramach skonwencjonalizowanego 
gatunku pieczęci (np. majestatowego, konnego, pieszego, hagiograficznego, 
dewocyjnego itp.) konkretni właściciele pieczęci przekazywali treści właściwe 
tylko sobie. Będzie mowa o tym w dalszej części artykułu. 

1. 6. Konwencjonalizacja pieczęci jest częścią szerszego zjawiska konwen-
cjonalizacji źródeł historycznych. Pieczęcie nie są w tym zakresie wyjątkiem, 
czego przykładem jest dokument, integralnie związany z pieczęcią. Warto 
zastanowić się nad tym, czy i w jakim zakresie funkcjonujące w kancelariach 
skonwencjonalizowane formularze dokumentów sprzyjały wprowadzaniu 
równie skonwencjonalizowanych «formularzy» pieczęci. Problem konwen-
cjonalizacji źródeł i umiejętność odpowiedniego jej odczytywania i interpre-
tacji, to jedno z najważniejszych wyzwań w badaniach historycznych. Niestety 
badania te są podejmowane wciąż w stopniu niezadowalającym 18.

Strukturę skonwencjonalizowanych gatunków i typów pieczęci moż-
na porównać do formularzy dokumentów, właściwych poszczególnym 

18 Problematyka ta była tematem obrad konferencji: Formuła, Archetyp, Konwencja 
w źródle historycznym. Materiały IX Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Histo-
ryczne, Kazimierz Dolny 14–15 grudnia 2000 r. / pod red. A. Góraka i K. Skupieńskiego. 
– Lublin–Radzyń Podlaski–Siedlce, 2006. Tam m.in. artykuł P. Wiszewskiego «Między 
konwencją, polityką i modą. Średniowieczne śląskie pieczęcie miejskie z wizerunkami świę-
tych» (S. 263–312). Zob. też artykuły zamieszczone w opracowaniu: Tekst źródła, krytyka, 
interpretacja / pod red. B. Trelińskiej. – Warszawa, 2005.
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kancelariom. W jednym i drugim wypadku przekaz źródłowy zbudowany 
jest z powtarzających się elementów, często zaczerpniętych z istniejących 
już wzorców, rodzimych lub obcych. Tak jak bada się strukturę formularzy 
dokumentów, tak należy badać skonwencjonalizowane struktury gatunków 
i typów pieczęci używanych w tychże kancelariach. W ramach tych badań 
należy dążyć do ustalenia typu będące wzorem oraz etapów i skali jego recep-
cji. Niezwykle ważną sprawą jest ustalenie, w miarę możliwości, środowiska 
wykonawców pieczęci oraz autorów programów ikonograficznych.

1. 7. Dawna sfragistyka stworzyła, zarówno w skali ogólnoeuropejskiej 
jak i w poszczególnych krajach, skonwencjonalizowany system, posługują-
cy się właściwymi mu gatunkami i typami pieczęci, które w różnym stopniu 
pozostawały w relacjach z otaczającą rzeczywistością. System ten został sko-
dyfikowany przez badaczy w postaci typologii pieczęci 19. Można w pewnym 
sensie powiedzieć, że dawne systemy sfragistyczne kreują swój własny świat 
obrazów i znaków, który częściowo czerpie z ówczesnej rzeczywistości histo-
rycznej, częściowo jest tworem obowiązujących konwencji i wzorców.  Sprawą 
pierwszorzędną jest zrozumienie podstawowego uwarunkowania badań sfra-
gistycznych. Badając dawną pieczęć rzadko badamy źródło ilustrujące wier-
nie przeszłość, najczęściej badamy skonwencjonalizowane obrazy mówiące 
o przeszłości. Pamiętać przy tym należy, że również zastosowana konwencja 
sporo mówi o przeszłości.

Jak powiedziałem dawne pieczęcie tworzyły pewien zamknięty system. 
Badania sfragistyczne najczęściej odbywają się wewnątrz tego systemu. Opisu-
ją jego strukturę, części składowe, ich wzajemne relacje. Można powiedzieć, 
że często jest to badanie sfragistyki dla samej sfragistyki, zbyt rzadko wychodzi 
się poza te ramy. Zyskujemy kolejne porcje informacji o pieczęciach, która 
niekoniecznie przekłada się na szerszą wiedzę o przeszłości. Na dłuższą metę 
grozi to alienacją badań sfragistycznych, zamkniętych w kręgu swych prob-
lemów, które mogą w zbyt małym stopniu odpowiadać na zapotrzebowanie 
badań «czysto historycznych». 

Kierunki dotychczasowych badań sfragistycznych powinny być dalej 
kontynuowane, są one bardzo ważne, ale konieczne jest, aby równocześ-
nie pieczęcie  były ukazywane we wzajemnych relacjach z innymi źródła-
mi historycznymi, zarówno ikonograficznymi jak i pisanymi. W związku 

19 Zob. przyp. 17.
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z tym należy zaproponować dwa modele badań, wzajemnie uzupełniają-
ce się. Pierwszy tkwiący w ramach systemów sfragistycznych, badający ich 
strukturę, opisujący poszczególne elementy składowe i drugi, wykraczający 
poza te ramy, traktujący pieczęć jako źródło do poznania różnych aspektów 
przeszłości, A ponieważ konwencja często poważnie ogranicza zasób prze-
kazywanych informacji, pieczęcie należy badać w możliwie jak najszerszym  
kontekście źródłowym 20. 

1. 8. Jednym z podstawowych wymogów stawianych przez historyków 
źródłom, jest  jak najwierniejsze (w miarę możliwości) ilustrowanie prze-
szłości. Pieczęcie zamknięte w skonwencjonalizowanym systemie, nie zawsze 
w sposób bezpośredni spełniają ten warunek. Trudno w związku z tym nie 
postawić pytania: w jakim zakresie pieczęcie powielające konwencje właściwe 
określonej grupie dysponentów, i to w całej Europie, prezentowały «praw-
dziwe» informację na ich temat? Staje przed nami fundamentalne pytanie o 
wzajemne relacje pomiędzy konwencją i prawdą. Czy majestatowy wizerunek 
króla lub biskupa, taki sam w gruncie rzeczy we Francji, Niemczech i Pol-
sce, przekazuje treści odnoszące się do konkretnego władcy czy dostojnika 
kościelnego, z konkretnego kraju, w konkretnym czasie, czy też mamy do 
czynienia z przekazem odnoszącym się raczej do instytucji króla lub biskupa 
funkcjonujących w ramach uniwersalnych struktur, jakimi były dawne króle-
stwa czy Kościół? Odpowiedzi należy udzielać zawsze w oparciu o konkretne 
obiekty.

Dylematy te dobrze ilustrują na przykład pieczęcie opatów. Prezentują 
one gatunek tzw. pieczęci «portretowych». Ich cechą charakterystyczną były 
konsekwentnie powtarzane wizerunki opata, piesze lub majestatowe, przy 
czym mogły one występować zarówno na pieczęciach konkretnych opatów, 
z podaniem ich imienia, jak i na pieczęciach pozbawionych imienia, a więc 
przeznaczonych do używania przez kilku kolejnych opatów. W pierwszym 
wypadku była to pieczęć konkretnego opata (osoby), co potwierdza imię za-
mieszczone w legendzie pieczęci, a nieraz również jego herb. W drugim była 
to pieczęć opata jako ponadczasowej instytucji, co potwierdzają napisy napie-
czętne, pozbawione imienia, na przykład: S’ ABBATIS SANCTI PETRI DE 

20 Szerzej na ten temat zob.: Piech Z. Perspektywy polskich badań sfragistycznych 
// Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań / pod red. Z. Piecha,  
J. Pakulskiego i J. Wroniszewskiego. – Warszawa, 2006. – S. 52–54.
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TINTIA 21 lub  [+ S] ABBATIS DE LVKn[A] 22. Jednak zarówno w jednym jak 
i drugim wypadku (tak osoby jak i instytucji) desygnatem właściciela pieczęci 
był wizerunek opata, w obydwu wypadkach w zasadzie taki sam. Zarówno 
osoba jak i instytucja zostały w tym wypadku zilustrowane tym samym wy-
obrażeniem. W związku z tym trudno nie postawić pytania: w jakim zakresie 
te wyobrażenia odpowiadały rzeczywistości? Pieczęcie pozbawione imienia 
konkretnego opata Paweł Stróżyk proponuje nazywać opackimi, pieczęcie 
podające imię pieczęciami opata/opatki. W pierwszym wypadku nazwa in-
stytucjonalizuje pieczęć, w drugim ją personifikuje 23. 

1. 9. W sfragistyce generalnie stosujemy dwa kryteria typologii, przenika-
jące się nawzajem: pieczęcie świeckie i kościelne oraz pieczęcie osób i insty-
tucji 24. Podziały te mają daleko idące konsekwencje dla ikonografii pieczęci, 
gdyż w każdym wypadku wprowadzają przedstawienia charakterystyczne dla 
poszczególnych grup właścicieli. Pieczęcie osób najczęściej przedstawiały ich 
wizerunki. Pieczęcie instytucji prezentowały wyobrażenia bardziej skompli-
kowane, które były w stanie za pomocą przekazu wizualnego dobrze ziden-
tyfikować podmioty będące właścicielem pieczęci 25. W późniejszym czasie 
zarówno w jednym jak i drugim wypadku zaczynają dominować pieczęcie 
herbowe. Pełny wykaz tematów wyobrażonych na pieczęciach przynoszą ty-
pologie pieczęci, w których wiodącym kryterium jest ikonografia. 

21 [Piech Z.] Pieczęcie // Tyniec. Sztuka i kultura Benedyktynów od wieku XI do XVIII. 
Katalog  wystawy  w Zamku Królewskim na Wawelu październik–grudzień 1994. – Kraków, 
1994. – S. 22–27; Piech Z. Średniowieczne pieczęcie tynieckie // Benedyktyni tynieccy w 
średniowieczu. Materiały z sesji naukowej Wawel–Tyniec 13–15 października 1994 / redak-
tor naukowy K. Żurowska. – Tyniec, 1995. – S. 130–140. Bardzo interesującym przykła-
dem są cztery późnogotyckie majestatowe pieczęcie opatów tynieckich, które są w napisie 
pozbawione imion opatów, ale zostali oni zidentyfikowani poprzez herby umieszczone pod 
ich nogami. W tym wypadku herby zastępują imię opata.

22 Stróżyk P. Pieczęcie cysterskie z opactwa w Łeknie – Wągrowcu (część II). – S. 140, 
149–150, 146, il. 1. Autor zwraca uwagę, że na najstarszych polskich pieczęciach opatów 
cysterskich z XIII i początku XIV wieku nie występowało imię opata, po tym okresie zasadą 
było umieszczanie imienia.

23 Stróżyk P. Klasyfikacja pieczęci benedyktyńskich i cysterskich z ziem polskich // 
Dawne pieczęcie. – S. 200–202.

24 Diederich T. Prolegomena. – S. 263–266.
25 Dobre wprowadzenie w problematykę mechanizmów kształtowania się pieczęci kor-

poracji stanowi zbiór artykułów: Die Bildlichkeit korporativer Siegel.
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1. 10. Konwencjonalizacji wyobrażeń towarzyszyła sygnalizowana po-
wyżej daleko idąca stabilizacja czy wręcz petryfikacja gatunków i typów pie-
częci, polegajaca na ich powtarzaniu w długich przedziałach czasowych. 
Dotyczyło to szczególnie pieczęci używanych przez osoby: królów, książąt, 
biskupów, opatów itp. Zmieniający się z biegiem czasu władcy i dostojnicy 
kościelni działający w różnych uwarunkowaniach politycznych i religijnych 
często posługiwali się bardzo podobnymi do siebie gatunkami i typami pie-
częci. Podobnie było w przypadku instytucji, świeckich i kościelnych, cho-
ciaż tu unifikacja była mniejsza. Praktyka powyższa ograniczała możliwości 
informacyjne ikonografii pieczęci. Były one bowiem  nie tylko wciśnięte w 
konwencję gatunku, lecz często powielały również typy używane przez po-
przedników. Wbrew pozorom nie było to jednak postępowanie pozbawione 
głębszej motywacji. Bardzo podobne do siebie typy pieczęci, przejmowane 
przez kolejnych władców, biskupów, itp. przynosiły określone informacje. 
Podkreślały między innymi stabilizację, legitymację i kontynuację władzy. 

1. 11. Konwencjonalizacja wyobrażeń napieczętnych prowadziła do wy-
kształcenia się treści typowych, ale sprzyjała też manifestowaniu treści in-
dywidualnych. Treści typowe i indywidualne to dwa fundamentalne pojęcia 
w badaniach ikonografii pieczęci. Występują one także w przypadku innych 
skonwencjonalizowanych przedstawień obrazowych, na przykład nagrob-
ków 26. Konwencja sprzyjała powielaniu „seryjnych” przedstawień typowych, 
ale często by wyróżnić właściciela obiektu, zamieszczano w tych ramach treści 
ściśle związane z konkretną osobą lub instytucją, które możemy określić jako 
indywidualne. Wprowadzanie cech indywidualnych do przedstawień wtłoczo-
nych w schematy obowiązujących gatunków, jest dowodem na to, że pomimo 
mocnej konwencjonalizacji przywiązywano jednocześnie sporą wagę do treści 
przekazu ikonograficznego. Istniała potrzeba, by w ramach obowiązującego i 
skonwencjonalizowanego gatunku, poszukiwać możliwości przekazu zindy-
widualizowanych treści związanych z konkretnym właścicielem. Gdyby nie 

26 Pojęcie treści typowych i indywidualnych wprowadziłem w pracy: Piech Z. Ikono-
grafia pieczęci. – S. 13–14, wykorzystując aparat pojęciowy zastosowany przez J. Kębłow-
skiego w jego pracach dotyczących nagrobków piastowskich na Śląsku. Zob.: Kębłowski J. 
Treści ideowe nagrobków gotyckich na Śląsku. – Poznań, 1970. – S. 13–38; używa go też: 
Skubiszewski P. Programy obrazowe kielichów i paten romańskich // Rocznik Historii Sztu-
ki. – T. XIII. – 1981. – S. 77–81. 
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było tej potrzeby, właściciele pieczęci poprzestali by na powielaniu właści-
wych dla siebie gatunków pieczęci, odróżniając je jedynie zróżnicowanymi 
napisami identyfikującymi konkretny podmiot. W praktyce najczęściej mamy 
do czynienia z syntezą treści typowych i indywidualnych, z dominacją tych 
pierwszych i zróżnicowaną skalą drugich. Można powiedzieć, że zasadniczą 
strukturę pieczęci najczęściej tworzyły formy wyrażające treści typowe, sta-
nowiąc «kościec» wyobrażenia, a treści indywidualne uzupełniały je.

1. 12. Treści typowe były niejako zdeterminowane przez wybór określo-
nego gatunku pieczęci (majestatowego, pieszego, konnego, hagiograficznego 
i innych), który mógł być uzupełniony przez jej właściciela detalami indywi-
dualizującymi go. Indywidualizacja dokonywała się przede wszystkim za po-
mocą napisu, jednak dla nas bardziej interesujące są (a dla ludzi w przeszłości 
również bardziej czytelne) wizualne środki wyrażania treści indywidualnych. 
Niektóre z nich, jak herby, były właściwe wszystkim działom sfragistyki, inne 
były preferowane tylko przez niektóre z nich. W tym rzędzie wymienić należy 
ubiór, insygnia i atrybuty władzy wszelkich szczebli, zwłaszcza gdy wyrażały 
pewne aspiracje czy roszczenia, postacie świętych patronów, i inne motywy 
religijne, motywy architektoniczne, zwłaszcza nawiązujące do konkretnych 
budowli, motywy roślinne i zwierzęce używane w znaczeniu symbolicznym i 
inne. Można powiedzieć, że treści typowe wyrażały pewne ogólne kategorie 
dawnej kultury, właściwe statusowi właściciela pieczęci, natomiast treści in-
dywidualne odnosiły się do konkretnego podmiotu i sygnalizowały informa-
cje, które były dla niego ważne i które chciał przekazać odbiorcom pieczęci. 
Pewną formą indywidualizacji były różnice w opracowaniu plastycznym oraz 
poziomie artystycznym. Stopień indywidualizacji pieczęci był zróżnicowa-
ny. Generalnie dominowały treści typowe, treści indywidualne pojawiały się 
wówczas, gdy właściciel pieczęci chciał społeczeństwu zakomunikować coś, 
w swym pojęciu, ważnego. 

1. 13. Treści indywidualne szczególnie dochodzą do głosu, gdy właści-
ciel pieczęci całkowicie wyłamuje się z obowiązującej konwencji. Wówczas 
można mieć pewność, że całkiem oryginalny przekaz obrazowy jest nośni-
kiem oryginalnych i ważnych dla właściciela treści. Sfragistyka każdego kraju 
dostarcza takich przykładów. Treść wyobrażenia często bywa uzależniona od 
kontekstu politycznego lub religijnego. Pojawienie się, wśród dominujących 
w sfragistyce piastowskiej w XIII wieku pieczęci pieszych i konnych, pieczęci 
Leszka Czarnego ukazanego podczas mszy odprawianej przez św. Stanisława, 
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sygnalizuje ważne treści polityczne, o czym decydował kontekst towarzy-
szący fundacji pieczęci 27. Ale równie nietypowe przedstawienie, pochodzą-
ce mniej więcej z tego czasu, ukazujące księcia mazowieckiego Bolesława 
II klęczącego przed Matką Bożą, z koniem ukazanym za plecami księcia, 
pozbawione podobnego kontekstu, zawiera jedynie treści ze sfery religijno – 
rycerskiej 28. 

Podobnych przykładów dostarcza sfragistyka kościelna. Przykładem są 
dwie pieczęcie Zbigniewa Oleśnickiego, jako biskupa krakowskiego a następ-
nie kardynała, całkowicie wyłamujące się z tradycji ikonografii pieczęci bi-
skupów krakowskich. Ukazują one dostojnika w towarzystwie świętych patro-
nów: Stanisława, Wacława i Floriana, a na pieczęci kardynalskiej św. Pryski 
zamiast św. Floriana 29. Ich konfrontacja ze sfragistyką pozostałych biskupów 
krakowskich, a także pozostałych diecezji, nie pozostawia wątpliwości, że 
mamy do czynienia z postacią najwybitniejszego przedstawiciela Kościoła w 
średniowiecznej Polsce. Ale na tym nie kończą się treści ideowe tych pieczęci, 
są one ważnym czynnikiem propagandy kultu patronów królestwa polskie-
go 30, a tym samym świadectwem państwowego myślenia biskupa i kardynała, 
a także manifestacją pozycji, którą osiągnął w Kościele. 

1. 14. Jak ustaliliśmy już powyżej na pieczęciach generalnie dominuje 
konwencja, właściwa całej sfragistyce europejskiej, a w ramach jej poszcze-
gólnych działów stwierdzamy stabilizację typów pieczęci. W tych warunkach 
zakres tego co możemy nazwać «prawdą» jest ograniczony. Czy w sytuacji gdy 
ikonografia pieczęci rozwijała się w dużej mierze w ramach ściśle określonych 
gatunków i konwencji, możemy osiągnąć satysfakcjonujące wyniki odnoszące 
się do obszarów «prawdy» w przeszłości? Pojęcie prawdy należy do najbar-
dziej trudnych i kontrowersyjnych w badaniach historycznych. Dla celu na-
szych rozważań rozumiem ją jako zgodność przekazu źródłowego z minioną 
rzeczywistością. Tak więc pytanie o prawdę w źródłach ikonograficznych, jest 

27 Piech Z. Ikonografia pieczęci. – S. 131–133.
28 Kuczyński S. K. Pieczęcie książąt mazowieckich. – Wrocław–Warszawa–Krakόw–

Gdańsk, 1978. – S. 145–147, 298–302, il. 16 i 16a.
29 Koczerska M. Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu 

(1423–1455). – Warszawa, 2005. – S. 155–172, na temat omawianych pieczęci zwłaszcza  
s. 158–161, 166–169.

30 Tamże. – S. 160.
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pytaniem o wierność w odzwierciedleniu przez obrazy (w naszym wypadku 
napieczętne) różnych obszarów przeszłości. Jednym z podstawowych pytań 
stawianych przez historyków źródłom ikonograficznym jest stopień ich mi-
metyzmu. Pytanie to dotyczy także pieczęci. 

Tak rozumiana prawda jest w przypadku sfragistyki w dużym stopniu 
ograniczona przez konwencjonalizację wyobrażeń, o czym była już mowa 
powyżej. Jeśli wyobrażenia napieczętne, tkwiące w schematach wszechobec-
nej konwencji i powielające obowiązujące gatunki i typy pieczęci, odpowia-
dają tylko częściowo kryterium prawdy, pojawia się zasadnicze pytanie: jaką 
wartość źródłową mają obrazy poddane tak daleko idącym ograniczeniom? 
Gdybyśmy poszukiwali w ikonografii pieczęci jedynie prostego odzwierciedle-
nia określonych realiów procesu historycznego, wówczas nasze usiłowania w 
dużej mierze (chociaż nie całkiem) byłyby skazane na niepowodzenie. Celem 
obrazów umieszczanych na pieczęciach  było nie tyle i nie tylko mimetycz-
ne odzwierciedlenie współczesnej im rzeczywistości lecz także przekazywa-
nie pewnego zasobu informacji na temat statusu oraz aspiracji politycznych, 
społecznych, religijnych, właścicieli pieczęci (zarówno osób jak i instytucji), 
które określamy mianem treści ideowych. 

1. 15. Pojęcie treści ideowych dzieła sztuki jest mocno ugruntowane w 
polskiej literaturze, Wyrasta ono z nurtu badań zaproponowanych przez hi-
storyka sztuki Erwina Panofsky’ego i prowadzonych intensywnie przez jego 
kontynuatorów, określanych jako badania ikonologiczne lub ikonograficz-
ne 31. Pojęcie powyższe, oznaczające jednocześnie pewien kierunek badań, 
jest stosowane także w badaniach historycznych 32. Studia nad ikonografią 
pieczęci, odbywające się „na styku” tych dwóch dyscyplin, w sposób szcze-
gólny sprzyjają refleksji nad treściami ideowymi pieczęci. Pamiętać jedno-
cześnie należy, że od publikacji klasycznych prac E. Panofsky’ego na temat 

31 Kalinowski L. Ikonologia czy ikonografia. Termin ikonologia w badaniach nad sztu-
ką Erwina Panofsky’ego // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. – CCCII.  – 
Prace z Historii sztuki. – Z. 10. – 1972. – S. 5–33. 

32 Wnikliwe i krytyczne omówienie pojęcia treści ideowych w polskiej literaturze z za-
kresu historii sztuki i historii zamieszcza: Drelicharz W. Od ideologii do treści ideowych. 
O pewnych terminach pomocnych w źródłoznawstwie // Między tekstem a znakiem. Pra-
ce ofiarowane Profesor Barbarze Trelińskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red.  
A. Jaworskiej i S. Górzyńskiego. – Warszawa, 2013. – S. 41–60.
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ikonologii upłynęło już kilkadziesiąt lat 33 i badania nad obrazami zyskały w 
międzyczasie nowe impulsy metodologiczne, które należy także uwzględniać 
w studiach nad ikonografią pieczęci. Mam tu na myśli między innymi prace 
Hansa Beltinga poświęcone antropologii obrazu czy Davida Freedberga na 
temat teorii ich oddziaływania 34. 

W pracy H. Beltinga zwraca uwagę włączenie na szerszą skalę herbów 
do badań nad antropologią obrazów. Autor traktuje portret i herb jako «dwa 
media ciała». Jest to wydatny krok na drodze poszerzenia podstawy źród-
łowej badań dawnych obrazów 35. Od herbów do pieczęci droga niedaleka. 
Miejmy nadzieję, że w przyszłości również one zostaną włączone do badań 
nad obrazami.

Dopiero gdy ustawimy badania ikonografii pieczęci zarówno pod ką-
tem zgodności z realiami minionej rzeczywistości jak i treściami ideowymi, 
wówczas w pełni odczytamy informacje, które właściciele pieczęci chcieli 
przekazać współczesnym. Treści te mogły być przekazywane niekoniecznie 
za pomocą bezpośredniego odwoływania się do realiów czasu i miejsca po-
wstania pieczęci, ale również do znaków i symboli prezentujących informacje 
ważne dla właściciela pieczęci oraz potencjalnych odbiorców.

1. 16. Pieczęcie należą do źródeł sporządzanych systematycznie. Prak-
tyczna funkcja pieczęci, m.in. jako środka uwierzytelnienia dokumentu, po-
wodowała, że w przeciwieństwie do wielu innych przekazów obrazowych były 
one systematycznie fundowanie. O ile fundacja obrazu, polichromii, rzeźby, 
miniatury, nagrobka, była kwestią swobodnej decyzji fundatora, który mógł 
to zrobić, ale nie musiał, o tyle decyzja o sprawieniu pieczęci nie w pełni za-
leżała od jego woli lecz była konsekwencją obowiązujących zwyczajów praw-
nych. Wymogiem było, by każda osoba lub instytucja pełniąca jakąś funkcję 

33 Szerzej na ten temat zob.: Kalinowski L. Ikonologia czy ikonografia. – S. 25 i nast. 
Termin ikonologia i metoda ikonologiczna kształtowały się w twórczości Panofsky’ego od 
końca lat dwudziestych XX w., uzyskując ostateczny kształt w latach pięćdziesiątych XX w.

34 Belting H. Bild – Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft. – München–
Padernborn, 2002. Polskie tłumaczenie: Belting H. Antropologia obrazu. Szkice do nauki 
o obrazie. – Kraków, 2007; Freedberg D. The Power of Image. Studies in the History and 
Theory of Response. – Chicago, 1989. Polskie tłumaczenie: Freedberg D. Potęga wizerun-
ków. Studia z historii i teorii oddziaływania. – Kraków, 2005.

35 Belting H. Antropologia obrazu. – S. 142–170, rozdział «Herb i portret. Dwa media 
ciała».
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w życiu politycznym, społecznym czy religijnym miała pieczęć, gdyż bez tego 
nie mogła realizować ważnego aspektu swych kompetencji – wystawiania i 
pieczętowania dokumentów. To pociągało za sobą (czy wręcz wymuszało) 
systematyczność fundowania pieczęci. Od momentu gdy nastąpiła pełna  re-
cepcja dokumentu, co dzieje się stosunkowo wcześnie, pieczęcie są systema-
tycznie sprawiane. Geneza i recepcja dokumentu i pieczęci są ze sobą bardzo 
mocno powiązane. Od tego momentu każdy król, książę, biskup, opat, rycerz, 
mieszczanin, a także miasto, uniwersytet, cech, kapituła, klasztor, itd. miały 
swoją pieczęć a nieraz dwie lub więcej pieczęci. Tym samym dysponujemy po-
wstającymi systematycznie przekazami obrazowymi odnoszącymi się do tych 
podmiotów. Sfragistyka dostarcza nam systematycznego materiału źródło-
wego, co z punktu widzenia badań ikonograficznych ma kapitalne znaczenie. 

1. 17. Pieczęcie powstawały w bezpośrednim związku czasowym z jej 
właścicielem. Jest to bardzo ważna cecha każdego źródła, jednak wiele źródeł 
ikonograficznych jest jej pozbawione, gdyż powstawały już po śmierci (nieraz 
wiele lat po śmierci) osoby ukazanej na przekazie obrazowym. W takim wy-
padku nie mamy gwarancji, że treść obrazu odpowiada realiom czasu, który 
ilustruje. Pieczęć powstawała zawsze za życia użytkownika, za jego wiedzą i 
zgodą, a po śmierci była wycofywana z użytku. Trochę inaczej wyglądało to 
w przypadku pieczęci instytucji. Również w tym wypadku powstawała ona za 
wiedzą i zgodą osób kierujących instytucją, ale często bywała używana przez 
długi okres czasu,  nieraz przez  kilka stuleci. Długie trwanie pieczęci było 
w tym wypadku świadectwem, że jej treści musiały, przynajmniej w stopniu 
dostatecznym, odpowiadać użytkownikowi. Dopiero gdy uznawano, że treść 
pieczęci lub jej forma zdezaktualizowały się, dokonywano jej wymiany.

1. 18. Pieczęcie były źródłem masowym i mobilnym. Cechy te wprowa-
dzają nas w problematykę dostępności przekazu obrazowego, co ma podsta-
wowe znaczenie w zakresie badań ikonografii historycznej. Jest to niezwykle 
ważne z punktu widzenia komunikacyjnej funkcji ikonografii pieczęci. Są 
źródłem szeroko dostępnym, chociaż podlegają też pewnym ograniczeniom. 
Wytwarzane w wielu egzemplarzach, przechodzą wraz z dokumentem z kan-
celarii wystawcy do archiwum odbiorcy. W przeciwieństwie do pieczęci wiele 
źródeł ikonograficznych ma charakter jednostkowy i stacjonarny. Funkcjo-
nują w jednym egzemplarzu i są często zlokalizowane w trudno dostępnych 
miejscach. Przykładem może być malarstwo tablicowe, ścienne i książkowe, 
rzeźba nagrobna, tablice erekcyjne, zworniki z herbami lub przedstawieniami 
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figuralnymi i inne. W przypadku obiektów mobilnych, do których należą pie-
częcie, «przychodzą» one do odbiorcy, w przypadku obiektów nie mobilnych 
to odbiorca musi przyjść do nich. Masowy charakter pieczęci przejawiał się w 
tym, że były one wytwarzane w tak licznych egzemplarzach jak licznie wysta-
wiano dokumenty. Dlatego przy badaniach komunikacyjnej funkcji pieczęci 
ważne jest ustalanie liczby dokumentów wystawianych przez poszczególne 
kancelarie, a tym samym potencjalnej liczby pieczęci znajdujących się w 
społecznym obiegu. Masowość i mobilność pieczęci w połączeniu z syste-
matycznością ich wytwarzania daje nam źródło o szczególnej wartości ko-
munikacyjnej.

1. 19. Pieczęć  była źródłem wytwarzanym w dwóch etapach, co wynika z 
dwoistego jej charakteru - tłoka i odcisku. Etap pierwszy to wykonanie tłoka 
pieczęci. Etap drugi to jego udostępnienie w postaci odcisków przy doku-
mentach, listach itp. Ten drugi proces odbywał się systematycznie w długich 
przedziałach czasowych. Pieczęć była odciskana każdorazowo przy obiekcie, 
który musiał być opieczętowany. To oczywiście zmuszało zarówno odciska-
jącego pieczęć jak i jej odbiorców z zapoznaniem się (w tym pierwszym wy-
padku po raz kolejny) z treścią pieczęci.

To wyróżnia pieczęć od innych przekazów wykonywanych mechanicznie 
przy pomocy matrycy (monety, medale, grafika). W tym wypadku najczęściej 
wytwarzano jednorazowo całą emisję, a jeśli istniała potrzeba wznawiano ją. 
Była to, jeśli można użyć takiego określenia, jednorazowa «produkcja ma-
sowa». Pieczęć była odciskana zawsze indywidualnie, dlatego poszczególne 
odciski, pomimo, że wykonane tym samym tłokiem, często różnią się stanem 
wykonania, który był uzależniony od umiejętności oraz staranności pieczęta-
rza a także materiału, w którym pieczęć była odciśnięta.

Dopóki pieczęć była w użytku była systematycznie odciskana. Odbywało 
się to niejako w dwóch wymiarach czasowych, wyznaczonych przez status 
właściciela pieczęci. Pieczęcie osób były odciskane w ciągu krótszych od-
cinków czasu, wyznaczonych przez okres życia i czas sprawowania urzędu 
przez jej właścicieli. Pieczęcie instytucji, których nie dezaktualizowała śmierć 
właściciela, były używane w dłuższych przedziałach czasowych, nierzadko 
kilkusetletnich. 

1. 20. Pieczęć miała jako środek komunikacji również swe ograniczenia. 
Była przekazem o małych rozmiarach, dość niepokaźnym, co ogranicza-
ło możliwości jej oddziaływania. Stąd w średniowieczu obserwujemy  stały 
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wzrost rozmiarów pieczęci, dzięki czemu starano się podkreślić nie tylko zna-
czenie jej właściciela, ale też wzmacniać (pytanie na ile świadomie) możli-
wości recepcji treści. Podkreślić trzeba też inne bariery powodujące, że przy 
wzmiankowanej «masowości» ich dostępność bywała ograniczona. Pieczęć 
związana z dokumentem wychodziła z kancelarii wystawcy do archiwum 
odbiorcy, który był często praktycznie jedynym (wraz z kręgiem bliskich mu 
osób) odbiorcą treści pieczęci. O «masowości» produkcji pieczęci, a tym sa-
mym jej dostępności, decydowała rosnąca z biegiem czasu liczba wystawia-
nych dokumentów. Tym samym liczba osób zaznajomionych indywidualnie 
z treścią pieczęci bywała dość znaczna. Postępujący z biegiem czasu wzrost 
liczby dokumentów i akt pozostawał jednak w związku z postępującą domi-
nacją pieczęci herbowych, których treści były dość ograniczone.

1. 21. Badając komunikacyjne funkcje pieczęci musimy uwzględniać dwa 
parametry: kierunki przepływu pieczęci oraz wielkość ich emisji. Pieczęć 
przemieszczała się na linii nadawca – odbiorca. Opuszczając kancelarię wy-
stawcy dokumentu przechodziła do archiwum odbiorcy. Po drodze, pomiędzy 
kancelarią a archiwum, była na pewno oglądana przez odbiorcę wraz z doku-
mentem, przy którym była odciśnięta (a być może także bliski mu krąg ludzi). 
W tej sytuacji trzeba się zastanowić do jakich odbiorców docierały pieczęcie 
poszczególnych wystawców. Na pewno nie było tak, że wszystkie pieczęcie 
były w równiej mierze dostępne. Krąg odbiorców pieczęci był uzależniony 
od pozycji i zakresu władzy (kompetencji prawnych) wystawcy. Czym wyższa 
władza tym szersze kompetencje i zakres osób i instytucji, dla których mógł 
on wystawiać dokumenty wraz z pieczęcią. Ich przepływ odbywał się gene-
ralnie według kierunku góra – dół, z wyższych kręgów władzy do podległych 
mu ludzi i instytucji. 

Równie ważna jest częstotliwość używania pieczęci, gdyż to ona decy-
dowała o dostępności jej treści. Jeśli w danej kancelarii była w użytku tylko 
jedna pieczęć, wówczas wszystkie dokumenty były nią pieczętowane. Wy-
starczy zrobić wykaz wszystkich dokumentów z podziałem na odbiorców, by 
określić zakres jej oddziaływania. Gdy w kancelarii  było w użytku więcej 
pieczęci (istniał system sfragistyczny), wówczas należy ustalić z jaką inten-
sywnością i przy jakich dokumentach poszczególne pieczęcie były używane. 
Pamiętać należy, że nie było zasady, że pieczęć główna, prezentująca najbar-
dziej rozbudowany program ikonograficzny, była używana najczęściej. Mamy 
wiele wskazówek, że często te pieczęcie były używane stosunkowo rzadko, 
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uwierzytelniały dokumenty o szczególnym znaczeniu, a w związku z tym ich 
znajomość była ograniczona 36.

Zarówno kierunek przepływu pieczęci jak i liczbę odciśniętych egzem-
plarzy, możemy określić jedynie badając dokumenty wystawiane przez po-
szczególne kancelarie. Stąd konieczność mocnego powiązania badań sfragi-
stycznych z dyplomatycznymi 37. 

1. 22. Znajomości ikonografii pieczęci, czy szerzej wyglądu pieczęci, 
sprzyjały też inne działania. Pieczęcie bywały na przykład analizowane w 
procesach sądowych pod kątem ich autentyczności jako środka uwierzytel-
nienia dokumentu. Było to jedno z najważniejszych kryteriów autentyczności, 
ale interesowano się przede wszystkim znamionami zewnętrzno – formalny-
mi (obecność lub brak pieczęci, niewłaściwa pieczęć, jej uszkodzenie). Brak 
wyraźnych przekazów, że analizowano też wyobrażenia, ale trudno sobie wy-
obrazić, żeby bez tego etapu w ogóle była możliwa analiza pieczęci 38. W nie-
których wypadkach, na przykład dokumentów odpustowych, dokument wraz 
z pieczęcią był prezentowany publicznie 39. Jednak w przypadku dokumentów 

36 Na temat stopnia intensywności używania pieczęci majestatowej Władysława Ło-
kietka i Kazimierza Wielkiego zob.: Kętrzyński S. Uwagi o pieczęciach Władysława Łokietka 
i Kazimierza Wielkiego // Przegląd Historyczny. – T. XXVIII. – Z. I. – 1929. – S. 28–31. 
Pieczęć Łokietka była używana bardzo rzadko w przeciwieństwie do pieczęci Kazimierza 
Wielkiego. Jak przypuszcza autor przyczyną mógł być zły stan techniczny tłoka. Na temat 
rzadkiego używania wielkiej pieczęci miasta Krakowa zob.: Wyrozumska B. Kancelaria mia-
sta Krakowa w średniowieczu. – Kraków, 1995. – S. 32. W przyszłości należy skrupulatnie 
gromadzić takie informacje.

37 Zwracam na to uwagę w artykule: Piech Z. Perspektywy polskich badań. – S. 52–53.
38 Mikucki S. Badanie autentyczności dokumentu w praktyce kancelarii monarszej i 

sądów polskich w wiekach średnich // Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego 
Polskiej Akademii Nauk. – Seria II. – T. XLIV (Ogólnego zbioru T. LXIX). – Nr 3.  – Kra-
ków, 1934. – S. 261, 264, 266–270, 272, 274, 276–277, 284, 288, 293, 307–312, 315–317, 
319, 326.

39 Szymborski W. Odpusty w Polsce średniowiecznej. – Kraków, 2011. – S. 76–77, 
241–242; Szymborski W. Interdyscyplinarne badania nad średniowiecznymi dokumentami 
odpustowymi – perspektywy i możliwości badawcze // Nauki pomocnicze historii. Teoria, 
metody badań, dydaktyka / red. A. Jaworska, R. Jop. – Warszawa, 2013. – S. 181; wzmianki 
o prezentowaniu dokumentów na drzwiach świątyń zob.: Housley N. Indulgences for Cru-
sading, 1417–1517 // Promissory Notes on the Treasury of Merits. Indulgences in Late Me-
dieval Europe / red. R. N. Swanson. – Leiden–Boston, 2006. – P. 291.
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iluminowanych, zainteresowanie oglądających mogło bardziej kierować się w 
stronę iluminacji niż pieczęci.  

Szczególnie ważną rolę w odczytywaniu ikonografii pieczęci pełniły 
ich opisy zamieszczane w instrumentach notarialnych 40. Są one niezwykle 
ważnym świadectwem umiejętności analizy obrazów napieczętnych przez 
wykształconych przedstawicieli społeczeństwa. Co ciekawe, często miały 
one formę opisów preikonograficznych (stosując nomenklaturę Erwina Pa-
nofskyego), bez próby bliższej identyfikacji treści opisywanych wyobrażeń.  
Jest to bardzo ważny kierunek badań, gdyż wszelkie opisy pieczęci są świa-
dectwem (dość zróżnicowanych) kompetencji ikonograficzno – sfragistycz-
nych dokonujących ich notariuszy. Dzięki temu dowiadujemy się jak ludzie w 
przeszłości odczytywali obrazy napieczętne. Opisy notarialne nie mogą być 
jednak traktowane bezkrytycznie, jako nie podlegające żadnym wątpliwoś-
ciom, gdyż wiele z nich zawiera szereg braków i nieścisłości. Notariusze nie 
byli nieomylni, a ich czasowa bliskość w stosunku do opisywanych obiektów 
nie usprawiedliwia potencjalnych błędów. Niemniej ten kierunek badań po-
winien być kontynuowany. 

Dalszym badaniom powinno być poddawane sigillum citationis 41, gdyż ta 
funkcja pieczęci dawała możliwość, czy wręcz zmuszała, wzywanego do za-
poznania się z wyobrażeniem napieczętnym. W ikonografii spotykamy sceny 
ukazujące wezwanie lub też przekazanie informacji za pomocą pieczęci lub 
opieczętowanego dokumentu lub listu 42.

Dysponujemy dowodami, że społeczeństwo interesowało się istnieniem 
i wyglądem określonych pieczęci. W 1470 roku, po długiej batalii, szlachta 
zmusiła króla Kazimierza Jagiellończyka do potwierdzenia praw królestwa 

40  Kuś A. Notariusze jako interpretatorzy przedstawień napieczętnych. Uwagi nad me-
todą badań ikonograficznych w sfragistyce // Dawne pieczęcie. – S. 267–284, tam też dalsza 
literatura.

41 Šufflay M. Sigillum citationis // Mitteilungen des Instituts für Österreichische Ges-
chichtsforschung. – T. XXVIII. – 1907. –  S. 515–518.

42 Sawicki W. Ikonografia archeologiczna jako źródło historyczno-prawne. Pastorał 
biskupi i pieczęć na płaskorzeźbach chrzcielnicy w Tryde // Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne. – T. XXI. – Lublin, 1970. – S. 184–185. Całkowicie pomijam tu dyskusyjną 
kwestię z jakim świętym należy łączyć sceny umieszczone na chrzcielnicy; Kalinowski L. List 
zapieczętowany. Przyczynek do ikonografii Zwiastowania Marii // Kalinowski L. Speculum 
artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu. – Warszawa, 1989. – S. 651–666.
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pieczęcią majestatową 43. Wydarzenie to poprzedziło sporządzenie pieczę-
ci i wówczas też doszło chyba do jej publicznej prezentacji. Jak pisze Jan 
Długosz: «Wtedy to Polacy po raz pierwszy ujrzeli pieczęć majestatyczną» 44. 
W czasach Zygmunta III Wazy odbyła się burzliwa debata dotycząca wpro-
wadzenia i używania nowej tzw. pieczęci pokojowej 45. 

Pieczęć (tłok pieczętny) stawała w centrum zainteresowania w cza-
sie uroczystości «dziękowania za pieczęć». Koncentrowała na sobie uwagę 
uczestników uroczystości, odbywającej się z udziałem króla i senatorów a 
nieraz również posłów. Podczas wygłaszanych przemówień określano jej 
funkcję i symbolikę 46. Nawet jeśli padające wówczas określenia były nasyco-
ne treściami literacko – retorycznymi, to zasługują na uwagę, bo są kolejnym 
przejawem myślenia dawnego społeczeństwa o pieczęciach. Bardzo ciekawą 
formą popularyzacji dawnych pieczęci królewskich było ich opublikowanie, 
w formie ilustracji, w szesnastowiecznej kronice 47. Jest to dowód, że wyob-
rażenia napieczętne były traktowane jako reprezentacyjne wizerunki króla.

Wszelkie formy zainteresowania wyobrażeniami napieczętnymi w prze-
szłości oraz informacje o ich dostępności a także próby ich opisu i odczytywa-
nia treści, powinny być przedmiotem dogłębnych badań. Powinniśmy dążyć 
do tego, aby w ramach badań ikonografii pieczęci skrupulatnie gromadzić 
takie przekazy, gdyż to one pozwolą nam przybliżyć myślenie dawnego spo-
łeczeństwa o pieczęciach i ich ikonografii.

1. 23. Na zakończenie tej części artykułu chciałbym zasygnalizować 
problem okoliczności powstawania pieczęci oraz środowisk i instytucji, które 
były w to zaangażowane. Zacząć należy od podstawowego pytania: co wi-
dzimy na pieczęci? Otóż wyobrażenie napieczętne jest końcowym etapem 

43 Szerzej na ten temat zob.: Węcowski P. Pieczęć majestatowa Kazimierza Jagiellończy-
ka. Datacja oraz próba wyjaśnienia, dlaczego król przestał jej używać // Studia Źródłoznaw-
cze. – T. XLIX. – Warszawa, 2011. – S. 97–116.

44 Piech Z. Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów. – War-
szawa, 2003. – S. 62–63, tam też odsyłacze do źródła cytatu oraz jego interpretacja.

45  Krawczuk W. Pieczęcie Zygmunta III Wazy. – Kraków, 1993. – S. 6–10. 
46 Hlebionek M. «Dziękowania za pieczęć». – S. 58–69.
47 Kronika polska Marcina Bielskiego nowo przez Joachima Bielskiego wydana. – Kra-

ków, 1597. – S. 209, 226, 242, 271, 386. W kronice zamieszczono ilustracje pięciu pieczęci: 
Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Węgierskiego, Władysława Jagiełły, 
Kazimierza Jagiellończyka.
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pracy myślowej oraz artystycznej grupy osób, pracującej na zlecenie właś-
ciciela pieczęci. Nie wiemy w jakim stopniu ingerował on w te prace, nie 
ulega jednak wątpliwości, że była ona z nim konsultowana, a końcowy efekt 
musiał być przez niego zaakceptowany. Analiza ikonografii pieczęci daje 
podstawę do odtworzenia kierunków i sposobów myślenia jej twórców. Pa-
miętać należy, że pieczęcie przeznaczone do użytku kancelaryjnego, po-
wstawały zapewne w kręgu kancelarii, co plasuje je wysoko w kategorii źró-
deł historycznych, bowiem były to instytucje skupiające elitę intelektualną 
państwa, Kościoła, miasta itd 48. Badania sfragistyczne muszą być mocno 
powiązane nie tylko z dokumentami lecz również kancelariami jako insty-
tucjami oraz zespołami ludzi w nich pracującymi. Zapewne w tym kręgu, 
w ścisłej współpracy z dysponentem pieczęci, kształtowała się jej ikono-
grafia. Bez względu na to czy wyobrażenia napieczętne bywały bardziej czy 
mniej skonwencjonalizowane, przekazywały zawsze ważne informacje dla jej  
właściciela. 

Również w tym wypadku obowiązywał schemat, nadawca – odbiorca 
informacji, właściwy wszystkim systemom komunikacji. Odczytywanie tre-
ści wyobrażeń napieczętnych  dokonywane przez historyka odbywa się prze-
de wszystkim z punktu widzenia nadawcy informacji. Zagadką zostaje to, w 
jakim zakresie informacje te docierały i były zrozumiałe przez odbiorców. 
Wszelkie przekazy na ten temat należy skrupulatnie gromadzić. Mocnym 
argumentem przemawiającym za tym, że właściciele pieczęci przywiązywali 
wagę do ich walorów komunikacyjnych, i że musiały one oddziaływać na od-
biorców, było to, że wiele pieczęci prezentowało mocno zindywidualizowane 
programy. Odczytując ikonografię pieczęci głęboko wkraczamy w sferę treści, 
które były najważniejsze dla właściciela pieczęci.

2. 1. Podstawowym pytaniem w naszych badaniach jest kwestia zasobu in-
formacyjnego wyobrażeń napieczętnych oraz stopnia ich wiarygodności. Czy 
ikonografia pieczęci daje nam podstawę do odpowiedzi na klasyczne pytanie 
historyka: «jak było naprawdę», czy też oferuje inne informacje? Zamiesz-
czone powyżej uwagi prowadzą do wniosku, że ikonografia pieczęci kształto-
wała się w złożonych uwarunkowaniach, wyznaczonych przez ramy prawdy, 

48 Korta W. Rola kulturalna średniowiecznej kancelarii // Studia z dziejów kultury i 
ideologii ofiarowane Ewie Maleczyńskiej w 50 rocznicę pracy dydaktycznej i naukowej. – 
Wrocław, 1968. – S. 63–78.
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konwencji i treści ideowych 49. Przy czym najczęściej dominowała konwen-
cja. Aby poprawnie i dogłębnie odczytać interesujące nas przekazy, musimy 
skoncentrować się na wątkach tematycznych występujących na pieczęciach.  
Ich gruntowna analiza da nam podstawę do oceny treści tych przedstawień w 
całej ich złożoności. 

2. 2. Zajmując się treściami źródeł ikonograficznych, wyznaczyłem 
sześć wątków tematycznych, na których historyk powinien koncentrować 
swoją uwagę: 1. wydarzenia, 2. postacie, 3. czynności, 4. miejsca, 5. obiek-
ty, 6. przedmioty 50. W przypadku każdego źródła ikonograficznego wątki te 
powinny być poddane pogłębionej analizie. W zależności od gatunku źród-
ła będą one zajmować zmieniającą się pozycję na przedstawionej powyżej 
liście, w niektórych wypadkach pierwszorzędną w innych drugo lub nawet 
trzecioplanową. Tak jest też w przypadku pieczęci. Specyfika ich ikonografii 
przejawia się w preferowaniu pewnych przedstawień i niedostatku lub wręcz 
braku innych. Spróbujmy spojrzeć na te wątki tematyczne z punktu widzenia 
sfragistyki.

2. 3. Dla historyka szczególnie cenne są przekazy źródłowe przynoszące 
informacje o wydarzeniach. W myśleniu o przeszłości historia wydarzeniowa 
zajmuje wciąż mocną pozycję. Dotyczy to również źródeł ikonograficznych. 
Dlatego wydarzenia umieściłem na powyższej liście na pierwszym miejscu 
Jednak w przypadku pieczęci przedstawienia wydarzeń są wyjątkowe. Wyni-
ka to ze specyfiki pieczęci, które z racji swych funkcji nie odwoływały się do 
konkretnych wydarzeń, lecz utrwalały pewne ponadczasowe treści związane 
z  jej właścicielem. Chodziło o to by z chwilą gdy wydarzenie przeminęło, 
zdezaktualizowało się, nie nastąpiła dezaktualizacja treści pieczęci. Stąd na 
pieczęciach osób umieszczano przedstawienia ich właścicieli wyrażające tre-
ści związane z ich statusem i władzą, zarówno świecką jak i kościelna, jej 
charakterem i zakresem. Poprzez odpowiedni dobór insygniów, atrybutów, 
herbów, patronów, a także innych symboli, sygnalizowano status właściciela 
pieczęci, określano właściwy mu system wartości. Wielu z nich uczestniczyło 
w ważnych wydarzeniach, często było ich kreaktorami, ale nie znajdowały 
one odzwierciedlenia na pieczęciach. Nieraz nawiązywano do nich, nie ilu-
strowano ich jednak. 

49 Piech Z. Prawda, konwencja, passim.
50 Tamże. – S. 15 i nast. 
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Są jednak działy sfragistyki, gdzie zdarzało się to częściej i bardziej bez-
pośrednio. Zwłaszcza na pieczęciach miast czy instytucji, spotykamy się z na-
wiązaniem do wydarzeń, które leżały u podstaw egzystencji danej instytucji, 
miały dla niej fundamentalne znaczenie i nie podlegały dezaktualizacji. Na 
przykład na pieczęciach miejskich dość często odwoływano się do aktu lokacji 
miasta, a na pieczęciach uniwersyteckich do fundacji uczelni. Dokonywano 
tego posługując się pewnymi formami symbolicznymi. Umieszczano na nich 
np. wizerunek fundatora lub jego herb, co miało przypominać fundację. Nie-
raz wręcz ilustrowano sam akt fundacji. Przykładem jest najstarsza pieczęć 
Uniwersytetu Praskiego, ukazująca cesarza Karola IV ofiarującego dokument 
fundacji uniwersytetu św. Wacławowi 51.

Wydarzenia częściej występowały w sfragistyce kościelnej, nawiązywa-
ły one do historii świętej. Ukazywano sceny biblijne zwłaszcza z Nowego 
Testamentu, z życia Jezusa i Marii 52, oraz wydarzenia związane z życiem, 
działalnością i śmiercią świętych patronów. W tym wypadku te pozornie jed-
nostkowe wydarzenia miały walor ponadczasowy, stanowiły fundament dok-
tryny chrześcijańskiej, a tym samym mogły występować na pieczęciach osób 
i instytucji, nie tylko kościelnych, przekazując konsytutywne treści związane 
z właścicielem pieczęci. Ilustracje wydarzeń były mocno związane z wize-
runkami osób, gdyż ich bohaterami byli ludzie, za pośrednictwem których te 
wydarzenia realizowały się.

2. 4. Szczególnie rozległy obszar badawczy otwiera się natomiast w 
przypadku postaci występujących na pieczęciach. Dzięki systematyczności 
fundowania pieczęci dysponujemy systematycznie zachowanym materia-
łem ukazującym właścicieli pieczęci, prezentujących rozległą  elitę dawnego 
społeczeństwa: cesarzy, królów, królowych, książąt, księżnych, biskupów, 

51 Šmahel F. Záhada najstarší pečeti Pražské Univerzity // Acta Universitatis Caroli-
nae Pragensis. – T. XLI. – Fasc. I–II: Přispěvky k dějinám Univerzity Karlovy. – Praha, 
2002. – S. 11–31; oraz tenże: Das Rätsel des ältesten prager Univeritätssiegel // Bohemia. 
Zeitschrift für Geschichte und Kultur der bömischen Länder. A Journal of History and Ci-
vilisation in East Central Europe. – T. XLIII. – Z. I. – 2002. – S. 89–115.

52 Przykładem monograficznego opracowania dość rzadkiego w sfragistyce motywy 
ucieczki i powrotu Świętej Rodziny z Egiptu jest artykuł: Crusius E. Flucht und Heimkehr. 
Studie zur Ikonographie der mittelalterlichen Siegel // Archivalische Zeitschrift. – T. XLIX. 
– 1954. – S. 65–71, il. 1–10.
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opatów, opatek i innych dostojników kościelnych. Było to konsekwencją 
jednej z głównych zasad rządzących ikonografią pieczęci, że na pieczęciach 
osób umieszcza się ich wizerunki. Wyjątkiem na tym tle były pieczęcie pa-
pieży (bulle), na których już od wczesnego średniowiecza umieszczano wi-
zerunki świętych Piotra i Pawła oraz imię papieskie 53. Na pieczęciach tego 
gatunku umieszczano pojedyncze przedstawienia osób, gdyż zasadą było, że 
dysponentem pieczęci była tylko jedna osoba. Ikonografia pieczęci wiernie 
ilustrowała tę zasadę. Chociaż zdarzały się wyjątki. Znana jest np. wspólna 
pieczęć trzech książąt głogowsko – żagańskich, ojca i dwóch synów, Hen- 
ryka V, Henryka VI i Henryka VII  54. Właścicielowi pieczęci mogły towarzy-
szyć postacie świętych.

Wyobrażenia postaci na pieczęciach nie były, ze względów oczywistych, 
realistycznymi przedstawieniami portretowymi lecz wizerunkami skonwen-
cjonalizowanymi, funkcjonującymi w ramach obowiązujących gatunków: 
majestatowego, pieszego, konnego, dewocyjnego itp. Dotyczyło to nie tylko 
epoki średniowiecza, gdy portret był nieznany, lecz także późniejszych cza-
sów, gdy stał się już powszechny i w innych przekazach ikonograficznych 
dominował. Barierą w przypadku pieczęci były ich stosunkowo  niewielkie 
rozmiary oraz stosowane gatunki i typy, uniemożliwiające wprowadzenie por-
tretu. Bardzo ważny był też brak tradycji w tym zakresie.

Inaczej było na przykład w przypadku numizmatyki. Monety były jesz-
cze mniejsze niż pieczęcie, ale począwszy od antyku a następnie od czasów 
renesansu systematycznie przedstawiały portrety emitentów. Podobnie było 
w przypadku medali. W jednym i drugim wypadku umieszczano na nich 
głowę lub popiersie emitenta, co stwarzało możliwość ujęcia portretowego. 
Pieczęcie majestatowe, piesze, konne i inne, wymagały umieszczenia całej 
postaci, co przy ich ograniczonych rozmiarach utrudniało ukazanie cech 
portretowych właściciela. Za umieszczaniem portretów na monetach stała 

53 Na temat ikonografii bulli papieskich zob.: Hack A. T. Die zwei Körper des Papstes 
... und die beiden Seiten seines Siegel // Das Siegel. – S. 53–63, tam też starsza literatura 
przedmiotu.

54 Gumowski M. Pieczęcie śląskie do końca XIV wieku // Historia Śląska od najdaw-
niejszych czasów do roku 1400. – T. III / opracowali M. Gębarowicz, T. Dobrowolski,  
W. Podlacha, M. Gumowski, S. Mikucki / pod red. W. Semkowicza. – Kraków, 1936. – 
S. 431, tabl. CX, nr 63.
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długa tradycja, sięgająca czasów antycznych. W przypadku sfragistyki nie 
było ani takiej tradycji ani na szerszą skalę takiego gatunku pieczęci, który 
sprzyjałby przedstawieniom portretowym. Istniały co prawda pieczęcie uka-
zujące jedynie głowę lub popiersie właściciela, były one jednak dość rzadkie, 
występowały jedynie w średniowieczu, gdy portretowość była nieznana. Tak 
było w Polsce, w Niemczech tradycja pieczęci popiersiowych była znacznie 
mocniejsza. Były to przede wszystkim pieczęcie królów i cesarzy z dynastii 
Karolingów i Ottonów 55. W tym czasie portretowość była nieznana, a dalszy 
rozwój sfragistyki doprowadził do eliminacji tego gatunku. Widać wyraźnie, 
że generalnie były preferowane pieczęcie przedstawiające całą postać właści-
ciela. Cieszyły się one większym prestiżem, ale jednocześnie zamykały szansę 
dla przedstawień portretowych.

Bardzo interesującym typem pieczęci, łączącym wyobrażenie właściciela 
z jego herbem, były pieczęcie popiersiowo – herbowe, właściwe sfragistyce 
kościelnej, nieznane natomiast sfragistyce świeckiej 56. Ukazanie postaci w po-
piersiu teoretycznie stwarzało możliwość prezentacji jej cech portretowych, 
ale również w tym wypadku nie doszło do tego. Były to pieczęcie stosunkowo 
niewielkie, dużą część ich pola wypełniał herb, a przede wszystkim były uży-
wane w średniowieczu, gdy portret był nieznany.

Brak portretowości starano się rekompensować innymi środkami, które 
miały w miarę precyzyjnie identyfikować właściciela pieczęci, przede wszyst-
kim poprzez ubiór, insygnia i atrybuty władzy, herby, postawy, gesty i czyn-
ności właściwe dysponentowi pieczęci. Zostaną one omówione w kolejnych 
punktach artykułu. 

Przedstawienia ukazujące postacie były zarezerwowane dla elity spo-
łecznej, ograniczone do osób na wysokim szczeblu społecznej hierarchii.  

55 Posse O. Die Siegel der deutschen Kaiser und Könige. – T. I: 751–1347. – Dresden 
1909; pieczęcie popiersiowe były używane dość intensywnie do ok. połowy XII wieku, póź-
niej występują już rzadko. Zob. też: Keller H. Ottonische Herrschersiegel. Beobachtungen 
und Fragen zu Gestalt und Aussage und zur Funktion im historischen Kontext // Bild und 
Geschichte. Studien zur politischen Ikonographie. Festschrift für Hansmartin Schwarzma-
ier zum fünfundsechzigsten Geburtstag / hrsg. von K. Krimm, H. John. – Sigmaringen, 
1977. – S. 3–51, a szczególnie s. 5–15 i il. 1–6.

56 Na temat pieczęci popiersiowo-herbowych zob.: Pokora P. Typologia i nazewnictwo 
pieczęci biskupich // Dawne pieczęcie. – S. 165–172; oraz: Piech Z. Pieczęcie herbowe w 
systemach sfragistycznych dawnej Rzeczypospolitej // Dawne pieczęcie. – S. 218–220.
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W Polsce tych pieczęci używali królowie (królowe używały pieczęci her-
bowych), książęta, księżne, dostojnicy kościelni – biskupi, opaci, opatki. 
W przypadku kanoników widoczne są dwa etapy w ikonografii pieczęci.  
W pierwszym dominują przedstawienia właścicieli pieczęci, z biegiem czasu 
łączone z motywami hagiograficznymi (Matka Boża, święci), na przełomie 
XIII–XIV wieku zaczynają dominować herby i z biegiem czasu pieczęć her-
bowa staje się charakterystyczna dla tej grupy użytkowników 57. Rycerstwo 
i mieszczanie używali wyłącznie pieczęci herbowych. Wyjątkowe użycie w 
XIII wieku pieczęci konnych przez kilku przedstawicieli możnowładztwa nie 
zmienia tego obrazu 58.

Określone gatunki pieczęci (np. majestatowe czy konne) mogły być 
instrumentem manifestowania hierarchii władzy. Jest to widoczne na przy-
kładzie ikonografii pieczęci książąt piastowskich. W przeciągu dwustu lat 
w sfragistyce książąt piastowskich tylko dwukrotnie pojawiają się pieczęcie 
majestatowe, typowe dla sfragistyki królewskiej. Pierwsza z nich należała 
do Władysława Hermana (datowana na IV ćw. XI w.) 59, druga do Henryka 
I (III) głogowskiego (datowana pierwsze lata XIV w.) 60. W obydwu wypad-
kach wyjątkowy w sfragistyce książęcej gatunek majestatowy stał się środkiem 

57 Pakulski J. Średniowieczne pieczęcie prałatów i kanoników kapituł katedralnych 
metropolii gnieźnieńskiej // Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczes-
nonowożytnej. Pochodzenie i funkcjonowanie elity kościelnej, pod red. A. Radzimińskiego. 
– Toruń, 2000. – S. 177–196, na temat herbów i pieczęci herbowych, s. 190–191; Kozacz-
kiewicz E. Ikonografia średniowiecznych pieczęci krakowskich kanoników katedralnych // 
Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVIII wieku / pod red. W. Szymbor-
skiego i J. Kozioła. – Tarnów, 2011. – S. 123–150, na temat pieczęci herbowych, s. 131–139.

58 Teterycz-Puzio A. Pieczęcie konne możnowładztwa polskiego w XIII w. // Krzyżacy, 
szpitalnicy, kondotierzy. Studia z dziejów średniowiecza. – T. XII. – 2006. – S. 381–396.

59 Piech Z. Ikonografia pieczęci. – S. 201, fot. 1.
60 W starszej literaturze jej najstarszy odcisk datowano na 1301 r. zob.: Piech Z. Ikono-

grafia pieczęci. – S. 233–234, fot. 58. W nowszych opracowaniach dokument ten uznano za 
falsyfikat, w związku z tym przesunięto datację jej najstarszego egzemplarz na 1306 rok, zob.: 
Jurek T. Studia nad dokumentami księcia głogowskiego Henryka I (III) // Studia Źródło-
znawcze. – T. XXXII–XXXIII. – 1990. – S. 51–52; Jurek T. Dziedzic Królestwa Polskiego 
książę głogowski Henryk (1274–1309). – Poznań, 1993. – S. 70–72. Pieczęci majestato-
wych używali także synowie Henryka I (III) głogowskiego, Henryk II (IV) Wierny używał 
pieczęci ojca, a jego brat Konrad I oleśnicki używał własnej pieczęci majestatowej, zob.: 
Piech Z. Ikonografia pieczęci. – S. 235–236, fot. 62. 
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manifestacji politycznych aspiracji książąt. Z kolei pieczęcie konne były nie-
mal wyłącznie używane przez książąt 61, sporadyczne użycie ich przez wyso-
kich dostojników państwowych jest świadectwem ich wysokiej pozycji i poli-
tycznych aspiracji 62.

Pomimo konwencjonalizacji «portretowych» wyobrażeń napieczętnych, 
są one traktowane jako ważny składnik dawnej ikonografii władzy. Dobrze 
ilustruje to klasyczna praca P. E. Schramma poświęcona ikonografii cesarzy 
i królów niemieckich, zestawiająca pieczęcie z innymi źródłami ikonogra-
ficznymi 63. Podobne studia, z szerokim wykorzystaniem materiałów sfragi-
stycznych, w połączeniu z innymi materiałami ikonograficznymi, powinny 
być prowadzone także w innych krajach. Dawałoby to z jednej strony pełny 
obraz ikonografii władzy królewskiej, książęcej, biskupiej itp., z drugiej było-
by okazją do określenie miejsca pieczęci w szerszym kontekście źródeł ikono-
graficznych oraz propagandzie władzy. Postulat ten w pewnej mierze realizują 
katalogi wystaw poświęconych wybitnym władcom lub dynastiom, konfrontu-
jące pieczęcie z innymi zabytkami. Ten nurt badań jest szczególnie obecny w 
literaturze czeskiej a zaangażowani są w to w dużym stopniu historycy sztuki 
 64. Przykład czeski jest ze wszech miar godny naśladowania, gdyż pieczęcie 

61 Kuczyński S. K. Pieczęcie książąt mazowieckich. – S. 126–132; Piech Z. Ikonografia 
pieczęci. – S. 19–44 i tabl. I na s. 44. W literaturze zagranicznej sporo publikacji poświęcono 
temu gatunkowi pieczęci, przykładowo przytoczyć można gruntowne studium: Schöntag W. 
Das Reitersiegel als Rechtssymbol und Darstellung ritterlichen Selbstverständnisses. Fah-
nenlanze, Banner und Schwert auf Reitersiegeln des XII und XIII Jahrhunderts vor allem 
südwestdeutscher Adelsfamilien // Bild und Geschichte. Studien zur politischen Ikono-
graphie. Festschrift für Hansmartin Schwarzmaier zum fünfundsechzigsten Geburtstag. – 
S. 79–124, tam też dalsza literatura przedmiotu.

62 Zob. przyp. 58.
63 Schramm P. E. Die deutschen Kaiser und Könige in Bilder ihrer Zeit. I Teil bis zur 

Mitte des XII Jahrhunderts (751–1152). – Leipzig–Berlin, 1928.; oraz drugie nowe wyda-
nie: Schramm P. E. Die deutschen Kaiser und Könige in Bilder ihrer Zeit 751–1190. Neu-
aflage unter Mitabreit von P. Berghaus, N. Gussone, F. Mütherich, Herausgegeben von  
F. Mütherich. – München, 1983.

64 Jako przykład można przytoczyć następujące katalogi oraz publikacje towarzyszące 
wystawom: Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků 
1347–1437 / [Ed.]: Fajt Jiří, [Podpora]: Drake Boehm Barbara. – Praha, 2006. Równocześ-
nie z wystawą w Pradze poświeconą Karolowi IV, w Budapeszcie odbyła się wystawa poświę-
cona Zygmuntowi Luksemburskiemu, towarzyszył jej katalog: Sigismundus rex et impera-
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są tu traktowane jako integralna część polityki, kultury i sztuki danej epoki.  
W Polsce takie wystawy i badania są organizowane z mniejszym rozmachem 65. 
Pisząc o katalogach wystaw koniecznie wymienić też trzeba monumentalny 
katalog kijowskiej wystawy poświęconej wyłącznie pieczęciom 66.

Postacie występowały także na pieczęciach instytucji. Tu jednak ich do-
bór i motywacja musiały być inne niż na pieczęciach osób, trudno bowiem 
identyfikować instytucję z jedną konkretną osobą, chyba że był to jej zało-
życiel lub święty. Mechanizmy konstruowania wyobrażeń na pieczęciach in-
stytucji musiały być bardziej złożone i wymagają odrębnego omówienia, na 
które brak miejsca w tym artykule, gdyż w zasadzie każda instytucja miała 

tor. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387–1437. Austellungskatalog / 
Hrsg. von I. Takàcs. – Budapeszt–Luxemburg, 2006; zob. też: Královský sňatek. Eliška Pře-
myslovna a Jan Lucemburský – 1310 / Ed. K. Benešovská. – Praha, 2010. – S. 86, 88–89, 
92–93, 94–99, gdzie informacje na temat związków pomiędzy sfragistyką a rzeźbą architek-
toniczną. Problematyka sfragistyczna jest szeroko podejmowana także w zbiorowych mono-
grafiach dynastii Przemyślidów i Luksemburgów, zob.: Přemyslovci. Budování českého státu 
/ Ed. Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička; spolupráce Pavlína Mašková, Robert 
Novotný. – Praha, 2009; Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Europy / Ed. František 
Šmahel, Lenka Bobková; ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným. – Pra-
ha, 2012. Za informacje na temat literatury czeskiej dziękuję Wojciechowi Mischke.

65 Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386–1572, 8 Mai – 2 November 1986. – Schal-
laburg, 1986. Wystawa została zorganizowana w Austrii, ale w dużej mierze siłami polskich 
muzealników i w oparciu o  zbiory polskich muzeów, bibliotek i archiwów. Wśród rozmaitych 
obiektów omawianych w katalogu wystawy pieczęcie w zasadzie nie występują, zamieszczo-
no jedynie sześć ilustracji pieczęci królewskich, bez szerszego komentarza: tamże. – S. 20 
oraz il. 90 i 92; Orzeł Biały – 700 lat herbu państwa polskiego, 26 czerwca – 15 października 
1995. – Warszawa 1995, zwłaszcza działy «Geneza Orła Białego» (s. 224–229) oraz «Orzeł 
Biały jako signum państwowoprawne» (s. 240–250); Tyniec sztuka i kultura benedyktynów 
od wieku XI do XVIII. – S. 20–27. Wystawie towarzyszyła konferencja naukowa, na której 
wygłoszono m. in. dwa referaty poświęcone pieczęciom: Piech Z. Średniowieczne pieczęcie 
tynieckie // Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. – S. 121–140; Włodarek A. Trzyna-
stowieczny tłok pieczętny. Komunikat. – S. 141–145. Pax et bonum. Skarby klarysek kra-
kowskich. Katalog wystawy Arsenał Muzeum Czartoryskich wrzesień – październik 1999. 
– Kraków, 1999. – S. 24–29. Kraków w chrześcijańskiej Europie X–XIII w. Krakow in chri-
stian Europe X–XIII c. Katalog wystawy / red. E. Firlet. – Kraków, 2006. – S. 305–306, 
308–309, 381, 468–472.

66 1000 років української печатки. 1000 years of ukrainian seal: каталог виставки 
24 травня – 15 листопада 2013 р. – Київ, 2013.



54 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк V

własną tradycję ikonograficzną oraz zasady kształtowania wyobrażeń napie-
czętnych. W tym wypadku należało uwzględnić wiele współgrających ze sobą 
czynników identyfikujących instytucję, m. in. jej fundację, strukturę, zakres 
władzy i kompetencji, duchowość, miejsce w społecznej hierarchii 67. Jest 
to bardzo interesujący i ważny kierunek badań sfragistycznych, dający nam 
wgląd w sposoby myślenia dawnych społeczeństw i konstruowania obrazów. 
Chociaż i tu często dochodziła do głosu konwencja. 

W przypadku pieczęci instytucji przedstawienia osób były z reguły prze-
sunięte na drugi plan, chyba że chodziło o osoby boskie, świętych lub fun-
datorów, pełniących funkcję znaków identyfikujących instytucję. Wówczas 
zajmują oni dominującą pozycję. W przeciwieństwie do pieczęci osób na 
pieczęciach instytucji nieraz umieszczano kilka postaci. W ten sposób syg-
nalizowano fakt, że były one ciałami zbiorowymi, tworzonymi przez zespoły 
ludzi. Szczególnie widoczne jest to na pieczęciach instytucji kościelnych, np. 
kapituł i klasztorów, gdzie umieszczano postacie kanoników lub zakonników. 
Schemat budowy takiej pieczęci często wyglądał w ten sposób, że głównym 
motywem było przedstawienie świętego patrona (patronów), adorowanego 
przez przedstawicieli instytucji, przeważnie kilka osób (dwie, trzy), na zasa-
dzie pars pro toto. Ale zdarzają się też pieczęcie instytucji świeckich prezentu-
jące «zbiorowy portret» ich członków. Przykładem mogą być pieczęcie miast, 
ukazujące zbiorowe wizerunki rajców, ławników lub wręcz mieszkańców mia-
sta 68. Nie jest to jednak zjawisko częste. Miasta wykształciły przede wszystkim 
inne schematy przedstawieniowe. 

2. 5. O ile ilustracje wydarzeń w zasadzie nie występowały na pieczęciach, 
zwłaszcza na pieczęciach świeckich, o tyle znacznie częściej umieszczano 
tam ilustracje czynności. Pragnę podkreślić, że odróżniam wydarzenie od 
czynności, nadając wydarzeniom cechę jednorazowości a czynnościom po-

67 Szerzej na ten temat zob.: Die Bildlichkeit korporativer Siegel, passim.
68 Jest to gatunek charakterystyczny szczególnie dla miast francuskich, zob.: Corpus 

des sceaux français du Moyen Âge. – T. I: Les sceaux des villes / par Bedos B. – Paris, 
1980. – P. 48 (Amiens), 80–81 (Avignon), 187 (Compiěgne), 208–209 (Dijon), 214–216 
(Doullens), 235 (Figeac), 237 (Fismes), 239 (Fontanie-sur-Somme) i inne. Na Śląsku pie-
częć tego gatunku była w użytku w Głogowie, zob.: Haisig M. Herb miasta Głogowa – jego 
geneza i symbolika // Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Komisja Historyczna. – 
T. VII. – 1970. – Z. III. – S. 85–86, il. 2.
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wtarzalność. Były one wykonywane przez postacie umieszczone na pieczę-
ciach, stanowiąc dodatkowe uzupełnienie, a nieraz wręcz główny środek ich 
charakterystyki: politycznej, prawnej, społecznej, religijnej czy zawodowej. 
Przedstawienia czynności były nierozerwalnie związane z wizerunkami po-
staci wykonujących je. Były to różne czynności i prezentują one różny stopień 
ekspresji. Często przybierały formę postawy lub gestu właściwych danej god-
ności, urzędowi, grupie społecznej lub zawodowej. Zaczyna się od układu 
ciała (postawy), wyznaczającego społeczne hierarchie. Pierwszorzędne zna-
czenie ma postawa siedząca, czyli przedstawienie majestatowe, zarezerwo-
wana dla przedstawicieli najwyższej władzy. Postawa siedząca występuje też 
w pewnym sensie na pieczęciach konnych, gdzie jeździec zasiada na koniu, a 
jednocześnie wykonuje inne czynności, jedzie, unosi miecz do ciosu, opusz-
cza kopię, trzyma na ręce sokoła. Są to typowe czynności wyznaczająca hie-
rarchie społeczne i prezentujące wzorce osobowe, ukazujące księcia – rycerza 
lub myśliwego, ze wszystkimi właściwymi temu treściami ideowymi.  Oprócz 
tego spotykamy postawę stojącą i klęczącą.

Do czynności zaliczyć trzeba też gesty 69. Na pieczęciach królewskich i 
książęcych, a także królowych i księżnych, przede wszystkim eksponowano 
gest ostentacji insygniów władzy 70. Podobnie jest na pieczęciach dostojni-
ków kościelnych, tu eksponowaniu insygniów (w tej roli oprócz pastorału czy 
arcybiskupiego krzyża i paliusza, występowała też księga) towarzyszył gest 
błogosławieństwa. Gesty modlitewne, odprawianie mszy świętej oraz lektura 
książki (zapewne Pisma św.) występują raczej na pieczęciach duchowieństwa 
średniego szczebla. Gest modlitewny jest zasadą także na pieczęciach bisku-
pich ukazujących właściciela jako adoranta.

Postacie umieszczone na pieczęciach często wykonują czynności 
właściwe ich statusowi, władzy lub pozycji zawodowej. Cesarz lub król 
zasiadający na tronie w hieratycznej pozie majestatowej ukazany jest w 

69 Problematyka gestów ma sporą literaturę, podstawową pracą z tego zakresu jest stu-
dium: Schmitt J. C. La raison des gestes dans l’ Occident médiéval. – Paris, 1990. Polskie 
tłumaczenie: Schmitt J.C. Gest w Europie średniowiecznej. – Warszawa, 2006, tam też dal-
sza literatura przedmiotu. 

70 Mrozowski P. Gest władcy w ikonografii polskiego średniowiecza // Imagines pote-
statis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X–XV w. (z przy-
kładem czeskim i ruskim) / red. J. Banaszkiewicz. – Warszawa, 1994. – S. 59–74, il. 1–12.
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czasie sprawowania władzy. Ponieważ postać jest wyabstrachowana z oto-
czenia trudno jednoznacznie powiedzieć o jakie czynności władzy chodzi. 
A. Gieysztor sugeruje np., że wizerunek majestatowy na pieczęci nawią-
zuje do intronizacji zamykającej koronację 71. Nie wiem, czy w przeszłości 
przypisywano pieczęciom majestatowym tak jednoznaczne treści, czy ra-
czej widziano ogólne reprezentacyjne przedstawienie władcy. Warto jednak 
o tych związkach pomiędzy koronacją a pieczęcią majestatową pamiętać. 
Majestatowa pieczęć Władysława Hermana ukazująca księcia z mieczem 
na kolanach pozwala na interpretacje przedstawienia przede wszystkim jako  
władcy – sędziego 72. 

Pieczęcie konne, używane w Polsce przez książąt, były w swej wymowie 
bardziej jednoznaczne. Ukazują księcia jako rycerza demonstrującego stałą 
gotowość do walki, określając jednocześnie jego miejsce w społecznej hierar-
chii.  Ekspresja przedstawienia jeźdźca i konia jest zróżnicowana. Koń poru-
sza się stępa, kłusem lub galopem, a jeździec bądź dosiada go statycznie lub 
gotowy do walki, często rozpędzony z uniesionym mieczem lub opuszczoną 
kopią, atakuje niewidzialnego przeciwnika. Przedstawienia powyższe wyra-
żają jednocześnie cechy wzorca osobowego księcia: siłę, odwagę, znajomość 
rycerskiego rzemiosła. 

Bardzo interesujące są w tym kontekście trzynastowieczne piesze pieczę-
cie ukazujące księcia w scenie walki z lwem, smokiem lub gryfem lub stoją-
cego na smoku. Treści tych przedstawień są dość złożone, ale niewątpliwie 
wyrastają one z kręgu kultury i literatury rycerskiej, ilustrując walkę z groźnym 
egzotycznym lub fantastycznym zwierzęciem, eksponując szczególne cechy 
księcia – rycerza 73. Podobne sceny występują na monetach książąt piastow-
skich, co świadczy, że ikonografia monet i pieczęci przebiegła podobnymi 

71 Gieysztor A. Spektakl i liturgia – polska koronacja królewska // Kultura elitarna a 
kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza / pod red. B. Geremka. – Warszawa, 1978. 
– S. 20.

72 Kraków w chrześcijańskiej Europie. – S. 469, nr 47.
73 Kuczyński S. K. Pieczęcie książąt mazowieckich. – S. 139–145; Piech Z. Ikonografia 

pieczęci. S. 91–100; Kuś A. Wróg książęcego ładu – smoki, gryfy, lwy i inne bestie w sy-
stemie sfragistycznym Piastów //  Wyobrażenia wroga w dawnych kulturach. – Warszawa, 
2007. – S. 175–183; Stróżyk P. O możliwych inspiracjach ikonografii niektórych pieczęci 
Piastów w XIII wieku // Dawne pieczęcie. – S. 255–266.
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drogami 74. Znamienna jest jednak ich rozbieżność czasowa. Na monetach 
motyw ten występuje w XII wieku, a na pieczęciach w II poł. XIII stulecia. 
Zakres czynności występujących na pieczęciach jest dość rozległy, uzależnio-
ny od statusu właściciela pieczęci.

Czynności przedstawiane na pieczęciach miały na celu nie tylko ukazanie 
ich właściciela w działaniu właściwym dla jego statusu społecznego lub zawo-
dowego, lecz często służyły manifestacji wzorca osobowego. Pieczęcie były 
ważnym instrumentem propagowania tych wzorców, na co trzeba bacznie 
zwracać uwagę w dalszych badaniach. O ile sceny przedstawiające modlących 
się duchownych (biskupów, opatów, kanoników, zakonników i zakonnic) ilu-
strowały przede wszystkim czynność właściwą ich statusowi, o tyle modlący 
się książę czy księżna manifestowali w ten sposób swoją pobożność, będącą 
jednym ze składników wzorca osobowego – władcy pobożnego i dobrego 
chrześcijanina. Również w przypadku duchownych modlitwa sygnalizowała 
wzorzec osobowy, ale w tym wypadku pobożność była czymś oczywistym, 
była niejako «czynnością zawodową», cechą immanentną duchownego 75. 
W przypadku panujących była jednym z kilku składników wzorca, a jej ekspo-
nowanie na pieczęci, było formą manifestacji pewnych potrzeb panującego. 
Warto zwrócić uwagę, że sceny modlitwy pojawiały się niewspółmiernie częś-
ciej na pieczęciach księżnych niż książąt, co wynikało z hierarchii pobożności 
w ramach ich wzorców osobowych. W hierarchii księżnych zajmowała ona 
znacznie wyższą pozycję niż u książąt. Ikonografia pieczęci bardzo wiernie 
to ilustrowała.

Działem sfragistyki, który pozornie powinien przynosić najwięcej przed-
stawień czynności, były pieczęcie cechów. Cechą wyróżniającą każdy z nich, 
były czynności wykonywane przez rzemieślników, zmierzające do wytwo-
rzenia produktu, będącego specjalizacją cechu. Jednak sfragistyka cechowa 
poszła inna drogą. Zasadą stało się umieszczanie na pieczęciach narzędzi 

74 Szerzej na ten temat zob.: Garbaczewski W. Ikonografia monet piastowskich 1173 – 
ok. 1280. – Warszawa–Lublin, 2007. – S. 208–220.

75 Bardzo rzadko na pieczęciach pojawia się scena odprawiania mszy świętej. Intere-
sującym przykładem włączenia pieczęci do badań nad ikonografią mszy jest praca: Janocha 
M. Missa in arte polona. Ikonografia mszy świętej w średniowiecznej i nowożytnej sztuce 
polskiej. – Warszawa, 1998. – S. 22–25. Autor zarejestrował zaledwie dwie pieczęcie du-
chownych ze sceną mszy świętej oraz jedną pieczęć książęcą Leszka Czarnego.
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pracy lub wyrobów danego cechu 76. W tym wypadku czynność została zilu-
strowana produktem, który był jej zwieńczeniem. Ilustracje samych czyn-
ności pojawiają się bardzo rzadko. Wyjątkiem są pieczęcie cechu złotników, 
przedstawiające świętego Eligiusza, patrona cechu, jako złotnika przy pracy 77. 
Warto zwrócić uwagę na pragmatyzm sfragistyki cechowej. Umieszczanie na 
pieczęciach narzędzi lub wyrobów cechowych, a  nie czynności, powodowało 
niewspółmiernie większą łatwość wykonania tłoków, a co za tym idzie rów-
nież ich taniość. Natomiast odwołanie się do narzędzi i wyrobów cechowych 
dawało możliwość tworzenia quasi heraldycznych znaków (godeł cechowych) 
identyfikujących cechy.

Wszelkie czynności wyobrażone na pieczęciach powinny być przedmio-
tem badań monograficznych. Na pieczęciach miast górniczych pojawiają się 
na przykład sceny wydobycia kruszcu czy innych kopalin, na pieczęciach uni-
wersyteckich sceny wykładu. Interesującym przykładem tego typu studiów 
może być rozprawa poświęcona wyobrażeniom uczonego przy pracy 78.

2. 6. Na pieczęciach nie występują w szerszym zakresie miejsca, rozu-
miane jako wydzielone fragmenty przestrzeni, które moglibyśmy nazwać frag-
mentami krajobrazu naturalnego lub kulturowego. Proces historyczny zawsze 
odbywa się w przestrzeni, która stanowi dla niego swoiste «tło», a w związ-
ku z tym jest przedmiotem badań historycznych, w szczególności geogra-
fii historycznej. Przestrzeń zilustrowana powinna natomiast stanowić temat 
badań ikonografii historycznej 79. Wiele źródeł ikonograficznych, zwłaszcza 
ukazujących wydarzenia, prezentuje je w określonej przestrzeni. Może to być 
zarówno krajobraz naturalny: góry, doliny, równiny, rzeki, morze, pustynia, 
zalesienie, a także krajobraz kulturowy: widoki miast, wsi, uprawne pola itp. 

76 Przykładowo zob.: Tomczyk D. Pieczęcie górnośląskich cechów rzemieślniczych z 
XV–XVIII w. i ich znaczenie historyczne. – Opole, 1975; Kałuski T. Pieczęcie cechów na 
ziemiach księstwa głogowskiego do połowy XIX wieku. – Warszawa, 2013; Marcisz B. Ce-
chowe pieczęcie i tłoki pieczętne // Zabytki cechów śląskich / red. Korżel-Kraśna M. – 
Wrocław, 2002. – S. 11–145.

77 Marcisz B. Cechowe pieczęcie. – S. 138–140.
78 Chassel J. L. Doctus cum libro. L’image des maîtres et universitaires dans les sceaux 

médiévaux // Revue française d’héraldique et de sigillographie. – T. LXXX–LXXXII. – 
2010–2012. –P. 73–91.

79 Temat ten opracowany z punktu widzenia historyka sztuki zob.: Mazurczak M. U. 
Miasto w pejzażu malarskim XV wieku. Niderlandy. – Lublin, 2004.
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Ponadczasowy charakter ikonografii pieczęci oraz ich małe rozmiary sprawia-
ją, że wyobrażenia napieczętne najczęściej są wyabstrahowane z konkretnej 
przestrzeni. Natomiast dość często pojawiają się na pieczęciach pojedyncze 
jej elementy (góra, rzeka, roślinność), które na zasadzie pars pro toto miały 
nasuwać skojarzenia z nią, bądź prezentować określone treści symboliczne.

2. 7. Częściej pojawiają się na pieczęciach obiekty. Najczęściej są to 
motywy architektoniczne i to one lokują wyobrażenia napieczętne w okre-
ślonej przestrzeni. Występują one we wszystkich najważniejszych działach 
sfragistyki: na pieczęciach władców, duchowieństwa, instytucji świeckich i 
kościelnych, a w szczególności na pieczęciach miast. Przynoszą syntetyczne 
widoki miast lub ich fragmenty, a także pojedyncze budowle świeckie i sa-
kralne, kościoły, zamki, mury, wieże, baszty, bramy, mosty, łuki triumfalne, 
baldachimy, bądź też wybrane detale architektoniczne. W typologii pieczęci 
wręcz wyróżnia się gatunki, które przedstawiają motywy architektoniczne 80. 
Mogą one występować samodzielnie lub w połączeniu z innymi motywa-
mi, stanowiąc ważny składnik wyobrażenia napieczętnego. Co najmniej od 
czasów klasycznej książki Güntera Bandmanna wiemy, że architektura była 
nośnikiem znaczeń 81. Dotyczy to nie tylko samych budowli, ale również ich 
przedstawień umieszczanych na różnych nośnikach. Stawia to przed nami 
przede wszystkim pytanie o motywację umieszczania określonych motywów 
architektonicznych na pieczęciach, o to czy mamy do czynienia z obiektami 
odpowiadającymi rzeczywistości czy też motywami skonwencjonalizowany-
mi, a także o ich treści symboliczne. 

Bez wątpienia przeważała konwencja w służbie treści ideowych, ale nie 
należy rezygnować z prób poszukiwania odniesień do miejscowych realiów, 
gdyż czasami są one uchwytne. Przykładem może być najstarsza wójtowska 
pieczęć miasta Krakowa. W starszej literaturze motyw architektoniczny wy-
stępujący na pieczęci odczytywano błędnie jako fragment murów miejskich. 

80 Diederich T. Prolegomena. – S. 267, 272, 275, 277–278, il. 3, 15, 26, 27, 29, autor 
wyróżnia następujące gatunki pieczęci z motywami architektonicznymi: Burgsiegel, Kir-
chenbildsiegel, Rombildsiegel, Stadtabbreviatursiegel, Stadtabbreviatur- und Heiligensie-
gel, Stadtporträtsiegel. Zob. też: Vocabulaire international de la sigillographie. 

81 Bandmann G. Mittelalterliche Architektur als Bedeutungsträger. – Berlin, 1951; 
Bandmann G. Die vorgotische Kirche als Himmelsstadt // Frühmittelalterlichen Studien. – 
T. VI. – 1972. – S. 67–93.
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Dopiero niedawno zwrócono uwagę, że jest to budowla wieżowa, wolnostoją-
ca, którą można powiązać z domem krakowskiego wójta Henryka, mającego 
formę wieży 82. Nie zmienia to faktu, że budowla, na której stoją patronowie 
miasta, święci Stanisław i Wacław, i towarzyszą jej herby książęce wyraża 
głębokie treści symboliczne, polityczne i religijne 83.

Problematyka architektury na pieczęciach doczekała się odrębnych opra-
cowań. Są to zarówno uwagi rozproszone w monograficznych publikacjach, 
jak i prace poświęcone wyłącznie temu tematowi 84. Został on odnotowany 
także w polskiej literaturze. Marian Haisig poświęcił obszerne studium ar-
chitekturze na pieczęciach miejskich 85, na podobnie gruntowne opracowanie 
wciąż oczekują pozostałe działy sfragistyki, chociaż tam motywy architekto-
niczne najczęściej występowały jako elementy uzupełniające.

Obecność motywów architektonicznych na pieczęciach oraz ich rodza-
je jest uzależniona od właścicieli pieczęci. Działem, w którym architektura 
dominuje są pieczęcie miejskie. W tym wypadku widok miasta lub poszcze-
gólnych jego budowli, realnych lub fantastycznych, przywodzi automatycznie 
na myśl właściciela pieczęci. W innych działach nie są one już tak częste, 
kształtują się etapami i mają swoją specyfikę. Również w tym wypadku trzeba 

82 Starzyński M. Uwagi w sprawie genezy najstarszej pieczęci Krakowa z XIII wieku (na 
marginesie ostatnich badań) // Studia Źródłoznawcze. – T. L. – 2012. – S. 37–38.

83 Tamże. – S. 38. Autor powołując się na artykuł T. Heimlera (Zwischen Babylon und 
Jeruzalem. Die Stadt als locus theologicus im Mittelalter // Repräsentation der mittelalterli-
chen Stadt / hrsg. J. Oberste // Forum Mittelalter Studien. – T. IV. – Regensburg, 2008. – 
S. 13–24) pisze, że motyw ten może mieć «ważne znaczenie symboliczne w teologii miasta».

84 Przykładowo zob.: Erben W. Rombilder auf kaiserlichen und päpstlichen Siegeln 
des Mittelalters // Veröffentlichungen des Historischen Seminars der Universitäts Graz. – 
T. VII. – Graz–Wien–Leipzig, 1931; Späth M. Siegelbild und Katedralgotik. Die Ästhetik 
der Siegel englischer Kathedralklöster zwischen Architekturrezeption, Bilderezählung und 
Poesie // Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft. – T. XXXVII. – 2010. – S. 47–71; 
Ehbrecht W. Ältere Stadtsiegel als Abbild Jerusalems // Das Siegel. Gebrauch und Bedeu-
tung. – S. 107–120.

85 Haisig M. Motywy średniowiecznej architektury w sfragistyce miejskiej // Rozprawy 
i Materiały z Historii Sztuki i Kultury Materialnej. – Wrocław, 1948. – S. 20–44, tabl. I–
III; zob. też nowsze i szersze spojrzenie na ten problem: Morawski Z. Symbole i symbolika 
miasta w kulturze średniowiecza // Literatura i kultura polskiego średniowiecza człowiek 
wobec świata znaków i symboli / pod red. P. Buchwald-Pelcowej i J. Pelca. – Warszawa, 
1995. – S. 75–93.
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pamiętać o podstawowym podziale, na pieczęcie świeckie i kościelne. Po-
działy powyższe determinują charakter architektury pojawiającej się na pie-
częciach. 

O ile występowanie architektury na pieczęciach miejskich jest w pełni 
uzasadnione, o tyle w innych działach sfragistyki wydaje się niekonieczne. 
Skoro jednak pojawia się tam, to znaczy, że ma do odegrania ważną rolę. Na 
pieczęciach osób stwierdzamy wyraźnie w tym zakresie dwa etapy. Początko-
wo motywy architektoniczne nie występują, dopiero od pewnego momentu 
zaczynają się pojawiać i z biegiem czasu odgrywają coraz ważniejszą rolę. Są 
one zróżnicowane w zależności od tego czy są to pieczęcie osób świeckich 
czy duchownych. W pierwszym wypadku dominuje architektura świecka,  
w drugim sakralna. 

Jeśli potraktujemy architekturę jako formę organizacji przestrzeni, to 
wprowadzenie motywów architektonicznych na pieczęcie odczytywać należy 
jako powiązanie właściciela pieczęci z właściwą mu przestrzenią. Zilustrujmy 
to zjawisko na dwóch przykładach, pieczęci książąt piastowskich oraz pieczęci 
biskupich. 

Pieczęcie książąt piastowskich dobrze ilustrują zasygnalizowaną po-
wyżej zasadę, że motywy architektoniczne zostają włączone do wyobrażeń 
napieczętnych dopiero na pewnym etapie. Najstarsze pieczęcie ukazują je-
dynie samodzielny wizerunek księcia. Architektura pojawiają się dopiero w 
XIII wieku i jest wyznacznikiem przestrzeni władzy książęcej. Jej formy są 
zróżnicowane. Są to wieże, mury, zamki, bramy i łuki, mające formę śred-
niowiecznych łuków triumfalnych. Przedstawienia książąt są statyczne lub 
dynamiczne, a architektura odgrywa ważną rolę w zakresie kształtowania 
treści pieczęci. Książę stojący obok zamku lub walczący z lwem, smokiem 
lub gryfem, prezentuje się jako jego obrońca a szerzej jako obrońca swego 
terytorium i poddanych. Zamek jest w tym wypadku symbolem jego władzy. 
Wyobrażenie ukazujące księcia stojącego pomiędzy dwiema wieżami, często 
połączonymi łukiem, przynosi reprezentacyjny wizerunek, często eksponują-
cy wątki triumfalne, które wzmacniają postacie trębaczy grających na rogach 
lub kobiet trzymających (podających księciu) hełm z klejnotem 86. Motywy 
architektoniczne są właściwe pieczęciom pieszym, nie występują na pieczę-

86 Szerzej na temat motywów architektonicznych na pieczęciach książąt piastowskich 
zob.: Piech Z. Ikonografia pieczęci. – S. 104–108.
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ciach konnych oraz nielicznych książęcych pieczęciach majestatowych. Jest 
to architektura świecka. Zdarzają się jednak wyjątki. Na pieczęci Przemysła 
II książę ukazany jest w otoczeniu architektury świecko – sakralnej. Trójłuk 
z dwiema wieżyczkami, wieńczący kompozycję, można interpretować jako 
schematyczny zarys sklepienia świątyni, zwłaszcza że umieszczono pod nim 
gołębicę – symbol Ducha Świętego 87.

Na pieczęciach biskupich architektura występuje zarówno w przedsta-
wieniach pieszych jak i majestatowych. Ma ona często formę zwieńczenia 
kompozycji, w postaci trójłuku i trzech wieżyczek, co pozwala domyślać się 
schematu sklepienia kościoła/katedry i traktować całą kompozycję jako re-
prezentacyjny wizerunek biskupa zasiadającego w swojej katedrze na tronie 
biskupim, bądź też stojącego w jej wnętrzu. Motywy architektoniczne pod-
legają ewolucji. Początkowo sklepienie może się wspierać na wewnętrznym 
otoku pieczęci, następnie na kolumnach umieszczonych po bokach biskupa. 
Z biegiem czasu boczne partie architektury ulegają rozbudowaniu i połącze-
niu z tronem i następuje ich kontaminacja 88.

Warto przy tej okazji wspomnieć także o roli architektury w przedstawie-
niach ukazujących właściciela pieczęci adorującego świętych. Motywy ar-
chitektoniczne, często w formie trójłuku, wyznaczają dwie sfery, niebiańską,  
w której przedstawiano Boga lub świętego/świętą, i ziemską, w której ukazany 
był adorant – właściciel pieczęci. Górna część pieczęci często zwieńczona 
jest własnym motywem architektonicznym w formie sklepienia i wieżyczek.

Na późnogotyckich pieczęciach biskupich stwierdzamy mocne po-
wiązanie architektury z tronem, pozwalające mówić o architekturze tronu. 
Podobnie jest na pieczęciach królewskich, gdzie architektura tronu z  bie-
giem czasu została wydatnie rozbudowana. Przykładem są majestatowe pie-
częcie Jagiellonów: Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka i Ka-
zimierza Jagiellończyka 89. W tym wypadku architektura odnosi się nie do 
przestrzeni, lecz do tronu, który należał do zespołu znaków władzy. Jed-
nak również w tym wypadku była ona czynnikiem kształtującym wysoki  
prestiż władzy.

87 Tamże. – S. 117–119.
88 Literaturę dotyczącą pieczęci biskupich zestawia: Pokora P. Typologia i nazewnictwo 

pieczęci biskupich // Dawne pieczęcie. – S. 144–196.
89 Piech Z. Monety, pieczęcie i herby. – S. 44–48, il, 1; S. 56–57, il. 3; S. 61–64, il. 69.
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2. 8. Szczególnie ważną rolę odgrywały przedmioty występujące na pie-
częciach. Człowiek żyje w «świecie rzeczy», które oprócz tego, że mają prak-
tyczne zastosowanie, służąc do wykonywania określonych czynności, często 
także określały jego status społeczny, religijny i zawodowy. Przede wszystkim 
były to ubiory, insygnia i atrybuty władzy świeckiej i kościelnej, uzbrojenie, 
narzędzia pracy, wyposażenie wnętrz. Były one konstytutywnym składnikiem 
wizerunku właściciela pieczęci, stanowiąc wraz z omówionymi powyżej czyn-
nościami jego pełną charakterystykę. Początkowo towarzyszyły one posta-
ciom wyobrażonym na pieczęciach, z biegiem czasu niektóre z nich pojawiają 
się samodzielnie, stając się znakami identyfikującymi właściciela pieczęci.

Dobór przedmiotów był uzależniony od statusu właściciela pieczęci. Ce-
lem badań ikonograficznych powinna być w tym wypadku ich skrupulatna 
rejestracja oraz szczegółowe omówienie. Jednym z ważnych zadań jest próba 
odpowiedzi na pytanie o wartość źródłową tych przekazów. Czy precyzyj-
nie rejestrowały one zespół przedmiotów używanych przez poszczególnych 
dysponentów pieczęci oraz czy wiernie oddawały ich wygląd? Na ile w tym 
wypadku pieczęcie odzwierciedlały minioną rzeczywistość a na ile tkwiły w 
ramach konwencji? Pytania i wątpliwości powyższe chciałbym zilustrować na 
przykładzie ubioru, insygniów, atrybutów i uzbrojenia książąt piastowskich. 

Źródła ikonograficzne odnoszące się do Piastów są stosunkowo skromne 
i dość jednorodne. Przede wszystkim były to pieczęcie i monety oraz nagrobki 
książąt, niemal wyłącznie śląskich. Inne źródła występują jedynie sporadycz-
nie. Stwierdzamy wyraźny deficyt wizerunków książęcych występujących w 
malarstwie tablicowym, ściennym i miniaturach, wszelkiego rodzaju rzeźbie, 
np. na tympanonach, tablicach erekcyjnych, wyrobach rzemiosła artystyczne-
go i innych. Występują one tu w nielicznych egzemplarzach. Podobnie skrom-
nie kształtuje się zasób ikonograficzny wizerunków jagiellońskich 90. Przełom 
następuje dopiero w czasie panowania Zygmunta Starego, jednak pieczęcie 
nie brały w tym udziału, gdyż  począwszy od panowania Jana Olbrachta do 
Zygmunta Augusta, w przeciągu siedemdziesięciu lat, Jagiellonowie nie uży-
wali pieczęci majestatowej.

90 Zjawisko powyższe omawiam w artykule: Piech Z. Herrscher und Staat in den iko-
nographischen Quellen im Zeitalter der Jagiellonen // Die Jagiellonen. Kunst und Kultur 
einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit / hrsg. von D. Popp und R. Suckale. 
– Nürnberg, 2002. – S. 35–47.
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W świetle powyższych uwag ikonografia pieczęci nabiera szczególnego 
znaczenia. Ich analiza pokazuje, że mogą być one ważnym źródłem do re-
konstrukcji insygniów i atrybutów władzy a także uzbrojenia i ubioru książę-
cego. Na podstawie analizy materiału sfragistycznego możemy stwierdzić, 
że książęta najczęściej byli ukazywani w zbrojach, które pełniły rolę ubioru 
reprezentacyjnego, rzadko występowali w płaszczach 91. Zespół insygniów i 
atrybutów władzy wyglądał  następująco: na głowie nosili hełm z klejno-
tem lub bez niego, mitrę książęcą lub kołpak, wyjątkowo koronę hełmową, 
a w rękach trzymali miecz, włócznię lub chorągiew oraz tarczę (najczęściej 
z herbem), wyjątkowo różdżkę sprawiedliwości 92. Uzupełnieniem ubioru ry-
cerskiego był pas i ostrogi 93. Na pieczęciach majestatowych książęta zasiada-
ją na tronie 94. Konfrontacja pieczęci z innymi przekazami ikonograficznymi 
(monety, nagrobki, miniatury) potwierdza zasób przedmiotów wchodzących 
w skład zespołu insygniów i atrybutów książęcych 95. Zasadnicze pytanie do-
tyczy stopnia wierności przekazów sfragistycznych. 

Dobrze ilustrują ten problem studia nad uzbrojeniem i ubiorem rycer-
skim, podejmowane między innymi na podstawie ikonografii pieczęci  96. 
Próba ich wykorzystania  spotkała się z uwagami krytycznymi, zwrócono 
bowiem uwagę, że wyobrażenia na pieczęciach były mocno skonwencjonali-
zowane, istniały trudności techniczne w wiernym odzwierciedleniu na tłoku 
pieczętnym realiów uzbrojenia, a w związku z tym wiele jest tam szczegółów 

91 Piech Z. Ikonografia pieczęci. – S. 73–75. Na temat płaszczy królewskich i książę-
cych zob.: Molenda M. Znaczenie i funkcje płaszczy królewskich w Polsce w XIV i XV wieku 
// Cztery studia o heraldyce, epigrafice i kostiumologii / pod red. A. Marca. – Kraków, 
2010. – S. 27–49, na temat płaszczy na pieczęciach: tamże. – S. 35–38. 

92 Piech Z. Ikonografia pieczęci. – S. 45–73.
93 Tamże. – S. 72–73.
94 Tamże. – S. 68–70.
95 Piech Z. Mitra książęca w świetle przekazów ikonograficznych od czasów rozbicia 

dzielnicowego do końca epoki jagiellońskiej // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. – 
R. XXXV. – 1987. – Nr 1. – S. 3–48; Piech Z. Strój, insygnia i atrybuty książąt piastows kich 
do końca XIV w. // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. – R. XXXVIII. – 1990. – 
Nr 1–2. – S. 3–35; Nr 3–4. – S. 199–222.

96 Wawrzonowska Z. Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII–XIV wieku. – 
Łódź, 1976; Kajzer L. Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce w świetle 
źródeł ikonograficznych. – Wrocław, 1976.
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«nieokreślonych i niepewnych» 97. Wątpliwości nie dotyczą więc faktu używa-
nia określonego uzbrojenia, lecz pewnych jego detali. Pomimo zasygnalizo-
wanych wątpliwości ten kierunek badań jest w dalszym ciągu kontynuowany 98. 
Warto w związku z tym podkreślić, że dobrze zachowane egzemplarze pieczę-
ci prezentują różne detale z zadziwiającą precyzją. Jedno możemy stwierdzić 
z całą pewności, nawet jeśli książę nie wyglądał tak jak był przedstawiony na 
pieczęci, to chciał aby tak był postrzegany w odbiorze społecznym. Podobnie 
można powiedzieć o przedstawieniach napieczętnych innych uzytkowników.

Pewną barierą w analizie detali napieczętnych stanowi stan zachowania 
poszczególnych egzemplarzy pieczęci, dlatego należy dążyć w miarę możli-
wości do rejestracji wszystkich egzemplarzy pieczęci, w poszukiwaniu najle-
piej zachowanych. Pewna ostrożność w stosunku do pieczęci jako źródła do 
rekonstrukcji różnych aspektów dawnej kultury materialnej nie dyskredytuje 
ich lecz jedynie  podpowiada ostrożność. Ważne jest w tym wypadku stałe 
konfrontowanie przekazów napieczętnych z innymi źródłami, materialnymi, 
ikonograficznymi i pisanymi. 

2. 9. W przypadku pieczęci wyróżnić należy jeszcze jedną grupę przed-
stawień, które odgrywały ważną rolę – motywy zwierzęce i roślinne. Mogą 
one występować zarówno jako elementy wiodące wyobrażeń napieczętnych 
lub jedynie uzupełniające 99. Działem sfragistyki, w którym występują one 

97 Uwagi krytyczne na temat prac wymienionych w poprzednim przypisie, opublikował 
Z. Żygulski jun. w recenzji zamieszczonej w: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. – 
R. XXV. -1977. Nr 2.– S. 282–285.

98 Wybranowski D. Uzbrojenie i wyposażenie rycerskie na pieczęciach Gryfitów z lat 
1170–1523 // Przegląd Zachodniopomorski. – T. II (XXXI). – Z. II. – S. 149–181; Wybra-
nowski D. Książęta Pomorza Zachodniego na pieczęciach: wizerunek rycerski. – Szczecin, 
1993; Żukowski R. Czepce czy kaptury? Uwagi na temat uzbrojenia ochronnego na Śląsku 
na przełomie XIII i XIV wieku // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. – R. XLVII. – 
Nr 3/4. – 1999. – S. 421–434; Ławrynowicz O. Pas rycerski na Śląsku i w Małopolsce w 
wiekach średnich // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. – R. LIII. – Nr 1. – 2005. – 
S. 3–15; Ławrynowicz O. Treści ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich – Łódź, 
2005 (z wykorzystaniem także materiału sfragistycznego). 

99 Wprowadzenie w tę problematykę może stanowić artykuł: Wiszewski P. Elementy na-
tury na wizerunkach wybranych średniowiecznych pieczęci śląskich // Człowiek i przyroda 
w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym / red. W. Iwańczak, K. Bracha. – War-
szawa, 2000. – S. 73–88.
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szczególnie często, są pieczęcie miejskie. Motywy te mogły mieć znaczenie 
zarówno naturalistyczne jak i symboliczne. Często były one «budulcem» go-
deł herbowych.

2. 10. Omawiając zakres ikonografii historycznej mocno podkreślałem, 
że powinna ona koncentrować się przede wszystkim na przedstawieniach 
prezentujących realia przeszłości. Badanie ikonografii sakralnej traktowa-
łem jako zadanie drugoplanowe 100. Chodziło mi przede wszystkim o wartość 
źródłową samodzielnych obrazów, rzeźb i innych przekazów o treści religij-
nej, ukazujących rozliczne sceny ze Starego i Nowego Testamentu, z życia 
świętych, ilustracje dogmatów itp., mające przede wszystkim przeznaczenie 
kościelne, nie odnoszące się bezpośrednio do wydarzeń i osób z przeszłości, 
którymi zajmują się przede wszystkim historycy sztuki. W przypadku pieczęci 
nie da się utrzymać tego stanowiska, gdyż przedstawienia napieczętne odno-
szące się do konkretnych osób i instytucji kościelnych są często nierozerwalnie 
związane z ikonografią sakralną. Występuje ona także, chociaż rzadziej, na 
pieczęciach osób i instytucji świeckich.

Jednym z podstawowych podziałów w typologii pieczęci jest sygnali-
zowany powyżej podział na pieczęcie świeckie i kościelne. Z racji wysokiej 
pozycji Kościoła w dawnych społeczeństwach sfragistyka kościelna jest, za-
równo jeśli chodzi o rangę jak i liczebność, niemal równa świeckiej. Cechą 
charakterystyczną pieczęci kościelnych, co oczywiste, było częste występowa-
nie motywów sakralnych. Pojawiają się one zarówno na pieczęciach instytucji 
kościelnych, jak i – nieco rzadziej – na pieczęciach ludzi Kościoła, na któ-
rych preferowano przedstawienia osób. Instytucje kościelne w poszukiwaniu 
identyfikujących je znaków sięgały w sposób naturalny do przedstawień osób 
boskich, scen biblijnych, postaci świętych i wydarzeń z ich życia. Nie zrozu-
miemy treści pieczęci bez dogłębnej znajomości tych motywów, występują-
cych również w innych działach ikonografii. Mamy tu do czynienia z bardzo 
rozległym i zróżnicowanym zjawiskiem wyboru, współistnienia i przenikania 
się motywów sakralnych, uzależnionych od czasu i miejsca powstania pieczę-
ci, a przede wszystkim od osoby lub instytucji będącej jej właścicielem.

W tym wypadku nie da się całkowicie rozdzielić tego co odnosi się do 
realiów przeszłości od tego co jako sakralne ma wymiar ponadczasowy. Te 
dwie sfery są często ze sobą nierozerwalnie powiązane. W przypadku pieczęci 

100 Piech Z. Prawda, konwencja. – S. 15–17.
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kościelnych ikonografia sakralna odgrywała pierwszorzędną rolę i nie może-
my tego stanu ignorować. Niemniej w dalszym ciągu uważam, że generalnie 
historycy powinni koncentrować się przede wszystkim na badaniu tych wy-
obrażeń, które w sposób w miarę bezpośredni odnosiły się do realiów histo-
rycznych. Pieczęcie kościelne są w tym wypadku wyjątkiem. Jednocześnie 
podkreślam, że nie mam wątpliwości, że badanie wszelkich aspektów ikono-
grafii sakralnej może mieć dla historyków w konkretnych wypadkach duże 
znaczenie. Chodzi mi jedynie o   określenie priorytetów badawczych. 

2. 11. Odrębnym zagadnieniem jest obecność motywów sakralnych na pie-
częciach świeckich. Ustalenia wymaga skala występowania oraz motywacja ich 
wyboru. Najczęściej są to postacie świętych patronów, co dostarcza cennych 
informacji na temat ich kultu oraz jego treści politycznych, społecznych i reli-
gijnych. Warto podkreślić, że nie zawsze motywacje religijne miały decydujące 
znaczenie przy sięganiu do postaci konkretnego świętego/świętej, nierzadko 
bywały to motywacje polityczne. Ale ich dobór wiele też mówi na temat du-
chowości dysponentów pieczęci. W różnych krajach były w tym zakresie różne 
tradycje. W Polsce na pieczęciach królewskich motywy sakralne w zasadzie 
nie występowały. Wyjątek stanowią aniołowie podtrzymujący tarcze, zarów-
no na pieczęciach majestatowych jak i herbowych 101. Na pieczęci majestato-
wej Kazimierza Jagiellończyka po bokach tronu występują dwie postacie, być 
może święci 102. Częściej motywy sakralne występowały na pieczęciach książąt, 
na przykład błogosławiąca ręka boska lub monogram Chrystusa, gołębica 
– symbol Ducha Świętego, podkreślające boskie pochodzenie władzy książę-
cej, przejawiające się w formule dei gratia 103. Rzadko pojawiały się natomiast 
postacie świętych patronów: św. Wojciecha 104, św. Stanisława 105, a także Chry-

101 Gumowski M. Pieczecie królów polskich, Kraków 1920, passim.
102 Tamże. – S. 18–19, tabl. XI, nr 26.
103 Piech Z. Ikonografia pieczęci. – S. 109–128.
104 Postać św. Wojciecha pojawia się na czterech niespodziewanie odnalezionych bul-

lach książęcych z XII wieku, zob.: Suchodolski S. Nowa bulla Bolesława Krzywoustego i 
problem ołowianych pieczęci w Polsce wczesnośredniowiecznej // Przegląd Historyczny. 
– T. C. – 2009. – Z. II. – S. 207–236; Hlebionek M. Metalowe pieczęcie książąt polskich 
z XII wieku // Studia Źródłoznawcze. – T. XLVII. – 2009. – S. 35–94; Jurek T. Funkcje i 
symbolika polskich bulli książęcych // Moc a její symbolika ve středověku. Colloquia Me-
dievalia Pragensia. – T. XIII. – Praha, 2011. – S. 11–31.

105 Piech Z. Ikonografia pieczęci. – S. 120–122.
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stusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej 106. Były one związane z wzorcem wład-
cy pobożnego, dobrego chrześcijanina, sygnalizowały też pewne polityczne 
aspiracje. Jeszcze częściej motywy sakralne występowały na pieczęciach księż-
nych, podkreślając wzorzec osobowy pobożności księżnej. Szczególnie często 
pojawiały się tu motywy maryjne. Motywy sakralne były rozpowszechnione w 
dużym stopniu w sfragistyce miejskiej, były to przedstawienia patronów miasta, 
często w połączeniu z motywami architektonicznymi.

Wyobrażenia świętych na pieczęciach należy odczytywać w różnych kon-
tekstach. Na pewno były one świadectwem indywidualnego kultu właścicie-
li pieczęci, ale były też ważnym środkiem ogólnej, kościelnej, państwowej, 
miejskiej, propagandy kultu świętych. Sprzyjała temu masowość produkcji 
pieczęci oraz ich powszechna dostępność w kręgu elity społecznej. Stan-
dardem powinno być wprowadzenie na stałe do monografii poświęconych 
ikonografii poszczególnych świętych pieczęci jako ważnych źródeł ikonogra-
ficznych. Postulat ten jest na razie rzadko realizowany. Wynika to stąd, że mo-
nografie powyższe są często pisane przez historyków sztuki, którzy pomijają 
w swych badaniach pieczęcie 107. 

2. 12. Badania ikonografii pieczęci powinny wykraczać poza materiał 
sfragistyczny, gdyż dopiero dzięki temu zrozumiemy strukturę i mechanizmy 
dawnych systemów obrazowej komunikacji, a także wzajemne relacje pomię-
dzy rożnymi przekazami obrazowymi należącymi do tego samego właścicie-
la, oraz zakres informacji zawartych we wszystkich przekazach obrazowych 
wytwarzanych przez niego. Tu widziałbym istotę ikonografii historycznej. 
Pieczęcie nie były przecież jednymi obiektami, na których umieszczano 

106 Tamże. – S. 120, 122–124.
107 Przykładowo dwie skrajne postawy prezentują opracowania poświecone ikonografii 

św. Stanisława i św. Klary. W pierwszym wypadku autorka wykorzystuje również pieczęcie, 
na których występuje św. Stanisław, zob.: Rożnowska-Sadraei A. Pater Patriae. The cult of 
Saint Stanislaus and the patronage of polisch kings 1200–1455. – Kraków, 2008; w dru-
gim wypadku pieczęcie są całkowicie pominięte, chociaż występujące na nich wizerunki św. 
Klary należą do najstarszych w Polsce, zob.: Mazurczak U. M. Wybrane zagadnienia ikono-
grafii św. Klary w świetle przekazów hagiograficznych oraz religijności w Europie i Polsce 
// Desperacja kobieca radykalizm duchowy? 800-lecie powołania św. Klary z Asyżu / red.  
T. Paszkowska, R. Prejs. – Lublin, 2012. – S. 71–117. Na temat pieczęci klarysek krakow-
skich z przedstawieniem św. Klary zob.: [Piech Z.] Pax et bonum skarby klarysek krakow-
skich. Katalog wystawy. – Kraków, 1999. – S. 24–25, 28.
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wizerunki, herby czy inne przedstawiania związane z królami, książętami, bi-
skupami, miastami itp. Dlatego ważne będą obserwacje dotyczące tematów 
podobnych jak te umieszczane na pieczęciach, na innych nośnikach. Stąd po-
stulat systematycznych  badań ikonografii władców w poszczególnych pań-
stwach (cesarzy, królów, książąt i ich małżonek), dostojników kościelnych, 
a także różnych instytucji itp., na wzór studiów zapoczątkowanych przez  
E. P. Schramma 108. Z punktu widzenia ikonografii historycznej takie rozszerze-
nie badań jest konieczne, gdyż plasuje pieczęcie w szerokim kontekście ikono- 
graficznym. 

Ten kierunek badań chciałbym zilustrować dwoma przykładami; związka-
mi ikonografii pieczęci z ikonografią monet i nagrobków. Zjawisko to zostało 
już zauważone w literaturze, ale zakres badań jest zdecydowanie niewystarcza-
jący. Ujawnia się tu zasygnalizowane powyżej przeze mnie zamykanie się badań 
(sfragistycznych, numizmatycznych, sepulkralnych itd.) we własnych ramach, 
niezrozumiała niechęć do ukazania badanych źródeł w szerszym kontekście.

2. 13. Związki ikonografii pieczęci i monet są oczywiste. Łączą je przede 
wszystkim osoby właścicieli pieczęci i emitentów monet.  Zasadniczo prawo do 
emisji monet posiadali panujący. W jednym i drugim wypadku umieszczali oni 
na nich swe znaki władzy, identyfikujące ich. 109. W związku z tym pojawia się nie-
zwykle ważne pytanie: czy należały one do pewnego wspólnego porządku, czy 
pozostawały ze sobą w określonych relacjach, a jeśli tak to w jakich, czy łączyły 
je pewne podobieństwa, czy też charakteryzowała różnicująca specyfika  110? 

108 W polskiej historiografii podobne studium zostało opracowane już w XIX wieku 
przez sfragistyka i numizmatyka zob.: Stronczyński K. Pomniki książęce Piastów lenników 
dawnej Polski w pieczęciach, budowlach, grobowcach i innych starożytnościach zebrane i 
objaśnione. – Piotrków, 1888. Praca powyższa wyznacza pewien kierunek badań ikonogra-
ficznych, ale wymaga współcześnie innego, nowoczesnego metodologicznie opracowania.

109 Pamiętać należy, że prawo emisji monet należało wyłącznie do panujących, a więc 
pierwotnie zakres emitentów był drastycznie ograniczony. Z biegiem czasu prawo to zyskiwały 
także inne podmioty: Kościół, miasta, a wyjątkowo nawet osoby prywatne, a wówczas zakres 
ikonografii monet wydatnie się poszerzał. Dobrym wprowadzeniem w zagadnienia iko no-
grafii monet jest: Kiersnowski R. Moneta w kulturze wieków średnich. – Warszawa, 1988.

110 Na temat związków pomiędzy ikonografią pieczęci i monet zob. m. in.: Skalský G. 
České mince a pečeti XI a XII století // Sbornik Národního muzea. – T. I. – 1938;  Nohejova
-Pratova M. Pražské groše Václava II (1300–1305) a česke pečetě // Sborník Prací Filosofi-
cké Fakulty Brněnskě University. – R. IX: Řada Historická. – Nr 7. – 1960. – S. 95–108; 
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Pytanie to dotyczy w dużej mierze spójności systemu wizualnej komunikacji 
określonego podmiotu (króla, księcia, miasta). Praktyka kształtowała się róż-
ne, ale można wskazać wiele przykładów wzajemnych związków pomiędzy 
ikonografią pieczęci i monet. Podkreślić należy pewne cechy wspólne monet i 
pieczęci. Są to źródła «masowe», przy czym w przypadku monet należy trak-
tować to określenie dosłownie, i mobilne, docierające do bardzo szerokiego 
kręgu odbiorców. Ich niewielkie rozmiary zmuszały do pewnej schematyza-
cji i konwencjonalizacji przedstawień. Forma pieczęci i monet jest podobna,  
w obydwu wypadkach są one okrągłe, oprócz wyobrażeń występują na nich na-
pisy, umieszczone wokół. Monety były zasadniczo dwustronne, co stwarzało 
szersze możliwości prezentacji ikonografii (znaków władzy). Ich emisje były 
znacznie częstsze niż pieczęci. O ile w użytku konkretnego właściciela było 
najczęściej kilka pieczęci, o tyle emisji zróżnicowanych typów monet mogło 
być w trakcie panowania kilka, kilkanaście a w skrajnych wypadach nawet kil-
kadziesiąt. Ponieważ poszczególne emisje musiały różnić się między sobą,  
a monety były dwustronne, zasób ikonograficzny monet był niewspółmiernie 
bogatszy niż pieczęci. W Polsce szczególnie dotyczy to okresu rozbicia dziel-
nicowego, później liczba emitowanych typów monet wyraźnie spada.

2. 14. Nieco inaczej kształtowały się relacje pomiędzy ikonografią pie-
częci i średniowiecznych nagrobków 111. W tym wypadku mamy do czynienia 
ze źródłem jednostkowym i nie mobilnym, ale zakres osób, którym fundo-
wano nagrobki, nie był tak drastycznie ograniczony jak emitentów monety 112. 
Punktem zbieżnym ikonografii pieczęci i nagrobków jest podobne wyobrażenie 

Piech Z. Monety, pieczęcie i herby, passim. Na temat monet, medali i pieczęci jako nośni-
ków symboliki władzy: Krejčik T. Herrschersymbolik auf bömischen Münzen, Medaillen 
und Siegel // XVIII Internationaler Kongress für Genealogie und Heraldik. – Innsbruck, 
1989. – S. 323–336.

111 Rozmaite uwarunkowania tego zjawiska sygnalizuje: Diederich T. Siegelkunde. –
S. 178–220, w rozdziale zatytułowanym «Siegelkunst und Grabmalkunst. Beobachtungen 
zu ihren partiellen Übereinstimmungen und zur  Beeinträhtigung beider durch den Siege-
szug der Heraldik». Tam też dalsza, zwłaszcza niemieckojęzyczna, literatura przedmiotu; 
zob. też: Stehliková D. Ostrovské náhrobky a pečeti z let 1220–1520 // 1000 let kláštera na 
Ostrové (999–1999). Národní muzeum. – Praha, 2003. – S. 75–102.

112 Na temat polskich nagrobków zob.: Kębłowski J. Pomniki Piastów śląskich w dobie 
średniowiecza. – Wrocław 1971; Mrozowski P. Polskie nagrobki gotyckie. – Warszawa, 1994; 
Czechowicz B. Nagrobki późnogotyckie na Śląsku. – Wrocław, 2003.
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właściciela (na pieczęci) lub zmarłego (na nagrobku), a w późniejszym czasie 
ich herbów. Pomimo różnicy skali obiektów podobieństwa są niejednokrotnie 
zadziwiająco duże. Odnosi się to przede wszystkim do pieszego gatunku pie-
częci, gdyż tylko wówczas mamy do czynienia z całopostaciowym przedsta-
wieniem, na pieczęci stojącym, na nagrobku leżącym. Jednak jeśli płyta była 
umieszczona nie w posadzce lecz na ścianie, wówczas zmarły ukazany był, 
podobnie jak na pieczęci, w pozycji stojącej. W obydwu wypadkach mamy 
do czynienia z powierzchnią (okrągłą lub prostokątną), wokół której biegnie 
napis. Podobieństwo ujawnia się także w postaci sygnalizowanych powyżej mo-
tywów architektonicznych, które towarzyszą zarówno właścicielom pieczęci 
jak i zmarłym na nagrobkach, plasując ich we właściwej im przestrzeni.

Analogie powyższe nie muszą się ograniczać wyłącznie do relacji  na-
grobki – pieczęcie piesze, czego przykładem są pieczęcie majestatowe i na-
grobki Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka. Zarówno w przy-
padku pieczęci jak i nagrobków są tu przekazywane podobne treści ideowe.  
W obydwu wypadkach centrum kompozycji zajmuje postać władcy (na pie-
częci zasiadającego na tronie, na nagrobku leżącego na tumbie) a wokół niej 
rozmieszczono zespół (wieniec) herbów państwowych i ziemskich. Na na-
grobkach są one rozmieszczone na bokach tumby, na której spoczywa władca. 
Zbieżność tych przekazów jest uderzająca 113. Warto też podkreślić, że obiekty 
fundowane na początku (pieczęcie) i na końcu (nagrobki) panowania prezen-
tują dużą spójność przekazu ideowego. 

O ile na pieczęciach i monetach, z racji ich niewielkich rozmiarów, wyob-
rażenia musiały być w pewien sposób «syntetyzowane», o tyle na nagrobkach 
można było przedstawić wszystkie detale. Dlatego w studiach nad ubiorem, 
uzbrojeniem, insygniami i atrybutami władzy, nagrobki są źródłem bardzo 
cenionym, gdyż mogą przynosić cenne uszczegółowienie tego co widzimy na 
pieczęciach i monetach.

Podkreślić należy, że powyższe podobieństwa są właściwe dla pieczęci 
i nagrobków jedynie w okresie średniowiecza, do początku XVI wieku, gdy 
nagrobki miały formę płyt z postacią zmarłego. Wyłączone z tego są w dużej 
mierze pieczęcie i nagrobki rycerskie. Ponieważ pieczęcie rycerskie niemal bez 
wyjątku prezentowały gatunek herbowy, nie było «wspólnego mianownika», 

113 Szerzej na ten temat zob.: Piech Z. Monety, pieczęcie, herby. – S. 44–47, il. 1; 
S. 61–64, 294–296, il. 69.
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w postaci przedstawienia osoby, która dawałaby podstawę do porównań. Ta 
możliwość pojawia się w przypadku nagrobków z herbem (herbami) umiesz-
czonym na płycie, stanowiących «odpowiednik» pieczęci herbowych. W XVI 
wieku nastąpiła radykalna zamiana form nagrobków i pierwotne związki płyt 
nagrobnych z pieczęciami bezpowrotnie skończyły się. Co nie zmienia faktu, 
że w dalszym ciągu zabytki sepulkralne stanowią niezwykle ważne źródło do 
badań ikonograficznych i powinny być konfrontowane z innymi przekazami 
źródłowymi, w tym również pieczęciami, ale w zmienionych uwarunkowa-
niach trzeba poszukiwać innych powiązań. Jednym z kierunków, który może 
stanowić wspólny mianownik badań, jest postępująca heraldyzacja pieczęci i 
wszelkich sepulkraliów 114.

Warto przy tej okazji zasygnalizować miejsce jakie pieczęć i nagrobek 
zajmowały w chronologii zabytków ikonograficznych związanych z konkretną 
osobą. Pieczęć, sporządzana najczęściej wraz z objęciem urzędu czy godności, 
otwierała ten zespół, a nagrobek, sporządzany z chwilą śmierci, zamykał.

Skoncentrowałem się w tym miejscu jedynie na tych dwóch przykładach, 
ale w dalszych badaniach należy konfrontować pieczęcie z wszelkimi innymi 
przekazami obrazowymi 115. Do badań włączyć należy malarstwo tablicowe, 
ścienne i książkowe, tympanony i tablice erekcyjne, rzeźby umieszczane na 
wyrobach rzemiosła artystycznego (kielichy, pateny, relikwiarze), a także 
media właściwe dla czasów nowożytnych, grafikę książkową, druk ulotny, 
medalierstwo. Dopiero wówczas ikonografia pieczęci stanie się integralnym 
składnikiem dawnej ikonosfery.

2. 15. Ikonografia pieczęci powinna być badana w ścisłym powiązaniu z 
jej walorami artystycznymi. Pieczęcie są nie tylko źródłami ikonograficznymi, 
ale  bywają także dziełami sztuki. Powraca tu raz jeszcze zasygnalizowany 
na początku artykułu problem relacji źródło ikonograficzne – dzieło sztuki. 
Pomimo, iż kryteria oceny dzieł sztuki uległy we współczesnej historii sztuki 

114 Pisze o tym: Diederich T. Siegelkunde. – S. 214–220.
115 Przykładem studium wykorzystującego wszelkie możliwe przekazy ikonograficzne 

do rekonstrukcji królewskich znaków władzy jest: Piech Z. Symbole władcy i państwa w mo-
narchii Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego // Imagines Potestatis. – S. 117–150, 
il. 1–10, oraz nieco zmieniona wersja niemieckojęzyczna: Piech Z. Herrschaftszecichen und 
Staatssymbolik in der Monarchie der letzten Piasten (1320–1370) // Questiones Medii Aevi 
Novae. – Vol. I. – 1996. – S. 43–76.
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daleko idącemu obniżeniu, pamiętać musimy, że nie każdy przekaz obrazo-
wy prezentuje na tyle wysoki poziom by zasłużyć na miano dzieła sztuki. 
Dotyczy to również pieczęci. Wiele z nich plasuje się poniżej tego poziomu, 
ale równie wiele prezentuje poziom tak wysoki, że możemy mówić o nich jak 
o wybitnych dziełach sztuki. Systematyczne badania pieczęci muszą podjąć 
także ten problem.

Z formalnego punktu widzenia tłoki pieczętne wykonywane przez złot-
ników lokują sfragistykę w ramach rzemiosła artystycznego. Jednak faktyczne 
zainteresowanie pieczęciami przez historyków sztuki w różnych krajach jest 
zróżnicowane. W Polsce jest ono niewielkie. Chlubnym wyjątkiem w tym 
zakresie jest czeska historia sztuki. W opracowaniach dotyczących historii 
sztuki i rzemiosła artystycznego pieczęcie w zasadzie nie występują 116. Jedynie 
wyjątkowo zdarzają się syntetyczne opracowania uwzględniające pieczęcie.  
W opracowaniu dziejów polskiej sztuki przedromańskiej i romańskiej pieczę-
cie zostały omówione pokrótce w ramach rozdziału «wyposażenie artystyczne 
dworu i Kościoła» 117. Uplasowanie pieczęci tym kręgu wyznacza dalszy kie-
runek badań. Również w Niemczech zainteresowanie pieczęcią jako dziełem 
sztuki jest niewielkie 118.

Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: jakie korzyści odniesiemy badając 
artystyczne walory pieczęci? Z punktu widzenia pieczęci jako źródła ikono-
graficznego poziom artystyczny jest ważny, gdyż wzmacnia komunikacyjne 
oddziaływanie pieczęci, podnosi jej prestiż jako znaku władzy lub instytucji, 
stwarza lepsze warunki jej recepcji przez odbiorcę. Studia nad poziomem ar-
tystycznym pieczęci dostarczą nam kryteriów oceny poziomu środowisk, które 
je wytwarzały oraz tych, które były ich odbiorcą. Badanie kultury artystycznej 

116 Szerzej na temat małego zainteresowania polskiej historii sztuki pieczęciami zob.: 
Piech Z. Perspektywy polskich badań. – S. 46–48, tam też w przypisach zestawienie nielicz-
nych publikacji dotyczących pieczęci jako dzieł sztuki.

117 Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku / pod red. M. Wa-
lickiego. – [Cz. I]. – Warszawa, 1971. – S. 301–303.

118 Zwraca na to uwagę: Diederich T. Siegelkunde. – S. 178, zob. też: Diederich T. Sie-
gelkunst // Die Parler und der Schöne Stil 1350–1400. Europäische Kunst unter den Luxem-
burgen (Handbuch zur Austellung). – T. III. – Köln, 1978. – S. 151–163, oraz: Kashsnitz 
R. Historische Hilfswissenschaften und Kunstgeschichte // Historische Hilfswissenschaften 
Stand und Perspektiven der Forschung. – Köln, 2005. – S. 155–183, dużą część artykułu 
poświęca autor pieczęciom: s. 168–183.
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dworów królewskich, książęcych, biskupich, klasztorów, miast i innych insty-
tucji powinno uwzględniać też pieczęcie, gdyż były one ważnymi jej składni-
kami i miernikami. Powinno to odbywać się w powiązaniu z innymi źródłami 
ikonograficznymi/dziełami sztuki powstającymi w tym kręgu. Tym samym 
możemy ukazać pieczęcie w interakcji z innymi źródłami ikonograficznymi, 
co postulowałem powyżej. Badanie formy powinno iść w parze z badaniem 
treści. Warto zwrócić uwagę na pewną prawidłowość; pieczęcie prezentujące 
wysoki poziom artystyczny, często prezentują też wysoki poziom przekazywa-
nych treści. Tłumaczyć to należy w ten sposób, że wybitni złotnicy (rytowni-
cy) nie tylko potrafili zrealizować skomplikowane technicznie zamówienia, ale 
być może potrafili zaproponować nietypowe rozwiązania nie tylko w zakresie 
formy lecz również treści. Oczywiście za widzą i zgodą właścicieli pieczęci.

2. 16. Na koniec chciałbym odnotować bardzo ważne z naszego punktu 
widzenia trzy etapy rozwoju wyobrażeń napieczętnych: etap pieczęci «obra-
zowych», herbowych i napisowych. Nie są one całkowicie rozdzielne, często 
zazębiają się, jednak ich istnienie i następowanie po sobie jest czytelne i bar-
dzo mocno wpływa na całościowy obraz ikonografii pieczęci. 

2. 17. Pierwszy etap to dominacja pieczęci «obrazowych», czyli takich 
które noszą wyobrażenia odnoszące się bezpośrednio do właściciela pieczęci 
(osoby lub instytucji) i nie są herbami. W przypadku osób umieszczano na 
pieczęciach wyobrażenia ich właścicieli, w przypadku instytucji tworzono 
bardziej złożone przedstawienia, które jak najlepiej je identyfikowały. W pol-
skiej literaturze określenie «pieczęć  obrazowa» spotkało się z ostrą i zasłu-
żoną krytyką, jednak trudno znaleźć inne ogólne określenie, którym można 
by je skutecznie zastąpić 119.

Etap ten trwał do czasu pojawienia się pieczęci herbowej, która oka-
zała się bardzo ekspansywna, szybko i konsekwentnie zdominowała kolejne 
działy sfragistyki. Początkowo pieczęcie herbowe obsługiwały niższe szczeb-
le systemów sfragistycznych. Z biegiem czasu postępowała ich ekspansja.  
W Polsce datą graniczną był przełomem średniowiecza i epoki nowożyt-
nej, gdy w wielu działach sfragistyki pieczęcie herbowe skutecznie wyparły 

119 Krytyczne uwagi na temat pieczęci obrazowych oraz propozycje nowych rozwiązań 
zob.: Kuczyński S. K. Pieczęcie Piastów mazowieckich. – S. 122–126. Jednak w późniejszych 
typologiach pieczęci określenie to utrzymało się, dalsze uwagi na ten temat zob.: Piech Z. 
Uwagi o typologii. – S. 22–23.
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pieczęcie «obrazowe», pomimo ich kilkusetletniej tradycji. Jest to świadectwo 
zasadniczych zmian zachodzących w świadomości symbolicznej dawnych 
społeczeństw. Moment przełomowy, przejście od obrazu do znaku. Znaki 
ikoniczne, jakimi były wyobrażenia dosłownie odnoszące się do właścicieli 
pieczęci, zostały zastąpione znakami umownymi, jakimi były herby. Pieczę-
cie stały się bardzo wymownym świadectwem postępującej dominacji herbu 
w dawnej kulturze. Pieczęcie «obrazowe» nie zostały całkowicie  wyparte z 
użytku, jednak to nie one odgrywały już wówczas wiodącą rolę w sfragistyce.

2. 18. Rolę tę przejmują pieczęcie herbowe, wyznaczając nowy etap w 
dziejach sfragistyki, który ma przełomowe znaczenie 120. Badanie pieczęci her-
bowych stanowi szczególne wyzwanie, gdyż podlegają one daleko idącej uni-
fikacji i stabilizacji. Właściwości te były charakterystyczne także dla pieczęci 
«obrazowych», o czym pisałem powyżej, ale w przypadku pieczęci herbowych 
proces ten postępuje jeszcze dalej. Wynika to z istoty herbu, którego główną 
cechą była dziedziczność i niezmienność w długich przedziałach czasowych. 
Skoro herb jako główny temat wyobrażenia napieczętnego był niezmienny, 
to możliwości badawcze stały się dalece ograniczone. Ewolucja ikonografii 
pieczęci dokonywała się w sferze elementów zewnętrznych herbu (insygnia 
władzy umieszczane ponad i obok tarczy herbowej, panoplia, trzymacze, 
świeci patronowie, postacie alegoryczne itp.), godło herbowe zgodnie ze swo-
ją istotą nie podlegało zmianie. Dotychczasowe badania pieczęci herbowych 
często zatrzymują się na etapie rejestracji materiału źródłowego. Postulatem 
jest wypracowanie kwestionariusza badawczego, który stworzy podstawę do 
możliwie jak najpełniejszego ich wykorzystania w badaniach historycznych.

Dominacja pieczęci herbowych była tak rozległa, że obejmowała niemal 
wszystkie działy sfragistyki. Tam gdzie nie udało się jej całkowicie zdomino-
wać systemów sfragistycznych, obejmowała przynajmniej ich niższe szczeb-
le. Tak było np. w przypadku pieczęci królewskich. Tylko główna pieczęć 
prezentowała gatunek majestatowy, wszystkie pozostałe były pieczęciami 
herbowymi. Nowożytne dzieje pieczęci, to przede wszystkim dzieje pieczęci 
herbowych, a badania sfragistyczne muszą w tym wypadku rozwijać się w 
ścisłym powiązaniu z heraldycznymi.

2. 19. Trzeci etap w rozwoju pieczęci to pieczęcie napisowe. Brak szcze-
gółowych badań nad późnonowożytną pieczęcią nie pozwala precyzyjnie 

120 Szerzej opisałem ten proces w artykule: Piech Z. Pieczęcie herbowe, passim.
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określić daty pierwszego pojawienia się tego gatunku. Na pewno nastąpiło 
to jeszcze w końcu XVIII wieku. W Polsce napisowy gatunek prezentują np. 
pieczęcie z czasów powstania kościuszkowskiego (1794). Zjawisko to nasila się 
w XIX wieku. Występowanie wymienionych powyżej trzech etapów w dziejach 
sfragistyki jest związane z postępującym ograniczaniem treści pieczęci. Nastę-
puje tu ewolucja od obrazu, przez znak, do napisu. Jest to też dowód umac-
niania się społecznej roli pisma. Najpełniejsze są treści w przypadku pieczęci 
«obrazowych», pieczęcie herbowe są bardziej zunifikowane, sformalizowane 
i ustabilizowane, ale wciąż przekazują informację za pomocą obrazu, któ-
ry przybiera formę herbu - znaku. Pieczęcie napisowe całkowicie rezygnują 
z przekazu obrazowego na rzecz tekstu. Pamiętać przy tym należy, że nie 
jest to całkowicie nowa forma sfragistycznego przekazu informacji. Napisy,  
w postaci legendy, występowały na pieczęciach od najdawniejszych czasów. 
W wypadku omawianego procesu mamy do czynienia z wyparciem jednego z 
dwóch używanych dotychczas środków przekazu. Na pieczęciach napisowych 
występuje najczęściej nazwa właściciela. Ten gatunek pieczęci przestaje być 
źródłem ikonograficznym.

2. 20. W podsumowaniu stwierdzić należy, że pieczęcie są ważnym źród-
łem ikonograficznym, odgrywającym istotną rolę w dawnym systemie komu-
nikacji. Pełne ich wykorzystanie jako źródeł historycznych będzie możliwe 
tylko wtedy, gdy dogłębnie rozpoznamy ich strukturę informacyjną, zarówno 
jej walory jak i ograniczenia. Obraz napieczętny, będący głównym nośnikiem 
informacji, jest złożoną strukturą, której dogłębne odczytanie stanie się moż-
liwe tylko wtedy, gdy będziemy widzieć ją we wszystkich zasygnalizowanych 
powyżej uwarunkowaniach. Ikonografia pieczęci stworzyła własny język, 
przekazujący informacje za pomocą obrazów podlegających daleko idącej 
konwencjonalizacji, jednak z zachowaniem w wielu wypadkach cech indywi-
dualnych, co pozwala doszukiwać się nie tylko treści typowych lecz również 
indywidualnych. Jedne i drugie mają duże znaczenie dla historyka.

Analizując ikonografię pieczęci musimy pamiętać, że jest ona zapisem 
myśli i działań środowiska zaangażowanego w ich powstanie, które możemy 
określić jako „autorów pieczęci”. «Autorstwo» pieczęci było zawsze dziełem 
zbiorowym, powstającym na linii właściciel pieczęci – autor programu ikono-
graficznego – wykonawca. Pozbawieni «komentarza odautorskiego» a często 
nawet jakichkolwiek miarodajnych przekazów pisanych z epoki, bywamy ska-
zani na własną interpretację, która  nie może być jednak dowolna. Opierając 
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się na kontekście historycznym, w którym powstała badana pieczęć, anali-
zując wszelkie dostępne źródła pisane oraz odwołując się do analogii sfra-
gistycznych i wszelkich innych, jesteśmy w stanie zaproponować odczytanie 
treści zbliżone, miejmy nadzieję, do tych, które chcieli wyrazić ich autorzy. 
Tym samym uzyskujemy wgląd w ich poziom wiedzy i wykształcenia, a także 
idei i aspiracji, które chcieli wyrazić. Poszukiwanie analogii dla badanych pie-
częci daje informacje o stopniu znajomości zabytków sfragistycznych i innych 
przekazów ikonograficznych przez autorów pieczęci. Daje więc podstawę do 
rekonstrukcji powiązań łączących i tworzących dawną ikonosferę. 

Dawne pieczęcie bywały dziełami sztuki, dlatego w badaniach trzeba 
zwracać uwagę na ten aspekt, gdyż daje nam wgląd w poziom artystyczny 
środowisk zamawiających pieczęcie (dwory i kancelarie królewskie, książęce, 
biskupie, klasztorne, kapitulne, miejskie itd.). Pamiętać przy tym należy, że 
obrazowa forma przekazu nie czyni z pieczęci automatycznie dzieła sztuki. 

Dokonując w trudzie odczytania treści pieczęci musimy pamiętać o za-
sygnalizowanych w artykule uwarunkowaniach, walorach i ograniczeniach 
pieczęci, poruszać się pomiędzy prawdą, mimetyzmem, tradycją i konwencją, 
treściami typowymi i indywidualnymi. Musimy też bronić się przed poku-
są nadinterpretacji. Wyposażeni w erudycję, którą daje współczesna nauka,  
w słowniki i leksykony ikonograficzne, monografie poszczególnych motywów 
ikonograficznych, w edycje tekstów dawnych pisarzy, które możemy czytać w 
przyspieszonym tempie za pomocą internetowych przeszukiwarek, jesteśmy o 
wiele bardziej wykształceni niż ludzie w przeszłości. Naukowa erudycja po-
winna pomóc nam w najbardziej prawdopodobnym odczytaniu pierwotnych 
treści a nie ich nadinterpretacji. Ostrożność badawcza jest w tym wypadku 
wartością nadrzędną. Dlatego jednym z podstawowych kierunków badań w 
zakresie ikonografii historycznej powinny być studia nad wykształceniem śro-
dowisk tworzących wszelkie obrazy. Dotyczy to także twórców pieczęci. Ich 
treści będą ściśle uzależnione od horyzontów intelektualnych ich twórców. 
Ważne jest nie tylko to, co my wiemy współcześnie, ale równie ważne, a nawet 
ważniejsze jest to co wiedzieli ludzie w przeszłości.

Jeśli uwzględnimy wszystkie zasygnalizowane w artykule uwarunkowa-
nia i będziemy intensywnie kontynuować badania sfragistyczne, pieczęć jako 
źródło ikonograficzne wydatnie wzbogaci obraz przeszłości.
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Il. 1. Król Herod jako sędzia z mieczem na kolanach, «Evangelistarium» tzw. 
«Codex aureus Pultoviensis», «Złoty kodeks pułtuski». ІІ poł. XI w.  

[obiekt pochodzi ze zbiorów Fundacji XX. Czartoryskich]
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Il. 2. Pieczęć majestatowa Władysława Hermana,  
książę z mieczem na kolanach 

[odlewy metalowe i gipsowe pieczęci ze zbiorów  
Zakładu Nauk Pomocniczych Historii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego]

Il. 3. Pieczęć majestatowa  
Henryka Głogowskiego jako dziedzica 

Królestwa Polskiego 
[odlewy metalowe i gipsowe pieczęci  

ze zbiorów 
Zakładu Nauk Pomocniczych Historii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego]
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a

a

b

b

Il. 4, a–b. Denar Bolesława Krzywoustego, 
av. książę walczący ze smokiem, rv. Krzyż 

[Muzeum Narodowe w Krakowie, Gabinet Numizmatyczny]

Il. 5, a–b. Denar Władysława II Wygnańca, 
av. książę na tronie, rv. książę walczący z lwem 

[Muzeum Narodowe w Krakowie, Gabinet Numizmatyczny]
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Il. 6. Pieczęć  
Kazimierza Konradowica, 

księcia łęczyckiego  
i kujawskiego,  

piesza ze sceną walki z lwem 
[odlewy metalowe i gipsowe 

pieczęci ze zbiorów 
Zakładu Nauk 
Pomocniczych 

Historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego]

Il. 7. Pieczęć Ziemomysła, 
księcia inowrocławskiego, 

piesza ze sceną walki z lwem 
[odlewy metalowe i gipsowe 

pieczęci ze zbiorów 
Zakładu Nauk 
Pomocniczych 

Historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego]



82 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк V

Il. 8. Pieczęć Henryka IV 
Prawego, piesza I 

[odlewy metalowe i gipsowe 
pieczęci ze zbiorów 

Zakładu Nauk 
Pomocniczych 

Historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego]

Il. 9. Pieczęć Henryka IV 
Prawego, piesza II 

[Archiwum Państwowe  
we Wrocławiu, fot. ze zbioru 

Zakładu Nauk 
Pomocniczych 

Historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego]
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Il. 10. Nagrobek Henryka IV Prawego, pierwotnie w kolegiacie św.  
Krzyża we Wrocławiu, obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu 

[reprodukcja wg T. Dobrzeniecki, Wrocławski pomnik Henryka IV, Warszawa 1964]
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Il. 11. Pieczęć majestatowa 
króla polskiego  

Władysława Łokietka, 
awers 

[odlewy metalowe i gipsowe 
pieczęci ze zbiorów 

Zakładu Nauk 
Pomocniczych 

Historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego]

Il. 12. Pieczęć majestatowa 
króla węgierskiego Karola 

Roberta, awers, 
potencjalny wzorzec dla 
pieczęci Władysława 

Łokietka 
[reprodukcja wg Sigilla 

Regum Reges Sigillorum. 
Regal Portraits on Seals 

from the Hungarian 
National Archives, 
Ed. by G. Érszegi, 

Budapeszt 2002, s. 62 nr 26]
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Il. 13–14. Floren króla polskiego Władysława Łokietka, 
av. król zasiadający na tronie, rv. Święty Stanisław – patron królestwa polskiego 

[Muzeum Narodowe w Krakowie, Gabinet Numizmatyczny]
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Il. 15. Pieczęć  
Leszka Czarnego, 

księcia krakowskiego, 
sandomierskiego  
i sieradzkiego, 

książę uczestniczy we mszy 
świętej odprawianej przez 

św. Stanisława 
[odlewy metalowe i gipsowe 

pieczęci ze zbiorów 
Zakładu Nauk 
Pomocniczych 

Historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego]

Il. 16. Wspólna pieczęć 
majestatowa książąt 

głogowskich i żagańskich 
Henryka V 

oraz jego synów Henryka VI 
i Henryka VII 

[odlewy metalowe i gipsowe 
pieczęci ze zbiorów 

Zakładu Nauk 
Pomocniczych 

Historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego]
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Il. 17. Pieczęć majestatowa 
króla polskiego Kazimierza 

Wielkiego, rewers 
[odlewy metalowe i gipsowe 

pieczęci ze zbiorów 
Zakładu Nauk 
Pomocniczych 

Historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego]

Il. 18. Tablica erekcyjna 
zamku w Łobzowie  

pod Krakowem z 1367 r. 
fundacji  

Kazimierza Wielkiego  
(obecnie w Zamku 

Królewskim na Wawelu), 
nawiązująca formą  

do pieczęci królewskiej 
[fotografia ze zbioru 

Zakładu Nauk 
Pomocniczych 

Historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego]
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(Острог)

обгоВорення актуальних проблем 
української геральдики В листах 

миколи битинського до романа климкеВича

Епістолярна спадщина багатьох відомих діячів належить до пов-
новартісних, а не допоміжних джерел історичних досліджень, бо часто 
саме листи містять унікальну інформацію, відсутню в інших видах лі-
тератури. Cьогодні епістолярій більшості членів Українського генеало-
гічного і геральдичного товариства (створеного в українській діаспорі 
в липні 1963 року) залишається неопублікованим, виняток становить 
частина опублікованого листування на сторінках «Українського істо-
рика». Дуже вартісними є листи, що зберігалися в особистому архіві 
Романа Климкевича, який мав тісні дружні та наукові зв’язки з іншим 
українським дослідником геральдики — Миколою Битинським (по-
над 250 одиниць). Зазначимо, що ці науковці зробили вагомий вне-
сок у вивчення та популяризацію геральдики в українській діаспорі. 
Поміж тим, необхідність введення до наукового обігу інформативно 
цінного листування М. Битинського і Р. Климкевича, джерелознав-
чого аналізу й тематичної диференціації епістол допоможе відтворити 
цілісну картину їхньої науково-дослідницької діяльності. У більшос-
ті листів М. Битинського містяться відомості, що розкривають різ-
ні аспекти, зокрема: стиль взаємин вчених; творчі задуми і наукові 
пріоритети; різноманітні соціокультурні чинники, що мали вплив 
на наукову діяльність українських дослідників. Можемо припустити, 
що помітний вплив на становлення Р. Климкевича як науковця мав 
М. Битинський, який був рецензентом його статей, вказував на не-
доліки й одночасно надавав рекомендації щодо подальшої розробки 
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важливих геральдичних проблем. Як свідчить листування між дослід-
никами, Р. Климкевич дуже часто звертався до М. Битинського, який 
мав глибокі знання з української геральдики, прислухався до його по-
рад під час опрацювання важливих проблем міського герботворення. 
Зважаючи на невеликий обсяг статті, було вирішено подати уривки 
з листів М. Битинського, які містять детальне обговорення питань, 
дотичних до геральдичної теорії та термінології, зокрема — уживання 
родових відмін (brisuri) в гербах та ін.

Відсутність необхідної джерельної бази документальних та речо-
вих пам’яток стала значною перепоною для опрацювання багатьох 
питань української геральдики за кордоном. Проте викладені в листах 
до Р. Климкевича погляди та думки дають змогу зазначити високий 
рівень М. Битинського як знавця теоретичних засад геральдики.

Особливу увагу в листах М. Битинський присвятив обговоренню 
української геральдичної термінології, зокрема — поділам щита, осо-
бливостям використання шоломів і нашоломників, девізів, мантій, 
наметів та корон. Одночасно з роз’ясненнями вчений наводив при-
клади блазонування (опису) гербів. Поради і зауваження М. Битин-
ського були враховані Р. Климкевичем при виданні першого гераль-
дичного термінологічного словника в 1965–1967 рр. Це стало першим 
кроком у створенні вітчизняної термінологічної бази, якої фактично  
не існувало.

Багато цікавих думок М. Битинський у листах до Р. Климкевича 
виклав стосовно кубанської символіки. Дослідник зазначив, що ку-
банські герби продовжують традиції українсько-козацької геральдики 
та сфрагістики. З огляду на збереження необхідних речових та доку-
ментальних пам’яток кубанської геральдики спогади М. Битинського 
мають вагоме значення і нині.

Інтерес Р. Климкевича викликала також міська геральдика Бу-
ковини, зокрема, сильний вплив німецько-австрійської геральдики, 
що проявився у частому використанні срібного щитового поля в місь-
ких гербах. Дослідник звернувся за порадами до М. Битинського, який 
виділив низку дискусійних та суперечливих моментів.

Вважаємо, що більшість напрацьованих рекомендацій засвідчили 
глибокий та виважений підхід М. Битинського до українського гербо-
творення.
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Лист 18 червня 1965 року
«1. Ви знаєте, що герб. опис мусить бути найвищою мірою лако-

нічний. Треба намагатись уникати зайвих слів і виразів. Тому ваші 
скорочені вирази, як-от «в блакиті», «в сріблі», без згадки про «поле 
щита» дуже влучні. Але ось в дечому і Ви ще припускаєтесь зайвих 
слів — прикл. в описі стріл додаєте зайві слова про їхнє положення 
в просторі щита — «звернені вістрям вгору» (чи вниз). Треба простіше: 
«стріли вістрям вгору» (чи вниз). Терміни «звернені», «відвернені», «пе-
ревернені» мають інше точне означення.

2. Відносно терміна «завершений». У Вас в описі герба Апостоль-
ської Екзархії неправильно вжито той термін щодо фігури тризуба. 
Тризуб не може бути завершений хрестиком, бо тим він позбавляється 
гостроти середнього зуба, т.т. перестає бути тризубом (хоч сама на-
зва фігури штучна в застосуванні до Володимирового знаку, умовна). 
Геральдична фігура логічно може бути завершена лише структураль-
но, т.т. мати певного вигляду верх — гострий, тупий, скісний, заокру-
глений і т. д. А якщо сполучаються дві самостійні, окремі фігури, так 
що одна з них наверху, тоді вживається термін «увінчаний». Отже, 
тризуб — увінчаний хрестом, а не завершений, бо це геральдичним 
способом сполучені дві окремі фігури. Дещо можна дискутувати і 
щодо означення барви «багор», бо властиво багор є темно-червона 
(кров’яна) і не відбиває відтінку геральдично пурпурної (у нас мали-
нової, похідної), в Англії й Росії — фіялкової, бузкової чи лілової. Та це 
вже не так важливо. Бо назва цієї барви — умовна».

Лист 14 липня 1965 року
«Це стосується головно геральдичних відмін у тотожних міських 

гербах, які, безперечно, слід зазначати, а систему тих відмін необхід-
но щойно випрацювати. І це, очевидно, справді доведеться нам спіль-
но виконати. Поки що скажу лише, що, на мою думку, не треба буде 
так стисло притримуватися в міських гербах системи родових відмін, 
бо, по суті, ті герби розрізнюються між собою увінчанням. Родові від-
міни «brisuri» мають значення лише для різних ліній основного роду, 
а для гербів міських — це без значення».
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Лист 27 серпня 1965 року
«1. Про геральдичні відміни територіальних гербів — земських і 

міських. Це питання справді складне і вимагає уважного і докладного 
обміркування. Найперше геральдична відміна територіальних гербів як 
певних індивідуальних знаків дійсно конче потрібна. Ви слушно наміти-
ли і певні шляхи творення тих відмін способом зміни барв щита і фігур, 
а також додаткових знаків чи то родових «брісурі» чи специфічних. Деякі 
національні геральдики мають специфічні точні відміни родові (brіsuri), 
як прикл. — французька має спеціальні знаки для інфантів (королевичів) 
у вигляді стилізованого «лицарського ковніра» та французьких дофінів. 
Другий французький родовий знак молодшої лінії є «пруг», що пере-
тинає щит з фігурами, або нецілий «пружок» між фігурами (може бути 
в правому і лівому напрямі). У німців brisuri переважно відзначаються 
змінами нашоломників. Особливо багаті родові відзнаки в англійській 
геральдиці: там тих знаків лише першого ряду ступенів є десять, а далі 
для другого і третього рядів вони комбінуються наростанням.

2. Додаткові відміни завжди означають молодшу лінію чи молод-

ший ступінь геральдичного знаку. Отож і в територіальних гербах всі 
відміни і зміни в кольорах та в додатках належать молодшим гербам. 
У нас до родових гербів француз., німецької та англ. не вживається, 
а тому не можна застосовувати і до територіальних. До тих відмін на-
лежить, безперечно, «бордура» (латинс. — limbus, по-українськи — «об-
лямівка», «окрай» (1/4 чи 1/5 ширини)). Це, думаю, дуже вигідно якраз 
уживати як знак ступневої відміни в деяких земських і міських гер-
бах. Вибачте, що при цьому згадаю дві ваші засадничі помилки щодо 
характеру гербової, власне щитової, облямівки (чи окраю, якщо він 
широкий на 1/5). Перша — облямівка, як і кожна геральдична фігура, 
може бути всіх кольорів, а не конче в’язаних — метальова на метальо-
вий щит і тинктурна на тинктурний щит. Тут немає окремого прави-
ла. Друге — застосування облямівки зовсім не є «поліпшенням» герба, 
а тільки «розширенням» у загальній структуральній системі гербових 
знаків. Ось для прикладу подаю нарис цієї класичної системи. Загальна 
назва — «Зміна гербового знаку», вона має такі категорії:

І. Зміна герба — це: а) поширення чи звуження площі щита струк-
турально (розколення, поділ, скоси, розчетвертування і т. д. голова 
щита, груди, п’ята); б) зміна барв щита і фігур.
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ІІ. Розширення чи звуження (наростання чи ущерблення) герба: 
1) структуральна зміна фігур, добавляння чи урізування частин, прикл. 
рамен до хреста; 2) увінчування фігур хрестом, коронами, квітами, зо-
рями і т. д. (сюди належить й увінчання нашого тризуба хрестом, бо це 
сполука двох відмінних гербових фігур).

ІІІ. Поширення герба: 1) збільшення в полі щита тих самих фігур; 
2) додавання окремо нових фігур.

ІV. Поліпшення герба, яке стосується лише зміни гідностевих сту-
пенів герба і виявляється в різних додатках до увінчування чи властиво 
до оточення щита. А це є: 1) коронування щита; 2) додаток шолома 
щита (різних якостей); 3) нашоломник; 4) щитодержці; 5) лицарська 
покривка (намет); 6) мантія; 7) девіз; 8) підклад щита — мечі, булави 
(хрести і посохи в духовних).

Я певний, що все це Вам добре відомо, але я прошу Вас звернути 
увагу на термінологію, коли писатимете теоретичні положення укра-
їнської геральдики, бо ми не можемо відходити від класичних зразків. 
Про ці головні засади необхідно буде Вам згадати і в передмові до сво-
го «Гербовника міст України». Деякі дотичні зміни в територіяльних 
гербах, звичайно, мають інший характер — вежаті корони (трьохвежа-
та, п’яти-, двоповерхова і т. д.), — і за цю систему теж варто зазначити 
в передмові.

Хоч Ви пишете, що ігноруєте увінчання міських гербів, бо це ніби 
діло майбутнього, однак (хоча Ваша думка правильна) треба буде таки 
згадати в передмові і про систему гідностевих відзнак територіаль-
них відповідно до їх градації. Матимете справу з гербами міст (може 
містечок), повітів, областей (країв, земель?), столиць, значить, треба 
буде бодай приблизно згадати про можливі геральдичні відміни. Ро-
дові відміни і гідностеві («поліпшення») для територіальних справді 
не на місці. Поділяю Ваші турботи щодо тих гербів, яких Вам бракує, 
як прикл. Батурина і Полтави, властиво козацького полтавського пол-
ку, бо певно цей герб за козаччини мала і Полтава. А щодо Батурина, 
то його герб, на мою думку, не міг бути мазепинським, бо і Мазепа 
мав не власний герб, а герб кн. Курцевича (герб «Korcz»), лише змі-
нений і блакитне поле замість червонного. Щодо гербів Закарпаття, 
то в свойому гербі Соборному я не ужив гербів жуп (яких багато), 
а для зручності лише герби земель, які називають столиці. Зрештою, 
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той герб — лише проект, зразок, який, безперечно, буде змінений 
в майбутньому».

Лист 2 листопада 1965 року
«Ви просили висловити власну думку стосовно геральдичних 

термінів щита та його видозмін. Конкретно, як було б найправильні-
ше — «розділений» чи «переділений». По правді, тонкощі тих виразів 
досить невловимі. Мені здається, що граматично треба триматися пре-
фікса роз-, ми засвоїли термін «розсічений», «розколений» — щит, по-
ділений прямовисно, так само можемо прийняти і термін «розділений», 
т.т. поземо поділений, бо це є загальне означення для нецілих щитів. 
«Поділений», як і «посічений», «поколений», означає роздроблення 
щита на більшу кількість його частин, неозначену конкретно. Термін 
«переділений» теж ніби не підходить, бо означує повторність дії. Ніби 
спочатку був розділений, а пізніше — переділений, т.т. ще раз розді-
лений інакшим способом. Думаю, що найліпше таки вживати термін 
«розділений»».

Лист 22 листопада 1965 року
«Щодо моєї статті «Козачьи гербы», то була розвідка про герби 

всіх 13-х козацьких військ (7 європейських і 6 сибірських), що були 
в складі Російської імперії до опанування Росії більшовиками, які 
ті війська скасували. В часі боротьби з росіянами два козацькі євро-
пейські війська усамостійнилися і створили власні державні органі-
зації — Всевелике Військо Донське і Військо Кубанське. На еміграції 
в Чехії російські колишні козаки із козацьких областей Вільного Ко-
зацтва — Союз козацьких земель, як державну федерацію в складі ко-
зацьких військ — Донського, Кубанського, Терського, Оренбурзького, 
Уральського, Астраханського й додатково — Калмицького, виділеного 
окремо із козацтва Донського. Тоді постали у Вільного Козацтва пи-
тання оформлення своїх гербів — загального вільнокозацького й зем-
ських (обласних) складових козацьких гербів. З цією метою звернулися 
особисто до мене, бо серед самих козаків геральдиста не знайшлося. 
Я простудіював історію козацьких обласних гербів колиш. Російської 
імперії, наслідком чого з’явилася моя розвідка. Опрацював я всі 7 гербів 
В. К., чотири герби була можливість залишити уживаними в старому 
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вигляді, а то герби — терський (трохи змінений), уральський, орен-
бурзький, астраханський; натомість для Донського козацтва прийнято 
старий історичний герб (золотий олень у скоку), а для Кубані й Калми-
ків треба було створити нові герби на засадах їхніх історичних традицій. 
Для Кубані взято за гербову фігуру золоту «вишку» — сторожову степо-
ву вежу з нагрудним срібним щитом на ній і нащитною фігурою в ньо-
му «козак з корогвою і мушкетом на острові» із давньої печаті кубан-
ської; для калмицького герба взято фігуру на блакитному полі срібного 

кречета на льоту ліворуч (віддає глядачеві праве крило. Як зазначува-
ли калмики, цей кречет у графічному виображенні представляє тамгу 
Чингіс-хана, як скісний хрест (див. енциклопедію Брокгауза)). Кольори 
для щита — блакитне поле з золотим лемом взято з «дев’ятиязикового» 
прапора калмиків, одного з основних племен імперії Чингіс-хана. Так 
той прапор й описав Котвіч, наскільки пам’ятаю. Самого опису того 
прапора, як рівно і бібліографічного джерела, зараз не маю, бо всі свої 
записки, виписки і книги залишив з необхідності в Празі, де вони, оче-
видно, і пропали. На козацькі прапори, мабуть, взято кольори з їхніх 
гербів — терський синій (це давній їхній колір, переважний в уніформі), 
уральський — біло-зелений, оренбурзький — жовто-червоний, астра-
ханський — жовто-синій, калмицький — біло-блакитний, облямований 
жовто, донський — червоно-синьо-жовтий (по 1/3 висоти полотнища), 
кубанський — синьо-малиново-зелений (1/4+1/2+1/4 по поперечно-
му полотнищу). Кольори в цих гербах означають символічно народи, 
які заселяють ті області: синій — росіяни, малиновий — запорозькі ко-
зацькі (нащадки), жовтий — калмики (монголи), зелений — мусульма-
ни, горці Кавказу. Так само створено було й окремий спільний герб 
для державної козацької федерації Вільного Козацтва, який назвали 
Казакією. Герб Казакії такий: на блакитному полі золота отаманська 
булава на двох схрещених золото-малиновому і золото-червоному 
бунчуках — запорозькому і донському — зв’язаних з булавою срібним 
ретязем. Прапор Казакії теж утворено за кольорами герба: блакитно-
малиново-жовтий.

Про «Альбом гербів земель і міст Галичини» (13 таблиць): щодо 
герба Белза, то в альбомі я вмістив його таким, яким узяв з австрій-
ського державного гербовника, — на червоному щиті срібний гриф 
у чорному озброєнні, на відміну від такого ж земського герба, де гриф 
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у золотому озброєнні. Про давній герб — гармаш на башті — та про цар-
ський — вежата міська брама — я нічого не знаю.

Відповідаю на питання, що представляє в моєму великому держ. 
гербі козак, як герб Гетьманщини — чи колишній герб Чернігів-
ський, чи Полтавський, чи обидва разом. Відповідаю таке: той герб 
не представляє ні Чернігівську, ні Полтавську губернію, ані обидві 
разом, бо ті землі мали свої давні історичні герби, як знаєте — чор-
ний одноголовий орел, та, можливо, для Полтавщини — герб Сівер-
ський — мурована стіна. При синтезі обидва герби були сполучені. 
Козак же з мушкетом представляє просто всю територію Гетьманщи-
ни — вказані землі разом з Запоріжжям. В моєму великому гербі той ко-
зак презентує взагалі Лівобережжя, як архистратиг Михаїл представляє 
Правобережжя. Полтавську землю козак ніяк не може репрезентувати, 
бо це є специфічний знак Запоріжжя (Низове козацтво) і цілої геть-
манщини — Війська Запорозького. Між іншим, гербом Кубані в моє-
му великому державнособорному гербі є сфрагістичний герб Чорно-
морського Козацького Війська — козак з корогвою, а Вільне Козацтво 
взяло собі за головну фігуру «степову вишку». Справжній герб Кубані 
(за моїм проектом серед козацьких обласних гербів) мав би поділятися 
на 5 піль з локальними гербами округ — Краснодарської, Таманської, 
Бейсугської, Єйської, Григор’ївської (горці).

Щодо прапору Казакії. Нестійкість порядку барв у вживанні цьо-
го прапора походить від неуміння маневрувати кольорами в ньому 
при поземому і доземому положенні прапора. Тому виходить, що 1-й 
порядок — синій, малиновий, жовтий, а 2-й порядок — навпаки. В ко-
зацьких гербах і прапорах барви — блакитна і синя не утотожнюються».

Лист 29 січня 1966 року
«Щодо коронування гербових звірів, то поділяю загальний погляд 

німецької геральдики щодо червоної барви, однак я бачив в інших гер-
бах і блакитні корони. Думаю, що це є справа умовна, не обмежена ге-
ральдичною логікою чи доцільністю, бо вінки, прикл. в такому випад-
ку є завжди зелені — за їх природністю, а корони — річ не натуральна. 
На тинктурному полі вінки є в метальових барвах. Те саме, звичайно, 
і з коронами, їхні кольори найчастіше прирівнюються до «озброєння» 
тварин».
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Лист 23 лютого 1966 року
«Не зовсім зрозумілий мені один Ваш термін: що Ви розумієте під 

словом «лицарська перев’язка». Якщо під цим маєте на увазі увінчання 

шолома (завершення замість корони), то це, вибачте, буде не перев’язка 
(бо нічого не перев’язує), а т.зв. скрут, або сплет, бо структурно яв-
ляє собою скручені продовгасті смуги якоїсь матерії в барвах герба. 
Це справді трапляється на старовинних гербах на завершенні шоло-
мів. Скрут мав звичайну технічну ціль прикрити сполуку клейнота на-
шоломника з шоломом. Потім цю роль перейняли корони. Ті скрути, 
можливо, ліпше називати «обв’язками», чи ще краще навіть — «скру-
ченими обв’язками». Вони часто вживалися в англійській геральдиці, 
при чому не тільки увінчували шоломи, а уміщувалися і над шоломом 
(як і корони та нашоломники) згідно з англійським звиком. Уживалися 
ті скручені обв’язки і в давній німецькій геральдиці і навіть заступали 
собою корони; з них так само, як і з шляхетських корон, виростали на-
шоломники. Однак менше з тим. Я хотів передовсім вияснити той Ваш 
термін «перев’язка» і дізнатися, що Ви під ним розумієте і чи власне 
правильно я Вас зрозумів щодо цього геральдичного предмета».

Лист 2 березня 1966 року
«Тепер в коротці відповім на інші Ваші запити. Щодо тризуба 

на жовто-блакитному прапорі, то я особисто чув від проф. Антоновича, 
який був морським міністром якраз тоді, як ухвалили чорноморської 
воєнної фльоти прапор. Він говорив, що тризуб уміщували на нижній 
блакитній смузі (краще в подібному випадку роблять поляки, вміщую-
чи білого орла на червоному щитку в верхній білій смузі).

Щодо герба Кубані. Справді, я пригадую, що інж. Білий, голова 
Вільного Козацтва в Празі, говорив, що прапор Кубані, як і Донщини, 
встановлений дійсно в 1918 році при оголошенні самостійності. Він 
же і пояснив мені символіку кольорів кубанського прапора, які й були 
введені в пізніший герб, який, до речі, я оформив. Горішня смуга була 
первісно правдоподібно синя, бо цей колір козаки — донці, кубанці і 
терці — вважали за свій власний, козачий. Щойно приблизно в 1931 р., 
коли Вільне Козацтво заводило в себе обласні герби, деякі прийняли 
колишні російські, а деякі створили нові, тоді прийнято блакить за-
мість сині, очевидно, взоруючись взагалі на східну геральдику. Лише 
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терські козаки затримали синю барву в прапорі й у гербі, якою заміни-
ли чорний царський щит. Також донці до свого нового герба — золотий 
олень — взяли блакитний щит замість синього. Так і в прапорі.

Щодо герба Запорозького Війська — козак з рушницею, повторе-
ного в гербі Слобожанщини та в гербі донців, мені здається, що Міллер 
в Енциклопедії щось трохи наплутав. Особливо щодо нібито тотожнос-
ті чи подібності гербів запороз. і донського. Справді в тих двох гербах 
старих було виображення постаті козака з рушницею, але у дуже від-
мінному положенні — в донському гербі (вірніше печатці) козак си-
дить на бочці (ніби з порохом, як трактує історик Дона Броневський) і 
над головою тримає в правиці рушницю. Це герб ніби дійсно з XVІI ст. 
за царя Петра. Чи є тут наслідування запорозького герба, трудно ска-
зати. Треба при тому пам’ятати, що первісний герб Запоріжжя мав по-
стать козака без рушниці, лише з шаблею. Пізніше донці змінили свій 
герб: замість козака взяли оленя, пробитого стрілою. Аналогічна фігура 
зустрічається і в одній запорозькій паланці. Щодо фігури козака в гербі 
Слобожанщини, нічого не знаю. Там давнім гербом був кінь.

Вибачте, що скажу Вам цілком одверто свій сумнів щодо правиль-
ності Ваших тверджень відносно двохголового орла, як знаку Давньої 
Русі чи хоч би якихось гербів Романа Мстиславовича або Данила Рома-
новича. Ніяких матеріалів ніде про те я не знаходив. Та зрештою XII–
XIIІ ст. були молоді часи щойно творення гербів властивих з тварин-
ними фігурами в Європі. Геральдичні розміркування Смаль-Стоцького 
вважаю за нереальні, бездоказові здогади, гіпотези. Це мало бути темою 
і проблемою окремих докладних і точних студій на основі документаль-
них матеріалів, а не на здогадах і припущеннях. Я признаюся, такої на-
уки та таких доказів не визнаю за міродайні, які базуються лише на ана-
логіях, припущеннях та свавільних з них виводів. Лише документальні й 
речові факти, головно геральдичні пам’ятки — грамоти, печатки, герби 
тощо є для мене доказовими матеріалами, на які можна спертись. Щоб 
знак двоголового орла творився під чужими впливами — головно візан-
тійськими чи німецькими, не вірю. Аналогія з гербами Сербії та Алба-
нії в нас неможлива, бо в нас по-перше таких глибоких візантійських 
впливів поза церковщиною не було, крім того, ми від початку мали 
свою окрему знакову систему карбово-рунічного походження, скорше 
подібну до східних тамгів і шлезьких родовозмінних рунічних знаків, 
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які взагалі лягли в основу нашої національної геральдики. Може, якраз 
тут є щось трохи німецького аналогічного (рунічного змінного), що ді-
йшло і до нас через Шлеськ, як і в поляків. А дальші суто європей-
ські знакові властиво геральдичні впливи з’явилися в нас пізніше, як і 
в Польщі, і в Московщині, і в Росії».

Лист 11 жовтня 1966 року
«1. «Лицарська стрічка» — це, безперечно, умовна назва «Рід та 

знамено» звичайної стрічки з девізом під гербовим щитом у «Пра-
вильнику». Термін «лицарський» — стрічка, шолом, покривка — вжито 
для відміни воєнного знамена основоположників ознаменованих родів 
(військових) від інших ознаменованих родів невійськових, які, однак, 
участь у визвольній боротьбі брали і мають право на шолом й інше ото-
чення щита: шолом срібний (не золотий). Ось у такому аспекті озна-
чено в «Правильнику» й девізову стрічку під щитом як «лицарську». 
В європейській геральдиці часто вживається рівнобіжно з тотожнім 
значенням лицарський і шляхетський (на відміну від інших станів — мі-
щанський (міський), духовний, купецький).

2. Під терміном «лицарська покривка» справді треба розуміти 
«гербові покрівці» (латин. Prisca tegumenta, франц. — convertures, ні-
мец. — Helundecre) — це верх покривки і підбитня нижня частина. Як 
Вам відомо, вищі гідностеві відзнаки понад покривці є княжа мантія чи 
намет королівський. Але ці речі мають верх і виворот (горностай).

3. Гідностеві відміни корон. В українській геральдиці я не знаю 
відмін у відображенні корон великокняжої і княжої. Однак за змістом 
влади великокняжої — королівської, Великокнязівства Русі, і звичай-
ної — князівства удільного, такі відміни мали б бути всупереч гераль-
диці польсько-литовській. Нам треба, очевидно, засвоїти якийсь прин-
цип загальноєвропейський».

Лист 19 листопада 1968 року
«Отже, щодо виправлення герба м. Черновець, як подається він 

в останній гербографії, то моя така думка:
1. Безперечно, оскільки той герб зараз носить на собі відзнаки чу-

жої, румунської геральдики, т.т. молдавську турячу голову (очевидно, 
золоту?), то герб в даному разі справді треба виправити. Бо в тій формі, 
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як він подається зараз, він все ж залишається чужим гербом. Російська 
геральдика, включаючи цей молдавський герб у свою власну систему 
для земського герба Бессарабії, залишила в основі турячу голову як ди-
настичний знак колишніх господарів Молдавії й Валахії, з якими Росія 
і безпосередньо, і особливо через Україну, була тісно зв’язана. Значить, 
підкреслювався наглядно принцип історичний та релігійний (право-
славіє). Але все ж таки, перейнявши чужий державний знак, надалося 
йому новий геральдичний вигляд: змінено гербові барви; голова тура 
вміщена в балкитне поле щита, золота з червоними рогами, а сам щит 
обрамлено золото-червоною лиштвою із перемінених квадратиків; го-
лові тура віднято кільце з носа, так що ця голова перемінилася на би-
чачу. Отже, пороблено досить значних змін, а все ж заховано суттєвий 
дух певної історичної геральдичної традиції.

Щось подібного можна було б зробити і при зміні черновецького 
герба. Найперше можна перемінити барви: вмістити голову тура в зо-
лоте тло, якщо дати голову чорну; або вмістити турячу голову над ар-
кою, бо в суті те, що Ви називаєте «відкритими воротами», є арка (лук). 
Ворота відкриті чи закриті завжди мають двері (можна ще в проріз арки 
дати навіть старий земський буковинський герб з турячою головою 
на щиті). Зрештою, ще можна на загальний земський герб Чернівців 
дати щитові «голову», а на ній в тому чи іншому вигляді і в барвах туря-
чу голову. Ось це були б ті основні технічні можливості для зміни герба 
при заховуванні молдавської традиції. При такій комбінації, звичайно, 
арка була б незаповнена, т.т. «відкрита», у противенстві до арки «за-
критої» чимсь — «сліпої».

2. При зміні гербів крім традицій династичних іноді беруться 
ще на увагу і принципи земсько-державницькі, особливо, коли бажають 
наголосити на давніх історичних гідностевих ознаках країни — колиш-
ню приналежність її до старовинних високотитулованих державних 
формацій — Римської чи Візантійської імперій, славнозвісних серед-
ньовічних королівств і т. п. (прикладом, російська геральдика для зем-
ського герба Таврії залишила візантійського орла, а в голові його щита 
тамгу татарського ханства). Так само Російська і Австрійська держави 
прийняли на свої найвищі атрибути давні державні знаки — Візантій-
ської імперії та Римського цісарства — двоголові орли. Словом, помі-
чається постійний тяг в історичній геральдиці земській, чи державні 
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герби нав’язували на найдавнішу, дійсну чи уявну, якусь близькість 
до великих і славних суверенних країв. Отож і герби Буковини можна 
підтягати під цей принцип при наявності більш-менш виразної істо-
ричної традиції.

Конкретно можна б використати таке: оскільки в давньому іс-
торичному часі Буковина як окремий коронний край користувалася 
герцогським титулом, то далось би уживати на її гербах гідностевого 
символу її давнього титулу — герцогства, т.т. герцогської корони.

Таку корону можна б уміщувати замість династичного модавсько-
господарського тура на всіх тих місцях, де геральдично і голова тура 
мала можливість пишатися в прорізі арки, над аркою і в голові щита, 
при належній зміні барв. Корона, звичайно, золота з малиновою (ба-
гровою) підшивкою і з долішнім підбиттям добре може вміщуватись 
на блакитному, зеленому, чорному тлі.

3. Подібно можна уживати для зміни герба Буковини і замість 
румунського тура давнього австрійського державного двоголового 
орла — знаку Римського цісарства. Але австрійського орла не можна 
приймати без необхідних змін; орел має бути позбавлений усіх доте-
перішніх атрибутів — меча, скіпетра, нагрудного династичного щитка, 
ланцюга з орденом «Золотого Руна», найголовніше — увінчання цісар-
ською короною, словом, усіма державними атрибутами недавньої Ав-
стрійської держави. Мав би залишитися самотній орел у такому первіс-
ному вигляді, як відображався він у характері Священного Римського 
цісарства.

Цісарський орел є двоголовий чорний на золотому щиті, і в такому 
вигляді може бути прийнятий і на щити Буковини. Уміщувати його 
можна і на власному золотому щиті в прорізі арки на гербі Чернівців, і 
в голові щита міського герба, і навіть без ніякого щита над аркою. Не-
обхідно зняти з орла увінчання цісарською короною, найважливішою 
відзнакою австрійської державності, слідів, як в новому державному 
статусі земських гербів Буковини, не повинно бути (а давній римський 
орел все-таки є якимсь історичним натяком на певний зв’язок Букови-
ни з давнім античним світом).

4. Для зміни черновецького герба можна також ужити дещо з еле-
ментів династичного австрійського герба, властиво родового знаку 
його габсбурзьких володарів. Проте цілого того складного знаку, як 
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він представлений на нагрудному щитку австрійської недавньої дер-
жави, уживати незручно, бо в складі того герба є земський знак самої 
Австрії — у червоному щиті срібний пояс, який і тепер ще є гербом 
державним нової Австрійської Республіки в нагрудному щиті чорного 
одноголового орла. Значить, із династичного герба Габсбургів мож-
на для Буковини взяти тільки родові знаки Габсбургів і Лотарингів. 
Тоді той герб виглядав би так: розколений щит, в правій половині зо-
лотій — червоний лев; в лівій золотій половині — праворуч — скісна 
перев’язь червона, обтяжена трьома срібними орликами. Такий загаль-
ний розколений щиток можна вмістити в прорізі арки і навіть над ар-
кою (за потреби)».
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(Київ)

княжі знаки на печатках киїВської русі

Княжі знаки Рюриковичів неодноразово ставали об’єктом науко-
вого дослідження. Інтерес до них, на відміну від багатьох інших загадок 
вітчизняної історії, ніколи не спадав. За два сторіччя студії щодо цього 
питання розійшлись двома різними шляхами. В одних шукали виключ-
но пояснення значення (розшифровки) тризуба Володимира Святого. 
З цих студій утворилась «романтична школа», колективний розум якої 
прагнув перенести особистий знак хрестителя Русі у сферу надприрод-
ного та космогонії. В інших здійснено ретельний аналіз знакової систе-
ми та створено ґрунтовні методологічні підходи. Як наслідок виникла 
ледь не наука про княжі знаки, а насправді ж схоластична школа.

Мета цієї розвідки — викласти деякі роздуми про княжі знаки Рю-
риковичів у цілому та на вислих печатках зокрема. Одним із завдань, 
поставлених наскрізно у роботі, — дослідити еволюцію та спадкування 
знаку. Про виникнення сфрагістичного типу з княжим знаком ми пи-
сали раніше й не будемо зупинятись на цьому явищі 1.

Світ середньовічної людини був наповнений неймовірною кількіс-
тю предметів, про які вона навіть не вважала за потрібне розповідати. 
Багато з них залишилися в обігу і до цього часу, але поступово змінили 
або своє призначення, або ж цінність. Саме такі «повсякденні джерела» 
інформації стають об’єктом дослідження і, відповідно, методології, ви-
ходячи виключно з розуміння науковця свого часу. Подібна ситуація 

1 Див. статтю: Алфьоров О. Молівдовули київських князів другої половини ХІ — 
кінця ХІІ століття (за матеріалами сфрагістичної колекції О. Шереметьєва) // Сфра-
гістичний щорічник. — Вип. ІІ. — К., 2012. — С. 16–40.

образ на княжих печатках



олекСандр алфьороВ · Княжі знаки на печатках Київської Русі 103

склалась із дослідженням протогеральдики Рюриковичів. Княжі знаки 
правлячої династії можна знайти у писемних джерелах («Повість вре-
менних літ», «Руська правда»), їх зображення присутні у великій кіль-
кості на денцях кераміки, на плінфі, меншою мірою на буллах, митних 
пломбах, прикладних печатках, монетах, предметах побуту, прикрасах, 
символах влади, на зброї та військовому спорядженні, графіті та фрес-
ках і навіть на одному з межових каменів. Серед усієї кількості знаків 
історики впевнено можуть стверджувати про приналежність до певного 
з князів лише щодо трьох — Володимира Святого, Святополка Воло-
димировича (Ярополковича) та Ярослава Володимировича, це нам ві-
домо з їх монет. У вирішенні наступних побудов «генеалогічних схем» 
княжого «пятна» задіюють всі можливі інші знаки з різних предметів, 
нанесені в різний час, з дотриманням найрізноманітніших мотивацій 
і водночас жорстких правил. Однак схема загального зведення знаків 
і їхньої атрибуції матиме вразливі місця, якщо не враховувати засад 
функціонування цих знаків та матеріалу, на якому їх відтворено, а та-
кож часу їх вживання.

У системі матеріальної культури людства, коли кожний археологіч-
ний предмет має приналежність до певної процедури, розпізнати його 
першорядні та другорядні ознаки інколи вкрай важко. Особливо коли 
ми не можемо пояснити його поетапного застосування. Наприклад, 
срібний перстень з княжим знаком — це прикраса чи символ влади? 
У разі, коли це прикраса, чому на ній зображено знак князя? Водночас 
на прикрасах-підвісках лівських жінок ХІІ ст. зображені княжі знаки 
Х–ХІ ст. Тож чи може на персні бути зображено знак померлого князя? 
Чи може, це просто подібний до знамена володаря символ, на кшталт 
тих, якими були переповнені українські ринки 90-х рр., коли з’явились 
найрізноманітніші підробки «abibas» чи «reabook»? У разі, якщо такий 
срібний перстень позначав символ влади, то золотий із княжим зна-
ком, згідно зі статусом, мав належати самому князеві, а, відповідно, 
бронзовий — слузі нижчого рівня? Такі роздуми змушують науковця 
завжди бути обережнішим із висновками й намагатись уникати пря-
мих відповідей на питання, які можна досліджувати роками. Водночас 
із таких напіввисновків інколи утворюються цілі теорії, а деякі з них 
навіть перетворюються на державницькі міфи. Зауважимо, що тео-
рія — це узагальнення фактів, але чи кожен із цих фактів є фактом, 
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якщо в історичній науці не раз панують напіввисновки 2? Інтерпре-
тувати будь-яке джерело завжди важко. Особливо, коли джерело має 
обмежену інформативність не лише в обсязі, а й у своїй звичайності, 
нормативності для сучасників, що не викликало з їхнього боку додат-
кових реакцій і розлогого коментування.

Знаки Рюриковичів є графічною системою роду, якою позначали 
майно. З писемних джерел до нас дійшло два варіанти назви княжого 
знаку: «пятно» та «знамено». Сфрагістика нам дає і третій термін — «пе-
чать». Термін «пятно» тотожний слову «клеймо» і використовувався 
для опису способу проставляння знаку — випалювання залізом на шкі-
рі тварини або іншому матеріалі. Слово «знамено» дізнаємось із літо-
писного сюжету про адміністративні реформи княгині Ольги — ство-
рення погостів і водночас маркування нею княжих володінь своїм 
«знаменом». Чи дійсно усна традиція мала стійкість саме щодо цього 
сюжету, чи літописець бачив ті дерев’яні стовпи із знаками Ольги та її 
іменем? А може, він пов’язав відому йому практику з історією про по-
чаток роботи державного апарату? Усі ці версії зводяться до спільного 
знаменника — князівські слуги наносили знамена на кордони володінь. 
Традиція позначати власність добре відома українцям навіть у ХХ ст., 
коли зеленкою наносили «домові знаки» на курей, а на вуликах вирізали 
родові емблеми. Між середньовіччям та новітньою добою система зна-
ків використовувалась постійно, особливо коли питання стосувалось 
земельних володінь. Слово «границя» є похідним від «грань» — плас-
кого вертикального зрізу на стовбурі дерева, напрямок якого позначав 
проходження подальшої межі і на який наносились знаки власників. 
Слово «знамено», зафіксоване у «Повісті временних літ», є похідним 
від слова «знак». Останнє має індоєвропейське походження від слова 
sekw — «вказівка» (пор.: латинське signum, англійське sign чи німецьке 
Zeichen). В усіх випадках слово можна трактувати як позначку аутен-
тифікації.

Не зовсім однозначною є згадка терміна «пятно» на межовому ка-
мені Ростислава другої половини ХІІ ст. 3 Хоча прямим поясненням 

2 Мелков Ю. Факт в постнеклассической науке. — К., 2004. — С. 32–34.
3 Михеев С. К проблеме атрибуции знаков Рюриковичей // Древняя Русь: 

Вопросы медиевистики. — № 4 (58). — 2014. — С. 48–49.
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цьому може стати означення у ХІІ ст. словом «знамено» саме прапора 
(«знамені») і перехід юридичного означення «пятно» «Руської прав-
ди» з категорії «клейма» як позначки власності загалом. Перенесення 
терміна «знамено» на прапор у такому разі передбачало і його наяв-
ність на полотнищі. Прапори русів суттєво відрізнялись одне від од-
ного. Оспівані червоні стяги, очевидно, були спільні для всієї Русі. 
Сфрагістичні пам’ятки подають зображення руських прапорів. Так, 
з кількох штемпелів печатки князя Мстислава Мстиславича дізна-
ємось, що полотнище зображеного на ній прапора незмінно склада-
ється з двох рівних смуг 4. Відбитий у супротивника прапор Монома-
ховичі використали для військових хитрощів, щоб отримати перемогу 
над Ольговичами. Їхні когорти було розгромлено саме через те, що во-
рог несподівано наблизились до них під їхнім же прапором 5. Один із 
можливих знаків на знамені нам подає Радзивілівський літопис. Міні-
атюрист ілюстрував поразку Мстислава Ростиславича, позначаючи її 
захопленням його прапора супротивником. На червоному полотнищі 
класична візантійська монограма «Феодорос» (хрестильне ім’я князя) 6. 
Щоправда, про те, що Мстислав у хрещенні був Феодором ані у літо-
писі (пізнього походження, з ілюмінаціями, як вважають, ХІІІ ст.), 
ані в інших джерелах не зазначено. Календарне ім’я князя реконстру-
йоване на основі сфрагістичного матеріалу В. Л. Яніним наприкінці  
60-х рр. ХХ ст. 7

Третій термін, що позначав княжий знак, — «печать» — сприйма-
ється сучасником, як предмет, яким ставлять відбиток. У контексті 
руської сфрагістики термін аксіоматично проектувався на візантій-
ський молівдовул. Кілька століть руські булли традиційно назива-
ють «вислими», або «привісними», печатками, за методом кріплення. 
Нещодавно у науковий обіг було впроваджено кілька ранніх «вислих 

4 Алфёров А. «Язык стяг — дружину водит» // Волонтер. — 2012. — № 11 (48). — 
С. 34–37.

5 Рабинович М. Древнерусские знамена (X–XV вв.) по изображениям на миниа-
тюрах // Новое в археологии. — М., 1972. — С. 179–180.

6 Радзивилловская летопись. Текст. Исследование. Описание миниатюр. — 
Т. ІІ. — СПб — М., 1994. — Л. 223v.

7 Янин В. Актовые печати древней Руси X–XV вв. — Т. I. — М., 1970. — С. 103.
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печаток» із написом «печать» 8. Слово «печать» на молівдовулі було 
певною калькою вживання грецького слова «сфрагіс», що доволі часто 
з’являлось на візантійських буллах. Проте етимологія слова «печать» 
підказує шукати значення у дієслові «печ», коріння якого сягає давніх 
слов’янських мов і яке означало горіння, випікання, приготування їжі 
на вогні. Тож слово «печать» мало б позначати не предмет, на якому 
нанесено інформацію, а саме знак, який випікався, тобто ставився 
гарячим. А таким знаком є клеймо, чи, як зазначалось вище, — літо-
писне «пятно». Проте у ХІ — ХІІ ст. вже існує чітке розмежування слів 
«пятно» та «печать». Першим позначали клеймування, друге знаходи-
мо на руських молівдовулах у нашому, сучасному розумінні як відби-
ток. Слово «печать» використовувалось і надалі на матрицях-толоках 
в Русі та молівдовулах відокремлених північних земель 9. Втім, це сло-
во застосовують у XIV–XV ст. на своїх монетах литовсько-руські князі 
та на емісіях північно-східних земель 10. Цей факт схиляє до пояснення 
слова «печать» не як відтиску, а саме як «знаку», незалежно від матері-
алу, на якому його відбивали — на молівдовулі чи монеті.

Цьому, щоправда, суперечить зміст написів на срібних персневих 
печатках XIV ст., які мають у центрі зображення галки — гласного герба 
Галичини — та стандартну легенду: + ПЕЧАТЬ… (ИВАНОВА, СКОЧ-
КОВА та ін.). На боярських перснях галка виконувала роль спільного 
корпоративного знака галицьких урядників. Так само як лілія (елемент 
герба Анжуйської династії та їх васалів — подільських князів Коріато-
вичів) була корпоративним знаком подільських бояр, які мали подібні 
персні-печатки. Не виключено, що під впливом латинської традиції 
на теренах Руського королівства термін «печать» міг отримати ще одне, 

8 Андрощук Ф. Печати черниговского епископа Антония Гречина // Ru the-
nica. — Т. Х. — К., 2011. — С. 229–233; Алфьоров О. Географічні назви за новими да-
ними руської сфрагістики ХІІ ст. // Історико-географічні дослідження в Ук раїні. 
Збірка наукових праць. — Ч. 12. — К., 2012. — С. 6–14.

9 Янин В. Актовые печати древней Руси X–XV вв. — Т. IІ. — М., 1970. — С. 156–
242.

10 Гайдуков П. О начале русской монетной чеканки в XIV в. // Вестник истории, 
литературы и искусства: альманах. — Т. VI. — М., 2009. — С. 291–306; Гайдуков П., 
Малыгин П. Новоторжские монеты // Нумизматика и эпиграфика. — Т. XVIII. — М., 
2011. — С. 232–243.
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нове значення — «відбиток». Принаймні підписи під печаткою на гра-
мотах XIV ст. пояснюють її проставляння на документі «на підтверджен-
ня», «на міцність (листа)», «для кращого розуміння», «для зміцнення», 
«на твердість вічну» та «для кращої віри та сили» 11. Але жодна з цих фор-
мул не пояснює, у якому значенні ставиться печатка. Очевидно, накла-
дання двох функцій на один термін відбувалось ще раніше — з почат-
ком розповсюдження перекладів Святого Письма слов’янською мовою. 
У Новому Заповіті печатка згадується у двох основних епізодах: Хрис-
та поховали в печері, яку запечатують, а в Одкровенні Іоанна ангели 
зривають сім печаток. Можливо, саме у такий спосіб, поступово, через 
книжників, увійшло до справочинства слово «запечатати» у розумін-
ні того, що знаходиться «за печаткою». Адже етимологія самого слова 
«печать», як ми писали раніше, не передбачає нічого іншого, що було б 
«за заклеймованим». Можна зробити висновок, що складний процес 
еволюції значення й головне — застосування слова «печать» зрештою 
призвів до розуміння цього терміна як знаку, що відбитий на матеріалі 
(воску, глині, металі) і водночас технічно позначає дію притискання 
(карбування). Однак жодне з перелічених визначень не пов’язане з його 
первинною назвою, яка описувала процес як гаряче прикладання.

Таким чином, на момент розквіту знаків Рюриковичів у юридич-
ному полі Русі початку ХІІ ст. вже існувало три окремі різновиди назв 
для одного й того самого знаку: «знамено», «пятно», «печать». Достат-
ньо ризиковано припустити, що якесь із цих слів мало позначати й 
підвіску з одним або двома княжими знаками, що отримали в сучасній 
науці назви «вірчі знаки» чи «геральдичні підвіски». За такої можли-
вості вірогідним буде припущення, що їх могли називати саме словом 
«печать». Функціонально воно знаходиться ближче — є показником 
того, що людина князя могла раніше володіти його знаком-тавром і 
це була ознака її соціального статусу. Водночас саме це слово відсутнє 
в джерелах, що належать до того часу, коли ці підвіски побутували.

Інше питання, яке хоча б на рівні узагальнень не можна проігнору-
вати, — поява княжого знаку Рюриковичів. Враховуючи, що самі знаки 
належали правителям Русі, їхня назва достатньо влучно була сформу-
льована в історичній науці. Час побутування цього знаку простежується 

11 Грамоти XIV ст. / упоряд. М. М. Пещак. — К., 1974. — С. 91, 103, 104, 129.
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від середини Х ст. Це двозуб, зображення якого фіксуються на печатках 
князя Святослава Ігоревича 12, графіті на арабських дерхемах 13 та пред-
метах побуту 14. Окрім графічного накреслення, знак мав певне значен-
ня, що залишиться невідомим. Знаку майна, а отже, й графемі, що то-
тожна слову «влада», виникнути без певної ідеї було неможливо. Проте 
нам не відомо, чи був це первинний знак, чи він мав до цього якусь 
іншу видозміну. Можливо, що кожен князь вкладав у свій знак особли-
вий сенс, адже, наприклад, додавання відпятнишів у вигляді перехрес-
тя мало б асоціюватись зі знаком Христа. Тризуб князя Ярослава з мо-
нет, судячи зі скандинавських наслідувань, різчики матриць розуміли 
як птаха, через що додали елементи, які нагадували очі 15. У походженні 
двозуба є одна інтригуюча деталь. Княже знамено згадане літописцем 
у фрагменті «Повісті временних літ», пов’язаному із реформами Ольги. 
Як зазначено в літописі під 947 р., княгиня персонально робить об’їзд 
своїх територій, створює систему погостів, унормовує оброки і лови 
та встановлює по всій території свої знаки — «Иде Вольга Новугороду. 
и оустави по Мьстѣ повостъı и дани. и по Лузѣ ѡброки и дани [и] ло-
вища. єѩ суть по всеи земли. знамѧньѩ и мѣста и погостъı. и сани єє 
стоѩть въ Плесковѣ и до сегодн҃е. и по Днѣпру перевѣсища и по Деснѣ. 
и єсть село єє Ѡльжичи и доселе» 16.

Звісно, між цим епізодом Х ст. і записом літописця від початку 
ХІІ ст. надто значна відстань, що не дає змоги ставитися до цього по-
відомлення з повною довірою 17. Проте є в цій історії авторські вставки, 

12 Лихачёв Н. Сфрагистический альбом. Материалы для истории византийской 
и русской сфрагистики. — СПб, 1917. — Табл. LІІІ, илл. 14; Янин В. Актовые печати 
X–XV вв. — Т. I. — М., 1970. — С. 17–19; Алфьоров О. Печатка князя Святослава Іго-
ревича // 1000 років української печатки: каталог виставки. — К., 2013. — С. 29–30.

13 Добровольский И., Дубов И., Кузьменко Ю. Граффити на восточных монетах: 
Древняя Русь и сопредельные страны. — Л., 1991. — С. 67–74.

14 Щербак А. Знаки на керамике из Саркела. Из цикла «Таинственные знаки 
Причерноморья» // Эпиграфика Востока. — Т. XII. — 1958. — С. 52–58.

15 Сотникова М., Спасский И. Тысячелетие древнейших монет России. Сводный 
каталог русских монет Х — ХІ веков. — Л., 1983. — С. 199–201.

16 Полное собрание русских летописей. — Т. І. — С. 60.
17 Ричка В. «Знамянья» княгині Ольги // Ruthenica. — Т. VIІ. — К., 2008. —

С. 187–189.
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що свідчать про намагання літописця «доторкнутися» до живої істо-
рії — він згадує про сани Ольги у Пскові, які або сам бачив, або про які 
чув від очевидців. Звісно, проведення цієї реформи, доказами якої ли-
шились тільки псковські сани, автор «Повісті» міг приписати Ользі, 
опираючись на тут-таки приписану їй мудрість. Зрозумілою є логіка 
літописця, що дає нам точну дату проставлянь княжих знаків на межах 
володінь. Під 946 р. Ольга жорстко помстилась древлянам і наклала да-
нину на залишених живими. Після такої акції, що засвідчила перемогу 
княгині, Нестор (чи Сильвестр) продовжує текст логічним завершен-
ням примусу: створюється адміністрація і чітко маркується територія 
поширення влади.

Та до чого тут сани? Очевидно, що ця суто людська обмовка хро-
ніста свідчила про те, що цей епізод був узятий ним не з уявної ситуації, 
а навіяний міркуваннями, які він ґрунтував на своїх особистих знаннях 
і спостереженнях. Літописець побачив низку фактів, якими б він зміг 
заповнити одну з річних лакун у своїй праці. Історик ХІІ ст. знав про: 
сани Ольги у Пскові, які могли мати і якусь свою окрему історію; назву 
села Ольжичі, яке, очевидно, в усній традиції було пов’язане з Ольгою 
(якщо не з Олегом) — і це для нього слугувало свідченням про пряму 
власність княгині (зауважимо, що топоніміку літописець знав добре). 
Однак цього недостатньо, щоб пов’язати ці два факти зі встановленням 
адміністративної системи. Мав бути ще якийсь факт, який би сприяв 
поєднанню цих частин у повноцінний запис. Зрозуміло, що це не мо-
гли бути ані лови, ані погости, ані перевісища чи «місця», бо це був 
«матеріал», який не свідчив про Ольгу, але становив канву сюжету. 
Літописець мав побачити «знамення» Ольги, щоб скласти картину, 
на якій логічно розташуються псковські сани, село Ольжичі та все те, 
що він уже знав про адміністрацію Русі з ХІ — початку ХІІ ст. Вирізаний 
на дереві княжий знак із іменем володаря у той час міг ще існувати, як 
існував у Києві «Ольжин двір». Прикметними є дві згадки арабських 
інтелектуалів про русів. Ібн Фадлан, описуючи похорон одного з вож-
дів, розповідає, що на верхівці поховального кургану було встановле-
но дерев’яний стовп із іменами похованого руса та «царя русів» 18. Ан-
Надім наприкінці Х ст. описує зустріч свого знайомого із русом, який 

18  Pritsak O. The Origin of Rus’. — Cambridge, 1981. — P. 306.
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стверджував, що «у них є письмена, вирізані на дереві; він показав мені 
шматок білого дерева із зображеннями; я не знаю, чи були це слова, чи 
окремі літери» 19.

Втім, це припущення порушує ще більше питань, і перше з них — 
чому літописець бачив лише Ольжині знаки? Ми знаємо, що за часів 
Ольги, княжа сім’я (клан володарів) уже була великою. Окрім спад-
коємця Ігоря Святослава існували ще два його племінники — Ігор 
та Якун. Водночас без зазначення ступеня спорідненості в договорах 
944 р. представлені люди зі слов’янськими княжими іменами Володи-
слав та Предслава. У час приїзду Ольги до Константинополя число ро-
дичів, за підрахунками О. Филипчука, становило 25 осіб 20. Тож питання 
знаку княгині опиняється в контексті іншого питання — чи користу-
вались інші «архонти» княжими знаками, чи їхній знак був спільний 
для всієї родини?

Очевидно, що велику роль мав відігравати вік власника княжого 
знаку. Зважаючи на велику різницю у віці навіть серед рідних братів, 
між двоюрідними братами могла бути дистанція у десятки років. Через 
це знаки менш складні опинялись в одній хронологічній ніші з більш 
складними, і навпаки. Для прикладу, Ізяслав Ярославич, онук Володи-
мира Мстиславича, сів на княжий стіл, маючи близько 7 років і до своєї 
смерті, у 1199 р., «правив» Луками два роки 21. Чи володів він власним 
княжим знаком? Мабуть, що так, бо мав бути наділений усіма ознаками 
правителя, та чи він використовував власний знак, чи батьків?

Згадані на початку три достовірно атрибутовані знаки з монет кня-
зів Володимира, Святополка та Ярослава демонструють, що вони видо-
змінювалися у кожному поколінні. Ця інформація дала змогу здійснити 
узагальнення у системі в цілому й порівняти її з іншими подібними зна-
ковими системами. Відтак, стало зрозуміло, що знак або ускладнювався, 

19 Коновалова И. О возможных источниках заимствования титула «каган» 
в Древней Руси // Славяне и их соседи. — Вып. 10: Славяне и кочевой мир. — М., 
2001. — С. 119.

20 Филипчук О. Studia Byzantino-Rossica. Експансія, війна та соціальні змі-
ни. — Чернівці, 2013. — С. 350–354.

21 Новгородская первая летопись старшего и млашего извода / под. ред. 
А. Н. Носонова. — М. — Л., 1950. — С. 39, 44.
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або спрощувався кожним 
князем на один елемент для 
того, аби бути відмінним від 
знаку брата та батька й вод-
ночас не випадати з сімейної 
знакової спільноти. Проте 
перші ж висновки слід під-
важити стандартною схемою 
«генеалогії» знаків (див.: 
схема 1).

Святополк має інший 
знак, ніж усі сини Володи-
мира, бо й справді генетич-
но був небожем великому 
князеві. Нагадаємо, Воло-
димир взяв собі за дружину 
вдову свого брата Ярополка, 
що була вагітна Святопол-
ком. Згідно з княжим іме-
нословом Володимир назвав 
племінника двокореневим іменем, що складалось з частин імені діда 
Свят (перший корінь в імені Святослав) та батька Полк (другий корінь 
імені Ярополк) 22. Ця генеалогічна програма свідчила, що Володимир 
аж ніяк не позбавляв Святополка навіть на рівні сакральності свого 
походження. Знак Ярополчича теж свідчить, що він не з Володими-
рової сім’ї, а його двозуб є подібним до знаку його діда Святослава, 
який відомий з печатки. Постає питання: чи Святополк обрав собі знак 
самостійно, чи Володимир слідом за іменем надав йому знак батька 
Ярополка? Схематично така конструкція не викликає заперечень. Але, 
якщо так, то чи враховуємо ми те, що повернути знак, який не вико-
ристовувався близько 20 років і не мав вже жодної знакової програми, 
принаймні дивно? Не можна бути впевненими, що клеймом Яропол-
ка Святославича, після його вбивства Володимиром, продовжували 

22 Литвина А., Успенский Ф. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв.: Динас-
тическая история сквозь призму антропонимики. — М., 2006. — С. 49.

Схема 1. Княжі знаки Володимирової сім’ї

Володимир

Ігор

Святослав

Ярополк

Святополк Ізяслав Ярослав
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мітити худобу чи коней з княжих стаєнь. Емісії монет Святополка слід 
датувати 1016–1018 рр., а отже, князеві було 36–37 років. Припуска-
ти, що цим знаком князь хотів нагадати батьківським дружинникам, 
чий він син, недоречно. Срібники були не тільки грошовою одиницею, 
але й своєрідною візитною карткою князя, його легітимаційною пе-
репусткою у світ європейських монархів. Можливо, Святополк при-
йняв знак батька лише у час свого одноосібного правління, як символ 
свого законного спадкового посідання київського столу. Зокрема, цей 
жест міг свідчити про позбавлення двоюрідних братів спадку. До цього 
він міг користуватися іншим знаком, яким наділив його Володимир. 
Так чи інакше, але вже у класичній схемі, яку підважив аналіз хроноло-
гії, ми маємо низку невирішених питань: як передавався княжий знак, 
хто ним наділяв і в якому віці? За уявною схемою кожний син, виділяю-
чись із батьківського володіння і стаючи сам правителем землі, отримує 
зміну в батьківському знаку, щоби переклеймувати батьківське майно. 
У такому разі кожний син має змінити батьківський знак. Водночас 
брати повинні мати спільність і відмінність у знаменах. Кожен змінює 
знак батька так, аби не мати знак, що був би схожим на знак брата. Ця 
схема працює лише в роботі з уявними ситуаціями математичного по-
рядку: А → B, C, D, де потім B → B1, B2, B3; C → C1, C2, C3; D → D1, D3, 
D2, а в третьому коліні B1 → B1a, B1b, B1c тощо. У такому разі «генеало-
гія» знаків мала набувати стрункої системності, що, наразі, тримається 
в уявленнях більшості науковців. Змалюємо цю «формулу», наділивши 
протопласта знаком у вигляді хреста (див. схему 2).

Схема 2. Умовний приклад наслідування знаку (№ 1)

A

B C D
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Із цього прикладу стає зрозуміло, що жодний із двоюрідних братів 
не розпізнав би в знаку іншого сімейної спорідненості, не знаючи зна-
ка батька, діда і взагалі не розуміючи спільності походження. Окрім 
того, схема нас орієнтує у двох випадках, що знак, який має дзеркально 
обернену сторону — інший (C і D та діти В). Сама схема розрахована й 
на те, що у всіх її «учасників» існують спадкоємці чоловічої статі, які 
всі виділяються з господарства живого батька. До того ж вік усіх чле-
нів сім’ї має корелюватися з їхнім місцем у поколінному розписі. Тож 
статичність цього прикладу можлива лише в логіці дослідника, який 
шукає трафарет для накладання на існуючі артефакти. Уявімо, як буде 
виглядати схема, якщо молодший син (D), залишаючись при батькові 
(або отримавши спадок відразу після його смерті), почне використо-
вувати його знак (див. схему 3).

Тож за умови застосування найпростішої видозміни — перехрещу-
вання фігур — знаки племінників будуть за рівнем ускладнення ближчі 
до знаків дядьків, аніж двоюрідних братів. Водночас, якщо першопо-
чатковий знак передаватиметься у спадок впродовж трьох поколінь, 
то перед дослідником виникне проблема у персоніфікації тамги взагалі. 
Разом з тим ми змушені звузити й саму варіативність знаку. Як йшло-
ся вище, знаки C і D схеми 2 дзеркально відображають один одного. 
У дослідженнях про знаки Рюриковичів попередніх років автори напо-
легливо орієнтували читачів, що перед ними у такому випадку дві видо-
зміни. Проте атрибутовані печатки Юрія Володимировича Довгорукого 

Схема 3. Умовний приклад наслідування знаку (№ 2)

A

B C D
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свідчать про протилежне. Порівняємо його сфрагіси, що увійшли до на-
укового вжитку під номерами 283 23 та 283д 24. На зворотних сторонах 
дзеркально обернені один щодо одного знаки. На лицьових сторонах 
зображення св. Георгія. Єдиною відмінністю між зображеннями святих 
є те, що різчик буллатірія не врахував, що інструмент зробить дзер-
кальний відбиток на свинці. Тож в одному випадку знак зображений 
правильно, а в іншому дзеркально. Ця ж помилка проявилась і на під-
писі імені святого — в першому випадку воно читається зліва направо, 
а в другому — справа наліво. Таким чином, принаймні на час Юрія Дов-
горукого зображення знаку у звичайному та дзеркальному відтворенні 
не викликало протиріч.

Говорячи про княжий знак, ми маємо розуміти, що це насамперед 
позначка майна — як матеріального, так і в контексті влади (наприклад, 
персні урядників). Чи всі князі могли лишити синам достатню кіль-
кість матеріального спадку, аби розділити між ними? Проблема поділу 
дрібного спадку добре відома не тільки у середньовічній Європі, а й із 
руських документів XV–XVI ст. Маси безземельних рицарів та аристо-
кратів, що поступились разом зі своєю першородністю й батьківськими 
статками, спровокували хвилю Хрестових походів, а в Україні витво-
рення нового стану — козацтва. У XVI ст. збіднілі руські князі почали 
очолювати козацькі ватаги, аби здобути військовий хліб. Серед них га-
лузь Гедиміновичів князі Ружинські, які ледь не втратили свій княжий 
титул, будучи незначними служебниками у князів Острозьких.

Спільне володіння власністю відкидало князів ХІІ–ХІІІ ст. на ниж-
чі рівні тогочасного політичного життя. Володіючи незначною терито-
рією, вони ставали слугами заможніших князів, і їхнім уділом лишалось 
вже отримання статків лише з ласки сюзеренів. Імена таких князів на-
віть не згадують літописи. Серед них яскраву сторінку в історії лишили 
по собі болохівські князі середини ХІІІ ст. Болохівська земля, що скла-
далась ледь з десятка городищ, знаходилась в лещатах між Київською 
землею та володіннями галицького володаря. У свою чергу, вона на-
лежала чернігівським Ольговичам, які зробили з цієї землі плацдарм 

23 Янин В. Актовые печати древней Руси. — Т. I. — n. 283.
24 Янин В., Гайдуков П. Древнерусские печати, зарегистрированные в 2005 году 

// Адреса ресурсу з екрану: http://russianchange.narod.ru/sfr/2005/2005.html. — n. 283д.
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для наступу на Галичину 25. Правителів Болохівської землі галицький 
літописець поіменно не називає — вони для нього завжди «болохівські 
князі», що чинять спротив королю Данилу Романовичу. Самі болохів-
ські князі завжди названі у множині (тобто — три і більше), що не ви-
ключає не тільки їхній різновіковий склад, а й взагалі приналежність 
до різних гілок та поколінь Ольговичів. Заховавшись за невеличкими 
градами, що мали неймовірні оборонні лінії (три ряди валів та рівчаків, 
заповнених водою), вони були справжнім осиним гніздом для Данила 
Галицького. У час монгольського походу на Русь, втративши підтримку 
далекого Чернігова й не розраховуючи ні на кого, вони підкорились 
завойовникам. Лише завдячуючи дуже жорстокій боротьбі з Данилом 
Романовичем, літописець згадує про існування цих князів взагалі. 
Про якусь власність, розділену між ними, і говорити годі. Утриматись 
хоча б якось на ієрархічних сходах таким сім’ям можна було лише в пев-
ний момент припинивши розподіл володінь і маєтностей. Разом із цим 
припиняється еволюція знаку. Відтоді знак стає не знаком власника, 
а знаком сім’ї власників, він перетворюється на знак землеволодіння 
в цілому і єдину позначку на численних предметах та межових стовпах. 
Знак перетворюється на стале спадкове зображення.

Прикладом цього можуть слугува-
ти молівдовули трьох князів з одним і 
тим самим знаком: Димитрія, Петра 
та Іоанна (мал. 1) 26. Пошук ймовірних 
власників цього знаку привів до молод-
ших Мстиславичів, а саме до Ярополка 
Мстиславича, Володимира-Димитрія 
Мстиславича та його сина Ярослава-
Іоанна Володимировича. Хоча Ярополк 

25 Алфьоров О. Болохівські князі — «провінційна гілка» чернігівських Ольгови-
чів // Кобудь — Костянтинів — Старокостянтинів: історія, археологія, культура, ар-
хітектура. Науковий збірник «Велика Волинь»: праці науково-краєзнавчого товари-
ства дослідників Волині. — Т. 34. — Старокостянтинів, 2006. — С. 190–202.

26 Алфьоров О. Молівдовули київських князів другої половини ХІ — кінця ХІІ 
століття (за матеріалами сфрагістичної колекції О. Шереметьєва) // Сфрагістичний 
щорічник. — Вип. ІІ. — К., 2012. — С. 35.

Мал. 1. Знак князів  
Димитрія, Петра та Іоанна
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невідомий за хрестильним іменем, але традиційно це Петро або Іоанн. 
Загалом сама форма знаку цих князів достатньо дивна — перехреще-
ний двозуб є надто специфічним. Поява горішньої горизонтальної лінії 
начебто засвідчує якусь історію, пов’язану із розподілом маєтностей 
на «цілий знак» та «перехрещений». Первинна форма «пятна», навіть 
без атрибуції, апелює до Мономаховичів. Якщо наша думка слушна, 
можна говорити про достатньо раннє закріплення сталого зображення 
знаку серед Мономаховичів — з другої половини ХІІ ст.

Свого часу В. Янін та П. Гайдуков віднесли печатки з княжими зна-
ками до урядницьких 27. В основі цього твердження — факт зображення 
однакових знаків на буллах із різними святими на лицьовій стороні 28. 
До останніх були віднесені молівдовули із зображенням св. Міни та 
св. Миколая 29. Проте у цьому ж виданні фіксуються два молівдовули 
з достатньо рідкісним іменем Ананія, які мають на звороті різні княжі 
знаки 30. В одному випадку — це двозуб, в другому — тризуб. Стверджува-
ти, що це печатки урядників, немає підстав. Тризуб, зображений на дру-
гій печатці Ананія, не зафіксований більше ніде. Чи можна припусти-
ти, що печатка боярина дійшла до нашого часу? З огляду на те, що нам 
не відомі інші печатки з іменем Ананія (сюзерена боярина), а тим паче 
не відомий цей княжий знак з інших пам’яток, таке припущення є дуже 
сумнівним. Очевидно, йдеться про князя, який змінив свій знак.

Орієнтуючись на наведені нами вище умовні схеми, розглянемо 
реальний приклад з роду Ольговичів 31. Атрибуції їх знаків стали можли-
вими передусім завдяки двом обставинам — достатньо вузькій сімейній 
традиції ім’янаречінь та започаткуванню Всеволодом-Кирилом Ольго-
вичем сфрагістичного типу з княжим знаком 32. Схема із знаками Оль-
говичів має такий вигляд (див. схему 4):

27 Янин В., Гайдуков П. Актовые печати древней Руси X–XV вв. — Т. III. — М., 
1998. — С. 54.

28 Янин В. Актовые печати древней Руси. — Т. I. — С. 145–146.
29 Там само. — n. 297, 298.
30 Там само. — n. 295, 296.
31 Раніше ми звертали увагу на цей приклад, який, зрештою, і дав змогу поди-

витись на всю схему побудови «генеалогії» княжого знаку по-іншому. Див.: Алфьо-
ров О. Молівдовули київських князів. — С. 31–33.

32 Там само. — С. 16, 17, 28.
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Схема 4. Знаки роду князів Ольговичів

Володимир

Ярослав

Святослав ?

Святослав

Святополк Всеволод Ігор

ОлегВолодимир

Всеволод Ігор

Олег

Святослав

Ігор
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Нам відомий знак Олега Святославича, з його молівдовула 33 та 
тмутараканського аргіровула — це двозуб прямолінійної форми з пе-
рехрещеним лівим зубцем і ледь помітним нахилом назовні правого. 
Доречно буде сказати, що й сама прочитка нами напису на «брак-
театі» — Б̅РПОМОЗНМІ(X)АІЛО[В](Н)АМН(N) (Б(ого)р(одице), по-
мозі Ми(х)айлові. Амінь) — відповідає сфрагістичній побудові напису. 
Про те, що це печатка, свідчать знахідки другої сторони та сліди пай-
ки між ними 34. Всеволод-Кирило змінює батьківський знак на тризуб. 
Очевидно, це сталось за життя Олега Святославича, оскільки за інших 
обставин знак був би успадкований. Відомо, що Всеволод у 1112 р. 
брав участь у поході на половців, а отже, міг мати свій уділ до пер-
ших відомостей про зайняття ним у 1115 р. новгород-сіверського сто-
лу 35. Враховуючи те, що княже знамено пов’язано саме з власністю, 
у нашому випадку слід говорити про його виділення Олегом у три-
мання Всеволоду. Брат Всеволода Ігор успадковує батьківське княже 
знамено. Слід розцінювати цей факт як розмежування між братами 
власності після смерті Олега Святославича у 1115 р. Всеволод виді-
лив свою частку (можливо, за заповітом), а власність під батьківським 
знаменом лишив молодшим братам. Зауважимо, що видозміна Все-
волода дає можливість легко переклеймувати нерухому та рухому час-
тину батьківського спадку. Ігор уперше фіксується з княжим уділом 
у Путивлі під 1127 р. Цей приклад демонструє те, що в межах родини 
знак міг передаватись від батька до сина без змін. Інший їхній брат, 
Святослав Ольгович, як відомо, вперше отримав стіл у 1136 р. Його 
знак змінено шляхом спрощення знака брата Ігоря (а отже, і бать-
ківського). Це пояснюється виділенням власності з братової частки. 
Невідомими лишаються знамена Гліба та Івана Ольговичів, але, оче-
видно, вони б мали так само залежати від виділеного їм батьківського 
спадку саме братами. Святослав Всеволодович на князівському столі 

33 Жуков И. Княжеский знак на уникальной вислой печати Новгород-Се вер-
ского князя Олега (Михаила) Святославича (1097–1115 гг.) // Нумiзматика i фале-
ристика. — 2012. — № 1. — С. 38–39.

34 Бабаев К. Монеты Тмутараканского княжества. — М., 2009. — С. 74–79.
35 Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. — Біла Церква, 2006. —

С. 397.
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вперше фіксується у 1140 р. у Новгороді. Його знак привертає до себе 
посилену увагу через подібність не до батьківського, а до дядьків-
ського. До знамена Ігоря Ольговича додане друге перехрестя на лі-
вому зубці. Це може свідчити, що племінник отримав власність від 
дядька, що підтверджує «перепятнання» саме його знаку. Можливо, 
пояснення криється у тому, що Ігор був бездітним і Всеволод свого 
часу заключив із ним «ряд», пообіцявши передати по собі Київ. У та-
кому випадку стосунки між племінником та дядьком могли активізу-
вати ланцюг певних домовленостей, у тому числі й виділення небожу 
якоїсь частки майна не з батьківщини, а з уділу дядька. Паралеллю 
може слугувати дещо подібна ситуація, що мала місце приблизно в той 
самий час у Мономаховичів навколо бездітного В’ячеслава Володими-
ровича 36. Княжий знак Всеволода «Буй Тура» представляє знак батька 
з додаванням середнього зуба (невеликого розміру, що апелює до по-
дібності зі знаком Всеволода Ольговича). В останні роки нам вдалось 
атрибутувати печатку із княжим знаком Ігоря Святославича — героя 
«Слова о полку Ігоревім» 37. У побудові його знаку немає нічого спіль-
ного з батьківським двозубом — це тризуб з перехрещеною основою. 
Знаки його старшого сина Володимира-Петра та молодшого Олега-
Павла (знамена інших синів не атрибутовані) спадкують загальні риси 
батьківського протогерба, і жодним чином не апелюють до знамен 
Ольговичів. Знак Ігоря Святославича в цілому має прямі паралелі з 
полоцькими та галицькими гілками Рюриковичів. Перші з них збере-
гли тризуб через окремішність їхньої династії та землеволодінь. Бря-
чеславичі — порівняно невеликий рід, що сидів на полоцькому столі. 
Протогеральдика, пов’язана із цією гілкою Рюриковичів, судячи з 
«вірчих знаків» 38, пломб 39 та клейм 40, засвідчує збереження в основі 

36 Литвина А., Успенский Ф. Выбор имени у русских князей. — С. 77–78.
37 Алфьоров О. Печатка князя Ігоря Святославича. — С. 67.
38 Белецкий С. Лично-родовые знаки князей-Рюриковичей на металлических 

подвесках ХІ в. // Ruthenica. — Т. І. — К., 2002. — С. 150.
39 СКОА, n. 73, 335, 336, 356, 385, 386 (місця знахідок — Полоцьк, Республіка 

Білорусь). 
40 Раппопорт П. Строительные артели Древней Руси и их заказчики // Совет-

ская археология. — 1985. — № 4. — С. 85.
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їх знаків тризубу (див. мал. 2). Можливо, ці знаки стали прототипом 
для утворення одного з династичних гербів Гедиміновичів — так звані 
Гедимінові стовпи, або Колюмни.

Галицькі Ростиславичі так само вико-
ристовували тризуби. Це демонструє печатка 
Ігоря-Іоанна Васильковича 41 (див. мал. 3). 
Зауважимо, що у ХІІІ ст. на територіях Га-
лицької та Волинської земель Романовичі ви-
користовували так само тризуби 42. При тому, 
що Мономаховичі використовували виключ-
но двозуби 43. Тризуби, які почали викорис-
товувати Ігор Ольгович та його нащадки, 
не апелюють своїми деталями до знаків їхньої 

родини. Очевидно, що класична «генеалогічна схема» утворення знаків 
Рюриковичів у цьому моменті знову «хибує». Як Мономаховичі, так і 
Ольговичі були претендентами на галицьку спадщину. Війна між двома 
гілками точилась до ХІV ст. Романовичі адоптували княжий знак Рос-
тиславичів, який у його основній формі (тризуб), закріпився на теренах 
Галицької землі.

Зважаючи на те, що ми не можемо достовірно судити про набут-
тя князем того чи іншого знаку з народження, а лише через складні 

41 Алфьоров О. Печатка князя Ігоря Васильковича // 1000 років української пе-
чатки. Каталог виставки. — К., 2013. — С. 70–71.

42 Алфьоров О. Пломби дорогичинського типу: методологічні рекоменда-
ції до опису та каталогізації // Сфрагістичний щорічник. — Вип. І. — К., 2011. — 
С. 198–200.

43 Алфьоров О. Молівдовули київських князів. — С. 33–34.

Мал. 2. Знаки полоцьких князів

Мал. 3. Знак князя  
Ігоря Васильковича
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процедури виділення майна з сімейної частки, дати відповідь щодо часу 
використання Ігорем тризуба наразі не можна. Однак, знаючи, що його 
сини отримали від батька саме тризуб, можна припустити, що Ігор Свя-
тославич користувався тризубом з часу досягнення повноліття його 
синами, яких він наділив спадком. Ймовірно, він мав інший княжий 
знак раніше, але, очевидно, колізії навколо галицького столу відкрили 
перед Ігорем привабливіші перспективи. Ігор був одружений з донь-
кою галицького князя Ярослава Осмомисла. А один із попередників 
Осмомисла на галицькому столі, його дядько Ігор Василькович, був 
одружений з донькою Всеволода Ольговича — двоюрідній сестрі Ігоря 
Святославича 44. Князь міг перейняти тризуб Ростиславичів і від своєї 
дружини, тим самим засвідчуючи свої амбіції. Зрештою, цей знак міг 
від Галича прийти до Ольговичів і через те, що посаг за Ярославну мав 
давати її батько.

Порівнюючи західноєвропейські традиції середини ХІІ ст. із ситу-
ацією навколо галицького столу, наведемо тезу одного з найавторитет-
ніших дослідників геральдики Мішеля Пастуро. Згідно з висновками 
історика — герб на ранніх етапах належав радше землі, ніж її власни-
кові. Герби землі переходили на прапори сеньйорів фьєфів, а зі зміною 
господаря цей самий герб переходив до іншого 45. Зрештою, яскравими 
прикладами подібних ситуацій є доми Анжу та Ліхтенштейн в Угор-
ському та Чеському королівствах, які паралельно зі своїми родовими 
гербами користувалися гербами попередніх династій (Арпадів та Прже-
мисловичів), яким прийшли на зміну у відповідних королівствах. Тож 
варто наголосити, що княжий знак, як і будь-який інший, що позначав 
майно, міг успадковуватися по жіночій лінії. Принаймні для території 
Русі (України) це явище було достатньо поширеним. Спостерігаємо 
його у випадках з бортними знаменами 46. Маємо подібні приклади і 
на руському сфрагістичному матеріалі XV–XVI ст.

44 Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. — Біла Церква, 2006. —
С. 338.

45 Pastoureau M. L’apparition des armoiries en Occident. État du problème // Bib lio-
theque de l’école des chartes. — T. 134. — Paris, 1976. — P. 298–299.

46 Алфьоров О. Знахідка нових бортних знаків зі Слобожанщини // Знак. —
Ч. 63. — С. 8.
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Узагальнюючи, маємо констатувати — перехід старшої гілки Мо-
номаховичів та відгалуження Ольговичів на використання тризуба 
Ростиславичів могло відбутись у другій половині ХІІ ст., лише че-
рез спадкування землі, а разом із нею і знаку старої місцевої динас-
тії. У цьому світлі слід подивитись на кілька нумізматичних загадок, 
що є підтвердженням нашої точки зору з приводу геральдичних знаків 
певної землі. На монетах Володимира Ольгердовича у другій половині 
XIV ст. було карбовано знак, що у термінології колег отримав різні тлу-
мачення — хоругва, церква та ін. Знак і справді достатньо дивний і яв-
ляє собою складну фігуру. Але головне — він не був гербом Володимира 
Ольгердовича. Його нащадки користувалися, водночас із гербом у ви-
гляді «хоругви», також знаками, в основі яких був хрест (або хрест під 
стрілою) над півмісяцем 47. Лише на монетах Володимира Ольгердовича 
та печатках його синів, які претендували на київський стіл, зображено 
герб Київської землі, чи принаймні знак з нею пов’язаний, впізнава-

ний на цих теренах. Він масово зустрічається 
на митних пломбах упродовж XIII–XIV ст. 48 
(див. мал. 4). Подібність знаків на сьогодніш-
ній день інтерпретувати інакше, ніж визнати, 
що вони мають спільне походження, немож-
ливо. Варто наголосити, що інший знак з мо-
нет київських князів середини ХIV ст. — хрест 
з кульками — ми раніше вже співставляли з 
пломбами цього ж часу (а подекуди двозуб і 
хрест розміщуються на різних боках одного 
митного сфрагіса) 49.

Іще один такий знак ХІІ ст., що не знаходить іншого пояснення, 
ніж репрезентація землі, — знак Всеволода-Кирила Ольговича. Нам не 
відомо, чи хтось із його нащадків успадкував його знак без змін. Однак 
амбітні будівничі проекти князя й те, що він міг лишити його зобра-
ження на одній з монументальних будівель, — єдине пояснення появи 

47 Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки 
ХІІІ — ХVІ ст. — Харків, 2009. — С. 133, 281.

48 СКОА, n. 607, 825.
49 Алфьоров О. Пломби дорогичинського типу. — С. 200.

Мал. 4. Княжий знак 
на митних пломбах. 

XIII–XIV ст.
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на грошовій емісії 70-х рр. ХIV ст. хана Абдалаха надчеканів у вигляді 
знаку Всеволода Ольговича. Зауважимо, що й розповсюдження монет 
із цим надчеканом відбувається на території пінічно-східної Чернігів-
щини 50. З огляду на ці міркування не можна виключати, що на брамі 
Чернігова, наприклад, міг бути мурований відповідний знак. Зауважи-
мо, що «двозуб» князів Пузин та Огинських (відгалужень Ольговичів) 
потрапив до гербовників саме під назвою «Брама». Процес геральди-
зації знаків Рюриковичів, таким чином, мав відбуватися вже у другій 
половині ХІІ ст. На нашу думку, до цього ж явища слід долучити од-
накові знаки у формі багра. Адже відповідно до сфрагістичного мате-
ріалу ними володіла численна група князів 51. У цьому контексті слід 
наголосити, що з середини XII ст. знаки Рюриковичів набувають міні-
мум чотирьох окремих форм, від яких продовжується їхня «еволюції»: 
тризуби, двозуби, багроподібні знаки, Ж-подібні знаки.

У свою чергу, герби руських княжих родів XIV–XVІ ст. мають 
в основі дуги/півмісяці (князі Острозькі, Збаразькі, Четвертинські), 
двозуби (князі Пузини й Огинські), Ж-подібні знаки (князі Порхов-
ські) — що є наслідком розходження гербових протопластів цих гілок 
у ХІІ — ХІІІ ст., звісно, за умови, якщо вони користувались від XIV ст. 
питомими родовими знаками, а не успадкованими від інших родів ра-
зом з відповідною землею.

Окрім процесу «зупинки» еволюції княжих знаків і їх закріплення 
за певним володінням, паралельно відбувається процес геральдизації 
інших знаків. Чисельні митні пломби Русі (т. зв. «дорогичинські плом-
би») несуть на собі зображення як княжих (див. мал. 5) 52, так простих і 
відомих знаків. Передусім це літери абетки, що мали стабільну графіку 
й назви.

Літери могли розпізнати та відтворити усі, хто вмів читати, отже, 
ця система трималась достатньо довгий час. Доречно наголосити, 

50 Беспалов Р. Черниговский трезубец на вислых печатях XII века и клеймение 
им монет в 1370-х годах // Куликовская битва в истории России. — Вып. II. — Тула, 
2012. — С. 129–147.

51 Янин В. Актовые печати древней Руси. — Т. I. — n. 305–309.
52 СКОА, n. 34, 88, 125, 132, 149, 193, 226, 304, 316, 336, 356, 516, 564, 687, 688, 

691,903, 960, 966, 967, 995, 1051, 1053, 1099, 1107, 1122, 1123, 1127.
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що літери під загальною назвою «буки» використовувались і на бор-
тях 53. Проте у пізніші часи, очевидно з кінця ХІІ ст., на пломбах з’яв-
ляються фігури та складні знаки, що являли собою об’єднання простих 
чи взагалі нові конструкції. Для цих знаків необхідно було дати назву, 
аби вона описувала їх і давала уявлення про їх побудову. Наприклад, 
простий опис фігури «хрест над півмісяцем» мусив би мати уточнен-
ня — місяць лежить ріжками догори чи донизу. Тож десь наприкінці 
ХІІ ст., судячи з пломб, мали утворитись нові назви, які позначали 
складні фігури (див. мал. 6) 54.

53 Анпилогов Г. Бортные знамёна как исторический источник. По Путивльским 
и Рыльским переписным материалам конца XVI и 20-х годов XVII в. // Советская 
археология. — 1964. — № 4. — С. 163, рис. 6.388–6.395.

54 СКОА, n. 252, 275, 1135, 1126, 1128.

Мал. 5. Княжі знаки з митних пломб. XІ–XІІ ст.

Мал. 6. Знаки з митних пломб. XІІ–XІІІ ст.
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У свою чергу, такі фігури мали позначати митниці (і, можливо, 
їх власників чи орендарів), на яких ці пломби привішувались. Разом із 
тим кожна така митниця починала асоціюватися зі знаком, бо основна 
його функція була не тільки у графічному розпізнанні, а й у знаходжен-
ні в існуючій системі. Прикладом можуть слугувати згадані бортні зна-
мена, які під однією назвою мають кілька подібних фігур, що походять 
від однієї основи. Саме бортні знамена, судячи з матеріалів XVІ ст., 
вже мали вироблену систему назв і фігур, що свідчить про їх «консер-
вацію» у якийсь із періодів, коли усталена термінологія стала позначати 
однакові зображення.

На сфрагістичному мате-
ріалі простежується еволюція 
княжого знаку в один із піз-
ньосередньовічних гербів 
Русі (див. мал. 7) 55. Різчики 
пломбаторів із зображеннями 
двох княжих знаків — двозуба 
й тризуба з часом почина-
ють спрощувати зображення 
тризуба. У кінцевому варіан-
ті тризуб трансформується 
у хрест на дузі, потім у хрест 
над дугою, й зрештою у хрест 
над місяцем. На сьогодні не-
має надійних підстав для ви-
значення приналежності цих 
княжих знаків до конкретних 
князів. Звернемо лише увагу, 
що двозуб на перших чотирьох етапах залишається незмінним (відмін-
ність у виконанні основи лише часове накладення на його іконогра-
фію). У той самий час змін зазнає лише бік із тризубом. Це має свідчити 
про пріоритет у точному виконанні лише двозуба. Натомість тризуб 
(який втратив своє значення як княжий знак) візуально ототожнено 
із хрестом над місяцем. Наразі не можна напевно визначити напрям 

55 СКОА, n. 85, 130, 142, 249, 881, 893, 979, 1129, 1130.

Мал. 7. Приклад еволюції княжого знаку  
у хрест із місяцем
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цього процесу: тризуб перетворюється у хрест над півмісяцем під впли-
вом вже існуючої відомої всім символіки, чи це явище виникає в ре-
зультаті багаторічної модифікації знаку із накладанням на зображення 
описової складової, наприклад — «знак у вигляді хреста над місяцем».

У будь-якому випадку, маємо констатувати: хрест над півмісяцем 
набув значення герба Русі. Саме так його описано у «Книзі знань всіх 
королівств» першої половини XIV ст. — «червоний хрест знаходить-
ся над червоним півмісяцем, що лежить рогами догори». Аналогічне  
зображення вміщене на портолані Анжеліно Дульсерта від 1339 р. 56

Зауважимо, що місяць з хрестом у пізніших свої варіантах зображуєть-
ся разом з двозубом, що лише свідчить про його прив’язку до певної 
території. Слід додати, що описані пломби походять з Волині та старо-
давнього Галича (с. Крилос). Це може свідчити як про їх місцеве по-
ходження, так і на користь потрапляння туди з Київської землі. Прина-
гідно ще раз зауважимо, що хрест над півмісяцем присутній на печатках 
синів київського князя Володимира Ольгердовича — Олелька та Іва-
на 57.

Досліджуючи знаки Рюриковичів, варто ще раз наголосити, що 
вони виконували свою пряму функцію — позначення майна. Водно-
час у всіх династів був спільний знак, який позначав рід Рюриковичів 
у цілому. Цим знаком була розетка. В одній зі своїх попередніх робіт 
ми вказували на існування спадковості та передачу цього знаку в різних 
галузях правлячого дому 58. До цього варто додати ще цілий ряд при-
кладів у використанні розетки руськими князями. Так, розетка при-
крашає тризуб з вірчого знаку Володимира Святого 59, нанесена на пра-
пори руських військ на іконі «Диво від ікони Богоматір Знамення» 60, 

56 Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки. —
С. 7–8.

57 Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки. —
С. 133, 281.

58 Алфьоров О. Молівдовули київських князів. — С. 35.
59 Алфьоров О. Вірчий знак князя Володимира Великого // 1000 років україн-

ської печатки: каталог виставки. — К., 2013. — С. 82–84, n. 57.
60 Знак було згадано раніше: Рыбаков Б. Знаки собственности в княжеском 

хозяйстве Киевской Руси Х — ХІ вв. // Советская археология. — Вып. VI. — М., 
1940. — С. 243; Рабинович М. Древнерусские знамена (Х — ХV вв.) по изображениям 
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розміщена на численних митних пломбах з Галича та Звенигорода. 
Окрім того, зірками-розетками прикрашено тло королівських печаток 
Льва І Даниловича та Юрія І Львовича 61. Хоча подібне оздоблення зу-
стрічається на маєстатичних печатках інших європейських монархів, 
все ж маємо зауважити, що на печатці Льва І обабіч постаті правителя 
розміщено місяць та хрест, що є прямою апеляцією до ряду символів, 
якими позначали Русь. До всього, оздоблення тла печатки розетками, 
за умови першорядного значення цього символу для всієї династії, 
мало презентувати загальнодинастичний знак. Це ж стосується і його 
розміщення на Євангелії в руках св. Миколая з печаток Святослава 
Ярославича. Нові факти дали можливість доповнити стару схему (див. 
схему 5).

Варто наголосити, що використання розетки-зірки збереглося і 
в пізнішій руській геральдичній традиції. Зображенню зірки на гербах 
князів Острозьких, Заславських, Збаразьких, Вишневецьких та Четвер-
тинських раніше не надавалося задовільних пояснень. Зірка на гербах 
цих родів була окремим елементом, що свідчило про її особливе місце 
у загальній композиції. Найраніше зустрічаємо її на першому відомому 
нам гербі князя Данила з Острога на печатці від 1366 р. 62 Пізніше вона 
з’являється і в інших князів, які, найвірогідніше, мали руське похо-
дження. Варто зауважити, що розетка-зірка відсутня в гербах тих кня-
зів, які вели своє походження від Гедиміна.

Окрім того, можемо висловити припущення, що розетка Рюри-
ковичів перейшла і на герб молдовських господарів. Русо-Влахія (та-
кою була одна із середньовічних назв Молдовского господарства) як 
державне утворення сформувалася на південних теренах Руського ко-
ролівства, після того як останнє було вражене династичною кризою 

на миниатюрах) // Новое в археологии / под. ред. В. Л. Янина. — М., 1972. — С. 179. 
Проте, популярність цієї ікони зумовила значну кількість списків, де на знаменах 
не зображалась розетка, що ускладнило її пошук. Ікона із зображенням розеток нині 
зберігається у Третьяковській галереї.

61 Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки. —
С. 49–50, 190, 192.

62 Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки. —
С. 112, 263.
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Схема 5. Використання розетки на княжих знаках і гербах
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і вступило в період тривалого розпаду. Молдавські правителі, цілком 
вірогідно, могли успадкувати по Романовичам не лише частину їхніх 
земель, а й відповідні геральдичні знаки. Варто зауважити, що крім 
розетки русо-влахійські господарі користувалися також одним з гербів 
Руського королівства — левом, зображенням якого прикрашено тера-
котову плитку в церкві св. Юрія в Гирлеу від 1492 р. 63 Завдячуючи архе-
ологічним розкопкам у с. Зелена Липа було віднайдено матрицю печат-
ки засновника Молдовського господарства Богдана І із зображенням 
розетки (геральдичної троянди). Саме ця розетка (троянда, зірка) стала 
складовою частиною пізнішого герба Молдовського господарства 64.

* * *
Розглянувши деякі особливості функціонування руських княжих 

знаків, маємо констатувати, що ця проблематика залишається недо-
статньо розробленою, навіть з методологічного погляду. Дослідження 
родових знаків ХІ — ХІІІ ст. має провадитися у тісному зв’язку із ви-
вченням ранньої європейської геральдики та пізнішого руського гер-
ботворення. Подальший аналіз різноманітних аспектів застосування 
княжих знаків, хронологічних і територіальних меж їх поширення, 
дасть змогу більш детально відтворити особливості функціонування 
знакової системи середньовічної Русі.

Молівдовули з княжими знаками  
з колекції Олексія Шереметьєва

Протягом останніх років нами було опубліковано низку печаток 
Київської Русі та Візантії зі Сфрагістичної колекції Музею Шереме-
тьєвих. Багато княжих булл зі знаками Рюриковичів було представлено 

63 Дорош А. Геральдичний лев із церкви св. Юрія в Гирлеу // Знак. — 1998. —
Ч. 17. — С. 1.

64 Михайлина Л., Однороженко О., Пивовар С. Печатка воєводи Богдана. Сфра-
гістичні знахідки з городища XIV ст. в с. Зелена Липа та їх значення для вивчення 
історії формування державної геральдики Молдавського господарства // Сфрагіс-
тичний щорічник. — Вип. IV. — К., 2013. — С. 119–142.



130 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк V

у виданні «1000 років української печатки: каталог виставки». Усього 
було впроваджено до наукового обігу 16 княжих булл, а саме: Всеволода-
Кирила Ольговича (два штемпелі), Ігоря-Георгія Ольговича (два 
штемпелі), Святослава-Миколая Ольговича, Святослава-Михаїла 
Всеволодовича, Ігоря-Георгія Святославича, Юрія Володимировича 
Довгорукого, Мстислава-Феодора Юрійовича, Ігоря-Іоанна Василь-
ковича, Володимира-Димитрія Мстиславича, Всеволода-Гавриїла 
Святославича «Буй-Тура», Ярополка-Петра Мстиславича, Ярослава-
Іоанна Володимировича та неідентифікованих князів Бориса й Дими-
трія 65. Групу печаток було опубліковано Федором Андрощуком, серед 
них: Святослава-Миколая Ольговича, Всеволода-Кирила Ольговича  
(3 штемпелі), Ізяслава-Димитрія Ярославича, Ігоря-Георгія Ольговича 
(2 штемпелі) 66. Окрім того, у статті Олексія Артюхіна було опублікова-
но невідому печатку зі знаком Ізяслава-Димитрія Ярославича 67.

Подаємо публікацію ще кількох раніше невідомих типів княжих 
булл із зображеннями княжого знаку.

1. Свинцева пе-
чатка. Канал для 
шнура розташовано 
вертикально. Заго-
товка відливна.

Л. С. Ростове зо-
браження архангела.

З.  С.  Княжий 
знак — двозуб дугоподібної форми з прямою основою. На обох зуб-
цях — заокруглені назовні відпятниші, на лівому зубці з середини — 
відпятниш, закруглений до центру.

65  1000 років української печатки: каталог виставки. — К., 2013. — С. 29–40; Ал-
фьоров О. Молівдовули київських князів. — С. 62–68.

66 Андрощук Ф. «Святошина печать» // Ruthenica. — Т. Х. — К., 2011. — С. 131–
136.

67 Артюхін О. Печатка Мстислава Ізяславича (за матеріалами сфрагістич-
ної колекції Музею Шереметьєвих) // Сфрагістичний щорічник. — Вип. ІІІ. — К., 
2012. — С. 51–52.
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Р. — 16×18/15,5 мм. Т. — 2,5 мм. В. — 5,1 г.
М. з. — Білоцерківський р-н, Київська обл.
М. зб. МШ, VР-600.
Атрибуція. Судячи з аналогічних знаків, що належали Мономахо-

вичам, печатку можна атрибутувати Ростиславу Мстиславичу, онуку 
Володимира Всеволодовича.

2. Свинцева печат-
ка. Канал для шнура 
розташовано вертикаль-
но. Заготовка відливна.

Л. С. Погрудне зо-
браження св. Василія.

З. С. Княжий знак — 
прямолінійний двозуб з 
перехрещеною основою. На обох зубцях — по два відпятниші заокру-
глених форм, що розгорнуті назовні та всередину. Розташовані вони 
нижче верхньої щогли зубців, що робить їх подібними до кринів.

Р. — 18×19/… мм. Т. — 3 мм. В. — 5,6 г.
М. з. — між сс. Ковалівка та Устимівка, Обухівський р-н, Київська 

обл.
М. зб. МШ, VР-248.
Атрибуція ускладнена.

3. Свинцева печатка. 
Канал для шнура роз-
ташовано вертикально. 
Заготовка відливна.

Л. С. Монограма лі-
тер Ѧ та Л в оточенні 
крапкового обідка.

З. С. Княжий знак — 
двозуб прямолінійної форми з прямою основою. Обидва зубці ма-
ють відпятниш заокругленої форми назовні. На лівому зубці з сере-
дини — відпятниш, заокруглений до центру.

Р. — 25×23/19 мм. Т. — 3 мм. В. — 10,2 г.
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М. з. — м. Шумськ, Шумський р-н, Тернопільська обл.
М. зб. МШ, VР-688.
Атрибуція ускладнена. Поява монограми з двох літер, очевидно, 

апелює до візантійської системи монограм, які виконували функцію, 
наближену до європейських гербів 68.

4. Свинцева печатка. 
Канал для шнура розта-
шовано вертикально. За-
готовка відливна.

Л. С. Ростове зобра-
ження рівноапостольних 
Костянтина та Олени.

З. С. Княжий знак — 
тризуб дугоподібної форми з повернутою ліворуч основою. Бічні зубці 
мають відпятниші заокругленої назовні форми. Середній зубець пере-
хрещено згори.

Р. — 21×21/… мм. Т. — 3 мм. В. — 7,4 г.
М. з. — с. Берездів, Славуцький р-н, Хмельницька обл.
М. зб. МШ, VР-695.
Атрибуція ускладнена. Парні святі Костянтин та Олена можуть 

свідчити про власника печатки не тільки князя з хрестильним іменем 
Костянтин, а й княжну з хрестильним іменем Олена. На превеликий 
жаль, через стан збереження не можна впевнено говорити про розта-
шування основи знаку.

5. Свинцева печат-
ка. Канал для шнура 
розташовано верти-
кально. Заготовка від-
ливна.

68 Алфьоров О. Графіті Софії Константинопольської: європейські та руські герби 
// Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Генеалогія та ге-
ральдика. — К., 2014. — Число 24. — С. 126–127.
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Л. С. Погрудне зображення св. Лазаря. Обабіч фігури святого  
напис:

А — А З — Р
— Ъ
[Л]азаръ — Лазар.
З. С. Княжий знак нової форми, що з’я ви лась внаслідок приби-

рання лівого зубця у двозуба прямолінійної форми. На правому зуб-
ці — заокруглений назовні відпятниш, з середини якого заокруглений 
відпятниш до центру. Основа перехрещена.

Р. — 22,5×24/18 мм. Т. — 4,5 мм. В. — 16 г.
М. з. — с. Радянський, Млинівський р-н, Рівненська обл.
М. зб. МШ, VР-1350.
Атрибуція ускладнена. Ім’я Лазар не відоме серед іменослова Рю-

риковичів. Акцентуємо увагу, що цей знак яскраво демонструє спосіб 
утворення княжих знаків у формі багра.

6. Свинцева печатка з 
круглим отвором по цент-
ру. Канал для шнура роз-
ташовано вертикально. 
Заготовка відливна.

Л. С. Погрудне зобра-
ження св. Димитрія. Оба-
біч залишки напису:

Д — НР
Д[нмнт]ри — Димитрій.
З. С. Княжий знак у формі літери Ж. Завершення зубців знаку ви-

конані у формі т. зв. «ластівчиних хвостів». Свого часу на цю особливу 
деталь у виконанні руських гербів пізнього середньовіччя звернув увагу 
Олег Однороженко 69.

Р. — 17×18/… мм. Т. — 2,5 мм. В. — 5,6 г.

69 Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки. —
С. 209–232, 234, 237, 245, 251, 263, 272, 276–277, 281, 284, 289, 290, 299, 302–303, 305, 
312; Однороженко О. Родова геральдика Руського королівства та Руських земель Ко-
рони Польської XIV–XVI ст. — Харків, 2009. — С. 136–139, 143, 148.
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М. з. — с. Горицьке, Коростишівський р-н, Житомирська обл.
М. зб. МШ, VР-377.
Атрибуція ускладнена. Молівдовул є другим штемпелем раніше ві-

домої печатки 70. Відмінність цього штемпеля в тому, що княжий знак 
у вигляді літери Ж розміщений ріжками догори. На раніше відомому 
штемпелі знак лежав боком. Подібним знаком користувався і невідо-
мий князь із хрестильним іменем Кирило. Сподіваємось, із надходжен-
ням нових матеріалів з часом буде можливо здійснити атрибуцію цієї 
булли.

7. Свинцева одностороння печатка. Ка-
нал для шнура розташовано вертикально. 
Заготовка відливна. Обідок відсутній.

Л. С. Княжий знак — двозуб прямоліній-
них форм. Лівий зубець має ледь помітний 
ухил назовні. Правий зубець перехрещений. 
Основа у вигляді перевернутого трикутника.

Р. — 29х29/… мм. Т. — 4,5 мм. В. — 20,4 г.
М. з. — північно-східна частина Черні-

гівського району, 15 км від м. Чернігова.
М. зб. МШ, VР-1352.
Атрибуція ускладнена. Через те, що знак не має зворотної сторони 

(відсутній штемпель на буллатірії), атрибуція печатки неможлива. Од-
нак, судячи з розмірів печатки (характерні для ХІ ст.), місця знахідки 
(під Черніговом) та формі знаку, його слід віднести до нащадків князя 
Святослава Ярославича. Подібний знак належав Ольговичам у кількох 
поколіннях. Проте архаїчність заготовки може свідчити й на користь 
володіння знаком самим Святославом Ярославичем. До того ж осно-
ва знаку — перевернутий трикутник — апелює саме до знаку Ярослава 
Володимировича.

70 Янин В. Актовые печати древней Руси. — Т. I. — n. 310; Алфьоров О. Печатка 
князя Дмитра // 1000 років української печатки: каталог виставки. — К., 2013. — 
С. 73.
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MarciN hlEbiONEk

(Toruń, Polska)

nIEZnana PIECZęć ksIęCIa  
andrZEja włodZImIErZowICa PrZy dokumEnCIE 

Pokoju brZEskIEgo Z roku 1435*

Dokument pokoju zawartego w Brześciu Kujawskim między Polską i 
Wielkim Księstwem Litewskim a Zakonem Krzyżackim 25 grudnia 1435 r. 
należy do najcenniejszych zabytków sfragistyki polsko-litewskiej swoich cza-
sów. Według formuły sigillacyjnej do aktu tego miało zostać przywieszonych 
prawie 210 pieczęci, w tym króla Władysława nazwanego później Warneń-
czykiem, Wielkiego księcia Litewskiego Zygmunta Kiejstutowicza, dziewięciu 
innych książąt, dziesięciu arcybiskupów i biskupów, ośmiu miast i stu osiem-
dziesięciu przedstawicieli rycerstwa. Dziś dyplom ten jest przechowywany w 
wiedeńskim Centralnym Archiwum Zakonu Krzyżackiego (Deutschordens-
Zentralarchiv) w Wiedniu 1. Z ponad dwustu odcisków, które miały się przy 
nim znajdować, obecnie przy dokumencie zachowało się 195, z tego 33 luźne. 
Pierwotnie wszystkie one były przywieszone do grzbietu dokumentu (który 
ma formę poszytu złożonego z pięciu pergaminowych kart) na luźno sple-
cionych, cienkich, jedwabnych sznurach o barwie brązowej, obecnie wypło-
wiałych.

Wśród sygnatariuszy aktu wymienionych zostało trzech książąt ruskich 
(«Russiae duces»): Andrzej Włodzimierzowic, Gleb Dowgołdowicz oraz Je-
rzy Semenowicz Holszański 2. Do dziś zachowała się jednak pieczęć jednego 
z nich – Andrzeja Włodzimierzowica. 

1 Deutschordens-Zentralarchiv, Urkunden, sygn. 3359.
2 Korczak L. Monarcha i poddani. System władzy w Wielkim Księstwie Litewskim w 

okresie wczesnojagiellońskim. – Kraków, 2008. – S. 82–83.
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Andrzej był wnukiem Olgierda, synem księcia kijowskiego Włodzimie-
rza i kuzynem panującego wówczas w Polsce króla Władysława. Jego aktyw-
ność polityczna datuje się od 1422 r., kiedy to wystąpił jako gwarant pokoju 
mełneńskiego. Odtąd regularnie pojawiał się na ważniejszych dokumen-
tach Wielkich Książąt Litewskich, należąc do ich rady. W czasie panowania 
Świdrygiełły początkowo opowiedział się po jego stronie, jednak po 1432 
r. wiernie stał przy Zygmuncie Kiejstutowiczu i jego następcy Kazimierzu. 
Ten wynagrodził Andrzeja za wysługi nadając mu Kamieniec. Andrzej zmarł  
około 1457 r. 3

Pieczęć księcia Andrzeja, przywieszona do aktu pokoju brzeskiego nie 
była dotąd znana badaczom. Jest ona okrągła i mierzy 27 mm średnicy. 
Legenda jej brzmi: ПЕЧАТЬ КН(ѧ)ЗѦ АНДРѢѦ ВОЛОДИМЕРОВ(и)
ЧА. Wyobraża natomiast charakterystyczny znak kreskowy, określa-
ny bądź jako monogram, bądź brama z krzyżykami, chorągiew kościelna 
lub «kapliczka» 4. Wyobraża on krokiew z zaćwieczonym krzyżykiem rów-
noramiennym, nad którą znajduje się analogiczną krokiew z krzyżykiem 
wsparta na słupach. Z miejsc, w których górna krokiew łączy się ze słu-
pami wyprowadzono dwa półpierścienie barkiem na zewnątrz. Godło to 

3 Wolff A. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV w. – Warszawa, 1895. – S. 337–
338; Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. – Poznań–Wrocław, 1999. –
S. 94; Korczak L. Monarcha i poddani. – S. 178.

4 Por.: Skarbiec dyplomatów papiezkich, cesarskich, królewskich, książęcych, uchwał 
narodowych, postanowień różnych władz i urzędów / wyd. J. Daniłowicz. – T. II. – 
Wilno, 1862. – S. 183; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich //Ateneum Wileńskie. 
– R. VII. – Wilno, 1930. – Z. 3–4. – S. 692; Akta unji Polski z Litwą 1385–1791 / wyd. 
S. Kutrzeba, W. Semkowicz. – Kraków, 1932. – S. 59, nr 90; Однороженко O. Руські 
королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–XVI ст. – Харків, 2009. – 
C. 133; Zob. też interpretacje zbliżonych  wyobrażeń pojawiających się na monetach ojca 
naszego Andrzeja – Włodzimierza Olgierdowicza, określanych jako wyobrażenie świątyni, 
brama bądź kolumny, chorągiew, forma herbu czy wreszcie monogram liter «К» i «В». 
Kozubowski G. Monety księstwa Kijowskiego w XIV w. // Wiadomości Numizmatyczne. 
– R. XXXVIII. – 1994. – Z. 3–4. – S. 129–130; Хромова І. До проблеми атрибу-
ції зображення родового знаку князів Ольгердовичів // Спеціальні історичні дис-
ципліни: питання теорії та методики. – Вип. 15. – К., 2007. – С. 304–305. W obu 
pracach zebrano wcześniejszą literaturę tematu. Sam Włodzimierz miał dysponować 
pieczęcią wyobrażającą konnego rycerza z włócznią. Zob.: Gumowski M. Pieczęcie książąt 
litewskich. – S. 723.



MarciN hlEbiONEk · Nieznana pieczęć księcia Andrzeja Włodzimierzowica... 137

pojawia się tak na innych pieczęciach samego kniazia jak i, w nieco innej 
formie, na pieczęci jego brata Aleksandra (Olelka) 5. Pieczęć Andrzeja od-
ciśnięta została, jak większość pieczęci przywieszonych do aktu, w wo-
sku naturalnym. Wypada zaznaczyć, iż mamy tu do czynienia z praktyką 
inną niż w przypadku wcześniejszego traktatu mełneńskiego 6, gdzie od-
ciski pieczęci kniaziów mają barwę czerwoną. Przy dokumencie brzeskim 
w wosku czerwonym odciśnięte zostały tylko pieczęcie królewska oraz  
przedstawicieli episkopatu.

Dotychczasowa literatura notowała właściwie dwie pieczęcie nasze-
go Andrzeja. Najwcześniej opisane zostało sigillum odciśnięte przy doku-
mencie z 1446 r., zawierającym zapis dla żony księcia. Wzmiankował ją i 
opisywał umieszczone na niej godło już Jan Zamoyski, w swych notatach 

5 Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. – Kraków, 1899. – s. 277, fig. 463; 
278; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 691, tabl. IX, il. 64; Kozubowski G. 
Monety księstwa Kijowskiego. – Ryc. 7 m.

6 Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 roku / wyd. 
P. Nowak, P. Pokora. – Poznań, 2004. – S. 75, nr. 82; S. 76, nr. 84; S. 77, nr. 85, 86;  
S. 78, nr. 88; S. 79, nr. 90.

Il. 1. Pieczęć Andrzeja Włodzimierzowica przy dokumencie pokoju brzeskiego  
z 1435 r. (fot. i rys. M. Hlebionek)
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heraldycznych 7. Później publikowana on była wielokrotnie 8. Według opisu 
M. Gumowskiego mierzy ona 25 mm średnicy, a jej legenda brzmi: ПЕЧА(ть) 
КНѦ(зѧ) АНДРА ВЛАДИМИР(овича). Wyobraża ona znak niemal iden-
tyczny z tym, który pojawia się na pieczęci z 1435 r., ale o nieco innych pro-
porcjach. Informacje na temat przechowywanego obecnie w Moskwie eg-
zemplarza należy nieco zweryfikować 9. Co prawda zgadza się podany przez 
Gumowskiego opis wyobrażenia i odczyt legendy, niemniej odcisk ma nieco 
większą średnicę, mierzy bowiem 29 mm.

7 Zob.: Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne / wyd. F. Piekosiński 
// Studya, rozprawy i materyały z dziedziny historyi polskiej i prawa polskiego. – T. VII. 
Kraków, 1907. – S. 48; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 693, przyp. 12 
(błędnie rozwiązał podaną przez Zamoyskiego datę roczną (6954 r.) jako 1386 r., kiedy w 
rzeczywistości chodzi o rok 1446. Niemniej słusznie uznaje że jest ona tożsama z pieczęcią 
z 1446 r.).

8 Skarbiec dyplomatów. – S. 183; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 692–
693; Kozubowski G. Monety księstwa Kijowskiego. – Ryc. 7 k; Однороженко O. Руські ко-
ролівські, господарські та князівські печатки. – C. 133, 281, мал. 455.

9 Российская государственная библиотека, Отдел рукописей, ф. 256, оп. 1, ед. 
хр. 68, карт. 4. Za informacje na temat tego egzemplarza pieczęci serdecznie dziękuję 
Panu Doktorowi Sergejowi Polekhovowi. Fotografię odcisku ze zbiorów moskiewskich 
opublikował: Болсуновский К. Монеты киевских князей XIV ст. Опытъ историко-
нумизматческого изследования. – Киев, 1909. – Табл. II, nr. 1 (fotografia na stronie 
tytułowej).

a) b) c) 

Il. 2. Pieczęć kniazia Andrzeja przy dokumencie z 1446 r. 
Odrysy: a) M. Hlebionek; b) M. Gumowski; c) odrys godła z notat  

Jana Zamoyskiego
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Pieczęć z 1446 r. uznana została ostatnio za tożsamą z sigillum kniazia za-
chowanym przy dokumencie pokoju mełneńskiego 10. Odcisk tej ostatniej opub-
likowali P. Pokora i P. Nowak 11. Mierzy on 28 mm i wyobraża znak kreskowy 
Andrzeja, znany z wyżej opisanych pieczęci. Legenda na egzemplarzu znajdują-
cym się przy akcie pokoju mełneńskiego jest, niestety, nieczytelna. Jak już wspo-
mniano, został on wykonany w czerwonym wosku. Jak się wydaje wspomniana 
identyfikacja obu pieczęci (z 1422 i 1446 r.) została dokonana jednak na pod-
stawie zestawienia odrysów wykonanych przez Bołusnowskiego i Gumowskiego 
a także rysunku godła znajdującego się w tekach Zamoyskiego z egzemplarzem 
mełneńskim. Jednak porównanie fotografii obu odcisków prowadzi do wniosku, 
że mamy do czynienia z dwoma różnymi 
pieczęciami. Inne jest liternictwo legendy, 
szerokość pola zawierającego inskrypcję a 
także detale wyobrażenia napieczętnego: 
na egzemplarzu mełneńskim słupy wy-
znaczające boki figury ozdobione są gał-
kami, umieszczonymi mniej więcej na 1/3 
ich wysokości, podczas gdy na egzempla-
rzu moskiewskim są one zupełne proste. 
Inne jest także ułożenie figury względem 
wewnętrznej linii otokowej. Powoduje to, 
że pieczęcie z 1422 i 1446 r. należy uznać 
za dwa różne typy. 

Ostatnia z pieczęci opisywanych w li-
teraturze zachowała się przy dokumencie 
układu trockiego z 1433 r. 12 Jest ona nie 

10 Однороженко O. Руські королівські, господарські та князівські печатки. –
C. 133, 281, мал. 455. 

11 Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego. – S. 76, nr 84.
12 Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. – S. 277–278; Gumowski M. 

Pieczęcie książąt litewskich. – S. 692–693; Akta unji Polski z Litwą. – S. 90, nr. 59; 
Kozubowski G. Monety księstwa Kijowskiego. – Ryc. 7 l; Однороженко O. Руські коро-
лівські, господарські та князівські печатки. – C. 133, 281, мал. 456; Pokora P. Rysunki 
pieczęci Kajetana Wincentego Kielisińskiego w zbiorach Biblioteki PAN w Kórniku // 
Zbiory pieczęci w Polsce / pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego. – Warszawa, 2009. – 
S. 399, nr. 10; Album rysunków Kajetana Wincentego Kielisińskiego ze zbiorów Biblioteki 

Il. 3. Pieczęć Andrzeja 
Włodzimierzowica  

przy dokumencie pokoju 
mełneńskiego z 1422 r. 

(rys. M. Hlebionek)
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tylko najmniejsza z zespołu pieczęci kniazia (mierzy ona 22 mm średnicy), 
ale odbiega od pozostałych także wyobrażeniem. Umieszczony w polu pie-
częci znak księcia różni się od wyżej opisywanych tym, że znajdującą się u 
jego podstawy krokiew położono na poprzecznej belce, zaś półpierścienie 
znajdujące się u podstawy górnej krokwi, ułożone są barkami ku górze, tak 
że przypominają krzywaśnie pastorału. Legenda jej brzmi: ПЕЧАТЬ КНІЗѦ 
АНДРѢѦ ВОЛО(димеровича). 

Informacje te pozwalają uporządkować wiedzę na temat pieczęci An-
drzeja Włodzimierzowica. W ich świetle książę dysponował nie dwoma, jak 
dotąd przyjmowano, ale czterema pieczęciami. Pierwsza z nich (typ I) zosta-
ła wprowadzona do użytku już w 1422 r., a zatem niedługo po rozpoczęciu 
aktywności politycznej. Kolejne typy poświadczane są odciskami z lat 1433 
(typ II), 1435 (typ III) i 1446 (typ IV). Pieczęcie te są zbliżone do siebie tak 
pod względem konstrukcji legendy jak i ikonografii. Inskrypcja napieczęt-
na oprócz wyrażenia identyfikującego pieczęć (ПЕЧАТЬ) zawiera określa-
nie jego statusu społecznego (КНѦЗ) oraz imię i patronimik dysponenta. 
Poszczególne typy różnią się jedynie sposobem zapisu (ortografia, stopień 
skrócenia) poszczególnych elementów. Zaznaczyć też trzeba, że w II typie 
pieczęci legenda została umieszczona na pieczęci w lustrzanym odbiciu, pod-
czas gdy na pozostałych egzemplarzach biegnie od prawej ku lewej stronie. 

Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk / wyd. P. Pokora. – Kórnik, 2013. – S. 119, nr. Ao II 
213 a.

a) b) c) 

Il. 4. Pieczęć kniazia Andrzeja Włodzimierzowica z dokumentu z 1433 r.
Odrysy: a) M. Gumowski; b) O. Odnorożenko; c) M. Hlebionek
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W polu pieczęci znajduje się charakterystyczny znak kreskowy, spotykany już 
na monetach Włodzimierza Olgierdowicza 13. W niemal identycznej formie 
pojawia się on na trzech jego pieczęciach: typie I, III i IV. Wyjątkowa na tym 
tle jest drugi typ książęcej pieczęci, na którym konstrukcję uzupełniono o 
podstawę, nie pojawiającą się ani wcześniej ani później 14. Odmienności w 
zakresie tak ikonografii jak i kształtu legendy II typu pieczęci nakazywałyby 
bliższe przyjrzenie się okolicznościom jej wykonania. Zagadnienie to wymaga 
jednak dalszych badań.

13 Хромова І. Сосницький скарб: до питання аналізу та класифікації монет Во-
лодимира Ольгердовича // Український історичний збірник. – Вип. 13. – К., 2010. – 
Табл. 7; Табл. 9. W artykule zebrano wcześniejszą literaturę dotyczącą mennictwa 
Włodzimierza Olgierdowicza.

14 F. Piekosiński i K. Bołsunowski podają, że godło widniejące na wspomnianej 
już pieczęci Aleksandra (Olelka) Włodzimierzowica znanej z 1434 r miało posiadać po-
dobną, choć bardziej zaokrągloną, formę. Zob.: Piekosiński F. Heraldyka polska wieków 
średnich. – S. 277; Болсуновский К. Монеты киевских князей. – Табл. II, nr. 3. Jednak 
według odrysu i opisu dokonanych przez M. Gumowskiego (Gumowski M. Pieczęcie książąt 
litewskich. – S. 691, tabl. I, 4; IX 64) znak umieszczony na pieczęci Olelka nie był u dołu 
zamknięty. Warto tu wspomnieć, że według wydawców «Akt unii Polski z Litwą», pieczęć z 
godłom odpowiadającym opisom Piekosińskiego i Bołsunowskiego miała należeć do dzier-
żawcy markowskiego Montryma. Zob.: Akta unji Polski z Litwą. – S. 101, nr. 22.
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алеСь Жлутк а

(Мінск, Беларусь)

да пытання аўтэнтычнасці пячаці міндаВа 
з дакумента 1255 года

На сёння вядомыя 10 дакументаў, выдадзеных ад імя караля 
Міндава 1 ў 1253–1261 гг. Гэта прывілей на вольны гандаль рыжскім 
купцам, некалькі наданняў Нямецкаму ордэну Жамойці, Селёніі і 
іншых земляў і прывілей першаму біскупу дзяржавы Хрысціяну на 
ўладанні ў Жамойці (дак. І.1-10b). Апрача іх захаваліся дакументы, да-
тычныя караля: ліст біскупа Хрысціяна з 1254 г. (дак. І.11) і 20 лістоў 
папаў Інацэнта IV і Аляксандра IV з 1251–1260 гг. (дак. ІІ.1-20) 2, датыч-
ныя справаў каралеўства. Усе гэтыя акты дайшлі альбо ў арыгіналах, 
альбо ў копіях. 

У гістарычнай літаратуры вялася доўгая дыскусія пра аўтэн-
тычнасць дакументаў Міндава. Некаторыя з даследчыкаў залічвалі 
да сапраўдных то адны, то другія акты без пераканаўчых доказаў. Ча-
сам, прыводзячы розныя аргументы, пераважна датычныя зместу і 
гістарычных акалічнасцяў, яны прыходзілі да дыяметральна супрацьле-

1  Аўтар артыкула выкарыстоўвае беларускі эквівалент той аўтэнтычнай формы 
імя, якая ўжывалася ў лацінскіх і нямецкіх дакументах пры жыцці караля: Міндаў – 
Mindowe. Пераважная большасць кірылічных крыніцаў, у якіх ужываюцца іншыя 
формы, адносіцца да пазнейшага часу.

2  Mindowe, rex Lithowiae, in litteris et testimoniis (Міндаў, кароль Літовіі, у 
дакумэнтах і сьведчаньнях) / Уклад., пер. на бел. мову, камэнт. А. Жлуткі. – Мінск, 
2005. – С. 23–82. Тут і далей у дужках падаюцца спасылкі на нумар дакумента ў гэтым 
выданні (рымская лічба азначае частку, арабская – нумар дакумента ў частцы). 
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глых высноваў. Напрыклад, Антоні Прахаска і Філіп Клыменка 3 лічылі 
ўсе дакументы, выдадзеныя каралём, без вынятку аўтэнтычнымі. Былі і 
тыя, як напрыклад Войцех Кэнтшыньскі 4, хто адмаўлялі сапраўднасць 
усіх дакументаў Міндава. Да несапраўдных часам залічвалі нават два 
ацалелыя арыгіналы з 1255 і з 1259 гг. Пазнейшы арыгінал з 1259 г. –  
дайшоў без пячаці, ад прымацавання якой захаваліся толькі чырво-
ныя шоўкавыя ніці, прадзетыя ў проразі на пліцы. Да ранейшага ж 
арыгіналу з 1255 г. – надання Нямецкаму ордэну Селёніі, зямлі ўздоўж 
левага берага Дзвіны, прывешаная пячаць з абламанай акружынай 5. 

Гэты дакумент дайшоў у арыгінале і ў транссумпце папскага 
нунцыя Яна Габрыэлі, зробленым у Торуні 18 траўня 1393 г., а так-

3  Prochaska A. Dwa objaśnienia do dziejów Litwy // Kwartalnik Нistoryczny. – Tom 
XX. – 1906. – S. 64–73; Klymenko P. Die Urkunden Mindowes für den livländischen Orden 
// Altpreussische Forschungen. – Tom VI. – 1929. – S. 202, 205.

4  Kętrzyński W. O dokumentach Mendoga króla litewskiego – 1263 // Rozprawy 
Akademii Umiejętnos ci. Wydziaі historyczno-filozoficzny. – Seria II. – Tom XXV (L). – 
1907. – S. 180 і наст.

5  Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin (GStAPKB). ХХ. L.S. 
Schiebl. XI, nr. 9.

іл. 1: авэрс пячаці з дакумента 1255 г.
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сама ў копіях ранейшых транссумптаў. Наданне было зацверджанае 
пацвярджальным прывілеем папы Аляксандра ІV ад 13 ліпеня 1257 
г. Рудольф Філіппі ў 1882 г., публікуючы рэгест дакумента, напісаў, 
што «ад надпісу на акружыне засталіся толькі крыжык і літара М, усе 
іншыя знакі наўкол абламаныя; але воск вельмі свежы і гладкі на зло-
ме. На адваротным баку – заўважае ён далей – бачная канаўка, куды 
былі ўкладзеныя ніці, залепленыя іншым воскам» 6. Філіппі не робіць з 
сваіх назіранняў ніякіх прамых высноваў наконт аўтэнтычнасці ліста і 
пячаці, згадвае толькі, што першым хто ўсумніўся ў сапраўднасці нека-
торых (не гэтага) дакументаў караля быў Эрнст Геніг, выдавец «Прускай 
хронікі» Давіда Лукаса 7. Праз дзесяць гадоў пасля публікацыі Філіппі 
у 1892 г. выйшла гістарычная праца Юліюша Ляткоўскага «Мендог», 
цалкам прысвячаная дзейнасці караля, у якой, спасылаючыся на гэты 
рэгест, даследчык сцвярджаў, што сам дакумент з’яўляецца падроб-
каю Нямецкага ордэна, а аўтэнтычная пячаць была ўзятая ад нейка-
га іншага, сапраўднага арыгінала і прывешаная да гэтага акта 8. Яшчэ 
далей у падважванні аўтэнтычнасці пайшоў у 1907 г. Кэнтшыньскі, 
які аспрэчыў сапраўднасць дакумента і спрабаваў давесці, што пячаць 
не толькі была ўзятая ад дакумента іншага выдаўцы, але і наўмысна 
пашкоджаная фальсіфікатарамі. Ён звяртае ўвагу на тое, што ўся акру-
жына з надпісам абламаная, а сярэдняя частка, поле, быццам бы, ня-
кепска захаванае. «Гэта – сцвярджае ён – можна вытлумачыць толькі 
такім чынам, што наўмысна быў абламаны ўвесь край, каб знішчыць 
надпіс» 9. Даследчык меркаваў, што да сфальсіфікаванага дакумента 
была прывешаная пячаць іншага караля, магчыма Венгерскага Андрэя 

6  «Von der Umschrift nur + M übrig, alle anderen Zeichen rundum weggebrochen; 
das Wachs ist aber sehr frisch und in den Brüchen glatt. Auf der Rückseite der Wachspaste 
sieht man die Rinne, worin die Zwirnfäden gelegt wurden, mit anderem Wachs zugedrückt» 
(Preussisches Urkundenbuch. Politische (Allgemeine) Abteilung. – Band I: Die Bildung 
des Ordensstaats. – Hälfte I / Hrsg. von R. Philippi in Verbindung mit [Carl Peter] Woelky. 
– Königsberg, 1882. – S. 236, nr 234.

7  Preussische Chronik von M. Lukas David ... mit Beifügung historischer und 
etymologischer Anmerkungen / Hrsg. von Ernst Hennig und Daniel Fridrich Schütz. – 
Band VII. – Königsberg, 1815. – S. 142–143.

8  Latkowski J. Mendog, Król Litewski. – Kraków, 1892. – S. 431–442.
9  Kętrzyński W. O dokumentach Mendoga. – S. 201. 
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ІІ ці Шведскага Магнуса, у якой наўмысна быў абламаны надпіс. Услед 
за гэтым ён абвяшчае несапраўднымі таксама арыгіналы транссумпта 
папскага нунцыя з 1393 г. і зацвярджальны ліст папы Аляксандра ІV з 
1257 г. Кэнтшыньскі пры гэтым пазбягае ўказваць час, у які магла быць 
здзейсненая меркаваная падробка. Апрача знешняга выгляду пячаці, 
якая, на яго думку, сведчыла пра падробку, даследчык спрабаваў так-
сама абаперціся на факты гістарычнага і палітычнага характару, каб 
давесці несапраўднасць дакумента і пячаці 10. 

Аднак новае даследаванне дакумента, праведзенае у 1936 г. польскім 
палеографам і дыпламатыстам Каралем Малечыньскім з залучэннем вя-
домых ранейшых і новых фактаў і метадаў, дазволіла яму абвергнуць 
высновы Кэнтшыньскага аб несапраўднасці гэтага і другога (з 1259 г.) 
арыгінала а таксама яшчэ чатырох іншых дакументаў караля. На падста-
ве грунтоўнага аналізу палеаграфічных і дыпламатычных асаблівасцяў 
актаў Міндава, супастаўляючы іх з тагачаснымі гістарычнымі рэаліямі, 
ён пераканаўча выказаўся на карысць аўтэнтычнасці акта 1255 г. і пры-
вешанай да яго пячаці. Даследуючы пісьмо двух захаваных арыгіналаў, 
даследчык звярнуў увагу на тое, што яно цалкам адрозніваецца ад пісьма 
тагачасных ордэнскіх дакументаў, а характэрныя выразы фармуляраў 
гэтых ды іншых дакументаў караля падобныя да фармуляраў дакументаў 
з канцылярыі Курляндскага біскупа. Гэта значыць, што памянёныя 
арыгіналы не маглі быць вырабленыя ў асяроддзі Нямецкага ордэна 11. 
Лістом папы Інацэнта IV Курляндскі біскуп Генрык фон Лютэленборх 
быў прызначаны апекуном і абаронцам караля. З атачэння Курлянд-
скага біскупа паходзіў і Ян Базо, капэлян высвячанага для каралеўства 
біскупа Хрысціяна. Гэтага капэляна небезпадстаўна лічаць найбольш 
верагодным складальнікам дакументаў караля. Як вядома, у Заходняй 

10  Ibid. – S. 201–206.
11  Maleczyński K. W sprawie autentyczności dokumentów Mendoga z lat 1253–1261 

// Ateneum Wileński. – Rok XI. – Wilno, 1936. – S. 8–10.

іл. 2: апісанне пячаці з транссумпта 1393 г.
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Еўропе стварэннем і ўладкаваннем канцылярыяў займаліся звычайна 
капэляны.

Такім чынам, палеаграфічныя і дыпламатычныя прыкметы пац-
вярджаюць аўтэнтычнасць дакумента 1255 г. Не пярэчаць гэтаму і 
гістарычныя рэаліі. І гэта незалежна ад таго, ці лісты былі падрыхтава-
ныя атрымальнікам (г.зн. у канцылярыі Нямецкага ордэна ў Лівоніі), ці 
самім выдаўцам, г.зн. пры двары караля. Пячаць, прывешаная да ліста, 
выява на ёй і форма ў іх сённяшнім выглядзе адпавядаюць апісанням, 
змешчаным у шэрагу транссумптаў гэтага дакумента. У транссумпце 
1393 г., на які абапіраўся Малечыньскі і ягоныя папярэднікі, пячаць 
апісаная такімі словамі: «in cera alba et cordula de fillis (!) albis et flauiis (!) 
lineis impendente sigillatum, ... in cuius quidem sigilli caractere erat sculpta 
ymago regis sedentis cum sceptro in manu dextra et in manu sinistra cum 
pomo et una cruce super dicto pomo et in eius circumferentiis erant scripta 
verba, que secuntur post quandam crucem videlicet: Myndouwe dei gra Rex 
Litowie» 12 – «(пячаць) на белым воску і прывешаная на шнурку з белых 
і жоўтых (?) льняных ніцяў, ... на полі гэтай пячаці была выціснутая 
выява караля, які сядзіць з жазлом у правай руцэ і з яблыкам у левай 
руцэ, на якім змешчаны адзін крыж, а па яе акружыне пасля крыжа 
напісаныя словы, а менавіта: Myndouwe dei gra Rex Litowie». 

Падамо апісанне пячаці ў ейным сённяшнім выглядзе: 
Гэта васковая круглая аднабаковая маестатычная пячаць, пры-

вешаная да сярэдзіны загіну пергаміну на ільняных белых і блакітных 
ніцях. Дыяметр – 85 мм. На пярэднім баку выява караля апранутага 
ў каралеўскія шаты, які сядзіць і трымае ў правай руцэ, абапёртай на 
правым сцягне, жазло, увенчанае лілеямі; узнятая левая рука трымае 
каралеўскі яблык з крыжам на ім. На галаве караля карона, з-пад якой 
выбіваюцца кучары. Тло выявы аздоблена рамбічным арнаментам. 
Надпіс, які быў па акружыне, абламаны. Літара M пасля крыжыка, 
якою пачынаўся надпіс і наяўнасць якой, альбо яе рэштак, адзначала-
ся Філіппі 13, Кэнтшыньскім 14 і Малечыньскім 15, ужо не праглядаецца. 
Захаваўся толькі крыжык перад ёю.

12  GStAPKВ. ХХ. L.S. Schiebl. XI, nr. 10.
13  Preussisches Urkundenbuch. Politische (Allgemeine) Abteilung. – Band I. – S. 236.
14  Kętrzyński W. O dokumentach Mendoga. – S. 201.
15  Maleczyński K. W sprawie autentyczności dokumentów Mendoga. – S. 7.
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Малечыньскі звяр нуў 
увагу на тую акалічнасць, 
што колеры ніцяў, указа-
ныя ў транссумпце і бач-
ныя на захава ным ары гі-

нале адрозніваюцца: адпаведна белыя з жоўтымі і белыя з бла кітнымі. 
Зыходзячы з гэтага, ён выказаў дапушчэнне, што аўтэн тычная пячаць 
была на нейкі час аддзеленая ад дакумента і прывешаная да іншага, 
а затым зноў вернутая на сваё месца, прычым ніці жоўтыя з белымі 
былі замененыя на блакітныя з белымі 16. Як вынікае з заўвагаў да яго-
нага даследавання, Караль Малечыньскі не меў магчымасці праца-
ваць з арыгіналамі дакументаў Міндава непасрэдна ў архіве, дзе яны 
захоўваліся, і карыстаўся толькі фотакопіямі з іх, абапіраючыся такса-
ма на высновы Філіппі і Кэнтшыньскага. Не мог ён таксама даследа-
ваць апісанні пячаці ў іншых транссумптах дакумента з 1255 г. Аднак 
пры параўнанні апісання з транссумпта 1393 г., на які ён абапіраўся, з 
копіямі ранейшых транссумптаў выснова Малечыньскага пра замену 
ніцяў не пацвердзілася. Сам транссумпт 1393 г. мае адну недакладнасць 
у абазначэнні колеру ніцяў: flauiis (з двумя i) замест правільнага flauis 
(з адным i) – жоўтых. Верагодна, пісец транссумпта 1393 г. некарэк-
тна перадаў слова пры капіяванні дакумента, што пацвярджаецца пры 
параўнанні з іншымі транссумптамі. 

У копіі самага ранняга транссумпта з 1352 г., змешчанай у капійных 
кнігах судовых працэсаў між Польшчаю і Нямецкім ордэнам, надру-
каванай у 1892 г. у другім томе «Lites ac res gestae», чытаем адпавед-

на «vlaueis» 17, у двух 
копіях іншых – ад 
1355  18 і з 1392  19 гг.: 
«blaueis». Але «blaueus» 
(«vlaueus») якраз і аз-

16  Ibid. – S. 7.
17  Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque cruciferorum / Ed. Działyński. – Tom 

II. –  Posnanie, 1892. – P. 111.
18  GStAPKB. ХХ. OF 11b, f. 52v.
19  GStAPKB. ХХ. OF 1b, f. 48.

іл. 3: выцінка з транссумпта 1393 г.

іл. 4: выцінка з копіі транссумпта 1355 г.
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начае «блакітны» а 
не «жоўты». Гэта зна-
чыць, што колеры 
ніцяў, пададзеныя ў 
ранніх транс сумптах, 
адпавядаюць іх сён няшнім колерам, а таму, калі пя чаць і аддзялялася, 
то ніці былі пакі нутыя альбо арыгінальныя, альбо замененыя пазней 
ідэнтычнымі. 

Але ці магла ўвогуле пячаць аддзяляцца ад дакумента? Пры яе 
візуальным даследаванні, якое мы правялі падчас працы ў Архіве 
прускай культурнай спадчыны ў Берліне (GStAPKB), не было 
выяўлена адназначных адзнакаў, якія б сведчылі пра аддзяленне ад 
дакумента. На адваротным баку пячаці абапал ніцяў заўважныя дзве 
няроўныя вертыкальныя лініі, якія маглі б абазначаць краі «канаўкі», 
пра якую казаў Філіппі. Але сама «канаўка» не даходзіць да ніжняга 
краю пячаці, а колер і структура воску крыху адрозніваюцца толькі з 
самага верху канаўкі, каля ўваходу ніцяў. Ніжэй воск у «канаўцы» ад-
нолькавы з воскам па-за ёю. Пра што могуць сведчыць гэтыя прык-
меты? На нашую думку, лініі, 
якія абазначаюць «канаўку», 
маг лі быць трэшчынамі (паз-
ней адрэстаўраванымі, за гла-
джа нымі), якія з’явіліся ад на-
цяжэння ніцяў пры шматлікіх 
перамяшчэннях дакумента для 
выкарыстання ў якасці доказу 
на шэрагу судовых спрэчак 
Ор дэ на з яго праціўнікамі. Ма-
быць менавіта таму Рудольф 
Філіпі не наважыўся ка за ць 
пра аддзяленне пячаці ад да ку-
мента. Пры частым ужыванні 
дакумента з часам магла абла-
мацца і акружына пячаці. 
Вялікая ступень сцёртасці 
ліцавога боку пячаці (амаль 

іл. 5: выцінка з копіі транссумпта 1392 г.

іл. 6: рэвэрс пячаці з дакумента  
1255 г.
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зацёрты рамбічны арнамент, зусім не праглядаюцца дробныя дэталі, 
моцна знівеляваны рэльеф), таксама сведчыць на карысць гэтага. 
Форма і іканаграфія пячаці цалкам адпавядаюць свайму часу – 
ХІІІ ст. і апісанням, пададзеным у некальніх транссумптах.

Такім чынам, даследаванне палеаграфічных і дыпламатычных 
асаблівасцяў дакумента 1255 г., палітычных і гістарычных акалічнасцяў 
яго з’яўлення праведзенае К. Малечыньскім, а таксама тэкстуальнае 
супастаўленне захаваных транссумптаў і візуальнае вывучэнне пячаці 
дазваляюць з большай пэўнасцю выказацца на карысць аўтэнтычнасці 
дакумента і прывешанай да яго пячаці.



150

олег однороЖенко

(Харків)

зображення щитіВ  
на руських печатках хі–хііі ст.*

Для вивчення витоків геральдичної традиції, як європейської в ці-
лому, так і руської зокрема, важливе значення мають передгеральдич-
ні зображення на щитах ХІ–ХІІ ст., що надалі частково трансформува-
лися в геральдичні сюжети ХІІІ–XIV ст. Насамперед йдеться про спе-
цифічне оздоблення середньовічних щитів за допомогою різноманіт-
них металевих елементів — фігурних зображень, пластин та смуг різ-
ної форми, якими скріплювали дерев’яну конструкцію лицарських 
щитів, або кольорових зображень на шкіряному покритті щитів. З ча-
сом ці оздоблення перетворювалися на відповідні геральдичні (обля-
мівки, крокви, пояси, стовпи, перев’язи, хрести та ін.) та гербові фі-
гури (тварин, рослин, різноманітних предметів), які візуально презен-
тували власника бойового щита, а згодом закріплювалися як родовий 
знак — герб. Найдавніші європейські герби зображають саме такі най-
простіші (т. зв. почесні геральдичні та гербові) фігури, які постали з по-
ширених способів окуть та оздоблень лицарських щитів 1.

* Висловлюємо подяку Олександру Алфьорову за численні зауваження, надані 
під час написання цієї статті, а також — уточнення в ідентифікації та датуванні сфра-
гістичних пам’яток, опрацьованих у даному дослідженні.

1 Пастуро М. Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей 
Круглого стола. — М., 2001. — С. 52–53; Пастуро М. Геральдика. — М., 2003. —
С. 13–20; Пастуро М. Символическая история европейского средневековья. — 
СПб., 2012. — С. 227–231; Żygulski Z. Broń w dawnej Polsce: na tle uzbrojenia Europy 
i Bliskiego Wschodu. — Warszawa, 1982. — S. 40–42; Znamierowski A. Wielka księga 
heraldyki. — Warszawa, 2008. — S. 19–23.
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Але якщо вивчення західноєвропейського передгеральдичного ма-
теріалу з погляду перенесення зображень з бойових щитів, знамен, ли-
царського спорядження та одягу на пізніші герби має давню традицію 
та вагому історіографію 2, то щодо руської передгеральдичної спадщини 
відсутня навіть наукова постановка питання про її вплив на пізнішу 
геральдичну традицію. Передусім це було пов’язано з недостатнім ви-
вченням руської пізньосередньовічної геральдики XIV–XVІ ст. (ця про-
блема стала предметом наукових студій лише в останнє десятиліття) 3, 

2 Pastoureau M. L’apparition des armoiries en Occident: état du problème // 
Bibliotheque de l’École des chartes. — Tome CXXXIV. — Paris, 1976. — P. 281–300; 
Pastoureau M. La genèse des armoiries: emblématique familiale ou emblématique féodale? 
// Cahiers d’héraldique. — Tome IV. — Paris, 1982. — P. 85–95; Pastoureau M. L’origine 
des armoiries: un problème en voie de solution? // Genealogica et Heraldica. Recueil du 
XIV-e congrès international des sciences généalogique et héraldique. — Copenhague, 
1982. — P. 241–254; Pastoureau M. Origine, apparition et diffusion des armoiries. Essai de 
bibliographie // Académie internationale d’héraldique. L’Origines des armoiries. Actes du 
II-e colloque internationale d’héraldique. — Paris, 1983. — P. 97–104; Pastoureau M. Traité 
d’héraldique. — Paris, 1993. — P. 20–36, 298–310; Pastoureau M. La naissance des 
armoiries // Cahiers du Léopard d’or. — Vol. III. — Paris, 1994. — P. 103–122; Пасту-
ро М. Символическая история европейского средневековья. — С. 227–237.

3 Однороженко О. Князівська геральдика Волині середини XIV–XVIII ст. — Хар-
ків, 2008. — 180 с.; Однороженко О. Родова геральдика Русо-Влахії (Молдавського 
господарства) кінця XIV–XVI ст. — Харків, 2008. — 156 с.; Однороженко О. Родо-
ва геральдика Руського королівства та Руських земель Корони Польської XIV–
XVI ст. — Харків, 2009. — 312 с.; Однороженко О. Руські королівські, господарські 
та князівські печатки ХІІІ–XVІ ст. — Харків, 2009. — 320 с.; Однороженко О. Україн-
ська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада. — К., 
2011. — 421 с.; Однороженко О. Родова геральдика Волинської землі в другій половині 
XIV — першій половині XV ст. // Вісник Харківського національного університету ім. 
В. Н. Каразіна. — Випуск 822. — Харків, 2008. — С. 44–50; Однороженко О. Родова ге-
ральдика Сіверської та Смоленської земель доби середньовіччя (друга половина XIV–
XV ст.) // Сіверянський літопис. — Чернігів, 2008. — № 3. — С. 12–22; Однорожен-
ко О. «Clipearium Teutonicorum» і «Züricher Wappenrolle» та їх значення для вивчення 
руської державної геральдики другої половини ХІІІ — початку ХІV ст. // Спеціальні 
історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. — Чис-
ло 16. — К., 2010. — С. 20–34; Однороженко О. Руська гербова печатка. До питан-
ня реконструкції руської (української) сфрагістичної та геральдичної термінології 
XIV–XVIII cт. // Сфрагістичний щорічник. — Випуск І. — К., 2011. — С. 16–105; 



152 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк V

а також із вкрай поганим станом збереження відповідних джерел з іс-
торії Русі за ХІІІ ст., на яке припав основний етап становлення євро-
пейської геральдики 4. Разом з тим численні зображення руських щитів 
ХІ–XІІ ст., в тому числі й на тогочасних печатках 5, дають можливість 
проведення ґрунтовного аналізу їхнього оздоблення та порівняння з 
тогочасними зображеннями на щитах західноєвропейського лицарства 
і пізнішими геральдичними сюжетами руського нобілітету XIV–XV ст.

Фахівці-зброєзнавці, які вивчали щити як складову частину комп-
лексу бойових засобів руських князів і дружинників, зазначають, 
що стан збереженості руських щитів Х–XІІІ ст. вкрай незадовільний — і 
нині не маємо жодного цілого щита з того періоду, лише залишки кіль-
кох десятків щитів, знайдених під час археологічних пошуків 6. Відсут-
ність речових пам’яток зумовила ґрунтовне вивчення дослідниками 

Однороженко О. Родова геральдика Сіверської, Смоленської та Мстиславської зе-
мель ВКЛ в XIV–XVІІ ст. // Герольд Litherland. — Горадня — Менск, 2011. — № 18. — 
С. 4–20; Однороженко О. До питання про час польсько-литовського «гербового роз-
братання» // Średniowiecze Polskie i Powszechne. — Tom VIII. — Katowice, 2012. — 
S. 238–250; Однороженко О. Геральдика членів господарської ради великого кня-
зя Свидригайла Ольгердовича // Студії і матеріали з історії Волині. — Кременець, 
2012. — С. 153–194; Однороженко О. Західноєвропейські джерела ХІІІ–XIV ст. та по-
ходження герба князів Острозьких // Острозька давнина. Науковий збірник. — Ви-
пуск ІІ. — Остріг, 2013. — С. 26–42; Однороженко О. Руські родові герби XIV–XVI ст. 
як генеалогічне джерело // Генеалогія. Збірка наукових праць. — Випуск І. — К., 
2013. — С. 395–426; Однороженко О. Українські (руські) печатки литовсько-
польської доби / Odnorozhenko O. Ukrainian (Rus) seals in the Lithuanian-Polish period 
// 1000 років української печатки. 1000 years of ukrainian seal. — К., 2013. — С. 99–109.

4 Seyler G. A. Geschichte der Heraldik. — Nürnberg, 1890. — S. 66–322; Pastou-
reau M. Traité d’héraldique. — Paris, 1993. — P. 37–65; Пастуро М. Символическая 
история европейского средневековья. — С. 237–240; Пастуро М. Геральдика. —
С. 20–21.

5 Янин В. Актовые печати древней Руси. — Том І: Печати X — начала XІІІ вв. — 
М., 1970; Янин В. Актовые печати древней Руси. — Том ІІ: Новгородские печати 
XІІІ–XV вв. — М., 1970; Янин В., Гайдуков П. Актовые печати Древней Руси X–
XV веков. — Том III: Печати, зарегистрированные в 1970–1996 гг. — М., 1998.

6 Кирпичников А. Древнерусское оружие. — Выпуск IІI: Доспех, комплекс 
боевых средств ІХ–XІІІ вв. — Л., 1971. — С. 33, 86–87; Котляр М. Нариси воєнного 
мистецтва Давньої Русі. — К., 2010. — С. 124–125.
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руської зброї письмових та зображальних джерел для з’ясування пи-
тань, пов’язаних з використанням бойових щитів. Найбільшої уваги 
заслуговували передусім літописні повідомлення, зображення на міні-
атюрах, іконах, фресках, різноманітних предметах, архітектурних спо-
рудах та печатках 7.

Останні становлять один із найбільш репрезентативних джерель-
них комплексів пам’яток, що містять зображення щитів ХІ–XІІІ ст. Це 
зумовлено поширеною практикою використання на тогочасних бул-
лах зображень тезоіменних святих, в тому числі й святих воїнів (св. 
Димитрій, св. Федір, св. Георгій та ін.), іконографія яких передбачала 
наявність щитів, що їх святі або тримали в руках, або спиралися на них. 
У першому випадку щити, як правило, зображалися поверненими 
до глядача, у другому — розміщені або прямо, або у півоберта, з пред-
ставленням лише половини зображеного на щиті сюжету, що усклад-
нює розуміння його змісту.

Разом з тим у випадках, коли зображення щитів наявне на обох 
боках однієї і тієї самої булли, можемо констатувати, що незалежно 
від того, чи зображено щит прямо, чи у півоберта, чи цілий, чи пред-
ставлено його окрему частину, — зображення на них схожі. Напри-
клад, на печатці ХІІІ ст. боярина Дмитрія Ігнатійовича (n. 310–311) 8 

7 Рабинович М. Из истории русского оружия ІХ–XV вв. // Труды института 
этнографии. Новая серия. — Том I. — М. — Л., 1947. — С. 68–73; Медведев А. Оружие 
Великого Новгорода // Труды Новгородской археологической экспедиции. — Том II  
// Материалы и исследования по археологии СССР. — Выпуск 65. — М., 1959. — 
С. 124, 173; Кирпичников А. Древнерусское оружие. — Выпуск IІI. — С. 33.

8 Тут і далі дані посилання на відповідні номери печаток, які представлено 
в зведеній таблиці «Зображення щитів на руських печатках ХІ–XIІІ ст.». Порядок 
розміщення цих печаток визначено за типологічним, хронологічним і генеалогіч-
ним принципами (в останньому випадку додержуємося схеми, запропонованої 
Леонтієм Войтовичем: Княжа доба на Русі: портрети еліти. — Біла Церква, 2006. — 
С. 256–570). На початку подано княжі печатки відповідно до генеалогічного стар-
шинства — Ярослава Володимировича Мудрого, його синів і їхніх нащадків — Ізя-
славичів, Святославичів, Всеволодовичів, по тому представників трьох галузей 
Мономаховичів — старшої (королівської), середньої (смоленської) і молодшої (суз-
дальської). Після цього — печатки частково- та неідентифікованих князів, печатки 
княгинь, митрополитів, бояр, врешті — митні пломби із зображеннями щитів.



154 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк V

на одному боці — щит, на який спирається св. Димитрій, зображено 
у півоберта, на другому — щит, на який спирається св. Ігнатій, — по-
вернено до глядача. Але в обох випадках на щитах маємо ідентичне 
зображення — куля, довкола якої облямівка.

Найдавніші руські щити мали круглу форму 9. На сфрагістичних 
пам’ятках вони переважають упродовж всього ХІ ст., особливо у пер-
шій його половині. Хоч не рідкісними є їх зображення і протягом 
ХІІ ст. — на печатках князя Березійського (1127–1139) і Чернігівсько-
го (1139–1151) Володимира Давидовича (n. 66), князя Смоленського 
(1112–1113) і Переяславського (1113–1114) Святослава Володимиро-
вича (n. 114–116), князя Переяславського (1146–1149, 1151–1154), Пе-
ресопницького (1155–1156) і Волинського (1156–1170), великого кня-
зя Київського (1167–1169, 1170) Мстислава Ізяславича (n. 154), кня-
зя Пересопницького (1150) і Новгородського (1155–1157) Мстислава 
Юрійовича (n. 223–224), маловідомого князя Дмитрія (n. 258), новго-
родського посадника (1128) Завида Дмитровича (n. 307) та ін. (n. 263, 
264, 266, 267).

Мигдалеподібні щити, які набувають загальноєвропейського по-
ширення на межі Х–XІ ст. 10, на руських печатках з’являються напри-
кінці ХІ ст. Зокрема, їх бачимо на буллах князя Тмутараканського 
(1082–1083), Дорогобузького (1084–1086, 1100–1112) і Волинського 
(1086–1098) Давида Ігоревича (n. 51), князя Волинського (1097–1099) 
Мстислава Святополковича (n. 63) та великого князя Київського 
(1125–1132) Мстислава-Гаральда Володимировича (n. 92). А упродовж 
ХІІ ст. вони домінують на сфрагістичних пам’ятках із зображеннями 
святих воїнів.

9 Кирпичников А. Древнерусское оружие. — Выпуск IІI. — С. 35–37; Кирпични-
ков А. Военное дело на Руси в XIII–XV вв. — Л., 1966. — С. 44.

10 Boeheim W. Handbuch der Waffenkunde. — Leipzig, 1890. — S. 172–174; Вин-
клер П. Оружие. Руководство к истории, описанию и изображению ручного ору-
жия с древнейших времен до начала XIX века. — СПб., 1894. — С. 99–100; Арци-
ховский А. Русское оружие Х–XІІІ веков // Доклады и сообщения историческо-
го факультета Московского государственного университета. — Выпуск IV. — М., 
1946. — С. 7, 17; Кирпичников А. Древнерусское оружие. — Выпуск IІI. — С. 37–39; 
Żygulski Z. Broń w dawnej Polsce. — S. 41–42; Пастуро М. Символическая история ев-
ропейского средневековья. — С. 230.
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Поступово мигдалеподібний щит еволюціонує до трикутних 
форм 11, що також відображено на буллах і пломбах, датованих кінцем 
ХІІ–XІІІ ст. Так, на печатках князя Переяслав-Заліського (1212–1236) 
і Новгородського (1215–1216, 1223, 1225–1228, 1231–1232, 1233–1236), 
великого князя Київського (1236–1238) і Володимирського (1238–1246) 
Ярослава Всеволодовича (n. 237, 239) та князя Новгородського (1233, 
1236–1240, 1241–1251), Переяслав-Заліського (1238–1256) і великого 
князя Володимирського (1256–1263) Олександра Ярославича (n. 252) 
наявний щит видовженої форми, але зі спрямленим горішнім краєм. 
Варто зазначити, що вперше щит подібної форми з’являється на пе-
чатці князя Смоленського (1112–1113) і Переяславського (1113–1114) 
Святослава Володимировича (n. 117).

Натомість на печатках князя Тверського (1246–1271) і Новго-
родського (1255–1256, 1266–1267), великого князя Володимирсько-
го (1264–1271) Ярослава Ярославича (n. 255), князя Новгородського 
(1259–1263, 1270–1273) і Переяслав-Заліського (1264–1294), великого 
князя Володимирського (1277–1282, 1283, 1284–1292) Дмитрія Олек-
сандровича (n. 256–257) розміщено укорочені трикутні щити. Їх же ши-
роко представлено на пломбах ХІІІ ст. (n. 312, 313, 320–322, 326–331). 
У цей же час у вжитку з’являються щити серцеподібної, прямокутної, 
п’ятикутної та ін. форм. Так, на печатці ХІІІ ст. невстановленого кня-
зя бачимо серцеподібний щит (n. 296), а на печатці князя Тверського 
(1246–1271) Ярослава Ярославича (n. 254) — п’ятикутний.

Зображення півкруглих щитів з’явилось на сфрагістичних пам’ят-
ках доволі рано. До першої чверті ХІІ ст. належить пломба князя 
Муромського (1076–1093), Новгородського (1093), Смоленсько-
го (1093–1097) і Чернігівського (1097–1123) Давида Святославича зі 
щитом, гострокутним угорі та півкруглим знизу (n. 64), хоч можливо, 
що у цьому випадку зображено мигдалеподібний щит, пристосований 
до невеликого поля митної пломби шляхом певної зміни пропорцій. 
Подібним чином виглядають щити і на пломбі князя Пересопницького 

11 Boeheim W. Handbuch der Waffenkunde. — S. 174–177; Винклер П. Оружие. — 
С. 100–101; Кирпичников А. Древнерусское оружие. — Выпуск IІI. — С. 39; Кирпич-
ников А. Военное дело на Руси. — С. 44–45; Żygulski Z. Broń w dawnej Polsce. — S. 42; 
Котляр М. Нариси воєнного мистецтва Давньої Русі. — С. 125.
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(1150) і Новгородського (1155–1157) Мстислава Юрійовича (n. 225–
226). На пломбах ХІІІ століття півкруглі щити мають рівний (n. 314, 
317, 319, 323, 324) або заокруглений (n. 315, 316, 318) горішній край.

Руські бойові щити Х–XІІІ ст., як можна дійти висновку з наявних 
археологічних матеріалів, були зібрані з дерев’яних дощок, обтягнутих 
шкірою і скріплених зазвичай металевим умбоном в середній части-
ні та металевим окуттям по краю. Останні мали вигляд пластин, за-
кріплених по периметру щита за допомогою цвяхів 12. Щити, залишки 
яких відомі з археологічних знахідок, як правило, мали умбони 13. Разом 
з тим на печатках умбони зображені доволі рідко. Найвиразніше цю 
частину щита видно на двох печатках київського митрополита (1068–
1073) Георгія (n. 303–304), на одній з яких представлено гострий умбон 
в оточенні кульок, а на другій — гострий квіткоподібний умбон, але 
ці пам’ятки необхідно віднести радше до візантійської сфрагістики 14. 
Умбон у вигляді кулі зображено також на печатці новгородського по-
садника (1128) Завида Дмитровича (n. 307).

Натомість окуття щитів на руських сфрагістичних пам’ятках пред-
ставлено надзвичайно широко. Насамперед це стосується облямівки, 

12 Российский исторический музей. Указатель памятников. — М., 1893. — С. 95, 
n. 135; Материалы по археологии России. — Том XVIII. — СПб., 1895. — С. 107–108, 
119–120; Археологічні пам’ятки УРСР. — Том ІІІ. — К., 1952. — С. 128; Корзухина Г. 
Новые данные о раскопках В. В. Хвойко на усадьбе Петровского в Киеве // Совет-
ская археология. — Том XXV. — М. — Л., 1956. — С. 335; Ярославское Поволжье в Х–
XІ вв. — М., 1963. — С. 61; Кирпичников А. Древнерусское оружие. — Выпуск IІI. —
С. 35, 86–87.

13 Российский исторический музей. Указатель памятников. — С. 94, n. 131; 
Материалы по археологии России. — Том XVIII. — С. 115; Известия Археологичес-
кой комиссии. — Выпуск XV. — СПб., 1905. — С. 42–43; Самоквасов Д. Могильные 
древности Северянской Черниговщины. — М., 1916. — С. 21, рис. 22; С. 37, рис. 49; 
Кирпичников А. Древнерусское оружие. — Выпуск IІI. — С. 86–87.

14 Лихачёв Н. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. 
Выпуск ІІ // Труды Музея палеографии. — Том ІІ. — Л., 1930. — С. 1–2; Laurent V.
Le corpus des sceaux de l’Empire Byzantin. Tome V: L’Eglise. — Paris, 1963–1965. — 
n. 784–785; Nesbitt J., Oikonomides N. Catalogue of byzantine seals at Dumbarton Oaks 
and in the Fogg Museum of Art. — Volume I: Italy, North of the Balkans, North of the 
Black Sea. — Washington, 1991. — Р. 192, n. 85.2.
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що була постійним елементом щитів руських печаток ХІ–XІІІ ст. Вона 
мала як спрощений вигляд — проста одинарна (n. 33, 78, 92, 93, 101, 
112, 124, 125, 129, 139–141, 144, 149, 158, 159, 164, 165, 172, 176, 178, 
182–184, 186, 187, 190–194, 196, 201, 212–214, 216–219, 221, 222, 231, 
232, 235–237, 242, 246, 249, 250, 252–257, 259, 260, 268, 272, 273, 283, 
284, 288, 289, 293, 296, 300, 301, 310, 311), подвійна (n. 155, 162, 230, 
243, 244, 251), потрійна (n. 230, 233, 234, 271) або одинарна кулько-
ва облямівка (n. 10, 27, 31, 53, 63, 77, 83, 116, 126–128, 161, 173, 197, 
199, 203, 211, 215, 227, 261, 265, 267, 303, 304, 309), так і доволі складні 
форми — облямівка, обтяжена кульками (n. 1–6, 8, 9, 49, 50, 55–62, 65, 
67–75, 82, 90, 91, 94, 97, 98, 100, 102–105, 107, 111, 122, 123, 131–138, 
151–153, 156, 160, 175, 177, 195, 198, 200, 202, 204, 210, 228, 263, 264, 
266, 282, 305, 306, 308), чотирилукова облямівка, обтяжена кульками 
(n. 241), зазубрена облямівка (n. 150), подвійна кулькова облямівка  
(n. 115, 205, 206, 258), потрійна кулькова облямівка (n. 295), подвійна 
облямівка, обтяжена кульками (n. 7, 106, 240, 307), подвійна кулькова 
облямівка, обтяжена великими кульками (n. 11, 14, 23, 30, 34, 36), об-
лямівка, обтяжена великими кульками та двокрапками (n. 21), подвій-
на кулькова облямівка, обтяжена великими кульками та двокрапками  
(n. 19, 24–26, 28, 29, 37).

Зображені на печатці князя Білгородського (1160–1163, 1171–
1173), Торопецького (1164–1180), Трипільського (1169–1173) і Нов-
городського (1179–1180) Мстислава Ростиславича Хороброго сім ква-
дратів по колу мигдалеподібного щита цілком ймовірно можуть бути 
інтерпретовані як складові облямівки, розділеної на квадрати (n. 180). 
Можлива наявність облямівок і на низці інших печаток, збережені від-
тиски або наявні у науковців фотокопії яких мають незадовільний стан, 
що не дає змоги достеменно визначити зміст їхніх зображень.

Серед інших сюжетів, враховуючи різні способи окуть бойових 
щитів, на руських печатках ХІ–XІІІ ст. маємо: прямий хрест — зобра-
жали на своїх печатках князь Сновський (1198–1203) і Вишгородський 
(1210–1214) Ростислав Ярославич (n. 81), князь Переяслав-Заліський 
(1212–1236) і Новгородський (1215–1216, 1223, 1225–1228, 1231–1232, 
1233–1236), великий князь Київський (1236–1238) і Володимирський 
(1238–1246) Ярослав Всеволодович (n. 236); три пояси — князь По-
лоцький (1132), Псковський (1133–1139), Берестейський (1140), 
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Новгородський (1142–1148), Волинський (1148–1150, 1152–1154) і 
Луцький (1150–1152) Святополк Мстиславич (n. 140–141) та князь 
Берестейський (1170–1172/1193) Святослав Мстиславич (n. 157); три 
крокви — маловідомий князь Святослав ХІІІ ст. (n. 262); хвилястий 
перев’яз ліворуч — неідентифікований власник середини ХІІ ст. (n. 
290); три перев’язи ліворуч — боярин Семен межі ХІІ–XІІІ ст. (n. 309); 
ромб — князь Білгородський (1160–1163, 1171–1173), Торопецький 
(1164–1180), Трипільський (1169–1173) і Новгородський (1179–1180) 
Мстислав Ростиславич Хоробрий (n. 178); коло — князь Смолен-
ський (1125–1159, 1161), Новгородський (1154, 1157–1158) і великий 
князь Київський (1154, 1159–1161, 1161–1167) Ростислав Мстиславич  
(n. 165), невстановлений власник першої половини ХІІ ст. (n. 293)  
і князь Дмитрій кінця ХІІ ст. (n. 261); куля — боярин Дмитрій Ігна-
тійович ХІІІ ст. (n. 310–311) та неідентифіковані власники кінця ХІІ  
(n. 270) і ХІІІ ст. (n. 314, 324); три кулі — на митних пломбах ХІІІ ст.  
(n. 315–319, 327–329); чотири кулі — князь Федір середини ХІІ ст.  
(n. 259); п’ять куль — невідомий власник середини ХІІ ст. (n. 288);  
сім куль — невстановлений князь ХІІІ ст. (n. 296).

Надзвичайно складну конструкцію має зображення щита на печат-
ці князя Березійського (1127–1139) і Чернігівського (1139–1151) Во-
лодимира Давидовича — від розетки, розташованої у центрі круглого 
щита, розходяться у різні боки чотирнадцять смуг з розширеннями і 
розгалуженнями на кінцях (що своїм зовнішнім виглядом виразно на-
гадують стилізацію врубів на руських родових гербах XV ст.) 15, які при-
крашено кульками (n. 66). Врешті, на митній пломбі ХІІІ ст. бачимо зо-
браження розтятого щита (n. 312).

Не менш чисельну групу на щитах, що зображені на руських пе-
чатках ХІ–XІІІ ст., становили фігури, які пізніша геральдика визна-
чила як гербові (тварини, рослини, зброя, різноманітні форми хрестів 
та ін.). Це, наприклад, вістря стріли — князя Волинського (1119–1135) 
і Переяславського (1135–1142) Андрія Володимировича Доброго 
(n. 118); лев — князя Дмитрія Пантелеймоновича другої половини 
ХІІ ст. (n. 260); трипелюсткова квітка — на митній пломбі ХІІІ ст. (n. 

15 Однороженко О. Родова геральдика Руського королівства та Руських земель 
Корони Польської XIV–XVI ст. — С. 151.
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313); лицарський хрест — на печатках князя Турівського (1042–1052), 
Новгородського (1052–1054) і великого князя Київського (1054–
1068, 1069–1073, 1077–1078) Ізяслава Ярославича (n. 17) та бояри-
на Дмитрія з Володимира першої половини ХІІ ст. (n. 308); усічений 
хрест — на митних пломбах ХІІІ ст. (n. 326, 330); хрест з кульками на кін-
цях — на пломбі ХІІІ ст. (n. 323); кульковий хрест — на печатці князя 
Ізяслава Ярославича (n. 16); кульковий хрест, розташований у центрі 
чотирипелюсткової розетки у супроводі чотирьох кіл, — на буллі кня-
зя Новгородського (1065–1067) і Полоцького (1067–1069) Мстислава 
Ізяславича (n. 52); хрестик — князя Пересопницького (1150) і Новго-
родського (1155–1157) Мстислава Юрійовича (n. 218–219); два хрес-
та, що супроводжують зображення розетки, бачимо на печатці князя 
Новгородського (1200–1205, 1208–1210), Юр’євського (1214–1228), 
Переяславського (1228–1234), Стародубського (1234–1238), Суздаль-
ського (1238–1246) і великого князя Володимирського (1246–1252) 
Святослава Всеволодовича (n. 241); двораменний хрест над півмісяцем, 
що зображено рогами вниз і над вузьким поясом — на печатці князя 
Пороського (1170–1173), Володимирського (1175–1176), Торжоцького 
(1177–1178, 1180–1181) і Новгородського (1178) Ярополка Ростислави-
ча (n. 228); трираменний хрест з навскісним долішнім раменом — на ін-
шій печатці цього ж князя (n. 229); трираменний хрест з навскісни-
ми раменами — на буллі князя Новгородського (1175) Святослава 
Мстиславича (n. 246); двораменний хрест — на печатці князя Новго-
родського (1172–1175) Юрія Андрійовича (n. 231) та митній пломбі  
від ХІІІ ст. (n. 322).

На іншій тогочасній митній пломбі над трикутним щитом із 
зобра женням двораменного хреста розміщено хрест (n. 320). Поді-
бне надщитове розміщення хреста маємо і на інших пломбах ХІІІ ст., 
на одній з яких у трикутному щиті розміщено усічений хрест (n. 321), 
а на другій — три кулі (n. 331). Врешті, на деяких печатках є зображен-
ня вписаних у щит родових знаків, як, наприклад, на пломбах кня-
зя Пересопницького (1150) і Новгородського (1155–1157) Мстислава 
Юрійовича — двозуб з основою, повернутою ліворуч, заокругленням 
назовні — на одній щоглі та закругленим розгалуженням — на другій 
у круглому (n. 223) або півкруглому щиті (n. 225).
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Передусім заслуговує на увагу найпоширеніший сюжет руської 
передгеральдичної творчості — зображення розетки 16, що правила 
за головний династичний знак руського правлячого дому упродовж Х–
XІІІ ст. 17 Уперше його використано на кістяній пластині Київського 
князя (945–972) Святослава Ігоревича, знайденій у Білій Вежі й дато-
ваній приблизно 965 роком. На обох боках пластини розміщено круглі 
щити з доволі складними облямівками і княжими знаками — двозубом 
і дванадцятипелюстковою розеткою 18. Власне, паралельне викорис-
тання розетки з особовим знаком князя Святослава (двозубом) вказує 
на використання її зображення для презентації руського правлячого 
роду вже у цей період.

16 Про оздоблення руських бойових щитів розетками свідчать знахідки в могилі 
в с. Липовець чотирьох невеликих позолочених бронзових пластин у формі розетки 
(Кирпичников А. Древнерусское оружие. — Выпуск IІI. — С. 38).

17 Вступні зауваження щодо зображення розетки на руських княжих печатках 
ХІ–XІІ ст. зробив О. Алфьоров у своїй узагальнюючій статті про сфрагістику київ-
ських князів цього періоду: Алфьоров О. Молівдовули київських князів другої поло-
вини ХІ — кінця ХІІ століття (за матеріалами сфрагістичної колекції О. Шереметьє-
ва) // Сфрагістичний щорічник. — Випуск ІІ. — К., 2012. — С. 5–74.

18 Артамонов М. Саркел — Белая Вежа // Материалы и исследования по архео-
логии СССР. — Выпуск 62. — М. — Л., 1958. — С. 74, рис. 52; Белецкий С. Введение 
в русскую допетровскую сфрагистику. — СПб., 2001. — С. 19, 29–30, рис. 12; Алфьо-
ров О. Молівдовули київських князів. — С. 40.

Кістяна пластина з Білої Вежі князя Святослава. 965 р.
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Згодом зображення розетки з’являється на монетах великого кня-
зя Київського (1016–1018, 1019–1054) Ярослава Володимировича 19. 

19 Снегирёв И., Строганов С. Ярославла сребро // Древности Российского госу-
дарства. — Отделение V. — М., 1853. — С. 89–90, рис. 59; Koehne B. Die ältesten Mün-
zen Russlands // Zeitschrift für Münz-, Siegel und Wappenkunde. Neue Folge. — Bd. I. — 
H. II. — Berlin, 1859. — S. 72–76, tabl. I, il. 1–2; tabl. VI-A, il. 1; Куник А. О русско-
византийских монетах Ярослава I Владимировича с изображением Георгия По-
бедоносца. — СПб., 1860. — С. 24, 43–45, 50–56, 63–84, табл. А; табл. В, рис. 2; 
Толстой И. Древнейшие русские монеты Великого княжества Киевского. Нумиз-
матический опыт. — СПб., 1882. — С. 60–68, 85–89, n. 108, 110, табл. 13, рис. 1–3, 5; 
Толстой И. О древнейших русских монетах Х–XІ вв. // Записки Российского архе-
ологического общества. Новая серия. — Том VI. — Выпуск III–IV. — СПб., 1893. — 
С. 336, рис. 26; Чернев Н. Заметки о древнейших русских монетах. — К., 1888. —
С. 101; Чернев Н. Несколько слов по поводу вновь найденного экземпляра «Ярос-
лава сребра» скандинавского типа // Труды Московского археологического обще-
ства. — Том I. — М., 1898. — С. 97–102; Gustafson G. Sur une monnaie rare du Grand 
Duc Jaroslaw I // Труды Московского археологического общества. — Том I. — М., 
1898. — S. 91–93; Густафсон Г. Об одной редкой монете великого князя Ярослава I 
// Труды Московского археологического общества. — Том I. — М., 1898. — 
С. 94–96; Sallet A. Münzen und Medaillen // Handbücher der Königlichen Muzeen zu 
Berlin. — Berlin, 1898. — S. 132–133, fig.; Полонская Н. Историко-культурный атлас 
по русской истории. — Выпуск І. — К., 1913. — Табл. ХХХ, рис. 9; Багалей Д. Рус-
ская история. С картами, планами и снимками с памятников древности и искус-
ства. — Том І: Княжеская Русь (до Иоанна ІІІ). — М., 1914. — Рис. 123; Погодин А. За-
рубежная Русь. — Петроград, 1915. — С. 6, рис.; Ильин А. Топография кладов древних 
русских монет Х–XI вв. и монет удельного периода // Труды Нумизматической 
комиссии Российской Академии истории материальной культуры. — Том V. — Л., 
1924. — С. 14, 18, табл.; Бауер Н. Древнерусский чекан конца Х и начала ХI в. // 
Известия Государственной академии истории материальной культуры. — Вы-
пуск V. — 1927. — С. 310, 316–317, n. 5; Лихачёв Н. Материалы для истории ви-
зантийской и русской сфрагистики. Выпуск ІІ. — С. 174–177, рис. 163–166; 
Орешников А. Классификация древнейших русских монет по родовым знакам // 
Известия АН СССР. — Серия VII: Отделение гуманитарных наук. — М., 1930. — 
С. 94; Орешников А. Денежные знаки домонгольской Руси // Труды Государст-
вен но го исторического музея. — Выпуск VI. — М., 1936. — С. 50–51, n. 1, табл. ІІ,  
рис. 3; Gumowski M. Polskie skarby monet X–XI wieku. Materiały. — Warszawa, 1953. —
S. 30; Kiersnowski R. Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej. — War sza wa, 
1960. — S. 38–39; Спасский И. Насущные вопросы изучения русских монет Х–XI вв. 
// Сообщения Государственного Эрмитажа. — Выпуск XХI. — Л., 1961. — С. 54,  
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А також на його печатках (n. 1–9) і молівдовулах його синів — князя 
Турівського (1042–1052), Новгородського (1052–1054) і великого кня-
зя Київського (1054–1068, 1069–1073, 1077–1078) Ізяслава (n. 10–15, 
18–37), князя Смоленського (1054–1057) В’ячеслава (n. 49–50) та кня-
зя Волинського (до 1054), Чернігівського (1054–1073) і великого князя 
Київського (1073–1074) Святослава (n. 38–48). На печатках останнього 
за відсутності зображень святих воїнів розетку розміщено на обкладин-
ках книжок. Подібним прийомом скористався і князь Смоленський 
(1076–1103, 1107–1112), Чернігівський (1078–1094), Переяславський 

рис. 3; Спасский И. Русская монетная система. Историко-нумизматический 
очерк. — Л., 1962. — С. 45–47, рис. 29; Spassky I. The russian monetary system. A his to-
ri co numismatic survey. — Amsterdam, 1967. — P. 51–56, fig. 36; Потин В. Древняя Русь 
и европейские государства в Х–XIII вв. — Л., 1968. — С. 144–147, рис. 18,2–4; Сот-
никова М. Древнейшие русские монеты Х–XI вв. // Эрмитаж 1764–1964. Юбилей-
ный альбом. — Л., 1964. — n. 44,5; Сотникова М. Неразысканные экземпляры русских 
монет Х–XІ вв. К корпусу древнейших русских монет // Труды Государст венного 
Эрмитажа. — Том XII. — Л., 1971. — n. 61; Сотникова М. «Ярославле среб ро» в Эр-
митаже // Сообщения Государственного Эрмитажа. — Выпуск XL. — Л., 1975. — 
С. 63; Сотникова М. О так называемых скандинавских подражаниях «Ярославлю 
сребру» // Вспомогательные исторические дисциплины. — Том Х. — Л., 1978. — С. 7, 
12; Сотникова М., Спасский И. Тысячелетие древнейших монет России. Сводный ка-
талог русских монет X–XI веков. — М., 1983. — С. 196–201, n. 222–227; Гавриленко В., 
Чайка Р. Вислі свинцеві булли з Пліснеська: факти і гіпотези // До джерел. Збірник 
наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. — Том І. — 
К. — Львів, 2004. — С. 570, мал. 2; Алфёров А. Неизвестная печать князя Ярослава 
Мудрого // Антиквар. — К., 2010. — Выпуск 11 (48). — С. 32.

Срібні монети великого князя Київського Ярослава Володимировича.  
Перша половина ХІ ст.



олег однороЖенко · Зображення щитів на руських печатках ХІ–ХІІІ ст. 163

(1093–1113) і великий князь Київський (1113–1125) Володимир Все-
володович Мономах (n. 84–89).

Упродовж ХІ — першої половини ХІІІ ст. зображення розетки на-
явне на 159 печатках 37 руських князів, які належали до тих гілок русь-
кого правлячого роду, представники яких посідали або мали легітимне 
право на київський стіл. Це насамперед нащадки старшого сина Ярос-
лава Володимировича — Ізяславичі: князь Новгородський (1065–1067) 
і Полоцький (1067–1069) Мстислав Ізяславич (n. 52–53), князь По-
лоцький (1071), Вишгородський (1077–1078), Турівський (1078–1086) 
і Волинський (1078–1086), коронований король Русі Ярополк Ізясла-
вич (n. 54), князь Берестейський (1101–1102) Ярослав Ярополкович  
(n. 55–62), князь Волинський (1097–1099) Мстислав Святополкович 
(n. 63). Прикметно, що на печатці Ярополка Ізяславича восьмипелюст-
кову розетку за відсутності щитів на обох боках булли розміщено безпо-
середньо в полі печатки — між головами святих князів Бориса і Гліба.

Серед нащадків Святослава Ярославича печатками з зображенням 
розетки у щиті користувалися: князь Муромський (1076–1093), Новго-
родський (1093), Смоленський (1093–1097) і Чернігівський (1097–1123) 
Давид Святославич (n. 64), князь Березійський (1127–1139) і Чернігів-
ський (1139–1151) Володимир Давидович (n. 65–66), князь Путивль-
ський (1127–1142), Берестейський (1142–1146) і великий князь Київ-
ський (1146) Ігор Ольгович (n. 67–73), князь Путивльський (1161–1164), 
Курський (1164–1178), Новгород-Сіверський (1178–1198) і Чернігів-
ський (1198–1202) Ігор Святославич (n. 77, 79), князь Новгородський 
(1197) і Вишгородський (1210–1214) Ярополк Ярославич (n. 82–83).

Серед синів Всеволода Ярославича розетку на печатках крім зга-
даного вище князя Володимира Мономаха (n. 84–89) використовував 
також князь Переяславський (1078–1093) Ростислав Всеволодович (n. 
90–91). Серед нащадків Володимира Всеволодовича Мономаха зобра-
ження розетки було дуже популярне. Зокрема, її відтворено на щитах 
на печатках князя Новгородського (1088–1117), Білгородського (1117–
1125) і великого князя Київського (1125–1132) Мстислава-Гаральда 
Володимировича (n. 96, 100, 101, 105, 106). Разом з тим на деяких печат-
ках цього князя замість розетки у центральній частині розміщено лише 
її вкрай спрощене зображення у вигляді кола (n. 94, 97, 98, 102–104). 
Натомість на одній з його печаток сюжет на щиті, навпаки, суттєво 
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ускладнено — навколо шестипелюсткової розетки змальовано два-
надцять променів (n. 107). А ще на одній печатці пелюстки позначено 
кількома хвилястими лініями, що оточують середину розетки (n. 111).

Серед інших Мономаховичів, які використовували на своїх печатках 
зображення розетки, — князь Смоленський (1112–1113) і Переяслав-
ський (1113–1114) Святослав Володимирович (n. 114–115), князь Нов-
городський (1117–1132, 1133–1136), Переяславський (1132–1133), Виш-
городський (1136–1137) і Псковський (1137–1138) Всеволод Мстиславич 
(n. 122, 123, 125), князь Курський (1127–1130), Полоцький (1130–1132), 
Мінський (1132), Переяславський (1132–1133, 1142–1146), Волинський 
(1135–1142, 1149–1152) і великий князь Київський (1146–1149, 1150, 
1151–1154) Ізяслав Мстиславич (n. 126, 131–138), князь Пороський 
(1149) Ярополк Мстиславич (n. 139), князь Полоцький (1132), Псков-
ський (1133–1139), Берестейський (1140), Новгородський (1142–1148), 
Волинський (1148–1150, 1152–1154) і Луцький (1150–1152) Святополк 
Мстиславич (n. 140–141), князь Новгородський (1182–1184, 1187–1196, 
1197–1199), Торжоцький (1196–1197) і Вишгородський (1203–1205) 
Ярослав Володимирович (n. 150), князь Переяславський (1146–1149, 
1151–1154), Пересопницький (1155–1156), Волинський (1156–1170) 
і Великий князь Київський (1167–1169, 1170) Мстислав Ізяславич  
(n. 151–154), князь Новгородський (1168–1170), Володимирський 
(1170–1187, 1188–1205), Галицький (1187–1188, 1199–1205), Великий 
князь Київський (1201, 1204), цар і самодержець всієї Русі (1201–1205) 
Роман Мстиславич (n. 155–156), князь Пересопницький (1180–1220)  
і Луцький (1220–1226) Мстислав Ярославич Німий (n. 158)

Молодші гілки роду Мономаховичів — смоленські (Ростиславичі) 
та суздальські (Юрійовичі), серед представників яких також було вдо-
сталь претендентів і володарів київського столу, використовували зо-
браження розетки на рівні з представниками старшої (королівської) 
гілки Мономаховичів. Серед представників смоленської династії: 
князь Смоленський (1125–1159, 1161), Новгородський (1154, 1157–
1158) і великий князь Київський (1154, 1159–1161, 1161–1167) Ростис-
лав Мстиславич (n. 160–162, 164), князь Вишгородський (1161–1168), 
Овруцький (1168–1194, 1202–1208), Новгородський (1170–1171), Чер-
нігівський (1210–1212) і великий князь Київський (1173, 1176, 1180–
1181, 1194–1201, 1203–1204, 1205–1206, 1207–1210) Рюрик Ростиславич  
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(n. 171), князь Білгородський (1160–1163, 1171–1173), Торопецький 
(1164–1180), Трипільський (1169–1173) і Новгородський (1179–1180) 
Мстислав Ростиславич Хоробрий (n. 172–173, 179, 181), князь Новгород-
ський (1184–1187) і Вишгородський (1187–1189) Мстислав Давидович 
(n. 186–187), князь Трипільський (1193–1194), Торчеський (1207–1208, 
1226–1228), Торопецький (1208–1212), Новгородський (1210–1215, 
1216–1218) і Галицький (1219–1220, 1221–1226) Мстислав Мстиславич 
Удатний (n. 190–192), князь Псковський (1214), Новгородський (1219–
1221) і Смоленський (1238–1239) Всеволод Мстиславич (n. 193–194).

З князів суздальської династії: князь Суздальський (1108–1135, 
1136–1149, 1151–1155), Переяславський (1134–1135) і великий князь 
Київський (1149–1150, 1150–1151, 1155–1157) Юрій Володимирович 
Довгорукий (n. 197–201, 203, 205–206), князь Городець-Остерський 
(1147, 1151–1152), Переяславський (1151, 1154–1169) і великий князь 
Київський (1169–1170, 1170–1171) Гліб Юрійович (n. 211), князь Пере-
сопницький (1150) і Новгородський (1155–1157) Мстислав Юрійович 
(n. 212–213, 215, 224, 226), князь Новгородський (1200–1205, 1208–
1210), Юр’євський (1214–1228), Переяславський (1228–1234), Ста-
родубський (1234–1238), Суздальський (1238–1246) і великий князь 
Володимирський (1246–1252) Святослав Всеволодович (n. 241), князь 
Новгородський (1222, 1223–1224) і Торжоцький (1224–1225) Всеволод 
Юрійович.

І лише одного разу зображення розетки бачимо на печатці князя, 
що належав до молодшої гілки княжого роду, представники якої ніко-
ли не займали київський стіл. Маємо на увазі князя Тмутараканського 
(1082–1083), Дорогобузького (1084–1086, 1100–1112) і Волинського 
(1086–1098) Давида Ігоревича, що походив від молодшого сина Ярос-
лава Мудрого, який не дочекався черги на зайняття київського столу, 
померши раніше старших братів, що зумовило вибуття його нащадків 
з числа легітимних претендентів на Київ. Разом з тим політична біо-
графія Давида Ігоревича, сповнена боротьби за владу, воєн та інтриг, 
вказує на неабиякі політичні амбіції князя, для якого візуалізація влас-
них політичних претензій за допомогою використання загальнодинас-
тичного знаку мала бути цілком природною 20.

20 Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. — С. 322, 324–327.
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Стилізація зображень розетки на щитах, зображених на руських 
печатках ХІ–XІІІ ст., вирізняється надзвичайним різноманіттям. Най-
частіше бачимо доволі прості форми розеток з трьома (n. 197), чотирма 
(n. 44–48, 86, 212, 213), п’ятьма (n. 84), шістьма (n. 1–4, 6, 7, 9, 12, 15, 
23, 51, 59–62, 66, 68–73, 77, 79, 82, 85, 115, 123, 126, 131–138, 140, 141, 
150–153, 162, 193, 194, 203, 211, 264, 266, 282, 294), сімома (n. 88, 96), 
вісьмома (n. 5, 25, 33, 35, 53, 63, 65, 67, 83, 122, 125, 154–156, 160, 161, 
164, 181, 201, 205, 206, 265), десятьма (n. 49, 114, 267) і дванадцятьма  
(n. 171, 179, 198, 199, 215) пелюстками, які передано кульками, роз-
ташованими навколо середини розетки, позначеної такою самою 
або трохи більшою за розміром кулькою.

Разом з тим низка княжих булл містить у полі зображення розетки 
зі складною стилізацією: дванадцятипелюсткова розетка з видовже-
ними та загостреними пелюстками та шестипелюстковою серединою 
(n. 107), дванадцятипелюсткова розетка з видовженими пелюстками, 
почергово заокругленими та загостреними на зовнішніх кінцях (n. 8), 
десятипелюсткова розетка з півкруглими пелюстками (n. 249), деся-
типелюсткова розетка з видовженими та загостреними пелюстками 
(n. 106), восьмипелюсткова розетка з шестипелюстковою серединою 
(n. 173), восьмипелюсткова розетка з півкруглими пелюстками (n. 10), 
восьмипелюсткова розетка з видовженими та заокругленими пелюст-
ками (n. 64, 226), восьмипелюсткова розетка з видовженими та заго-
стреними пелюстками (n. 31, 34, 50, 54, 172, 200), шестипелюсткова 
розетка з видовженими та заокругленими пелюстками (n. 263), шес-
типелюсткова розетка з видовженими та загостреними пелюстками 
(n. 19, 21, 29, 36, 37, 55–58, 90, 91, 105, 224), п’ятипелюсткова розетка 
з півкруглими пелюстками (n. 158), чотирипелюсткова розетка з пів-
круглими пелюстками (n. 241), чотирипелюсткова розетка з пелюст-
ками, утвореними хвилястою лінією (n. 111), чотирипелюсткова роз-
етка з листочками (n. 38–43, 88), чотирипелюсткова розетка з трьома 
листочками знизу (n. 87).

Особливо складними є розетки, розміщені на буллах князя Ту-
рівського (1042–1052), Новгородського (1052–1054) і великого кня-
зя Київського (1054–1068, 1069–1073, 1077–1078) Ізяслава Яросла-
вича, які займають усе поле печатки: дев’ятипелюсткова розетка з 
восьмипелюстковою серединою та подвійними листочками (n. 30), 
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восьмипелюсткова розетка з восьмипелюстковою серединою та по-
двійними листочками (n. 13, 18, 20, 22, 24, 26), семипелюсткова розетка 
з семипелюстковою серединою та подвійними листочками (n. 28, 32).

Варто зауважити, що на деяких буллах князя Ізяслава Ярославича 
(n. 24–25 і 28–29) зображення розетки відтворено інакше: як на щиті 
в руках св. Георгія — на одній стороні, так і в полі другої сторони пе-
чатки 21 — на останній розетка вписана у щит, облямівка і загальний ви-
гляд якого точно повторює всі деталі щита на стороні із зображенням 
св. Георгія. Таким чином, можемо констатувати, що на печатках князя 
Ізяслава Ярославича (n. 11, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32) та князя 
Мстислава Ізяславича (n. 52), як і на кістяній пластині князя Святосла-
ва Ігоревича, зображення розетки вбачалося як розміщене у полі щита, 
а не безпосередньо у полі печатки.

Складна іконографія цих зображень недвозначно вказує, що ро-
зетку на щитах руських княжих печаток ХІ–XІІІ ст. жодним чином 
не можна трактувати як декоративне оздоблення щитів. У деяких ви-
падках вбачається доволі умовне сполучення розетки з полем щита. 
Наприклад, на буллі князя Білгородського (1160–1163, 1171–1173), То-
ропецького (1164–1180), Трипільського (1169–1173) і Новгородського 
(1179–1180) Мстислава Ростиславича Хороброго гострокутні пелюстки 
суттєво виходять не лише за межі облямівки, а й за край щита (n. 172). 
Майстру, що виготовляв цю печатку, явно йшлося не про оздоблення 
щита розеткою, скоріше — про належну презентацію княжого знаку, 
зображеного прямо, на щиті, повернутому у півоберта, через що і до-
велося частину розетки винести за межі поля щита.

Масове використання серед провідних княжих родів середньо-
вічної Русі (саме тих, представники яких займали великокняжий стіл 
у Києві або принаймні мали легітимні права на нього) та різноманіт-
ність форм свідчать про виключне значення розетки серед інших ди-
настичних знаків Руської землі.

Необхідно зазначити, що у значній кількості випадків вбача-
ються спроби надати зображенню розетки індивідуальних форм, 
які поруч зі збереженням основи династичного знаку, що вказувало 

21 Янин В., Гайдуков П. Актовые печати Древней Руси X–XV веков. — Том III. — 
С. 19.
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на приналежність до княжого роду, вирізняли певного князя з-поміж 
інших представників династії. Зокрема, деякі князі зображали розетки 
на своїх печатках хрестоподібної форми. Так, булла князя Новгород-
ського (1065–1067) і Полоцького (1067–1069) Мстислава Ізяславича 
містила у своєму полі чотирипелюсткову розетку, утворену подвійною 
кульковою лінією з кульковим хрестом у центрі та у супроводі чотирьох 
кіл (n. 52). Складна чотирипелюсткова хрестоподібна розетка наявна і 
на деяких печатках його батька Ізяслава Ярославича (n. 11, 14). Врешті, 
на деяких печатках останнього зображення розетки трансформовано 
у цілком завершені фігури хрестів: на одній з них бачимо кульковий 
хрест (n. 16), на другій — лицарський хрест (n. 17). Спрощене зображен-
ня розетки на деяких печатках князя Пересопницького (1150) і Новго-
родського (1155–1157) Мстислава Юрійовича має вигляд хрестика (n. 
218–219).

Хрестоподібна чотирипелюсткова розетка наявна на печатці князя 
Новгородського (1184–1187) і Вишгородського (1187–1189) Мстислава 
Давидовича (n. 187). Натомість на його іншій буллі на мигдалеподіб-
ному щиті з облямівкою зображено хрестоподібну п’ятипелюсткову 
розетку на стеблі, що виростає з кулі (можливо, довгий хрест з куль-
ками всередині, згори та знизу, в супроводі чотирьох кульок навко-
ло) (n. 186). Подібне зображення знаходимо також на печатці князя 
Пороського (1149) Ярополка Мстиславича: на мигдалеподібному 
щиті з облямівкою — шестипелюсткова розетка на стеблі з двома лис-
точками (n. 139). Цілком ймовірно, що на буллах князя Трипільсько-
го (1193–1194), Торчеського (1207–1208, 1226–1228), Торопецького 
(1208–1212), Новгородського (1210–1215, 1216–1218) і Галицького 
(1219–1220, 1221–1226) Мстислава Мстиславича Удатного стебло і 
листочки умовно позначені кульками, розташованими знизу під шес-
типелюстковою розеткою (n. 190–192).

У деяких випадках для надання індивідуальних рис зображенню 
на щиті княжої печатки до фігури розетки додавали інші фігури, поді-
бно до пізніших брізур. Приміром, на печатці князя Новгородського 
(1200–1205, 1208–1210), Юр’євського (1214–1228), Переяславського 
(1228–1234), Стародубського (1234–1238), Суздальського (1238–1246) 
і великого князя Володимирського (1246–1252) Святослава Всеволодо-
вича зображення чотирипелюсткової розетки супроводжує два хрестика 



олег однороЖенко · Зображення щитів на руських печатках ХІ–ХІІІ ст. 169

обабіч (n. 241). А на печатці князя Полоцького (1132), Псковського 
(1133–1139), Берестейського (1140), Новгородського (1142–1148), Во-
линського (1148–1150, 1152–1154) і Луцького (1150–1152) Святополка 
Мстиславича — три пояси знизу (n. 140–141).

Необхідно наголосити на тій важливій обставині, що сюжети, 
не пов’язані з зображенням розетки та її інтерпретаціями, на своїх пе-
чатках уживали здебільшого ті князі, що були молодшими представни-
ками певних гілок руського княжого роду і не мали, таким чином, під-
став для претензій на київський стіл. Так, один із представників роду 
чернігівських Ольговичів, який не спромігся упродовж життя здобути 
жодного старшого столу, князь Сновський (1198–1203) і Вишгород-
ський (1210–1214) Ростислав Ярославич 22 користувався печаткою із зо-
браженням прямого хреста в мигдалеподібному щиті (n. 81).

Наймолодший син Володимира Мономаха князь Волинський 
(1119–1135) і Переяславський (1135–1142) Андрій Добрий викорис-
товував на своїй печатці зображення вістря стріли на мигдалеподібному 
щиті (n. 118). А на печатці молодшого брата Романа Мстиславича кня-
зя Берестейського (1170–1172/1193) Святослава Мстиславича мигдале-
подібний щит прикрашено трьома поясами (n. 157), подібними до піз-
ніших врубів — найпопулярнішого сюжету руської родової геральди-
ки XIV–XVI ст. 23

Найбільшу кількість сюжетів, не пов’язаних із зображенням ро-
зетки, бачимо на печатках представників молодшої (суздальської) гілки 
Мономаховичів, на щитах яких здебільшого розташовано різні форми 
хрестів. Наприклад, на буллах князя Пороського (1170–1173), Володи-
мирського (1175–1176), Торжоцького (1177–1178, 1180–1181) і Нов-
городського (1178) Ярополка Ростиславича у мигдалеподібних щитах 
вміщено двораменний хрест над півмісяцем, що лежить рогами вниз, 
здолу вузький пояс (n. 228), або трираменний хрест з навскісним доліш-
нім раменом (n. 229). Двораменний хрест на щиті зображають на своїй 
печатці князь Новгородський (1172–1175) Юрій Андрійович (n. 231). 
Трираменний хрест з навскісними раменами — князь Новгородський 

22 Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. — С. 405.
23 Однороженко О. Родова геральдика Руського королівства та Руських земель 

Корони Польської XIV–XVI ст. — С. 78–85.
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(1175) Святослав Мстиславич (n. 246). Прямий хрест — князь Новго-
родський (1215–1216) Ярослав Всеволодович.

До цього варто додати, що на жодній печатці, що беззастережно 
ідентифікується як боярська, не знаходимо зображення розетки. Зо-
крема, на печатці першої половини ХІІ ст. боярина Дмитрія з Володи-
мира на мигдалеподібному щиті з облямівкою, обтяженою кульками, 
зображено лицарський хрест (n. 308). На печатці межі ХІІ–XІІІ ст. бо-
ярина Семена на мигдалеподібному щиті з кульковою облямівкою роз-
міщено три перев’язи ліворуч (n. 309). А на обох сторонах булли ХІІІ ст. 
боярина Дмитрія Ігнатійовича є зображення кулі на мигдалеподібному 
щиті з облямівкою (n. 310–311).

Розетка як головний династичний знак руського княжого дому 
була широко представлена і на позасфрагістичному матеріалі, пере-
дусім на пам’ятках монументального живопису та архітектури, покли-
каних візуалізувати духовно-політичну місію руських князів — захист 
Руської землі та опікування Церквою.

Вже при оздобленні одного з найдавніших кам’яних храмів Киє-
ва — собору Св. Софії — використано зображення розетки достатньо 
складних форм. Зокрема, на різьблених шиферних плитах, що при-
крашають парапет хорів собору і датуються першою половиною ХІ ст.,  

бачимо зображення 
шістнадцятипелюст-
кових розеток в центрі 
плетеного орнамен-
ту 24 або шестипелюст-
кових розеток з вось-
м и п е л ю с т к о в и м и 
маленькими розетками 
всередині  25. В остан-
ньому випадку фігури 

24 Асєєв Ю. Джерела. Мистецтво Київської Русі. — К., 1980. — С. 85, мал.; Жиш-
кович В. Пластика Русі-України X — перша половина XIV століть. — Львів, 1999. — С. 
70, 104, мал.

25 Полонская Н. Историко-культурный атлас по русской истории. — Вы-
пуск І. — К., 1913. — Табл. ХХХІІІ, рис. 31; Асєєв Ю. Джерела. Мистецтво Київ-

Парапетна плита на хорах собору Св. Софії 
у Києві. Перша половина ХІ ст.
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розеток супроводжують зображення орла — ще одного доволі пошире-
ного династичного знаку руських князів.

Уживання стилізованих розеток при оздобленні руських храмів 
ХІ–XІІІ ст. було доволі поширеним явищем. Для прикладу можемо 
назвати зображення восьмипелюсткових розеток на Південних вратах 
собору Різдва пресвятої Богородиці у Суздалі від 30-х рр. ХІІІ ст. 26 Втім, 
у цьому випадку достатньо складно визначити, чи перед нами елемент 
звичайного декоративного оздоблення, чи своєрідна спроба презента-
ції династичного знаку.

ської Русі. — С. 84, мал.; Асеев Ю. Архитектура древнего Киева. — К., 1982. —
С. 67; Жишкович В. Пластика Русі-України. — С. 69, мал.

26 Сарабьянов В., Смирнова Э. История древнерусской живописи. — М., 2007. — 
С. 181, рис. 190.

Парапетні плити на хорах собору Св. Софії у Києві. Перша половина ХІ ст.

Зображення на Південних вратах собору Різдва пресвятої Богородиці  
у Суздалі. 30-ті рр. ХІІІ ст.
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Безсумнівним підтвердженням, що розетка — один із головних 
знаків руського княжого роду, є численні зображення на щитах святих 
воїнів на мозаїках, фресках та іконах ХІІ — першої половини ХІІІ ст. 
Відома мозаїка в соборі Архангела Михаїла Михайлівського Золо-
товерхого монастиря в Києві 1112 р. містить зображення св. Дими-
трія Солунського, який тримає в правиці спис, а лівицею спирається 
на круглий щит з золотою облямівкою, що восьмидільно скошений: 
перша і п’ята частини — чорні, друга, четверта, шоста і восьма час-
тини — блакитні, третя і сьома частини — срібні, в центрі — золота 
п’ятипелюсткова розетка 27.

27 Закревский Н. Описание Киева. — Том II. — М., 1868. — С. 539; Толстой И., 
Кондаков Н. Русские древности в памятниках искусства. — Выпуск IV. — СПб., 
1891. — С. 162–163; Шмит Ф. Заметки о поздневизантийских храмовых росписях 
// Византийский временник. — Том XXII. — М., 1915. — С. 9, 16; Шероцкий К. Киев. 
Путеводитель. — К., 1917. — С. 113; Ainaloff D. Die Mosaiken des Michaelklosters 
in Kiew // Belvedere. — Wien, 1926. — № 9–10. — S. 212; Ainalov D. Geschichte 
der russischen Monumentalkunst der vormoskovitischen Zeit. — Berlin — Leipcig, 
1932. — Taf. 15; Сычёв Н. Искусство средневековой Руси. — Л., 1929. — С. 203–205; 
Історія української культури. — Львів, 1937. — С. 475; Некрасов А. Древнерус-
ское изобразительное искусство. — М., 1937. — С. 39–40, рис. 10; Краткий путе-
водитель по выставке «Слово о полку Игореве». — М., 1939. — С. 18; История рус-
ской литературы. — Том I. — М., 1941. — С. 210–211, рис.; Лазарев В. История ви-
зантийской живописи. — Том I. — М., 1947. — С. 119–120, табл. 31; Лазарев В. Исто-
рия византийской живописи. — Том II. — М., 1948. — Табл. 173; Лазарев В. Михай-
ловские мозаики. — М., 1966. — Табл. 63–65; Лазарев В. Искусство Древней Руси. 
Мозаики и фрески. — М., 2000. — С. 81, илл. 32; Третьяковская галлерея. Каталог 
художественных произведений, находящихся в экспозиции. — М., 1947. — С. 16, 
табл. 1; Третьяковская галлерея. Путеводитель. — Выпуск I. — М., 1949. — С. 11; Ан-
тонова В. Памятники живописи Ростова Великого. — М., 1948. — С. 27–28, 77; Ис-
тория культуры древней Руси. — Том II. — М. — Л., 1951. — С. 354, рис. 156; История 
русского искусства. — Том I. — М., 1953. — С. 206–207, 210, рис.; Очерки истории 
СССР. Период феодализма IX–XV вв. — Часть I. — М., 1953. — С. 234, табл.; Алпа-
тов М. Всеобщая история искусств. — Том III. — М. — Л., 1955. — С. 60, табл. 7; Ис-
тория русского искусства. — Том I. — М., 1957. — С. 19–20, табл. 8; Gerhard H. Welt 
der Ikonen. — Recklinghausen, 1957. — S. 112–115, il. 25; Древнерусская живопись 
в собрании Государственной Третьяковской галлереи. Альбом. — М., 1958. — 
С. 2, табл. 1–2; Лихачёв Д. Человек в литературе Древней Руси. — М. — Л., 1958. —
С. 64–65, табл.; Всеобщая история искусств. — Том II. — Книга I. — М., 1960. — 
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Не менш складну іконографію має зображення щита в руках свято-
го воїна на фресці середини XII ст. у Кирилівській церкві в Києві — кру-
глий щит з золотою облямівкою має багатодільне зелено-срібне поле, 

С. 130, табл.; Антонова В., Мнева Н. Каталог древнерусской живописи XI — нача-
ла XVIII вв. Опыт историко-художественной классификации. — Том I: XI — начало  
XVI века. — М., 1963. — С. 49–51, n. 2, илл. 1–2; Історія українського мистецтва. — 
Том І: Мистецтво найдавніших часів та епохи Київської Русі. — К., 1966. — С. 297, 
мал.; Смирнова Э. Культура древней Руси. — Л., 1967. — С. 70, рис.; Алпатов М. Со-
кровища русского искусства XI–XVI веков. Живопись: альбом. — Л., 1971. — Табл.; 
Асєєв Ю. Джерела. Мистецтво Київської Русі. — С. 131; Толочко П. Древний 
Киев. — К., 1983. — С. 291, рис. 136; The glory of Byzantium. Art and Culture of the 
Middle Byzantine Era A. D. 843–1261 / Edited by H. C. Evans and W. D. Wixom. — New 
York, 1997. — Р. 283, il.; Степовик Д. Історія української ікони Х–XХ століть. — К., 
2004. — С. 157, мал. 21; Лифшиц Л. Русское искусство X–XVII веков. — Том І. — М., 
2007. — С. 70–71, рис.; Сарабьянов В., Смирнова Э. История древнерусской живо-
писи. — С. 71, рис. 64; Скрипник Г. Історія українського мистецтва. — Том ІІ: Мис-
тецтво середніх віків. — К., 2010. — С. 623, мал.

Мозаїка в соборі Архангела 
Михаїла Михайлівського  

Золотоверхого монастиря 
в Києві. 1112 р.

Фреска в Кирилівській  
церкві в Києві.  

Середина XII ст.

Фреска в церкві  
Спаса Преображення  
на Нередиці. 1199 р.
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в центрі якого — золота п’ятипелюсткова розетка 28. На фресці 1199 р. 
в церкві Спаса Преображення на Нередиці, що поблизу Великого Нов-
города, представлено святих воїнів, в руках одного з яких (св. Проко-
пія) видно круглий щит з облямівкою, обтяженою кульками, в центрі 
якого — восьмипелюсткова розетка у супроводі рослинного візерунку 29.

Дванадцятипелюсткову розетку відтворено на щиті, на який 
спирається св. Димитрій Солунський на рельєфній іконці межі ХІІ–
XІІІ ст. 30 з Києва. Також один з рельєфів 1230–1234 рр. на арктурно-
колончастому поясі північної стіни Георгієвського собору в Юр’єві-
Польському представляє святого воїна, який тримає в правиці спис, 
а лівицею спирається на круглий щит з облямівкою, обтяженою куль-
ками, на ньому – Xрест, утворений з трьох ліній з колом посередині, 
на якому — десятипелюсткова розетка 31. Головна святиня цього собо-
ру — рельєфне Розп’яття (т. зв. Святославів хрест), що серед інших фі-
гур композиції має зображення св. Лонгина, який тримає в лівиці кру-
глий щит з подвійною облямівкою та восьмипелюстковою розеткою 32.

28 Історія українського мистецтва. — Том І. — С. 308, мал.; Асєєв Ю. Джерела. 
Мистецтво Київської Русі. — С. 146, мал.; Сарабьянов В., Смирнова Э. История древ-
нерусской живописи. — С. 167, рис. 171; Однороженко О. Українська (руська) елі-
та. — С. 15, мал.

29 Успенский А. Фрески церкви Спаса Нередицы. — М., 1910. — Табл. ХІІ, рис. 6; 
Фрески Спаса-Нередицы. — Ленинград, 1925. — Табл. LI, рис. 1; Каргер М. Вели-
кий Новгород. — Л. — М., 1961. — С. 252; Кирпичников А. Древнерусское оружие. — 
Выпуск IІI. — С. 36, табл. VII, рис. 1; Лазарев В. Искусство Древней Руси. Мозаики 
и фрески. — М., 2000. — С. 168.

30 Кирпичников А. Древнерусское оружие. — Выпуск IІI. — Рис. 21; Жишко-
вич В. Пластика Русі-України. — С. 156, мал.; Фіголь М. Мистецтво стародавнього 
Галича. — С. 199, мал.

31 Воронин Н. Владимир, Боголюбово, Суздаль, Юрьев-Польской. — М., 
1967. — С. 278–279, рис. 121; Воронин Н. Владимир, Боголюбово, Суздаль, Юрьев-
Польской. — М., 1968. — С. 275, 278, рис. 121.

32 Романов К. Георгиевский собор в г. Юрьеве-Польском // Известия архео-
логической комиссии. — Выпуск 36. — СПб., 1910. — С. 84; Романов К. Георгиев-
ский собор в г. Юрьеве Польском. Краткий отчёт о разведке осенью 1909 г. — СПб., 
1910. — С. 15; Романов К. «Святославов крест» в г. Юрьеве-Польском // Сборник ар-
хеологических статей в честь А. А. Бобринского. — СПб., 1911. — С. 199–211; Ка-
вельмахер В. Краеугольный камень из лапидария Георгиевского собора в Юрьеве-
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Питання щодо забарвлення руських щитів із зображенням розетки 
є доволі складним для вирішення через незначну кількість пам’яток, 
що містять відповідні відомості. На мозаїці Михайлівського Золотовер-
хого монастиря та фресці Кирилівської церкви забарвлені щити святих 
воїнів мають специфічно складний поділ, нехарактерний для більшості 
пам’яток цієї доби, що не дає змоги повноцінно використати ці зо-
браження як взірець для реконструкції колористики княжих щитів з 
розетками.

Більш правдоподібні відомості можливо отримати із зображення 
на найдавнішому з нині відомих списків новгородської ікони «Знамен-
ня від ікони пресвятої Богородиці» («Битва новгородців з суздальця- 
ми») середини XV ст. з Успенської церкви с. Курицького на озері Іль-
мень 33. Це джерело, безумовно, пізнішого походження, що, разом з тим,

Польском (к вопросу о так называемом Святославовом кресте) // Древнерусское ис-
кусство. Русь, Византия, Балканы. XIII век. — СПб., 1997. — С. 185–197.

33 Некрасов А. Древнерусское изобразительное искусство. — М., 1937. — С. 175, 
рис. 116; Русская историческая живопись. Каталог выставки. — М., 1939. — С. 2; 
Рыбаков Б. Знаки собственности в княжеском хозяйстве Киевской Руси Х–XІІ ве-

Святославів хрест 
в Георгієвському соборі 
в Юр’єві-Польському. 

1230–1234 рр.

Рельєфна іконка з Києва. 
Межа ХІІ–XІІІ ст.

Рельєф на стіні  
Георгієвського собору  
в Юр’єві-Польському. 

1230–1234 рр.
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ков // Советская археология. — Том VI. — М., 1940. — С. 243, рис. 45; Лазарев В. Ис-
кусство Новгорода. — М. — Л., 1947. — С. 112, 120, табл. 114; Лазарев В. Живопись 
и скульптура Новгорода // История русского искусства. — Том II. — М., 1954. — 
С. 240, 252; Лазарев В. Новгородская иконопись. — М., 1976. — С. 39, рис. 60, табл. 
60–63; Третьяковская галлерея. Каталог художественных произведений. — С. 31; 
Третьяковская галлерея. Путеводитель. — Выпуск I. — С. 31; Садовень В. Русские 
художники-баталисты XVIII–XIX веков. — М., 1955. — С. 10, табл.; История рус-
ского искусства. — Том I. — М., 1957. — С. 74–75, табл. 36; Порфиридов Н. Древний 
Новгород. Очерки из истории русской культуры XI–XV веков. — М. — Л., 1947. — 
С. 296; Порфиридов Н. Два сюжета древнерусской живописи в их отношении к ли-
тературной основе // Труды отдела девнерусской литературы. — Том XXII: Взаимо-
отношение литературы и изобразительного искусства в древней Руси. — М. — Л., 
1966. — С. 114; Алпатов М. Образ Георгия-воина в искустве Византии и древней 
Руси // Труды отдела девнерусской литературы. — Том XII. — М. — Л., 1956. — 
С. 305, рис. 10; Алпатов М. Вариант иконы «Битва новгородцев с суздальца-
ми» // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1975. — М., 1976. — 
С. 208, 209, 214; Сопоцинский О. Искусство древней Руси // Всеобщая история ис-
кусств. — Том II: Искусство средних веков. — Книга I. — М., 1960. — С. 149, илл. 
119; Onasch K. Ikonen. — Berlin, 1961. — Taf. 43; Антонова В., Мнева Н. Каталог 
древнерусской живописи XI — начала XVIII вв. — Том I. — С. 152–153, n. 103, илл. 
87–88; Дмитриев Ю. О формах покрытия в новгородском зодчестве XIV–XVI ве-
ков // Древнерусское искусство XV — начала XVI веков. — М., 1963. — С. 200–201; 
Лаурина В. Новгородская иконопись конца XV — начала XVI века и московское ис-
кусство // Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и принад-
лежащих к ней княжеств XIV–XVI вв. — М., 1970. — С. 396; Дмитриев Л. Житийные 
повести русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. Эволюция жанра 
легендарно-биографических сказаний. — Л., 1973. — С. 144; Полеховская Т. О толко-
вании новгородских икон XV века «Битва новгородцев с суздальцами» // Труды Госу-
дарственного Эрмитажа. — Том XV: Русская культура и искусство. — Часть III. — Л., 
1974. — С. 30–35; Живопись древнего Новгорода и его земель XII–XVII столетий. 
Каталог выставки. — Л., 1974. — n. 61; Смирнова Э. Живопись Великого Новгорода. 
Середина XIII — начало XV века. — М., 1976. — С. 237; Смирнова Э. О местной тради-
ции в новгородской живописи XV в. Иконы с избранными святыми и Богоматерью 
«Знамение» // Средневековое искусство. Русь. Грузия. — М., 1978. — С. 203–205; 
Смирнова Э., Лаурина В., Гордиенко Э. Живопись Великого Новгорода. XV век. — М., 
1982. — С. 83–86, 153–154, 217–220, 423, n. 12; Laurina V., Pushkariov V. Novgorod 
Icons XII–XVII Centuty. — Leningrad, 1980. — P. 123–124; Лифшиц Л. Русское искус-
ство. — С. 198, 200–201, рис.; Заграевский С. Цветовые решения глав древнерусских 
храмов // Архитектор. Город. Время. Материалы ежегодной международной научно-
практической конференции (Великий Новгород — Санкт-Петербург). — Выпуск 
XVII. — СПб., 2014. — Илл. 3.04.
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наслідувало оригінал XIV ст. 34. Зразками для відтворення композиції 
йому слугували житійні та літописні мініатюри ХIII–XIV ст. 35. З огляду 
на це зображені на іконі червоні хоругви з золотою восьмипелюстко-
вою розеткою можуть, цілком ймовірно, відтворювати колористику 
княжих щитів і знамен із зображенням розетки ХІ–XІІІ ст.

Використання подібного забарвлення відповідає загальній тенден-
ції домінування червоного кольору при оздобленні руських щитів Х–
XІІІ ст. 36. Зокрема, червоне забарвлення мав щит, знайдений у Гньоз-
дово 37. «Черлені щити» неодноразово згадуються у «Слові о полку 
Ігоревім»: «лисици брешутъ на чръленыя щиты» 38, «Русичи великая поля 
чрьлеными щиты перегородиша, ищучи себѣ чти, а князю славы» 39, 

34 Дмитриев Ю. О формах покрытия в новгородском зодчестве. — С. 200–201; 
Смирнова Э., Лаурина В., Гордиенко Э. Живопись Великого Новгорода. — С. 219.

35 Смирнова Э., Лаурина В., Гордиенко Э. Живопись Великого Новгорода. —
С. 219, 230.

36 Климкевич Р. Староукраїнські червоні щити // Музейні вісті. — Рік IV. —
Чикаго, 1958. — Квартал І — ІІ. — Число 1. — С. 5–13.

37 Кирпичников А. Древнерусское оружие. — Выпуск IІI. — С. 35.
38 Слово о полку Игореве. — М., 1950. — С. 13.
39 Слово о полку Игореве. — С. 13.

Малюнок хоругви і фрагмент ікони «Знамення від ікони Богородиці»  
(«Битва новгородців із суздальцями»). Середина XV ст.
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«Дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша, а храбрии Русици прегра-
диша чрълеными щиты» 40, «Єдинъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ, по-
звони своими острыми мечи о шеломы литовьскыя, притрепа славу 
дѣду своему Всеславу, а самъ подъ чрълеными щиты на кровавѣ травѣ 
притрепанъ литовскыми мечи» 41.

Варто зазначити, що представлена на хоругві восьмипелюстко-
ва розетка з видовженими та загостреними пелюстками має виразну 
подібність із зображеннями розеток на низці княжих булл ХІ–XІІ ст. 
(n. 31, 34, 50, 54, 200), особливо на печатці князя Полоцького (1071), 
Вишгородського (1077–1078), Турівського (1078–1086) і Волинського 
(1078–1086), коронованого короля Русі Ярополка Ізяславича (n. 54).

* * *
Використання передгеральдичних зображень на руських щитах 

ХІ–XІІ ст. є одним із найскладніших питань у тому колі проблем, які 
стосуються витоків руської геральдичної традиції. Для його вирішення 
першорядне значення мають тогочасні руські сфрагістичні пам’ятки, 
які надають великий за обсягом і різнобічний за змістом матеріал 
для вивчення іконографії руських щитів.

Специфічне оздоблення бойових щитів різними металевими еле-
ментами, які мали укріпити їхню дерев’яну основу, а також кольорові 
зображення на шкіряному покритті, поступово набували сталого ха-
рактеру і почали сприйматися як ідентифікуючі знаки, що презенту-
вали власника щита на полі бою. Стабільне використання подібних 
зображень сприяли перетворенню їх на спадкові родові знаки — герби, 
комплекс яких утворив універсальну знакову систему індивідуальної, 
родової та соціальної ідентифікації в середньовічному європейському 
суспільстві.

Передгеральдичні та ранні гербові зображення на щитах західно-
європейського лицарства 42 мають виразну подібність із зображеннями 

40 Слово о полку Игореве. — С. 15.
41 Слово о полку Игореве. — С. 24.
42 Ganz P. Geschichte der Heraldischen Kunst in der Schweiz im XII und XIII 

Jahrhundert. — Frauenfeld, 1899. — S. 12–26, 33–58; Nicolle D. Arms and Armour of the 
Crusading Era 1050–1350. Western Europe and the Crusader States. — London, 1999. — 
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на щитах руських князів і дружинників ХІ–XІІІ ст. Фігури, що відтво-
рюють окуття щитів, які у пізнішій геральдичній термінології отримало 
назву почесних геральдичних фігур, достатньо представлені на щитах 
руських печаток ХІ–XІІІ ст., на яких бачимо — крокви, перев’язи, по-
яси, прямі хрести, ромби, кола, кулі та особливо — облямівки. Разом 
з тим поля руських щитів прикрашали фігури тварин і рослин (лев, 
трипелюсткова квітка), хрести різноманітних форм (лицарські, усічені, 
кулькові, дво- і трираменні) та ін. (півмісяць, вістря стріли).

Але найбільш поширеним сюжетом, який наявний на щитах русь-
ких печаток ХІ–XІІІ ст., було зображення розетки (у найрізноманіт-
ніших стилізаціях — від умовних позначень кульками до доволі склад-
них форм, у тому числі у супроводі стебла і листочків), яку знаходимо 
приблизно на половині тих печаток, які містили зображення щитів, — 
у 159 випадках з 331 (при цьому в 53 випадках стан збереження булл 
не дає змоги зрозуміти зміст зображень на щитах, адже видно лише 
контури). Це зображення використовували 37 князів руського правля-
чого дому з усіх тих гілок, представники яких посідали або мали легі-
тимні права на київський стіл (Ізяславичі, Святославичі, Всеволодо-
вичі та всі три гілки Мономаховичів). Прикметно, що на печатках тих 
князів, які не мали династичних підстав для претензій на Київ або були 
молодшими представниками родин, що вели боротьбу за стольне місто, 
зображення розетки не зафіксоване. Не зустрічається воно і на щитах 
боярських печаток.

Окрім сфрагістичного матеріалу зображення розетки представле-
но на пам’ятках монументального живопису та архітектури, які відтво-
рювали ідею духовно-політичної місії княжого роду — захисту Церкви 
та Руської землі. Все це разом дає змогу трактувати фігуру розетки як 
основний династичний знак руського княжого дому, що зберігав своє 
значення упродовж всього досліджуваного періоду.

Р. 361–444, 447–509, 511, 512, 517, 521, 524–526, 529, 530, 532–534, 536; Пасту-
ро М. Символическая история европейского средневековья. — Табл. 10–17.
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1 в круглому щиті  
з облямівкою,  
обтяженою куль-
ками, шестипе-
люсткова розетка

Ярослав Володимиро-
вич, князь Ростовський 
(987–1010), князь Нов-
городський (1010–1034), 
великий князь Київський 
(1016–1018, 1019–1054)

1010/ 
1054 рр.

Янин-ІІІ, n. 2аv;
Белецкий, n. 22-1;
Алфьоров-А-48, 
с. 31;
Алфьоров-СЩ-ІIІ, 
с. 35

2 в круглому щиті  
з облямівкою,  
обтяженою куль-
ками, шестипе-
люсткова розетка

князь Ярослав  
Володимирович

1010/ 
1054 рр.

МШ, VP-1295v;
Лихачёв, n. XXVI-7v;
Лихачёв-I, с. 154–
157, n. 72v; Янин-І, 
n. 24v; Гавриленко-
Чайка, n. 1вv;
Алфьоров-А-48, 
с. 31

3 в круглому щиті  
з облямівкою,  
обтяженою куль-
ками, шестипе-
люсткова розетка

князь Ярослав  
Володимирович

1010/ 
1054 рр.

МШ, VP-399

№
Зображення  

печатки

Зобра-
ження 
щита

Прорис  
зображення 

щита 
Опис Приналежність

Дату-
вання

Джерела

Зображення щитів на руських печатках ХІ–XIІІ ст.
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1 2 3 4 5 6 7 8

4 в круглому щиті з 
облямівкою, об-
тяженою куль-
ками, шестипе-
люсткова розетка

князь Ярослав  
Володимирович

1010/ 
1054 рр.

МШ, VP-1507

5 в круглому щиті з 
облямівкою, об-
тяженою куль-
ками, восьмипе-
люсткова розетка

князь Ярослав  
Володимирович

1010/ 
1054 рр.

МШ, VP-1508

6 в круглому щиті з 
облямівкою, об-
тяженою куль-
ками, шестипе-
люсткова розетка

князь Ярослав  
Володимирович

1010/ 
1054 рр.

МШ, VP-1114;
Алфьоров-А-48, 
с. 32;
Артюхін-СЩ-І, n. 1

7 в круглому щиті 
з подвійною об-
лямівкою, обтя-
женою кульками, 
шестипелюсткова 
розетка

князь Ярослав  
Володимирович

1010/ 
1054 рр.

МШ, VP-463, VP-
1221;
1000 років, n. 2
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8 в круглому щиті  
з облямівкою,  
обтяженою кулька-
ми, дванадцятипе-
люсткова розетка

князь Ярослав  
Володимирович

1010/ 
1054 рр.

НМІУ, ВH, Пч-180;
Янин-ІІІ, n. 31аv; 
Булгакова, с. 163, 
n. 1,1;
Алфьоров-А-48, с. 31

9 в круглому щиті  
з облямівкою, об-
тяженою кульками, 
шестипелюсткова 
розетка

князь Ярослав  
Володимирович

1010/ 
1054 рр.

Янин-І, n. 35v; 
Жишкович, с. 214

10 в круглому щиті  
з кульковою  
облямівкою восьми-
пелюсткова розетка

Ізяслав Яросла-
вич, князь Турів-
ський (1042–1052), 
князь Новгородський 
(1052–1054), вели-
кий князь Київський 
(1054–1068, 1069–
1073, 1077–1078)

1052/ 
1054 рр.

Янин-І, n. 3v; 
Жишкович, с. 215;
Артюхін-СЩ-ІІІ, с. 51

11 в круглому щиті  
з подвійною кулько-
вою облямівкою, об-
тяженою великими 
кульками, чотири-
пелюсткова розетка, 
утворена подвійною 
кульковою лінією

князь Ізяслав  
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

МШ, VP-593, VP-
1317;
Лихачёв-I, с. 43, n. 46; 
Янин-І, n. 4; Юра, 
с. 284–286, n. 1;
Артюхін-СЩ-ІІІ, 
n. 3, 4;
Нечитайло-І, n. 37
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12 в круглому щиті 
шестипелюсткова 
розетка

князь Ізяслав  
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

МШ, VP-593v, VP-
1317v; Лихачёв-I, 
с. 43, n. 46v; 
Янин-І, n. 4v; Юра, 
с. 284–286, n. 1v;
Артюхін-СЩ-ІІІ, 
n. 3v, 4v;
Нечитайло-І, n. 37v

13 в круглому щиті 
восьмипелюсткова 
розетка з восьми-
пелюстковою  
серединою  
та подвійними  
листочками

князь Ізяслав  
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

Янин-2006, n. 4-3

14 в круглому щиті  
з подвійною кулько-
вою облямівкою, об-
тяженою великими 
кульками, чотири-
пелюсткова розетка, 
утворена подвійною 
кульковою лінією

князь Ізяслав  
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

МШ, VP-209, VP-214, 
VP-1156;
Янин-І, n. 5;
Белецкий, n. 22-6;
Артюхін-СЩ-ІІІ, n. 2

15 в круглому щиті 
шестипелюсткова 
розетка

князь Ізяслав  
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

МШ, VP-209v, VP-
214v, VP-1156v;
Янин-І, n. 5v;
Белецкий, n. 22-6;
Артюхін-СЩ-ІІІ, 
n. 2v
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16 в круглому щиті  
кульковий хрест

князь Ізяслав  
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

МШ, VP-876;
Артюхін-СЩ-ІІІ, n. 5

17 в круглому щиті  
рицарський хрест

князь Ізяслав  
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

МШ, VP-1083;
Артюхін-СЩ-ІІІ, n. 6

18 в круглому щиті восьми-
пелюсткова розетка  
з восьмипелюстковою 
серединою та подвій-
ними листочками

князь Ізяслав  
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

МШ, VP-1030; 
1000 років, n. 3

19 в круглому щиті з по-
двійною кульковою  
облямівкою, обтяженою 
великими кульками  
та двокрапками, шести-
пелюсткова розетка

князь Ізяслав  
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

МШ, VP-1030v; 
1000 років, n. 3v
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20 в круглому щиті восьми-
пелюсткова розетка  
з восьмипелюстковою 
серединою та подвій-
ними листочками

князь Ізяслав 
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

Янин-2001, n. 6а;
Нечитайло-І, n. 45

21 в круглому щиті з обля-
мівкою, обтяженою  
великими кульками  
та двокрапками, шести-
пелюсткова розетка

князь Ізяслав 
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

Янин-2001, n. 6аv;
Нечитайло-І, n. 45v

22 в круглому щиті восьми-
пелюсткова розетка  
з восьмипелюстковою 
серединою та подвій-
ними листочками

князь Ізяслав 
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

МШ, VP-1191;
Артюхін-СЩ-І, n. 2

23 в круглому щиті  
з подвійною кульковою  
облямівкою, обтяженою 
великими кульками,  
шестипелюсткова  
розетка 

князь Ізяслав 
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

МШ, VP-1191v;
Артюхін-СЩ-І, n. 2v
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24 в круглому щиті з подвій-
ною кульковою облямів-
кою, обтяженою великими 
кульками та двокрап ками, 
восьмипелюсткова розет-
ка з восьмипелюстковою 
серединою та подвійними 
листочками

князь  
Ізяслав  
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

Лихачёв, n. XXХ-2; 
Лихачёв-I, с. 166–168; 
Лихачёв-ІI, с. 43; 
Янин-І, n. 6; Юра, с. 286

25 в круглому щиті з подвій-
ною кульковою облямів-
кою, обтяженою великими 
кульками та двокрапками, 
восьмипелюсткова розетка

князь  
Ізяслав  
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

Лихачёв, n. XXХ-2v; 
Лихачёв-I, с. 166–168; 
Лихачёв-ІI, с. 43; 
Янин-І, n. 6v; Юра, с. 286; 
Жишкович, с. 214

26 в круглому щиті з подвій-
ною кульковою облямів-
кою, обтяженою великими 
кульками та двокрап ками, 
восьмипелюсткова розет-
ка з восьмипелюстковою 
серединою та подвійними 
листочками

князь  
Ізяслав  
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

МШ, VP-559

27 круглий щит з кульковою 
облямівкою

князь  
Ізяслав  
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

МШ, VP-559v
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28 в круглому щиті з подвій-
ною кульковою облямів-
кою, обтяженою великими 
кульками та двокрапками, 
семипелюсткова розетка  
з семипелюстковою  
сере диною та подвійними 
листочками

князь  
Ізяслав 
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

МШ, VP-521, VP-1370;
Лихачёв, n. XXVІ-8;
Лихачёв-I, с. 166–168, 
n. 79; Лихачёв-ІI, с. 43; 
Янин-І, n. 7; Юра, с. 286; 
Белецкий, n. 22-7;
Гавриленко-Чайка, n. 1a; 
Зоценко-Иевлев, n. 2

29 в круглому щиті з подвій-
ною кульковою облямів-
кою, обтяженою великими 
кульками та двокрапками, 
шестипелюсткова розетка

князь  
Ізяслав 
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

МШ, VP-521v, VP-1370v;
Лихачёв, n. XXVІ-8v;
Лихачёв-I, с. 166–168, 
n. 79v; Лихачёв-ІI, с. 43; 
Янин-І, n. 7v; Юра, 
с. 286; Белецкий, n. 22-7v; 
Гавриленко-Чайка, n. 1av;
Зоценко-Иевлев, n. 2v

30 в круглому щиті з подвій-
ною кульковою облямів-
кою, обтяженою  
вели кими кульками, 
дев’яти пелюсткова розет-
ка з восьмипелюстковою 
серединою та подвійними 
листочками

князь  
Ізяслав 
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

МШ, VP-1103; 
Янин-І, n. 8; Юра, с. 286

31 в круглому щиті з кулько-
вою облямівкою восьми-
пелюсткова розетка

князь  
Ізяслав 
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

МШ, VP-1103v; 
Янин-І, n. 8v; Юра, с. 286
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32 в круглому щиті  
семипелюсткова 
розетка з семипе-
люстковою середи-
ною та подвійними 
листочками

князь Ізяслав  
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

МШ, VP-249;
Янин-І, n. 9

33 в круглому щиті  
з облямівкою  
восьмипелюсткова 
розетка

князь Ізяслав  
Ярославич

1054/ 
1078 рр.

МШ, VP-249v;
Янин-І, n. 9v

34 в круглому щиті  
з подвійною кулько-
вою облямівкою,  
обтяженою вели-
кими кульками, 
восьмипелюсткова 
розетка

князь Ізяслав  
Ярославич

с. ХІ ст. МШ, VP-339, VP-
968;
Янин-І, n. 315;
Янин-ІІІ, n. 315;
Белецкий, n. 20-3

35 в круглому щиті 
восьмипелюсткова 
розетка

князь Ізяслав  
Ярославич

с. ХІ ст. Янин-ІІІ, n. 315а;
Белецкий, n. 20-10
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36 в круглому щиті  
з подвійною кулько-
вою облямівкою,  
обтяженою вели-
кими кульками, 
шестипелюсткова 
розетка

князь Ізяслав  
Ярославич

с. ХІ ст. МШ, VP-13, VP-48, 
VP-523;
Артюхін-СЩ-І, n. 3

37 в круглому щиті  
з подвійною кулько-
вою облямівкою,  
обтяженою велики-
ми кульками та дво-
крапками, шести-
пелюсткова розетка

князь Ізяслав  
Ярославич

с. ХІ ст. Янин-2007, n. 315А; 
Эйдель, n. 11;
Нечитайло-І, n. 51

38 на прямокутній 
книжці з облямів-
кою чотирипелюст-
кова розетка  
з листочками

Святослав Ярославич, 
князь Волинський  
(до 1054),  
князь Чернігівський 
(1054–1073),  
великий князь  
Київський (1073–1074)

1054/ 
1076 рр.

МШ, VP-541v;
Янин-ІІІ, n. 9аv;
Белецкий, n. 25-6v;
Артюхін-СЩ-І, n. 6v

39 на прямокутній 
книжці з кульковою 
облямівкою чотири-
пелюсткова розетка 
з листочками

князь Святослав  
Ярославич

1054/ 
1076 рр.

МШ, VP-520v
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40 на прямокутній 
книжці з облямів-
кою чотирипелюст-
кова розетка з лис-
точками

князь Святослав  
Ярославич

1054/ 
1076 рр.

МШ, VP-1019v;
Янин-ІІІ, n. 9бv;
Белецкий, n. 22-4v;
1000 років, n. 4v;
Жуков-НФ-2010-2, 
с. 27;
Артюхін-СЩ-І, n. 5;
Эйдель, n. 2

41 на прямокутній 
книжці з кульковою 
облямівкою чотири-
пелюсткова розетка  
з листочками

князь Святослав  
Ярославич

1054/ 
1076 рр.

Лихачёв, n. XXХ-3v;
Лихачёв-I, с. 118–122, 
n. 63v; 
Янин-І, n. 10v

42 на прямокутній 
книжці з кульковою 
облямівкою чотири-
пелюсткова розетка  
з листочками

князь Святослав  
Ярославич

1054/ 
1076 рр.

МШ, VP-1012v; 
Артюхін-СЩ-І, n. 7v;
Алфьоров-СЩ-ІIІ, n. 4v

43 на прямокутній 
книжці з кульковою 
облямівкою чотири-
пелюсткова розетка  
з листочками

князь Святослав  
Ярославич

1054/ 
1076 рр.

МШ, VP-2; 
Алфьоров-СЩ-ІIІ, n. 2v
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44 на прямокутній 
книжці з облямівкою 
чотирипелюсткова 
розетка

князь Святослав  
Ярославич

1054/ 
1076 рр.

Янин-І, n. 12v

45 на прямокутній 
книжці з облямівкою 
чотирипелюсткова 
розетка

князь Святослав  
Ярославич

1054/ 
1076 рр.

Янин-ІІІ, n. 12аv

46 на прямокутній 
книжці з кульковою 
облямівкою чотири-
пелюсткова розетка

князь Святослав  
Ярославич

1054/ 
1076 рр.

Лихачёв-I, с. 122, n. 64v; 
Янин-І, n. 13v

47 на прямокутній 
книжці з облямівкою 
чотирипелюсткова 
розетка

князь Святослав  
Ярославич

1054/ 
1076 рр.

Янин-ІІІ, n. 13аv
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48 на прямокутній книжці 
з кульковою облямів-
кою чотирипелюст кова 
розетка

князь Святослав  
Ярославич

1054/ 
1076 рр.

МШ, VP-543v;
Янин-2007, 
n. 35Аv;
Артюхін-СЩ-І, 
n. 4v

49 в круглому щиті  
з облямівкою, обтяже-
ною кульками, десяти-
пелюсткова розетка

Вячеслав Ярославич, 
князь Смоленський 
(1054–1057)

1054/ 
1057 рр.

Янин-І, n. 14v; 
Жишкович, 
с. 214;
Белецкий,  
n. 14-1v;
Гавриленко-
Чайка, n. 1бv

50 в круглому щиті з об-
лямівкою, обтя женою 
кульками, восьми-
пелюсткова розетка

князь Вячеслав  
Ярославич

1054/ 
1057 рр.

Нечитайло-ІІ, 
n. 3v

51 в мигдалеподібному  
щиті з облямівкою  
обтяженою кульками 
шестипелюсткова  
розетка

Давид Ігоревич,  
князь Тмутараканський  
(1082–1083),  
князь Дорогобузький 
(1084–1086, 1100–1112), 
князь Волинський 
(1086–1098)

к. ХІ ст. МШ, VP-701;
ПК
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52 в круглому щиті чоти-
рипелюсткова розет-
ка, утворена подвій-
ною кульковою лінією, 
з кульковим хрестом 
всередині та у супрово-
ді чотирьох кіл

Мстислав Ізяславич, 
князь Новгородський 
(1065–1067),  
князь Полоцький 
(1067–1069)

1065/ 
1069 рр.

МШ, VP-808;
Алфьоров-
СЩ-ІI, с. 42; 
Артюхін-СЩ-
ІІІ, n. 1

53 в круглому щиті  
з кульковою облямів-
кою восьмипелюст кова 
розетка

князь Мстислав  
Ізяславич

1065/ 
1069 рр.

МШ, VP-808v;
Алфьоров-
СЩ-ІI, с. 42; 
Артюхін-СЩ-
ІІІ, n. 1v

54 восьмипелюсткова  
розетка

Ярополк Ізяславич,  
князь Полоцький 
(1071), князь Вишго-
родський (1077–1078), 
князь Турівський 
(1078–1086),  
князь Волинський 
(1078–1086)

1077/ 
1086 рр.

Янин-2006, 
n. 13е;
Алфьоров-СЩ-
ІI, с.42;  
Эйдель-СЩ-ІІІ,  
n. 15; Нечитайло-
ІІ, n. 9

55 в круглому щиті  
з облямівкою, обтяже-
ною кульками, шести-
пелюсткова розетка

Ярослав Ярополкович, 
князь Берестейський 
(1101–1102)

1093/ 
1102 рр.

МШ, VP-1085v, 
VP-1113v;
Янин-2003, 
n. 86аv
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56 в круглому щиті з облямів-
кою, обтяженою кульками, 
шестипелюсткова розетка

князь Ярослав  
Ярополкович

злам  
ХІ–ХІІ 

ст.

Нечитайло-ІІ, 
n. 108;
Эйдель, n. 6v

57 в круглому щиті з облямів-
кою, обтяженою кульками, 
шестипелюсткова розетка

[князь Ярослав  
Ярополкович]

злам  
ХІ–ХІІ 

ст.

Нечитайло-ІІ,  
n. 109

58 в круглому щиті з облямів-
кою, обтяженою кульками, 
шестипелюсткова розетка

[князь Ярослав  
Ярополкович]

злам  
ХІ–ХІІ 

ст.

Нечитайло-ІІ,  
n. 110

59 в мигдалеподібному щиті 
з облямівкою, обтяженою 
кульками, шестипелюст-
кова розетка

[князь Ярослав  
Ярополкович]

злам  
ХІ–ХІІ 

ст.

МШ, VP-687;
Нечитайло-ІІ,  
n. 111
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60 в круглому щиті з облямів-
кою, обтяженою кульками, 
шестипелюсткова розетка

[князь Ярослав  
Ярополкович]

злам  
ХІ–ХІІ 

ст.

МШ, VP-687;
Нечитайло-ІІ,  
n. 112

61 в круглому щиті з облямів-
кою, обтяженою кульками, 
шестипелюсткова розетка

[князь Ярослав  
Ярополкович]

злам  
ХІ–ХІІ 

ст.

МШ, VP-687;
Нечитайло-ІІ,  
n. 113

62 в круглому щиті з облямів-
кою, обтяженою кульками, 
шестипелюсткова розетка

[князь Ярослав  
Ярополкович]

злам  
ХІ–ХІІ 

ст.

МШ, VP-687;
Нечитайло-ІІ,  
n. 114

63 в мигдалеподібному щиті 
з кульковою облямівкою 
восьмипелюсткова розетка

Мстислав  
Святополкович,  
князь Волинський 
(1097–1099)

1097/ 
1099 рр.

МШ, VP-67,  
VP-145;
Алфьоров-ГЗ-ІХ, 
n. 1, 2
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64 в півкруглому щиті 
восьмипелюсткова 
розетка

Давид Святославич, князь 
Муромський (1076–1093), 
князь Новгородський 
(1093), князь Смолен-
ський (1093–1097), князь 
Чернігівський (1097–1123)

І чв.  
ХІІ ст.

МШ, VP-1021v; 
Лихачёв, n. XXХІ-
15v; Алфьоров-
СЩ-I, n. 4v; 
Алфьоров-СЩ-IІ, 
c. 42;
Анохин, n. 76v

65 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою, 
обтяженою кулька-
ми, восьмипелюст-
кова розетка

[Володимир Давидо-
вич], князь Березійський 
(1127–1139), князь Черні-
гівський (1139–1151)

ІІ чв.  
ХІІ ст.

Янин-І, n. 239; 
Янин-ІІІ, n. 231д

66 в круглому щиті 
шестипелюстко-
ва розетка, від якої 
розходяться у різні 
боки чотирнадцять 
врубів з кульками 
на кінцях

[князь Володимир Дави-
дович]

ІІ чв.  
ХІІ ст.

Нечитайло-ІІ, 
n. 103

67 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою, 
обтяженою кулька-
ми, восьмипелюст-
кова розетка

Ігор Ольгович, князь Пу-
тивльський (1127–1142), 
князь Берестейський 
(1142–1146), великий 
князь Київський (1146)

40-і рр. 
ХІІ ст.

МШ, VP-160



о
л

е
г о

д
н

о
р

о
Ж

е
н

к
о · Зображ

ення щ
ит

ів на руських печат
ках ХІ–

ХІІІ ст
.

197
1 2 3 4 5 6 7 8

68 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою, 
обтяженою кулька-
ми, шестипелюст-
кова розетка

князь Ігор Ольгович 40-і рр. 
ХІІ ст.

Нечитайло-І, 
n. 275

69 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою, 
обтяженою кулька-
ми, шестипелюст-
кова розетка

князь Ігор Ольгович 40-і рр. 
ХІІ ст.

МШ, VP-1020;
Алфьоров-СЩ-IІ, 
n. 20

70 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою, 
обтяженою кулька-
ми, шестипелюст-
кова розетка

князь Ігор Ольгович 40-і рр. 
ХІІ ст.

МШ, VP-334;
1000 років, n. 31;
Алфьоров-СЩ-IІ, 
n. 21;
Жуков-НФ-2012-1, 
n. 5

71 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою, 
обтяженою кулька-
ми, шестипелюст-
кова розетка

князь Ігор Ольгович 40-і рр. 
ХІІ ст.

Нечитайло-І, 
n. 277
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72 в мигдалеподіб-
ному щиті з об-
лямівкою, обтя-
женою кульками, 
шестипелюсткова 
розетка

князь Ігор Ольгович 40-і рр. 
ХІІ ст.

Нечитайло-І, n. 278

73 в мигдалеподіб-
ному щиті з об-
лямівкою, обтя-
женою кульками, 
шестипелюсткова 
розетка

князь Ігор Ольгович 40-і рр. 
ХІІ ст.

Нечитайло-І, n. 279

74 мигдалеподібний 
щит з облямів-
кою, обтяженою 
кульками

Ярослав Всеволодович,  
князь Ропенський 
(1157–1160),  
князь Стародубський 
(1160–1180),  
князь Чернігівський 
(1180–1198)

ІІ пол. 
ХІІ ст.

Лихачёв, n. XLII-7;
Лихачёв-I, с. 82, 98;
Лихачёв-II, с. 40;
Янин, c. 122, n. 3-4; 
Янин-І, n. 337

75 мигдалеподібний 
щит з облямів-
кою, обтяженою 
кульками

князь Ярослав  
Всеволодович

ІІ пол. 
ХІІ ст.

МШ, VP-1500
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76 мигдалеподібний 
щит

Ігор Святославич, 
князь Путивльський 
(1161–1164), князь Кур-
ський (1164–1178), князь 
Новгород-Сіверський 
(1178–1198), князь Чер-
нігівський (1198–1202)

к. ХІІ ст. Янин-ІІІ, n. 231б

77 в мигдалеподібно-
му щиті з кулько-
вою облямівкою 
[шестипелюст-
кова розетка]

князь Ігор Святославич к. ХІІ ст. МШ, VP-474;
1000 років, n. 34;
Янин-ІІІ, n. 283а

78 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

князь Ігор Святославич к. ХІІ ст. Янин-2001, n. 283б

79 в мигдалеподіб-
ному щиті  
[шестипелюстко-
ва розетка]

князь Ігор Святославич к. ХІІ ст. МШ, VP-745
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80 мигдалеподібний 
щит

Ростислав Ярославич, 
князь Сновський (1198–
1203), князь Вишгород-
ський (1210–1214)

п. ХІІІ ст. Янин-І, n. 223v

81 в мигдалеподіб-
ному щиті хрест

князь Ростислав Ярославич п. ХІІІ ст. Лихачёв, n. I-7v;
Янин-І, n. 224v

82 в мигдалеподіб-
ному щиті  
з облямівкою,  
обтяженою  
кульками, шести-
пелюсткова  
розетка

Ярополк Ярославич, князь 
Новгородський (1197), 
князь Вишгородський 
(1210–1214)

1197 р. Лихачёв, n. II-
21v;
Янин-І, n. 195v;
Янин-ІІІ, n. 195v;
Белецкий, n. 23-8

83 в мигдалеподіб-
ному щиті з куль-
ковою облямів-
кою восьмипе-
люсткова розетка

князь Ярополк Ярославич 1197 р. Янин-ІІІ, 
n. 195аv
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84 на прямокутній 
книжці п’яти-
пелюсткова  
розетка

Володимир Всеволодович 
Мономах, князь Смолен-
ський (1076–1103, 1107–
1112), князь Чернігівський 
(1078–1094), князь Пере-
яславський (1093–1113), 
великий князь Київський 
(1113–1125)

70–80-і рр. 
ХІ ст.

Эйдель-СЩ-ІІІ, 
n. 4

85 на прямокутній 
книжці шестипе-
люсткова розетка

князь Володимир  
Всеволодович Мономах

до 1093 р. Жуков-
НФ-2010-4, 
с. 6; Жуков-
НФ-2011-1, n. 3

86 на прямокутній 
книжці чотири-
пелюсткова  
розетка

князь Володимир  
Всеволодович Мономах

злам ХІ–
ХІІ ст.

Янин-І, n. 25v;
Белецкий,  
n. 14-3;
Эйдель, n. 14;
Эйдель-СЩ-ІІІ, 
n. 22; Жуков-
НФ-2011-1, n. 2

87 на прямокутній  
книжці чотири-
пелюсткова  
розетка з трьома  
листочками здолу

князь Володимир  
Всеволодович Мономах

злам ХІ–
ХІІ ст.

Эйдель-СЩ-ІІІ, 
n. 24; Жуков-
НФ-2011-1, n. 1
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88 на прямокутній  
книжці чотири-
пелюсткова 
ро зетка з чотирма 
листочками

князь Володимир  
Всеволодович Мономах

1113/ 
1125 рр.

Васильева, с. 19

89 на прямокутній 
книжці семипе-
люсткова розетка

князь Володимир  
Всеволодович Мономах

1113/ 
1125 рр.

Пуцко, с. 98

90 в круглому щиті  
з облямівкою,  
обтяженою куль-
ками, шестипе-
люсткова розетка

Ростислав Всеволодович, 
князь Переяславський 
(1078–1093)

IV чв. 
ХІ ст.

МШ, VP-481;
Нечитайло-І, n. 120;
Жуков-НФ-2013-4, 
n. 2

91 в круглому щиті  
з облямівкою,  
обтяженою куль-
ками, шестипе-
люсткова розетка

[князь Ростислав  
Всеволодович]

IV чв. 
ХІ ст.

Жуков-НФ-2013-3, 
n. 1–3;
Нечитайло-ІІ, n. 82



о
л

е
г о

д
н

о
р

о
Ж

е
н

к
о · Зображ

ення щ
ит

ів на руських печат
ках ХІ–

ХІІІ ст
.

203
1 2 3 4 5 6 7 8

92 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

Мстислав-Гаральд Воло-
димирович, князь Нов-
городський (1088–1117), 
князь Білгородський 
(1117–1125), вели-
кий князь Київський 
(1125–1132)

до  
1093 р.

Янин-1997, n. 38гv

93 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

князь Мстислав-Гаральд 
Володимирович

1093/ 
1113 рр.

Янин-2004, n. 39гv; 
Жуков-НФ-2012-3, 
n. 1

94 в мигдалеподібно-
му щиті з облямів-
кою, обтяженою 
кульками, коло

князь Мстислав-Гаральд 
Володимирович

1093/ 
1113 рр.

МШ, VP-238v,  
VP-1073v, VP-1382v;
Лихачёв, n. XLV-7v; 
Лихачёв-II,  
с. 24, n. 21v; 
Янин-І, n. 80v;
Белецкий, n. 21-4v

95 мигдалеподібний 
щит

князь Мстислав-Гаральд 
Володимирович

1093/ 
1113 рр.

Янин-І, n. 81v
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96 в мигдалепо-
дібному щиті 
семипелюст-
кова розетка

князь Мстислав-
Гаральд  
Володимирович

1093/ 
1113 рр.

МШ, VP-287v, VP-963v;
Янин-І, n. 82v; 
Жишкович, с. 215;
Гавриленко-Чайка, n. 4v, 
n. 7гv; Алфьоров-ГЗ-ІХ, с. 3

97 в мигдалепо-
дібному щиті 
з облямів-
кою, обтяже-
ною кульками, 
коло

князь Мстислав-
Гаральд  
Володимирович

1093/ 
1113 рр.

Янин-ІІІ, n. 82аv

98 в мигдалепо-
дібному щиті 
з облямів-
кою, обтяже-
ною кульками, 
коло

князь Мстислав-
Гаральд  
Володимирович

1093/ 
1113 рр.

МШ, VP-76, VP-77, VP-642, 
VP-973, VP-1040, VP-1105, 
VP-1190;
НМІУ, ВH, МДАЕ-184;
Янин-ІІІ, n. 82бv;
Булгакова, с. 164, 166, n. 1,6;
Белецкий, n. 21-10;
Жуков-НФ-2012-3, n. 3

99 мигдалеподіб-
ний щит

князь Мстислав-
Гаральд  
Володимирович

1093/ 
1113 рр.

Янин-2003, n.82вv
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100 в мигдалепо-
дібному щиті 
з облямів-
кою, обтяже-
ною кульками, 
шестипелюст-
кова розетка

князь Мстислав-
Гаральд  
Володимирович

1093/ 
1113 рр.

МШ, VP-36, VP-216, VP-227, 
VP-652;
Лихачёв, n. V-6v, LIII-9v; 
Лихачёв-ІI, с. 24, n. 20v,  
22v, 23v; 
Янин-І, n. 83v;
Белецкий, n. 21-7

101 в мигдалепо-
дібному щиті 
з облямівкою 
шестипелюст-
кова розетка

князь Мстислав-
Гаральд  
Володимирович

1093/ 
1113 рр.

Янин-ІІІ, n. 83аv

102 в мигдалепо-
дібному щиті 
з облямів-
кою, обтяже-
ною кульками, 
коло

князь Мстислав-
Гаральд  
Володимирович

1093/ 
1113 рр.

Янин-2006, n. 83бv

103 в мигдалепо-
дібному щиті 
з облямів-
кою, обтяже-
ною кульками, 
коло

князь Мстислав-
Гаральд  
Володимирович

п. ХІІ ст. МШ, VP-75v
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104 в мигдалеподіб-
ному щиті з об-
лямівкою, обтя-
женою кульками, 
коло

князь Мстислав-
Гаральд  
Володимирович

п. ХІІ ст. МШ, VP-109v

105 в мигдалеподіб-
ному щиті з об-
лямівкою, обтя-
женою кульками, 
шестипелюсткова 
розетка

князь Мстислав-
Гаральд  
Володимирович

п. ХІІ ст. МШ, VP-1004

106 в мигдалеподіб-
ному щиті з по-
двійною облямів-
кою, обтяженою 
кульками, деся-
типелюсткова 
розетка

князь Мстислав-
Гаральд  
Володимирович

1113/ 
1132 рр.

МШ, VP-1231, VP-1383;
Лихачёв, n. X-15v; 
Лихачёв-I, с. 114, 151, 
n. 59v; 
Янин, c. 75; 
Янин-І, n. 117v;
Жуков-НФ-2012-3, n. 5

107 в мигдалеподіб-
ному щиті з об-
лямівкою, обтя-
женою кульками, 
дванадцятипе-
люсткова розетка 
з шестипелюст-
ковою серединою

князь Мстислав-
Гаральд  
Володимирович

1113/ 
1132 рр.

МШ, VP-890;
Лихачёв, n. XL-2v; 
Лихачёв-I, с. 114, 151; 
Янин, c. 75; 
Янин-І, n. 118v;
Белецкий, n. 18-6;
Алфьоров-СЩ-IІ, n. 15
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108 мигдалеподібний 
щит

князь Мстислав-
Гаральд  
Володимирович

1113/ 
1132 рр.

МШ, VP-120;
Лихачёв-I, с. 115–116, 
n. 60v, 61v;  Янин, c. 75; 
Янин-І, n. 119v; 
Жуков-НФ-2009-4, с. 9;
Жуков-НФ-2012-3, n. 4;
Артюхін-СЩ-ІV, n. 2;
Нечитайло-І, n. 226v

109 мигдалеподібний 
щит

князь Мстислав-
Гаральд  
Володимирович

1113/ 
1132 рр.

Янин, c. 75; 
Янин-І, n. 120v

110 мигдалеподібний 
щит

князь Мстислав-
Гаральд  
Володимирович

1113/ 
1132 рр.

Янин, c. 75; 
Янин-І, n. 121v;
Янин-ІІІ, n. 121-2v;
Янин-2004, n. 121-3v

111 в мигдалеподіб-
ному щиті з об-
лямівкою, обтя-
женою кульками, 
розетка

князь Мстислав-
Гаральд  
Володимирович

п. ХІІ ст. МШ, VP-536, VP-548, VP-
662, VP-923;
Янин-ІІІ, n. 347а;
Белецкий, n. 27-10;
Алфьоров-СЩ-IІ, n. 13



208
С

ф
р

а
г

іС
т

и
ч

н
и

й
 щ

о
р

іч
н

и
к · В

и
п

у
С

к V
1 2 3 4 5 6 7 8

112 мигдалеподіб-
ний щит з обля-
мівкою

князь Мстислав-Гаральд 
Володимирович

п. ХІІ ст. Янин-2004, n. 347аа

113 мигдалеподібний 
щит

князь Мстислав-Гаральд 
Володимирович

п. ХІІ ст. МШ, VP-546

114 в круглому щиті 
[десятипелюстко-
ва розетка]

Святослав Володимиро-
вич, князь Смоленський 
(1112–1113), князь Пере-
яславський (1113–1114)

1112/ 
1114 рр.

Лихачёв-II, с. 26, 
n. 27v; 
Янин-І, n. 86v

115 в круглому щиті  
з подвійною 
кульковою обля-
мівкою шестипе-
люсткова розетка

князь Святослав Володи-
мирович

1112/ 
1114 рр.

МШ, VP-1504v;
Янин-ІІІ, n. 96аv
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116 круглий щит з 
кульковою обля-
мівкою

князь Святослав  
Володимирович

1112/ 
1114 рр.

Нечитайло-ІІ, n. 80

117 трикутний щит князь Святослав  
Володимирович

1113/ 
1114 рр.

МШ, VP-870v; 
Янин-І, n. 349v

118 в мигдалеподіб-
ному щиті вістря 
стріли

Андрій Володимиро-
вич Добрий, князь Во-
линський (1119–1135), 
князь Переяславський 
(1135–1142)

І пол. ХІІ 
ст.

Лихачёв, n. XXX-8;
Лихачёв-II, с. 200;
Янин-І, n. 287;
Белецкий, n. 26-6

119 мигдалеподібний 
щит

Всеволод Мстиславич, 
князь Новгородський 
(1117–1132, 1133–1136), 
князь Переяславський 
(1132–1133), князь Виш-
городський (1136–1137), 
князь Псковський 
(1137–1138)

1117/ 
1138 рр.

МШ, VP-551;
Лихачёв, n. IV-7v, 
IV-9v, XLI-10v; 
Лихачёв-II, с. 35; 
Янин-І, n. 133v;
Белецкий, n. 27-5
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120 мигдалеподібний 
щит

князь Всеволод Мстиславич 1117/ 
1138 рр.

Лихачёв, n. IV-
6v, IV-8v, IV-11v, 
LIV-9v; Лихачёв-
II, с. 34–35, n. 30v, 
31v; 
Янин-І, n. 134v;
Белецкий, n. 27-8

121 мигдалеподібний 
щит

князь Всеволод Мстиславич 1117/ 
1138 рр.

Лихачёв, n. XLVI-
7v; Лихачёв-II, 
с. 35; 
Янин-І, n.135v

122 в мигдалеподіб-
ному щиті з об-
лямівкою, обтя-
женою кульками, 
восьмипелюстко-
ва розетка

князь Всеволод Мстиславич 1117/ 
1138 рр.

Лихачёв, n. IV-2v, 
IV-10v, L-2v; 
Лихачёв-II, с. 35; 
Янин-І, n. 136v;
Белецкий, n. 27-7

123 в мигдалеподіб-
ному щиті з об-
лямівкою, обтя-
женою кульками, 
шестипелюсткова 
розетка

князь Всеволод Мстиславич 1117/ 
1138 рр.

МШ, VP-542
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124 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

князь Всеволод Мстиславич 1117/ 
1138 рр.

Лихачёв, n. IV-
3v, IV-4v, IV-5v, 
XLII-9v; XLVI-9v; 
LIV-8v; LIV-10v; 
Лихачёв-II, 
с. 34–35, n. 32v; 
Янин-І, n. 137v

125 в мигдалеподіб-
ному щиті з обля-
мівкою восьмипе-
люсткова розетка

князь Всеволод Мстиславич 1117/ 
1138 рр.

Янин-1998-1999, 
n. 137бv;
Белецкий, n. 27-6

126 в мигдалеподібно-
му щиті з кулько-
вою облямівкою 
шестипелюсткова 
розетка

Ізяслав Мстиславич, князь 
Курський (1127–1130), князь 
Полоцький (1130–1132), 
князь Переяславський 
(1132–1133, 1142–1146), 
князь Волинський (1135–
1142, 1149–1152), великий 
князь Київський (1146–1154)

1146/ 
1154 рр.

Лихачёв, n. XLIX-
19v;
Лихачёв-I, с. 82;
Янин-І, n. 214v

127 мигдалеподібний 
щит з кульковою 
облямівкою

князь Ізяслав Мстиславич 1146/ 
1154 рр.

МШ, VP-159
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128 мигдалеподібний щит  
з кульковою  
облямівкою

князь Ізяслав 
Мстиславич

1146/ 
1154 рр.

МШ, VP-351

129 мигдалеподібний щит  
з облямівкою

князь Ізяслав 
Мстиславич

1146/ 
1154 рр.

Янин-2004, n. 214вv

130 мигдалеподібний щит князь Ізяслав 
Мстиславич

1146/ 
1154 рр.

Лихачёв, n. III-20v;
Янин-І, n. 215v

131 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою,  
обтяженою кульками, 
шестипелюсткова  
розетка

князь Ізяслав 
Мстиславич

1146/ 
1154 рр.

МШ, VP-23
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132 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою,  
обтяженою кульками, 
шестипелюсткова  
розетка

князь Ізяслав 
Мстиславич

1146/ 
1154 рр.

МШ, VP-169,  
VP-616

133 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою,  
обтяженою кульками, 
[шестипелюсткова  
розетка]

князь Ізяслав 
Мстиславич

1146/ 
1154 рр.

МШ, VP-180

134 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою,  
обтяженою кульками, 
шестипелюсткова  
розетка

князь Ізяслав 
Мстиславич

1146/ 
1154 рр.

МШ, VP-236;
Алфьоров-СЩ-IІ, 
n. 28v

135 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою,  
обтяженою кульками, 
[шестипелюсткова  
розетка]

князь Ізяслав 
Мстиславич

1146/ 
1154 рр.

МШ, VP-1009v;
Артюхін-СЩ-ІV, 
n. 6v
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136 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою, 
обтяженою кульками,  
[шестипелюсткова 
розетка]

князь Ізяслав  
Мстиславич

1146/ 
1154 рр.

МШ, VP-1194v

137 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою, 
обтяженою кулька-
ми, шестипелюсткова 
розетка

князь Ізяслав  
Мстиславич

1146/ 
1154 рр.

Нечитайло-І, 
n. 338

138 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою, 
обтяженою кульками,  
шестипелюсткова 
розетка

князь Ізяслав  
Мстиславич

1146/ 
1154 рр.

Нечитайло-І, 
n. 341

139 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою  
шестипелюсткова  
розетка на стеблі  
з двома листочками

Ярополк Мстиславич, 
князь Пороський (1149)

40-і рр. 
ХІІ ст.

МШ, VP-16
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140 в мигдалеподібно-
му щиті з облямівкою 
три пояси, згори шес-
типелюсткова розетка

Святополк Мстиславич, 
князь Полоцький (1132), 
князь Псковський (1133–
1139), князь Новгород-
ський (1142–1148), князь 
Волинський (1148–1150, 
1152–1154), князь Луць-
кий (1150–1152)

с. ХІІ ст. МШ, VP-400

141 в мигдалеподібно-
му щиті з облямівкою 
три пояси, згори шес-
типелюсткова розетка

князь Святополк  
Мстиславич

1142/ 
1148 рр.

Янин-І, n. 143v

142 мигдалеподібний щит князь Святополк  
Мстиславич

1142/ 
1148 рр.

Янин-І, n. 144v

143 мигдалеподібний щит князь Святополк  
Мстиславич

1142/ 
1148 рр.

Лихачёв, 
n. XXIV-6v, 
L-6v; 
Янин-І, n. 145v
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144 мигдалеподіб-
ний щит з об-
лямівкою

князь Святополк  
Мстиславич

1142/ 
1148 рр.

Лихачёв, n. III-21v; 
Янин-І, n. 146v

145 мигдалеподіб-
ний щит 

князь Святополк  
Мстиславич

1142/ 
1148 рр.

Янин-І, n. 147v

146 мигдалеподіб-
ний щит

Володимир Мстисла-
вич, князь Дорогобузький 
(1152–1154, 1170–1171), 
князь Волинський (1154–
1158), князь Трипільський 
(1162–1168), великий князь 
Київський (1167, 1171)

ІІІ чв. 
ХІІ ст.

МШ, VP-736;
Лихачёв, n. VIII-10;
Лихачёв-II, с. 207–
208, n. 188; Янин-І, 
n. 303; 1000 років, 
n. 39; Алфьоров-
СЩ-IІ, n. 25;
Нечитайло-І, n. 408

147 мигдалеподіб-
ний щит

князь Володимир  
Мстиславич

ІІІ чв. 
ХІІ ст.

МШ, VP-1511
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148 мигдалеподіб-
ний щит

князь Володимир  
Мстиславич

ІІІ чв. 
ХІІ ст.

Нечитайло-І, n. 406

149 мигдалеподіб-
ний щит  
з облямівкою

князь Володимир  
Мстиславич

ІІІ чв. 
ХІІ ст.

МШ, VP-1512

150 в мигдалепо-
дібному щиті  
з зазубреною 
облямівкою 
шестипелюст-
кова розетка

Ярослав Володимиро-
вич, князь Новгородський 
(1182–1184, 1187–1196, 
1197–1199), князь Тор-
жоцький (1196–1197), князь 
Вишгородський (1203–1205)

1182/ 
1199 рр.

Лихачёв, n. XLI-1v, 
XLII-15v;
Янин-І, n. 191v

151 в мигдалепо-
дібному щиті 
з облямівкою, 
обтяженою 
кульками,  
шестипелюст-
кова розетка

Мстислав Ізяславич, князь 
Переяславський (1146–1149, 
1151–1154), князь Пере-
сопницький (1155–1156), 
князь Волинський (1156–
1170), великий князь Київ-
ський (1167–1169, 1170)

с. ХІІ ст МШ, VP-244, VP-349
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152 в мигдалепо-
дібному щиті 
з облямів-
кою, обтяже-
ною кульками, 
шестипелюст-
кова розетка

князь Мстислав Ізяславич с. ХІІ ст Нечитайло-І, 
n. 348

153 в мигдале по-
дібному щиті 
з облямів-
кою, обтяже-
ною кульками, 
[шестипелюст-
кова розетка]

князь Мстислав Ізяславич с. ХІІ ст Нечитайло-І, 
n. 350

154 в круглому 
щиті восьми-
пелюсткова 
розетка

князь Мстислав Ізяславич с. ХІІ ст МШ, VP-1331, 
VP-1506;
Артюхін-СЩ-ІV, 
n. 8

155 в мигдалепо-
дібному щиті 
з подвійною 
облямівкою 
восьмипелюст-
кова розетка

Роман Мстиславич, князь 
Новгородський (1168–1170), 
князь Володимирський 
(1170–1187, 1188–1205), 
князь Галицький (1187–1188, 
1199–1205), великий князь 
Київський (1201, 1204), само-
держець всієї Русі (1201–1205)

1168/ 
1170 рр.

Лихачёв, n. I-23v, 
n.LV-3v; 
Лихачёв-I, с. 100; 
Янин, c. 93;
Янин-І, n. 167v;
Белецкий, n. 28-4
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156 в мигдалепо-
дібному щиті 
з облямів-
кою, обтяже-
ною кульками, 
восьмипелюст-
кова розетка

князь Роман Мстиславич IV чв. 
ХІІ ст.

МШ, VP-155;
Лихачёв,  
n. ХLIX-1; 
Лихачёв-I, 
с. 99–100, n. 51; 
Янин, c. 93;
Янин-І, n. 217;
Белецкий, n. 28-11 

157 в мигдалепо-
дібному щиті 
три пояси

[Святослав Мстиславич], 
князь Берестейський  
(1170–1172/ 1193)

ІІ пол. 
ХІІ ст.

ПК

158 в мигдалепо-
дібному щиті 
з облямівкою 
п’яти пе люст-
кова розетка

Мстислав Ярославич Ні-
мий, князь Пересопницький 
(1180–1220), князь Луцький 
(1220–1226)

злам 
ХІІ–

ХІІІ ст.

Нечитайло-ІІ, 
n. 281

159 мигдалеподіб-
ний щит з об-
лямівкою

князь Мстислав  
Ярославич Німий

злам 
ХІІ–

ХІІІ ст.

Нечитайло-ІІ, 
n. 282
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160 в мигдалеподібно-
му щиті з облямів-
кою обтяженою 
кульками восьми-
пелюсткова  
розетка

Ростислав Мстисла-
вич, князь Смоленський 
(1125–1159, 1161), князь 
Новгородський (1154, 
1157–1158), великий 
князь Київський (1154, 
1159–1161, 1161–1167)

с. ХІІ ст. МШ, VP-21,  
VP-42, VP-184,  
VP-1139, VP-1389; 
Алфьоров-СЩ-IІ, 
n. 29v;
Артюхін-СЩ-ІV, 
n. 7

161 в мигдалеподібно-
му щиті з кулько-
вою облямівкою 
восьмипелюсткова 
розетка

князь Ростислав  
Мстиславич

с. ХІІ ст. МШ, VP-609

162 в мигдалеподібно-
му щиті з подвій-
ною облямів кою 
шестипелюст кова 
розетка

князь Ростислав  
Мстиславич

1154/ 
1158 рр.

Лихачёв, n. II-19v, 
III-1v, III-15v, 
XLVI-5v; 
Янин-І, n. 152v

163 мигдалеподібний 
щит

князь Ростислав  
Мстиславич

1154/ 
1158 рр.

Лихачёв, n. III-4v; 
Янин-І, n. 153v
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164 в мигдалеподіб-
ному щиті  
з облямівкою 
восьмипелюст кова 
розетка

князь Ростислав  
Мстиславич

1154/ 
1158 рр.

Янин-ІІІ, n. 153аv;
Белецкий, n. 23-12

165 в мигдалеподібно-
му щиті  
з облямівкою коло

князь Ростислав  
Мстиславич

1154/ 
1158 рр.

МШ, VP-895v,  
VP-1501;
Лихачёв, n. ІII-2v, 
III-9v, III-11v; 
Лихачёв-II, с. 41, 
n. 40v; 
Янин-І, n. 154v;
Белецкий, n. 23-1

166 мигдалеподібний 
щит

князь Ростислав  
Мстиславич

с. ХІІ ст. МШ, VP-22

167 мигдалеподібний 
щит

князь Ростислав  
Мстиславич

с. ХІІ ст. МШ, VP-952
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168 мигдалеподіб-
ний щит

князь Ростислав  
Мстиславич

с. ХІІ ст. Нечитайло-І, 
n. 302

169 мигдалеподіб-
ний щит

князь Ростислав  
Мстиславич

с. ХІІ ст. Нечитайло-І, 
n.303

170 мигдалеподіб-
ний щит

князь Ростислав  
Мстиславич

с. ХІІ ст. Нечитайло-І, 
n. 315

171 в мигдалеподіб-
ному щиті два-
надцятипелюст-
кова розетка

Рюрик Ростиславич, князь Виш го-
родський (1161–1168), князь Ов- 
руцький (1168–1194, 1202–1208), 
князь Новгородський (1170–1171), 
князь Чернігівський (1210–1212), 
великий князь Київський (1173, 
1176, 1180–1181, 1194–1201, 
1203–1204, 1205–1206, 1207–1210)

ІІ пол. 
ХІІ ст.

Янин-І, n. 271;
Гавриленко-
Чайка, n. 7б
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172 в мигдалеподіб-
ному щиті  
з облямівкою 
восьмипелюст-
кова розетка

Мстислав Ростиславич Хо-
робрий, князь Білгородський 
(1160–1163, 1171–1173), князь 
Торопецький (1164–1180), 
князь Трипільський (1169–
1173), князь Новгородський 
(1179–1180)

1160/ 
1180 рр.

МШ, VP-1075;
Артюхін-СЩ-
ІV, n. 11

173 в мигдалеподіб-
ному щиті  
з кульковою об-
лямівкою вось-
мипелюсткова 
розетка з шес-
типелюстковою 
серединою

князь Мстислав Ростиславич 
Хоробрий

1160/ 
1180 рр.

МШ, VP-1170

174 мигдалеподіб-
ний щит

князь Мстислав  
Ростиславич Хоробрий

1160/ 
1180 рр.

Лихачёв,  
n. II-11;
Лихачёв-II, 
с. 41–42, n. 42;
Янин-І, n. 183

175 мигдалеподіб-
ний щит з обля-
мівкою, обтяже-
ною кульками

князь Мстислав  
Ростиславич Хоробрий

1160/ 
1180 рр.

Янин-І, n. 184
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176 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

князь Мстислав  
Ростиславич Хоробрий

1160/ 
1180 рр.

Янин-2000, n. 184а

177 мигдалеподібний 
щит з облямівкою, 
обтяженою куль-
ками

князь Мстислав  
Ростиславич Хоробрий

1160/ 
1180 рр.

Лихачёв-II, с. 41, 
n. 41;
Янин-І, n. 185

178 в мигдалеподіб-
ному щиті з обля-
мівкою ромб

князь Мстислав  
Ростиславич Хоробрий

1160/ 
1180 рр.

Лихачёв, n. XLIX-17;
Янин-І, n. 186

179 в мигдале подіб-
ному щиті дванад-
цятипелюсткова 
розетка

князь Мстислав  
Ростиславич Хоробрий

1160/ 
1180 рр.

Янин-І, n. 245
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180 в мигдалеподібно-
му щиті сім квадра-
тів по колу

князь Мстислав  
Ростиславич Хоробрий

1160/ 
1180 рр.

Янин-2006, n. 245б

181 в мигдалеподібно-
му щиті восьмипе-
люсткова розетка

князь Мстислав  
Ростиславич Хоробрий

1160/ 
1180 рр.

Лихачёв-II, с. 43, 
n. 45;
Янин-І, n. 246

182 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

князь Мстислав  
Ростиславич Хоробрий

1160/ 
1180 рр.

Янин-І, n. 247

183 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

князь Мстислав  
Ростиславич Хоробрий

1160/ 
1180 рр.

Янин-1998-1999, 
n. 247а
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184 мигдалеподіб-
ний щит  
з облямівкою

князь Мстислав  
Ростиславич Хоробрий

1160/ 
1180 рр.

Янин-1998-1999, 
n. 247б

185 мигдалеподіб-
ний щит

Володимир Рюрикович, 
князь Переяславський 
(1206–1214), князь Смо-
ленський (1214–1219), 
князь Овруцький (1219–
1223, 1235–1239), великий 
князь Київський (1223–
1235, 1236–1238) 

1214/ 
1219 рр.

Лихачёв, n. LIV-2;
Лихачёв-I, с. 56–58, 
n. 21;
Янин-І, n. 216

186 в мигдалепо-
дібному щиті 
з облямівкою 
хрестоподібна 
п’яти пе люст-
кова розетка на 
стеб лі, що ви-
ростає з кулі

Мстислав Давидович, 
князь Новгородський 
(1184–1187), князь Вишго-
родський (1187–1189)

1184/ 
1187 рр.

Лихачёв, n. I-13, I-27, 
III-16, LIV-12;
Лихачёв-I, с. 75, 100, 
n. 32, 33;
Янин, c. 92–93;
Янин-І, n. 193

187 в мигдалепо-
дібному щиті 
з облямівкою 
хресто подібна 
чотирипелюст-
кова розетка

князь Мстислав Давидович 1184/ 
1187 рр.

Лихачёв, n. XLIX-18;
Лихачёв-I, с. 72;
Янин, c. 93;
Янин-І, n. 194
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188 мигдалеподіб-
ний щит

Мстислав Мстиславич Удат-
ний, князь Трипільський 
(1193–1194), князь Торчесь-
кий (1207–1208, 1226–1228), 
князь Торопецький (1208–
1212), князь Новгородський 
(1210–1218), князь Галиць-
кий (1219–1226)

злам 
ХІІ–ХІІІ 

ст.

МШ, VP-4;
Алфёров-В-2012-2, 
с. 45

189 мигдалеподіб-
ний щит

князь Мстислав  
Мстиславич Удатний

злам 
ХІІ–ХІІІ 

ст.

Янин-І, n. 203v

190 в мигдалеподіб-
ному щиті  
з облямівкою 
[шестипелюст-
кова розетка, 
здолу три куль-
ки (2, 1)]

князь Мстислав  
Мстиславич Удатний

злам 
ХІІ–ХІІІ 

ст.

МШ, VP-223, VP-
1171;
Лихачёв, n. V-22v;
Лихачёв-II, с. 40–41, 
n. 38;
Янин-І, n. 205v

191 в мигдалеподіб-
ному щиті  
з облямівкою 
шестипелюст-
кова розетка, 
здолу кулька

князь Мстислав  
Мстиславич Удатний

злам 
ХІІ–ХІІІ 

ст.

МШ, VP-423v, 
VP-1227v; Лихачёв, 
n. II-22, V-23, V-24, 
XLVI-1, XLVIII-10;
Лихачёв-II, с. 40–41, 
n. 39; Янин-І, n. 204v;
Алфёров-В-2012-2, 
с. 44–45
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192 в мигдалеподіб-
ному щиті  
з облямівкою 
шестипелюст-
кова розетка, 
здолу кулька

князь Мстислав  
Мстиславич Удатний

злам 
ХІІ–ХІІІ 

ст.

МШ, VP-922;
Янин-І, n. 206v;
Артюхін-СЩ-ІV, 
n. 12

193 в мигдалеподіб-
ному щиті  
з облямівкою 
шестипелюст-
кова розетка

Всеволод Мстиславич, князь 
Псковський (1214), князь 
Новгородський (1219–1221), 
князь Смоленський (1238–
1239)

1219/ 
1221 рр.

Янин, c. 93, n. 4б; 
Янин-І, n. 208v;
Белецкий, n. 28-3

194 в мигдалеподіб-
ному щиті  
з облямівкою 
шестипелюст-
кова розетка

князь Всеволод  
Мстиславич

1219/ 
1221 рр.

Янин-ІІІ, n. 208аv

195 мигдалеподіб-
ний щит  
з облямівкою, 
обтяженою 
кульками

Юрій Володимирович  
Довгорукий, князь Суздаль-
ський (1108–1135, 1136–1149, 
1151–1155), князь  
Переяславський (1134–1135),  
великий князь Київський 
(1149–1150, 1150–1151, 
1155–1157)

с. ХІІ ст. Лихачёв-II, с. 42, 
n. 44;
Янин-І, n. 270
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196 мигдалеподіб-
ний щит  
з облямівкою

князь Юрій  
Володимирович  
Довгорукий

с. ХІІ ст. Лихачёв, n. XLV-4;
Лихачёв-II, с. 199–
200, n. 172;
Янин-І, n. 283;
Белецкий, n. 26-1

197 в мигдалеподіб-
ному щиті  
з кульковою 
облямівкою 
трипелюсткова 
розетка  
у супроводі 
трьох кульок

князь Юрій  
Володимирович  
Довгорукий

с. ХІІ ст. МШ, VP-18;
Янин-2001, n. 283в

198 в мигдалеподіб-
ному щиті  
з облямівкою,  
обтяженою 
кульками, 
дванадцяти-
пелюсткова 
розетка

князь Юрій  
Володимирович  
Довгорукий

с. ХІІ ст. МШ, VP-715;
Алфёров-В-2012-2, 
с. 46;
Алфьоров-СЩ-IІ, 
n. 24;
Артюхін-СЩ-ІV, 
n. 4;
Нечитайло-І, n. 291

199 в мигдалеподіб-
ному щиті  
з кульковою  
облямівкою 
дванадцяти-
пелюсткова 
розетка

князь Юрій  
Володимирович  
Довгорукий

с. ХІІ ст. Янин-2001, n. 283г
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200 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою, 
обтяженою кулька-
ми, восьмипелюст-
кова розетка

князь Юрій  
Володимирович  
Довгорукий

с. ХІІ ст. Янин-2005,  
n. 283д

201 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою 
[восьмипелюсткова 
розетка]

князь Юрій  
Володимирович  
Довгорукий

с. ХІІ ст. Янин-2007,  
n. 283е

202 мигдалеподібний 
щит з облямівкою, 
обтяженою куль-
ками

князь Юрій  
Володимирович  
Довгорукий

с. ХІІ ст. Янин-2005,  
n. 286а-2

203 в мигдалеподібному 
щиті з кульковою 
облямівкою шести-
пелюсткова розетка

князь Юрій  
Володимирович  
Довгорукий

с. ХІІ ст. Жуков-2012-3-2, 
с. 52, n. 2
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204 мигдалеподібний 
щит з облямівкою 
обтяженою куль-
ками 

князь Юрій  
Володимирович  
Довгорукий

с. ХІІ ст. Янин-2004,  
n. 230Аv

205 в мигдалеподібному 
щиті з подвійною 
кульковою облямів-
кою восьмипелюст-
кова розетка

князь Юрій  
Володимирович  
Довгорукий

с. ХІІ ст. Нечитайло-І,  
n. 289

206 в мигдалеподібному 
щиті з подвійною 
кульковою облямів-
кою восьмипелюст-
кова розетка

князь Юрій  
Володимирович  
Довгорукий

с. ХІІ ст. Нечитайло-І,  
n. 290

207 мигдалеподібний 
щит

Ростислав Юрійович, 
князь Новгородський 
(1138–1142, 1145), князь 
Котельницький (1148–
1149), князь Переяслав-
ський (1149–1151)

с. ХІІ ст. Нечитайло-ІІ, 
n. 164v
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208 мигдалеподібний 
щит

князь Ростислав  
Юрійович

с. ХІІ ст. Нечитайло-ІІ, 
n. 165v

209 мигдалеподібний 
щит

князь Ростислав  
Юрійович

с. ХІІ ст. Нечитайло-ІІ, 
n. 166v

210 мигдалеподібний 
щит з облямівкою, 
обтяженою куль-
ками

Андрій Юрійович, 
князь Вишгородський 
(1149–1150, 1155–1156), 
князь Пересопницький 
(1150–1151), князь Суз-
дальський (1156–1174)

ІІІ чв.  
ХІІ ст.

Нечитайло-ІІ, 
n. 170v

211 в мигдалеподібно-
му щиті з кулько-
вою облямівкою 
шестипелюсткова 
розетка

Гліб Юрійович, князь 
Городець-Остерський 
(1147, 1151–1152), князь 
Переяславський (1151, 
1154–1169), великий 
князь Київський (1169–
1170, 1170–1171)

ІІІ чв.  
ХІІ ст.

МШ, VP-1192v
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212 в мигдалеподіб-
ному щиті з обля-
мівкою чотирипе-
люсткова розетка

Мстислав Юрійович, 
князь Пересопницький 
(1150), князь Новгород-
ський (1155–1157)

50-ті рр. 
ХІІ ст.

Лихачёв, n. ІII-18; 
Янин-І, n. 157

213 в мигдалеподіб-
ному щиті з обля-
мівкою чотирипе-
люсткова розетка

князь Мстислав  
Юрійович

50-ті рр. 
ХІІ ст.

Лихачёв, n. ІII-18v; 
Янин-І, n. 157v

214 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

князь Мстислав  
Юрійович

50-ті рр. 
ХІІ ст.

Лихачёв, n. І-24, 
XXIX, 8; 
Янин-І, n. 158;
Белецкий, n. 23-4

215 в мигдалеподібно-
му щиті з кулько-
вою облямівкою 
дванадцятипе-
люсткова розетка

князь Мстислав  
Юрійович

50-ті рр. 
ХІІ ст.

Лихачёв, n. І-24v, 
XXIX, 8v; 
Янин-І, n. 158v;
Белецкий, n. 23-4
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216 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

князь Мстислав  
Юрійович

50-ті рр. 
ХІІ ст.

Янин-1997,  
n. 158а

217 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

князь Мстислав  
Юрійович

50-ті рр. 
ХІІ ст.

Янин-1997, 
n. 158аv

218 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою 
хрестик

князь Мстислав  
Юрійович

50-ті рр. 
ХІІ ст.

Янин-1998–1999, 
n. 158а

219 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою 
хрестик

князь Мстислав  
Юрійович

50-ті рр. 
ХІІ ст.

Янин-1998–1999, 
n. 158аv
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220 мигдалеподібний 
щит

князь Мстислав  
Юрійович

50-ті рр. 
ХІІ ст.

Янин-І, n. 159

221 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

князь Мстислав  
Юрійович

50-і рр. 
ХІІ ст.

Янин-І, n. 159v

222 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

князь Мстислав  
Юрійович

50-і рр. 
ХІІ ст.

Нечитайло-І, 
n. 351

223 [в круглому щиті] 
двозуб з основою, 
повернутою вліво,  
заокругленням 
назов ні на правій 
щоглі та заокругле-
ним розгалуженням 
на лівій щоглі 

князь Мстислав  
Юрійович

50-ті рр. 
ХІІ ст.

МШ, VP-1356; 
1000 років, n. 45; 
Алфьоров-СЩ-IІ, 
c. 43;
Анохин, n. 109
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224 [в круглому щиті] 
шестипелюсткова 
розетка

князь Мстислав  
Юрійович

50-ті рр. 
ХІІ ст.

МШ, VP-1356v; 
1000 років, n. 45v; 
Алфьоров-СЩ-
IІ, c. 43;
Анохин, n. 109v

225 в півкруглому щиті 
двозуб з основою,  
повернутою вліво,  
заокругленим розга-
луженням на правій 
щоглі та заокруглен-
ням назовні на лівій 
щоглі 

князь Мстислав  
Юрійович

50-ті рр. 
ХІІ ст.

Лихачёв, n. XXV-
29

226 у півкруглому щиті 
восьмипелюсткова 
розетка

князь Мстислав  
Юрійович

50-ті рр. 
ХІІ ст.

Лихачёв, n. XXV-
29v

227 мигдалеподібний щит 
з кульковою облямів-
кою 

Михалко Юрійович,  
князь Торчеський 
(1155–1159, 1169–1174), 
князь Михайлівський 
(1159–1169), князь Суз-
дальський (1174–1176), 
великий князь Київський 
(1171)

ІІІ чв. 
ХІІ ст.

Янин-2000, 
n. 231ааа
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228 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою, 
обтяженою кульками, 
двораменний хрест 
над півмісяцем,  
що лежить рогами  
додолу, здолу вузь-
кий пояс

Ярополк Ростиславич,  
князь Пороський (1170–
1173), князь Володимир-
ський (1175–1176), князь 
Торжоцький (1177–1181), 
князь Новгородський 
(1178)

ІІ пол. 
ХІІ ст.

МШ, VP-189;
Лихачёв, n. I-10, 
I-11, XLII-8, 
XLIX-12;
Лихачёв-I, с. 82, 
85, n. 40;
Янин-І, n. 180

229 в мигдалеподібно-
му щиті трираменний 
хрест з навскісним 
долішнім раменом 

князь Ярополк  
Ростиславич

1178 р. Лихачёв, 
n. XLVIII-5;
Лихачёв-I, с. 82, 
85;
Янин-І, n. 181

230 мигдалеподібний щит 
з потрійною облямів-
кою 

Юрій Андрійович,  
князь Новгородський 
(1172–1175)

1172/ 
1175 рр.

Лихачёв, n. I-19, 
I-22; 
Янин-І, n. 176

231 в мигдалеподібно-
му щиті з облямівкою 
двораменний хрест

князь Юрій Андрійович 1172/ 
1175 рр.

Лихачёв, n. I-15, 
XLVI-4;
Лихачёв-I, с. 82;
Лихачёв-II, с. 37;
Янин-І, n. 177
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232 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

Ярослав Мстиславич, 
князь Переяслав-Заліський 
(1176), князь Новгород-
ський (1176–1177), князь 
Волоцький (1177–1178), 
князь Переяславський 
(1196–1199)

1176/ 
1177 рр.

Лихачёв, n. III-
7v;
Янин-І, n. 179v;
Белецкий, n. 23-6

233 мигдалеподібний 
щит з потрійною 
облямівкою

Костянтин Всеволодо-
вич, князь Новгородський 
(1205–1208), князь Ростов-
ський (1208–1216), вели-
кий князь Володимирський 
(1216–1218)

1205/ 
1208 рр.

Лихачёв,  
n. LIII-6v;
Лихачёв-I, 
с. 72–74, n. 30v, 
31v;
Янин-І, n. 201v;
Белецкий, n. 23-9

234 мигдалеподібний 
щит з потрійною 
облямівкою

князь Костянтин  
Всеволодович

1205/ 
1208 рр.

Янин-І, n. 202v

235 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

Ярослав Всеволодович, 
князь Переяслав-Заліський 
(1212–1236), князь Новго-
родський (1215–1216, 
1225–1236), великий князь 
Київський (1236–1238),  
великий князь Володи-
мирський (1238–1246)

1215/ 
1216 рр.

Янин-І, n. 266;
Янин-ІІІ, n. 206а
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236 в мигдалеподіб-
ному щиті  
з облямівкою 
хрест

князь Ярослав  
Всеволодович

1215/ 
1216 рр.

Янин-ІІІ, 
n. 206аv

237 трикутний щит  
з облямівкою

князь Ярослав  
Всеволодович

1215/ 
1236 рр.

МШ, VP-394;
Янин-І, n. 267;
Янин-ІІІ, n. 367а

238 мигдалеподібний 
щит

князь Ярослав  
Всеволодович

1215/ 
1236 рр.

Лихачёв,  
n. VI-12, LV-4, 
LV-5, LV-6;
Лихачёв-I, с. 67, 
n. 24;
Янин-ІІ, n. 370

239 трикутний щит князь Ярослав  
Всеволодович

1215/ 
1236 рр.

Лихачёв,  
n. VI-11, LI-15;
Лихачёв-I, с. 67;
Янин-ІІ, n. 371
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240 мигдалеподібний 
щит з подвійною 
облямівкою, обтя-
женою кульками 

Святослав Всеволодович, князь 
Новгородський (1200–1210), 
князь Юр’євський (1214–1228),  
князь Переяславський (1228–
1234), князь Стародубський 
(1234–1238), князь Суздальський 
(1238–1246), великий князь Воло-
димирський (1246–1252)

1200/ 
1210 рр.

Лихачёв,  
n. II-13v;
Лихачёв-I, 
с. 71–73;
Янин-І, n. 196v

241 в мигдалеподібно-
му щиті з чотири-
луковою облямів-
кою, обтяженою 
кульками, чоти-
рипелюсткова 
розетка в супро-
воді двох хрестів

князь Святослав Всеволодович 1200/ 
1210 рр.

Лихачёв,  
n. XLI-9v, LIV-
3v;
Лихачёв-I, 
с. 71–73;
Янин-І, n. 197v;
Янин-ІІІ, 
n. 197v

242 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

князь Святослав Всеволодович 1200/ 
1210 рр.

Лихачёв, n. III-
5v, III-6v;
Янин-І, n. 198v

243 мигдалеподібний 
щит з подвійною 
облямівкою

князь Святослав Всеволодович 1200/ 
1210 рр.

Лихачёв,  
n. II-10v, III-
19v, XLI-8v, 
XLVI-6v;
Лихачёв-I, 
с. 71–73, 151, 
n. 29-1v;
Янин-І, n. 199v
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244 мигдалеподібний 
щит з подвійною 
облямівкою

князь Святослав Всеволодович 1200/ 
1210 рр.

Лихачёв,  
n. XLII-10v;
Лихачёв-I, 
с. 71–73, 151, 
n. 29-2v;
Янин-І, n. 200v

245 мигдалеподібний 
щит

князь Святослав Всеволодович 1200/ 
1210 рр.

Янин-ІІІ, 
n. 200аv

246 в мигдалеподібно-
му щиті з облямів-
кою трираменний 
хрест з навскісни-
ми раменами 

Святослав Мстиславич, князь 
Новгородський (1175)

1175 р. Лихачёв, 
n. I-21, XLI-3, 
XLII-17;
Лихачёв-I, 
с. 82;
Янин-І, n. 178

247 мигдалеподібний 
щит

Володимир Костянтинович, 
князь Углицький (1218–1249)

І пол. 
ХІІІ ст.

Янин-2006, 
n. 233вв
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248 мигдале-
подібний 
щит

князь Володимир  
Костянтинович

І пол. 
ХІІІ ст.

Янин-2006, n. 233ввv

249 в мигдале-
подібному 
щиті з об-
лямівкою  
десяти-
пелюсткова 
розетка

Всеволод Юрійович, 
князь Новгородський 
(1222, 1223–1224), 
князь Торжоцький 
(1224–1225)

1222/ 
1224 рр.

Лихачёв, n. I-25v;
Лихачёв-I, с. 72, 74;
Лихачёв-II, с. 37;
Янин-І, n. 211v;
Янин-ІІІ, n. 211v

250 мигдале-
подібний 
щит з обля-
мівкою

князь Всеволод  
Юрійович

1222/ 
1224 рр.

Янин-ІІІ, n. 212а

251 мигдале-
подібний 
щит  
з подвій-
ною обля-
мівкою

князь Всеволод  
Юрійович

1222/ 
1224 рр.

Янин-ІІІ, n. 212аv
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252 мигдале-
подібний 
щит з обля-
мівкою

Олександр Ярославич, 
князь Новгородський 
(1233, 1236–1251), 
князь Переяслав-
Заліський (1238–1256), 
великий князь Володи-
мирський (1256–1263)

1236/ 
1263 рр.

Лихачёв, n. XVI-1, LI-10;
Лихачёв-I, с. 92–94, n. 46;
Янин, c. 162;
Янин-ІІ, n. 372;
Белецкий, n. 32-1

253 мигдале-
подібний 
щит з обля-
мівкою

Ярослав Яросла-
вич, князь Тверський 
(1246–1271), князь 
Новгородський (1255–
1256, 1266–1267), ве-
ликий князь Володи-
мирський (1264–1271)

1264/ 
1271 рр.

Лихачёв, n. XXXV-10;
Лихачёв-I, с. 38–41;
СГГД-І, n. 3; Лакиер, n. IV-2;
Орешников, n. II-10;
ГВНП, n. 3;
Черепнин-І, с. 231;
Янин, c. 162; Янин-ІІ, n. 380

254 п’ятикут-
ний щит з 
облямів-
кою

князь Ярослав  
Ярославич

1264/ 
1271 рр.

Лихачёв, n. I-18v, LI-11v;
Лихачёв-I, с. 41, 52, n. 14v;
Янин, c. 162; 
Янин-ІІ, n. 381v

255 трикутний 
щит з обля-
мівкою

князь Ярослав  
Ярославич

1264/ 
1271 рр.

Лихачёв, n. IX-8v, IX-9v, 
XLVIII-12v; Лихачёв-I, 
с. 36–41, 52, 56, n. 13;
ГСЗР, n. 1a; РЛА, n. 16;
ПВНП, n. 44; ГВНП, n. 29;
Порфиридов, c. 24;
Черепнин-І, с. 259;
Янин, c. 162; Янин-ІІ, n. 382v
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256 трикутний щит  
з облямівкою

Дмитрій Олександро-
вич, князь Новгородський 
(1259–1263, 1270–1273), 
князь Переяслав-
Заліський (1264–1294),  
великий князь Володи-
мирський (1277–1292)

ІІ пол. 
ХІІІ ст.

Янин-ІІІ, n. 233в

257 трикутний щит  
з облямівкою

князь Дмитрій  
Олександрович

ІІ пол. 
ХІІІ ст.

Лихачёв, n. I-20v;
Янин-ІІ, n. 383v

258 круглий щит  
з подвійною 
кульковою  
облямівкою

[князь Дмитрій] І пол. ХІІ 
ст.

МШ, VP-468;
Лихачёв, 
n. XLVIII-1;
Янин, c. 122, n.4-4; 
Янин-І, n. 310;
Нечитайло-ІІ, n. 105;
1000 років, n. 41

259 в мигдалеподіб-
ному щиті  
з облямівкою  
чотири кулі

[князь Федір] с. ХІІ ст. МШ, VP-90
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260 в мигдалеподіб-
ному щиті  
з облямівкою 
[лев]

[князь Дмитрій  
Пантелеймонович]

ІІ пол. 
ХІІ ст.

Янин-ІІІ, n. 233г

261 в мигдалеподіб-
ному щиті  
з кульковою  
облямівкою 
коло

[князь Дмитрій] к. ХІІ ст. МШ, VP-709

262 в мигдалеподіб-
ному щиті три 
крокви

князь Святослав ХІІІ ст. Янин-ІІІ, n. 349аv;
Белецкий, n. 18-10

263 в круглому щиті  
з облямівкою,  
обтяженою  
кульками,  
шестипелюст-
кова розетка

неідентифікована п. ХІІ ст. МШ, VP-265
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264 в круглому щиті  
з облямівкою,  
обтяженою кульками,  
шестипелюсткова  
розетка

неідентифікована п. ХІІ ст. МШ, VP-1010

265 в мигдалеподібному 
щиті з кульковою  
облямівкою восьми-
пелюсткова розетка

неідентифікована ХІІ ст. МШ, VP-1296

266 в круглому щиті  
з облямівкою,  
обтяженою кульками,  
шестипелюсткова  
розетка

неідентифікована ХІІ ст. МШ, VP-1509

267 в круглому щиті  
з кульковою  
облямівкою десяти-
пелюсткова розетка

неідентифікована І пол.  
ХІІ ст.

МШ, VP-1510
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268 мигдалеподібний щит 
з облямівкою

неідентифікована с. ХІІ ст. Янин-2005, n. 234А

269 мигдалеподібний щит неідентифікована ІІ пол. 
ХІІ ст.

Янин-І, n. 234v; 
Янин-ІІІ, n. 234v

270 в трикутному щиті 
куля

неідентифікована к. ХІІ ст. Лихачёв, n. IV-14v;
Лихачёв-II, с. 33;
Янин-І, n. 236v;
Белецкий, n. 27-12

271 мигдалеподібний щит 
з потрійною  
облямівкою

неідентифікована ІІ пол. 
ХІІ ст.

Янин-2002, 
n. 237ббv
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272 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

неідентифікована ІІ пол. 
ХІІ ст.

Лихачёв, n. I-14;
Лихачёв-II, с. 40;
Янин-І, n. 240;
Белецкий, n. 23-5

273 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

неідентифікована ІІ пол. 
ХІІ ст.

Янин-ІІІ, n. 246аv

274 мигдалеподібний 
щит

неідентифікована ІІ пол. 
ХІІ ст.

Лихачёв, n. XLVI-8v;
Янин-І, n. 248v

275 мигдалеподібний 
щит

неідентифікована ІІ пол. 
ХІІ ст.

Лихачёв, n. XLI-4v;
Янин-І, n. 249v
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276 мигдалеподібний 
щит

неідентифікована ІІ пол. 
ХІІ ст.

Янин-1998-1999, 
n. 249аv

277 мигдалеподібний 
щит

неідентифікована ІІ пол. 
ХІІ ст.

Янин-2007, n. 249бv

278 мигдалеподібний 
щит

неідентифікована ІІ пол. 
ХІІ ст.

Лихачёв, n. III-3v;
Янин-І, n. 250v

279 мигдалеподібний 
щит

неідентифікована ІІ пол. 
ХІІ ст.

Янин-ІІІ, n. 250аv
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280 мигдалеподібний 
щит

неідентифікована ІІ пол. 
ХІІ ст.

Лихачёв-II, с. 42, n. 43;
Янин-І, n. 251v

281 мигдалеподібний 
щит

неідентифікована ІІ пол. 
ХІІ ст.

Янин-І, n. 254v

282 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою, 
обтяженою кулька-
ми, шестипелюст-
кова розетка

неідентифікована ІІ пол. 
ХІІ ст.

Янин-ІІІ, n. 254аv

283 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

неідентифікована ІІ пол. 
ХІІ ст.

МШ, VP-589v, VP-698v, 
VP-897v, VP-1016v;
Лихачёв, n. ХХХI-17v;
Янин-І, n. 255v
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284 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

неідентифікована ІІ пол. 
ХІІ ст.

МШ, VP-831

285 мигдалеподібний 
щит

неідентифікована ІІ пол. 
ХІІ ст.

Янин-І, n. 265

286 мигдалеподібний 
щит

неідентифікована ІІ пол. 
ХІІ ст.

Лихачёв, n. XXIV-17v;
Янин-І, n. 268v

287 мигдалеподібний 
щит

неідентифікована ІІ пол. 
ХІІ ст.

Янин-І, n. 273
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288 в мигдалеподібному 
щиті з облямівкою 
п’ять куль (2, 2, 1)

неідентифікована с. ХІІ ст. Лихачёв, n. VII-9;
Лихачёв-II, с. 202–
203, n. 178;
Янин-І, n. 291

289 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

неідентифікована с. ХІІ ст. Лихачёв, n. VII-2;
Лихачёв-II, с. 205–
206, n. 183;
Рыбаков, с. 232;
Янин-І, n. 300

290 в мигдалеподібному  
щиті хвилястий 
перев’яз вліво

неідентифікована с. ХІІ ст. Янин-ІІІ, n. 300а

291 мигдалеподібний 
щит

неідентифікована с. ХІІ ст. Янин-І, n. 301



о
л

е
г о

д
н

о
р

о
Ж

е
н

к
о · Зображ

ення щ
ит

ів на руських печат
ках ХІ–

ХІІІ ст
.

253
1 2 3 4 5 6 7 8

292 трикутний щит неідентифікована ХІІ ст. Янин, c. 121, n. 1-4; 
Янин-І, n. 336

293 в мигдалеподібно-
му щиті з облямів-
кою коло

неідентифікована І пол.  
ХІІ ст.

Янин-2002, n. 337а

294 в мигдалеподібному 
щиті шестипелюст-
кова розетка, здолу 
кулька

неідентифікована ХІІ ст. Белецкий-Петренко, 
c. 185–186, n. 1;
Янин-І, n. 346;
Янин-ІІІ, n. 346;
Белецкий, n. 25-7

295 п’ятикутний щит з 
потрійною кулько-
вою облямівкою

неідентифікована ХІІІ ст. Лихачёв, n. XXX-1;
Янин-І, n. 355
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296 в серцеподібному  
щиті з облямівкою 
сім куль  
(3, 2, 1, 1)

неідентифікована ХІІІ ст. Нечитайло-ІІ, n. 321

297 трикутний щит неідентифікована ХІІІ ст. Нечитайло-ІІ, n. 321v

298 мигдалеподібний 
щит

Софія, княгиня  
Полоцька

ХІІ ст. Лихачёв, n. I-17v;
Лихачёв-II, с. 40;
Янин-І, n. 221v

299 мигдалеподібний 
щит

Софія, княгиня  
Полоцька

ХІІ ст. Янин-1998-1999, 
n. 221аv
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300 мигдалеподібний 
щит з облямівкою

Олена, дружина  
князя Суздальського 
(1108–1135, 1136–1149, 
1151–1155)  
Юрія Володимировича 
Довгорукого

с. ХІІ ст. Жуков-2012-3-2, 
с. 52, n. 1;
Нечитайло-ІІ, n. 317

301 мигдале подібний 
щит з облямівкою

Олена, дружина  
князя Суздальського 
(1108–1135, 1136–1149, 
1151–1155)  
Юрія Володимировича 
Довгорукого

с. ХІІ ст. Нечитайло-ІІ, n. 371

302 мигдалеподібний 
щит

Марія, дружина  
великого князя  
Володимирського 
(1176–1212)  
Всеволода Юрійовича

ІІ пол. 
ХІІ ст.

Янин-2001,  
n. 238в-2v;
Алфьоров-СІД-22-23, 
с. 491 

303 в круглому щиті  
з кульковою  
облямівкою  
гострий умбон  
в оточенні кульок

Георгій, митрополит  
київський (1068–1073)

1068/ 
1073 рр.

Лихачёв, n. XLV-5v, 
6v; Лихачёв-II, с. 1–2; 
Laurent-V, n. 785;
Янин-І, n. 43v;
Белецкий, n. 16-3; 
Жуков-НФ-2010-1, 
с. 28
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304 в круглому щиті  
з кульковою  
облямівкою  
гострий квітко-
подібний умбон

Георгій, митро-
полит київський 
(1068–1073)

1068/ 
1073 рр.

МШ, VP-534;
Laurent-V, n. 784;
Nesbitt-Oikonomides-I, 
n. 85.2;
Янин-ІІІ, n. 43аv; 
1000 років, n. 14

305 круглий щит  
з облямівкою,  
обтяженою  
кульками

Завид, посадник  
новгородський 
(1088–1094)

1088/ 
1094 рр.

МШ, VP-122, VP-436;
Лихачёв, n. XXІV-3v, XXІV-
11v, LII-15v; Лихачёв-I, 
с. 159, 175, n. 74v; 
Лихачёв-II, с. 278, n. 230v; 
Янин, с. 60–62, n. 1-1–9v; 
Янин-І, n. 72v;
Белецкий, n. 15-3

306 круглий щит  
з облямівкою,  
обтяженою  
кульками

Завид, посадник  
новгородський 
(1088–1094)

1088/ 
1094 рр.

Янин-І, n. 73v;
Белецкий, n. 15-4

307 в круглому щиті  
з подвійною  
облямівкою,  
обтяженою куль-
ками, умбон  
у вигляді кулі

Завид  
Дмитрович,  
посадник новго-
родський (1128)

1128 р. Лихачёв, n. LV-1v; 
Янин, с. 79–80, n. 9-2; 
Янин-І, n. 127v;
Янин-ІІІ, n. 127-2v;
Белецкий, n. 28-1
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308 в мигдалеподібно-
му щиті з облямів-
кою, обтяженою 
кульками, рицар-
ський хрест 

боярин Дмитрій  
з Володимира

І пол.  
ХІІ ст.

МШ, VP-288, VP-301;
1000 років, n. 27;
Алфьоров-ІГД-12, n. 1, 2

309 в мигдалеподіб-
ному щиті з куль-
ковою облямів-
кою три перев’яза 
вліво 

[боярин Семен] злам 
ХІІ–ХІІІ 

ст.

Янин-ІІІ, n. 263дv;
Белецкий-Петренко, n. 31v 

310 в мигдалеподібно-
му щиті з облямів-
кою куля

[боярин Дмитрій  
Ігнатійович]

ХІІІ ст. Янин-ІІІ, n. 233а;
Белецкий-Петренко, n. 30

311 в мигдалеподібно-
му щиті з облямів-
кою куля

[боярин Дмитрій  
Ігнатійович]

ХІІІ ст. Янин-ІІІ, n. 233аv;
Белецкий-Петренко, n. 30v
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312 трикутний щит розтято неідентифікована ХІІІ ст. СКОА-907

313 в трикутному щиті  
трипелюсткова квітка

неідентифікована ХІІІ ст. СКОА-1201

314 в півкруглому щиті куля неідентифікована ХІІІ ст. СКОА-1202

315 в півкруглому щиті  
три кулі

неідентифікована ХІІІ ст. СКОА-1202v



о
л

е
г о

д
н

о
р

о
Ж

е
н

к
о · Зображ

ення щ
ит

ів на руських печат
ках ХІ–

ХІІІ ст
.

259
1 2 3 4 5 6 7 8

316 в півкруглому щиті  
три кулі

неідентифікована ХІІІ ст. Болсуновский, 
n. 65

317 в півкруглому щиті  
три кулі

неідентифікована ХІІІ ст. Болсуновский, 
n. 106

318 в півкруглому щиті  
три кулі

неідентифікована ХІІІ ст. Болсуновский, 
n. 107

319 в півкруглому щиті  
три кулі

неідентифікована ХІІІ ст. Болсуновский, 
n. 161
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320 в трикутному щиті  
двораменний хрест;  
над щитом хрест

неідентифікована ХІІІ ст. Болсуновский, 
n. 786

321 в трикутному щиті  
усічений хрест;  
над щитом хрест

неідентифікована ХІІІ ст. Болсуновский, 
n. 787

322 в трикутному щиті  
двораменний хрест

неідентифікована ХІІІ ст. Болсуновский, 
n. 788

323 в півкруглому щиті хрест 
з кульками  
на кінцях

неідентифікована ХІІІ ст. Болсуновский, 
n. 790
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324 в півкруглому щиті куля неідентифікована ХІІІ ст. Болсуновский, 
n. 825

325 знак у вигляді хреста  
над двома колами  
в пояс

неідентифікована ХІІІ ст. Лихачёв,  
n. XXV-28

326 в трикутному щиті  
усічений хрест

неідентифікована ХІІІ ст. Лихачёв,  
n. XXV-28v

327 в трикутному щиті  
три кулі, від долішньої  
з яких стовп угору,  
що перетинає горішній 
край щита

неідентифікована ХІІІ ст. Лихачёв-II, 
n. 55,1
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328 в трикутному щиті  
три кулі

неідентифікована ХІІІ ст. Лихачёв-II, 
n. 55,2

329 в трикутному щиті  
три кулі

неідентифікована ХІІІ ст. Лихачёв-II, 
n. 55,3

330 в трикутному щиті  
усічений хрест

неідентифікована ХІІІ ст. Лихачёв-II, 
n. 55,4

331 в трикутному щиті  
три кулі;  
над щитом хрест

неідентифікована ХІІІ ст. Лихачёв-II, 
n. 55,5



олег однороЖенко · Зображення щитів на руських печатках ХІ–ХІІІ ст. 263

Скорочення:

МШ — Музей Шереметьєвих.
НМІУ — Національний музей історії України.
ВH — Відділ нумізматики.
ПК — Приватна колекція.
СКОА — Сфрагістична колекція Олександра Алфьорова.
1000 років — 1000 років української печатки: каталог виставки 24 трав-

ня — 15 листопада 2013 р. — К., 2013.
Алфьоров-А-48 — Алфёров А. Неизвестная печать князя Ярослава Муд-

рого / А. Алфёров // Антиквар. — 2010. — № 11 (48). — С. 30–32.
Алфьоров-ГЗ-ІХ — Алфьоров О. Хрестильне ім’я волинського князя 

Мстислава Святополковича (1097–1099) за даними руської сфрагістики / 
О. Алфьоров // Генеалогічні записки. — 2011. — Вип. ІХ. — С. 1–4.

Алфьоров-ІГД-12 — Алфьоров О. Географічні назви за новими даними 
руської сфрагістики ХІІ ст. / О. Алфьоров // Історико-географічні досліджен-
ня в Україні. — 2012. — Число 12. — С. 6–14.

Алфьоров-СЩ-I — Алфьоров О. Пломби дорогичинського типу: методо-
логічні рекомендації до опису та каталогізації / О. Алфьоров // Сфрагістич-
ний щорічник. — 2011. — Вип. І. — С. 189–221.

Алфьоров-СЩ-IІ — Алфьоров О. Молівдовули київських князів дру-
гої половини ХІ — кінця ХІІ століття (за матеріалами сфрагістичної колек-
ції О. Шереметьєва) / О. Алфьоров // Сфрагістичний щорічник. — 2012. — 
Вип. ІІ. — С. 5–74.

Алфьоров-СЩ-ІIІ — Алфьоров О. Інсигнії влади на давньоруських пе-
чатках ХІ — ХІІ ст. / О. Алфьоров // Сфрагістичний щорічник. — 2012. — 
Вип. ІІІ. — С. 32–46.

Анохин — Анохин В. Свинцовые пломбы великого княжества Киевско-
го (Х — ХІІІ вв.) / Анохин В. — К., 2012. — 64 с. + 16 с.

Артюхін-СЩ-І — Артюхін О. Формування типології князівської булли на 
прикладі печаток Ярослава Мудрого та його нащадків другої половини ХІ ст.  
/ О. Артюхін // Сфрагістичний щорічник. — 2011. — Вип. І. — С. 367–374.

Артюхін-СЩ-ІІІ — Артюхін О. Печатка Мстислава Ізяславича (за мате-
ріалами сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих) / О. Артюхін // Сфра-
гістичний щорічник. — 2012. — Вип. ІІІ. — С. 47–52.



264 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк V

Артюхін-СЩ-ІV — Артюхін О. Іконографічні зміни зображень на княжих 
буллах династії Мономаховичів ХІ — ХІІІ ст. / О. Артюхін // Сфрагістичний 
щорічник. — 2013. — Вип. ІV. — С. 95–107.

Белецкий — Белецкий С. Введение в русскую допетровскую сфрагисти-
ку / Белецкий С. — СПб., 2001.

Белецкий-Петренко — Белецкий С. Печати и пломбы из Старой Ладоги. 
Свод / С. Белецкий, В. Петренко // Новые источники по археологии Северо-
Запада. — СПб., 1994. — С. 184–283.

Болсуновский — Болсуновский К. Дорогичинские пломбы найденные 
на берегах Западного Буга / Болсуновский К. — Ч. І. — К., 1894.

Булгакова — Булгакова В. Древнерусские печати из собрания Наци-
онального музея истории в Киеве / В. Булгакова // Российская археоло-
гия. — 1997. — № 4. — С. 163–169.

Васильева — Васильева Т. За семью печатями / Т. Васильева // Анти-
квар. — 2010. — № 11 (48). — С. 14–21.

Гавриленко-Чайка — Гавриленко В. Вислі свинцеві булли з Пліс-
неська: факти і гіпотези / В. Гавриленко, Р. Чайка // До джерел: збір-
ник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річ-
чя. — Т. І. — К. — Львів, 2004. — С. 562–593.

ГВНП — Грамоты Великого Новгорода и Пскова. — М. — Л., 1949.
ГСЗР — Грамоты, касающиеся до сношений Северо-Западной России 

с Ригою и Ганзейскими городами в XII, XIII и XIV вв. — СПб., 1857.
Жишкович — Жишкович В. Пластика Русі-України X — перша полови-

на XIV століть / Жишкович В. — Львів, 1999.
Жуков-НФ-2009–4 — Жуков И. Уникальная вислая печать муромско-

го князя Ярослава Святославича / И. Жуков // Нумізматика і фалеристи-
ка. — 2009. — № 4. — С. 9.

Жуков-НФ-2010–1 — Жуков И. Вислая печать митрополита Киевского 
Георгия / И. Жуков // Нумізматика і фалеристика. — 2010. — № 1. — С. 28.

Жуков-НФ-2010–2 — Жуков И. Уникальная вислая печать тьмутаракан-
ского князя Романа Святославича (1069–1079) / И. Жуков // Нумізматика і 
фалеристика. — 2010. — № 2. — С. 27.

Жуков-НФ-2010–4 — Жуков И. Уникальная вислая печать святой ино-
кини Анны Всеволодовны Мономах / И. Жуков // Нумізматика і фалеристи-
ка. — 2010. — № 4. — С. 6.



олег однороЖенко · Зображення щитів на руських печатках ХІ–ХІІІ ст. 265

Жуков-НФ-2011–1 — Жуков И. Вислые печати князя Владимира (Ва-
силия) Всеволодовича Мономаха / И. Жуков // Нумізматика і фалеристи-
ка. — 2011. — № 1. — С. 16–17.

Жуков-НФ-2012–1 — Жуков И. Княжеский знак на уникальной вислой 
печати Новгород-Северского князя Олега (Михаила) Святославича (1097–
1115 гг.) / И. Жуков // Нумізматика і фалеристика. — 2012. — № 1. — С. 38–39.

Жуков-НФ-2012–3 — Жуков И. Вислые печати князя Мстислава 
(Фёдора) Владимировича (1076–1132 гг.) / И. Жуков // Нумізматика і фале-
ристика. — 2012. — № 3. — С. 21–22.

Жуков-НФ-2012-3-2 — Жуков И. Уникальная вислая печать княжны 
Ольги (Елены) Комниной — жены киевского князя Юрия Владимирови-
ча Долгорукого / И. Жуков // Нумізматика і фалеристика. — 2012. — № 3. — 
С. 52.

Жуков-НФ-2013–3 — Жуков И. Вислая печать переяславского князя 
Ростислава Всволодовича (1078–1094 гг.) / И. Жуков // Нумізматика і фале-
ристика. — 2013. — № 3. — С. 20–21.

Жуков-НФ-2013–4 — Жуков И. Вислые печати Полоцкого князя Всес-
лава Брячеславича и его сыновей Бориса и Глеба Всеславичей / И. Жуков // 
Нумізматика і фалеристика. — 2013. — № 4. — С. 18–21.

Зоценко-Иевлев — Зоценко В. Бронзовая литейная форма ХІ в. из Кие-
ва / В. Зоценко, М. Иевлев // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки: 
материалы Международной научной конференции, посвящённой 100-летию 
со дня рождения Гали Фёдоровны Корзухиной. — СПб., 2010. — С. 371–374.

Лакиер — Лакиер А. Русская геральдика / Лакиер А. — М., 1855.
Лихачёв — Лихачёв Н. Сфрагистический альбом / Лихачёв Н. — Петро-

град, 1917.
Лихачёв-I — Лихачёв Н. Материалы для истории византийской и русской 

сфрагистики. Выпуск І / Н. Лихачёв // Труды Музея палеографии. — Т. І. — Л., 
1930.

Лихачёв-II — Лихачёв Н. Материалы для истории византийской и 
русской сфрагистики. Выпуск ІІ / Н. Лихачёв // Труды Музея палеогра-
фии. — Т. ІІ. — Л., 1930.

Нечитайло-І — Нечитайло В. Каталог древнерусских печатей Х — ХІІІ ве-
ков. — Т. І: Древнерусские печати Великих князей Киевских и Митрополи-
тов Руси. / Нечитайло В. — К., 2012.



266 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк V

Нечитайло-ІІ — Нечитайло В. Каталог древнерусских печатей Х–ХІІІ ве-
ков. — Т. ІІ: Печати князей Русских, посадников, епископов, должностных 
лиц / Нечитайло В. — К., 2013.

Орешников — Орешников А. Материалы к русской сфрагисти-
ке / А. Орешников // Труды Московского нумизматического обще-
ства. — Т. ІІІ. — Вып. І. — М., 1903.

ПВНП — Памятники истории Великого Новгорода и Пскова. — М. — Л., 
1935.

Порфиридов — Порфиридов Н. Очерки памятников новгородской сфра-
гистики. Печати Великого Новгорода / Н. Порфиридов // Новгородский ис-
торический сборник. — Вып. VIII. — Новгород, 1940.

Пуцко — Пуцко В. Вислая печать Владимира Мономаха / В. Пуцко // Ну-
мизматика и сфрагистика. — 1974. — Вып. V. — С. 96–99.

РЛА — Русско-ливонские акты. — СПб., 1868.
Рыбаков — Рыбаков Б. Знаки собственности в княжеском хозяй-

стве Киевской Руси Х — ХІІ веков / Б. Рыбаков // Советская археоло-
гия. — 1940. — № 6. — С. 227–257.

СГГД-І — Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся 
в государственной коллегии иностранных дел. — Ч. I. — Москва, 1813.

Черепнин-І — Черепнин Л. Русские феодальные архивы XIV–XV веков 
/ Черепнин Л. — Ч. І. — М. — Л., 1948.

Эйдель — Эйдель Е. Собрание актовых печатей Древней Руси / 
Эйдель Е. — К., 2011.

Эйдель-СЩ-ІІІ — Эйдель Е. Буллы князей Ярополка-Петра и 
Владимира-Василия: атрибуция и датировка / Е. Эйдель // Сфрагістичний 
щорічник. — 2012. — Вип. ІІІ. — С. 53–68.

Юра — Юра Р. Висла печатка з Воїнського городища / Р. Юра // Історич-
ні джерела та їх використання. — 1966. — Вип. І. — С. 284–286.

Янин — Янин В. Новгородские посадники / Янин В. — М., 1962.
Янин-І — Янин В. Актовые печати древней Руси / Янин В. — Т. І: Печа-

ти X — начала XІІІ вв. — М., 1970.
Янин-ІІ — Янин В. Актовые печати древней Руси / Янин В. — Т. ІІ: Нов-

городские печати XІІІ — XV вв. — М., 1970.
Янин-ІІІ — Янин В. Актовые печати Древней Руси X–XV веков / Янин В., 

Гайдуков П. — Т. III: Печати, зарегистрированные в 1970–1996 гг. — М., 1998.



олег однороЖенко · Зображення щитів на руських печатках ХІ–ХІІІ ст. 267

Янин-1997 — Янин В. Древнерусские вислые печати, зарегистрированные 
в 1997 г. / Янин В., Гайдуков П.

Янин-1998–1999 — Янин В. Древнерусские вислые печати, 
зарегистрированные в 1997–1998 гг. / Янин В., Гайдуков П.

Янин-2000 — Янин В. Древнерусские вислые печати, зарегистрированные 
в 2000 г. / Янин В., Гайдуков П.

Янин-2001 — Янин В. Древнерусские вислые печати, зарегистрированные 
в 2001 г. / Янин В., Гайдуков П.

Янин-2002 — Янин В. Древнерусские вислые печати, зарегистрированные 
в 2002 г. / Янин В., Гайдуков П.

Янин-2003 — Янин В. Древнерусские вислые печати, зарегистрированные 
в 2003 г. / Янин В., Гайдуков П.

Янин-2004 — Янин В. Древнерусские вислые печати, зарегистрированные 
в 2004 г. / Янин В., Гайдуков П.

Янин-2005 — Янин В. Древнерусские вислые печати, зарегистрированные 
в 2005 г. / Янин В., Гайдуков П.

Янин-2006 — Янин В. Древнерусские вислые печати, зарегистрированные 
в 2006 г. / Янин В., Гайдуков П.

Янин-2007 — Янин В. Древнерусские вислые печати, зарегистрированные 
в 2007 г. / Янин В., Гайдуков П.

Laurent-V–Laurent V. Le corpus des sceaux de l’Empire Byzantin / 
Laurent V. — Tome V: L’Eglise. — Paris, 1963–1965.

Nesbitt-Oikonomides-I — Nesbitt J. Catalogue of byzantine seals at Dumbarton 
Oaks and in the Fogg Museum of Art / Nesbitt J., Oikonomides N. — Volume I: 
Italy, North of the Balkans, North of the Black Sea. — Washington, 1991.



УДК 930.2:929.651 «9/11»

268

Виктор чх аидзе

(Москва, Россия)

ФеоФано музалон: 
ноВые находки — старые открытия

Автор предлагаемого труда относительно недавно имел возмож-
ность подвести основные итоги в более чем вековом изучении лич-
ности архонтиссы Росcии Феофано Музалон, известной по двум ви-
зантийским сфрагистическим памятникам, а также представить на суд 
читателя свое видение этой проблематики 1.

Возвращение к этому сюжету обусловлено появлением в коллек-
ции Музея Шереметьевых третьей печати Феофано Музалон, введен-
ной в научный оборот В. И. Ульяновским, также высказавшим ряд 
предположений относительно заказчицы моливдовула 2.

В силу того, что настоящая работа в известной степени имеет по-
лемический характер и дабы не загромождать ее излишней историо-
графией и повторениями, мы отсылаем заинтересованного читателя 
к указанным двум публикациям, суть вопроса в которых изложена на-
иболее полно.

Основные выводы, к которым мы пришли в исследовании 
2007 года, проанализировав имеющиеся источники, и которых при-
держиваемся до сих пор, заключаются в следующем.

1 Чхаидзе В. Феофано Музалон архонтисса Росии. К вопросу об идентифика-
ции // Византийский временник. — Том 66 (91). — М., 2007. — С. 155–170.

2 Ульяновский В. Новая булла Феофано Музалон и загадка «археонтессы Росии»: 
почти крамольные заметки историка на сфрагистическую тему // Сфрагiстичний 
щорiчник. — Вип. IV. — К., 2013. — С. 54–87.
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1. Предположение Х. М. Лопарева (1894 г.) о том, что «архонтисса 
России» Феофано Музалон являлась супругой князя Олега Святосла-
вича, выдвинутое на основе данных «Помянника черниговских кня-
зей», входящего в состав так называемого Любецкого синодика (издан 
в 1892 г. Р. В. Зотовым), прямо не подтверждается другими свидетель-
ствами. Склонить чашу весов в пользу данной версии мешает хроно-
логическая путаница Любецкого синодика, в котором упоминается 
Феофана, однако ничего не говорится о ее греческом происхождении. 
Существуют сомнения в возможности рассмотрения Феофаны в каче-
стве жены князя Олега (Михаила) Святославича (ум. в 1115 г.) или же 
его потомка — Михаила Всеволодовича (уб. в 1246 г.). Помимо этого, 
известны косвенные свидетельства летописей о жене-половчанке Оле-
га и, с другой стороны, полное отсутствие данных о супруге Михаила.

2. Датировка печатей Феофано Музалон, привязываемая к «заклю-
чительному этапу» правления Олега в Тмутаракани (конец 80-х — на-
чало 90-х гг. XI в.), не подтверждается анализом самих печатей. Их сле-
дует датировать большим периодом времени.

Иными словами, предположение о браке Олега Святославича 
и Феофано Музалон является пока не доказуемым, и любые построе-
ния и реконструкции, вытекающие из него, крайне гипотетичны.

Собственно эти заключения еще не вызвали оживленной реакции 
исследователей. Так, А. В. Назаренко считает, что брак Олега Свято-
славича с Феофано Музалон поставлен под сомнение «вряд ли оправ-
данно», но не объясняет почему 3. С другой стороны, В. П. Степаненко 
отмечает, что аргументация в пользу брака Феофано и Олега, предло-
женная в конце XIX века Х. М. Лопаревым, была достаточной для нача-
ла сфрагистических исследований в России, но навряд ли может быть 
безоговорочно принята в настоящее время вследствие того, что за про-
шедшие сто лет никаких новых аргументов приведено не было 4.

Казалось бы, появление новой печати Феофано Музалон гораздо 
лучшей сохранности, нежели две печати из Эрмитажа и Берлинского 

3 Назаренко А. Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестома-
тия. — Том IV: Западноевропейские источники. — М., 2010. — С. 198.

4 Степаненко В. Архонт и дука Тмутаракани в конце XI века // ΧΕΡΣΩΝΟΣ 
ΘΕΜΑΤΑ: «империя» и «полис». — Севастополь, 2013. — С. 157.
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музея 5, может принести массу дополнительной информации. Однако 
чтение семистрочной греческой надписи на реверсе: «Господи, помоги 
рабе твоей Феофано, архонтиссе Росии, Музалониссе» — не отличается 
от известных ранее печатей. Зато прояснилась атрибуция фигур в ком-
позиции Деисуса: справа от Христа Вседержителя стоит Богородица, 
слева — св. Николай 6.

Ранее две фигуры отождествлялись со: святыми Кириллом и Ме-
фодием 7, св. угодниками 8 или св. князьями Борисом и Глебом 9. 
Н. П. Лихачёв, а вслед за ним В. Л. Янин считали, что это женские 
фигуры: правая — Богоматерь и левая — св. Феофано (ум. в 895/896 г.) — 
жена императора Льва VI Философа (886–912); вся же композиция изо-
бражает моление Богоматери и патрональной святой 10.

Таким образом, окончательно установленные фигуры на аверсе 
моливдовула Феофано Музалон — Богородица и св. Николай — сни-
мают предложенные ранее гипотезы, хотя малая вероятность принад-
лежности одной из фигур св. Феофано уже предполагалась после пу-
бликации работы Д. Котсонис, в том числе показавшего, что печати 
со св. Феофано в византийской сфрагистике не известны 11.

5 Янин В. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. — Том I: Печати X — начала 
XIII в. — М., 1970. — С. 24–26, 171–172, № 30.1–2, табл. 3.30, 36.30.1–2.

6 Ульяновский В. Новая булла. — С. 68, 86–87.
7 Schlumberger G. Description de cinq sceaux de l`époque Byzantine // Revue 

Numismatique. 3-e serie. — Tome І. — Paris, 1883. — P. 447–458, pl. Х, № 3; 
Schlumberger G. Sigillographie de l`Empire Byzantin. — Paris, 1884. — P. 432–433, 683.

8 Толстой И. О византийских печатях Херсонесской Фемы // Записки Импе-
раторского Русского Археологического Общества. Новая серия. — Том II. — СПб., 
1887. — С. 42.

9 Лопарев Х. Византийская печать с именем русской княгини // Византийский 
временник. — Том 1. — Вып. 1. — СПб., 1894. — С. 160–165.

10 Лихачёв Н. Материалы для истории византийской и русской сфрагисти-
ки. — Вып. І / Труды музея палеографии. — Вып. I. — Л., 1928. — С. 138; Янин В. Пе-
чати Феофано Музалон // Нумизматика и сфрагистика. — № 2. — К., 1965. —  
С. 80; Янин В. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. — Том I. — С. 25.

11 Cotsonis J. The Contribution of the Byzantine Lead Seal to the Study of the Cult 
of the Saints (Sixth — Twelfth Century) // Byzantion. Revue internationale des Études 
byzantines. — Tome LXXV. — Bruxelles, 2005. — P. 477–486, Chart XIII.



Виктор чхаидзе · Феофано Музалон: новые находки – старые открытия 271

В. И. Ульяновский, придерживающийся в общем-то традицион-
ного в историографии мнения о Феофано Музалон как супруге Олега 
Святославича 12, в качестве аргумента рассматривает почитание в роду 
Музалонов св. Николая, фигура которого изображена на аверсе печати 
Феофано. Это, на наш взгляд, не очевидно, так как изображение св. 
Николая на византийских моливдовулах вообще встречается гораздо 
чаще остальных иерархов 13. Д. Котсонис приводит 646 подобных слу-
чаев 14. Впрочем, об этом далее.

Исследователь отмечает, что мы отнесли печати Феофано Муза-
лон «к памятникам византийской сфрагистики XIV в.» 15, не указывая, 
на каком основании появилось это предположение. В связи с этим 
необходимо пояснить нашу позицию. К XIV веку относится анало-
гия иконографическому сюжету, который привел в своей публикации 
В. Л. Янин 16, упомянув моливдовул Иакова, митрополита Фессалони-
ки (1287–1302) 17. На аверсе печати изображены: Богородица (стоящая 

12 Ульяновский В. Новая булла. — С. 59–67. Ср.: Dimnik M. Oleg’s status as Ruler 
of Tmutarakan’: the sphragistic evidence // Mediaeval Studies. — Vol. 55. — Toronto, 
1993. — P. 139–149.

13 Stepanova E. The image of St. Nicholas on Byzantine Seals // Studies Byzantine 
Sigillography. — Vol. ІХ. — München — Leipzig, 2006. — P. 185–195.

14 Cotsonis J. The Contribution. — P. 433–437, Chart X.
15 Ульяновский В. Новая булла. — С. 71. См.: Чхаидзе В. Тмутаракань (80-е гг. 

X в. — 90-е. гг. XI в.). Очерки историографии // Материалы и исследования по архе-
ологии Северного Кавказа. — Вып. VI. — Армавир, 2006. — С. 155.

16 Янин В. Печати Феофано Музалон. — С. 78.
17 Schlumberger G. Bulles byzantines inédites // Musée archéologique. — Tome 

II. — Paris, 1877. — P. 5–6; Schlumberger G. Sigillographie. — P. 105–106, № 1; 
Froehuer W. Bulles métriques // Annuaire de la Societe Française de Numismatique 
et d’Archeologie. — Tome Sixième. — Paris, 1882. — P. 50, № 35; Froehuer W. Bulles 
métriques. Deuxième Série // Annuaire de la Societe Française de Numismatique et 
d’Archeologie. — Tome Huitième. — Paris, 1884. — Р. 316, № 2; Βέης Ν. Α. Ἀναγνώσεις 
καί κατατάξεις βυζαντινῶν μολυβδοβούλλων // Journal international d’archéologie 
numismatique. — Tome treiziième. — Athènes, 1911. — P. 9–10, № 11; Laurent V.
Les bulles métriques dans la sigillographie Byzantine. — Athens, 1932. — № 171; Lau-
rent V. Le Corpus des sceaux de l’Empire Byzantin. — Tome V: L΄église. — Paris, 1963. — P. 
340–341, № 466, pl. 63.466; Wassiliou A.-K. Corpus der byzantinischen Siegel mit 
metrischen Legenden. — Teil І: Einleitung, Siegellegenden von Alpha bis inclusive My. — 
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слева) и св. воин Дмитрий Солунский, патрон Фессалоники, в моле-
нии перед Господом 18. Об этом же написал И. В. Волков: «Аналогия 
иконографическому сюжету… относится вообще к XIV в.» 19, — с чем со-
гласились и мы: «Печати собственно Феофано по аналогиям иконогра-
фического сюжета могут датироваться XIV в.» 20.

Обращаясь к композиции Деисус в византийской сфрагисти-
ке, В. И. Ульяновский, не соглашаясь с мнением В. П. Степаненко 
о большом количестве подобных печатей, все же вынужден конста-
тировать отсутствие точных аналогий композиции печати Феофано 
Музалон (Богородица и св. Николай — в рост, в традиционном жес-
те молитвенного заступничества перед образом Господа) 21. Не нужно 
забывать, что абсолютное большинство византийских моливдовулов 
продолжают оставаться неопубликованными, что, однако, не ме-
шает специалистам быть знакомыми с собраниями и коллекциями. 
Опубликованные экземпляры со сценой Деисуса демонстрируют раз-
нообразие представленных на них святых персонажей, встречаются 
даже трехфигурные и многофигурные композиции 22.

В качестве примеров различной конфигурации В. И. Ульяновский 
упоминает некоторые печати, на которых изображены двое различных 
святых перед Христом 23. Среди них: Иоанн, митрополит в Серрах (ко-

Wien, 2011. — P. 429–430, № 959. Моливдовул Иакова, но иной пары мат риц: 
Laurent V. Le Corpus. — Tome V. — P. 340, № 465; Wassiliou A.-K. Corpus der by zan-
tinischen Siegel. — P. 429, № 958.

18 Степанова Е. Церковные иерархи Фессалоники (по данным печатей собра-
ния Государственного Эрмитажа) // Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: 
«империя» и «полис». — Севастополь, 2009. — С. 50.

19 Волков И. Поселения Приазовья в XII–XIII веках // Русь в XIII в. Древности 
тёмного времени. — М., 2003. — С. 119.

20 Чхаидзе В. Феофано Музалон. — С. 162.
21 Ульяновский В. Новая булла. — С. 69. Ср.: Волков И. Поселения. — С. 119; Чха-

идзе В. Феофано Музалон. — С. 170.
22 Например, см.: Zacos G. Byzantine Lead Seals. — Vol. II. — Bern, 1984. —

P. 270, № 518; Cheynet J.-C., Gökyıldırim T., Bulgurlu V. Les sceaux byzantins du Musée 
Archéologique d’Istanbul. — Istanbul, 2012. — P. 578, № 6.76.

23 Ульяновский В. Новая булла. — С. 70. Отметим ряд ошибок, допущенных 
исследователем. Так приводимая им печать начала XIII в. Иоанна, диакона 
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нец XII в.), с образами на аверсе св. Георгия и св. Феодора 24 и Нико-
лай, митрополит Коринфа (конец XII в. — до 1205 г.), со св. Феодором 
Тироном и св. Феодором Стратилатом на аверсе 25. Отметим, что эта же 
композиция встречена на моливдовуле 1150–1180 гг. Феодора Манга-
на 26. Аналогичное изображение святых, вероятно, присутствует на мо-
ливдовуле второй половины XI века безымянного митрополита Ко-
ринфа 27.

Число примеров можно продолжить, хоть и не претендуя на их по-
лноту. При этом отметим, что не всегда указанная композиция отно-
сится к сцене Деисуса, так как святые могут быть обращены к по-

καὶ πρωτεκδίκου имеет на аверсе лишь изображение св. Иоанна Златоуста: Κω
νσταντόπουλος Κ. Μ. Βυζαντιακὰ μολυβδόβουλλα ἐν τῷ Έθν. Νουμισμ. Μουσείῳ 
Άθηνῶν (συμπληρωματικὸς κατάλογος) // Journal international d’archéologie 
numismatique. — Tome neuvième. — Athènes, 1906. — Σ. 85, № 247α; Laurent V. Les 
bulles métriques. — № 576; Laurent V. Le Corpus. — Tome V. — P. 90, № 111. Упоми-
ная моливдовул Иакова, митрополита Фессалоники (1287–1302) (см. сноску 17), 
он считает, что изображение Богоматери на нём отсутствует. Как видим, это не так. 
Помимо этого, В. И. Ульяновским отмечается печать Иоанна, митрополита Эфеса, 
однако моливдовулы с композицией Деисус, не известны среди высших эфесских 
церковных иерархов.

24 Laurent V. Les bulles métriques. — № 616; Laurent V. Le Corpus. — Tome V. —
P. 597–598, № 779, рl. 106.779; Nesbitt J., Oikonomides N. Catalogue of Byzantine Seals 
at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art. — Vol. І: Italy, North of the Balkans, 
North of the Black Sea. — Washington, 1991. — P. 110, № 42.4.

25 Laurent V. Le Corpus des sceaux de l’Empire Byzantin. — Tome V, 3: 
L΄église. — Paris, 1972. — P. 101–102, № 1749, pl. 19.1749 (имя неверно прочита-
но как Феодор); Nesbitt J., Oikonomides N. Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton 
Oaks and in the Fogg Museum of Art. — Vol. ІІ: South of the Balkans, the Islands, South 
of Asia Minor. — Washington, 1994. — P. 78–79, № 25.2; Cotsonis J. Saints & Cult 
Centers: A Geographic & Administrative Perspective in Light of Byzantine Lead Seals // 
Studies Byzantine Sigillography. — Vol. VIII. — München — Leipzig, 2003. — P. 14, fig. 4; 
Wassiliou A.-K. Corpus der byzantinischen Siegel. — P. 256–257, № 540, Abb. 16.

26 Seibt W., Zarnitz M.-L. Das byzantinischen Bleisiegel als Kunstwerk. Katalog zur 
Ausstelung. — Wien. 1997. — P. 140–141, № 3.3.5.

27 Davidson G. R. Corinth. Results of exavation. — Vol. XII: The Minor 
Objects. — Princeton, 1952. — P. 326, № 2798, pl. 133.2798; Laurent V. Le Corpus. — 
Tome V. — P. 418–419, № 561, pl. 77.561; Nesbitt J., Oikonomides N. Catalogue of 
Byzantine Seals. — Vol. ІІ. — P. 79.



274 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк V

грудному образу Богородицы 28 (из-за сохранности печатей не всегда 
удается отличить её от Христа).

В качестве примера приведем изображение св. Петра и св. Павла 29 
перед погрудным образом Богоматери Знамение на моливдовулах ми-
трополитов Адрианополя: Григория (XI в.) 30, Никифора (вторая по-
ловина XI в.) 31, Евстафия (1180/1200) 32, а также на двух анонимных 
печатях (XI в.) 33.

Эти же святые, но уже перед Христом, изображены на печати 
середины XII века севаста Хетума (Хетум II (?), князь Ламброна), сына 
Ошина (ум. в 1110 г.) 34. Св. Феодор и св. Димитрий перед Господом 

28 Ср.: Степаненко В. Богоматерь Никопея и святые воины // Преславска кни-
жовна школа. — Том V. — Шумен, 2000. — С. 40–50.

29 См.: Stepanenko V. The Sts. Apostles Sts. Peter and Paul in Byzantine Sigillography 
// Ἤπειρόνδε. Proceedings of the 10th International Symposium of Byzantine Sigillography 
(Ioannina, 1–3 October 2009). — Wiesbaden, 2011. — P. 317–321.

30 Jordanov I. Seals from the Village of Melnitsa (district of Elkhovo, Bulgaria) 
// Studies Byzantine Sigillography. — Vol. VII. — Washingtion, 2002. — P. 32, № 14; 
Jordanov I. Corpus of Byzantine Seals From Bulgaria. — Vol. I: Byzantine Seals with 
Geographical Names. — Sofia, 2006. — P. 32, № 3.5; Jordanov I. Corpus of Byzantine 
Seals From Bulgaria. — Vol. III. — Part I–II. — Sofia, 2009. — P. 550–551, № 1668; 
Jordanov I., Zhekova Z. Catalogue of Medieval Seals at the Regional Historical Museum of 
Shumen. — Shumen, 2007. — P. 136–137, № 357.

31 Laurent V. Le Corpus. — T. V. — P. 545–546, № 719, pl. 97.719; Nesbitt J., 
Oikonomides N. Catalogue of Byzantine Seals. — Vol. І. — P. 127–128, № 44.11; 
Seibt W. Nesbitt J., Oikonomides N. Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and 
in the Fogg Museum of Art. Vol. I: Italy, North of the Balkans, North of the Black Sea // 
BZ. — Band 84/85. — Berlin, 1991. — P. 549, № 44.11.

32 Jordanov I. Corpus of Byzantine Seals From Bulgaria. — Vol. I. — P. 32–33, № 3.8; 
Vol. III. — P. 551–552, № 1671 (Богородица неверно интерпретирована как Христос); 
Wassiliou A.-K. Corpus der byzantinischen Siegel. — P. 370, № 819; Seibt W. Ein Blick 
in die byzantinische Gesellshaft. Die Bleisiegel im Museum August Kestner. — Leidorf, 
2011. — P. 84–85, № 34.

33 Jordanov I. Seals from the Village of Melnitsa. — P. 32–33, №№ 15–16; 
Jordanov I. Corpus of Byzantine Seals From Bulgaria. — Vol. I. — P. 32, №№ 3.6–7; Vol. 
III. — P. 551, №№ 1669–1670.

34 SPINK. Auction 132. Byzantine Seals from the Collection of George Zacos, Part II 
with Ancient and Gaulish Coins. — London, 1999. — P. 15, № 133; Cheynet J.-C. Le culte 
de saint Théodore chez les officiers de l’armée d’Orient // Byzantium, State and Society, 
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присутствуют на печати второй половины XI века куропалата Абу Сах-
ла, сына царя Васпуракана Сенакерима Арцруни 35. Печать Михаила, 
зографа (живописца) XI в., несёт на аверсе изображение святых Космы 
и Дамиана, обращённых ко Христу 36. На ещё одной фрагментирован-
ной печати XII века протоневелиссима Иоанна Пахтиария изображены 
двое неизвестных святых 37.

Обращаясь к образу св. Николая в композиции Деисуса, отметим 
двусторонние печати 1074–1078 гг. Константина, протопроэдра, вели-
кого друнгария Виглы. На одной стороне моливдовула изображены св. 
Николай (слева) и св. Мина Калликелад перед погрудным образом Хрис-
та; на другой — св. Димитрий (слева) и св. Пантелеймон, обращенные 
к Богоматери Оранте 38. На второй печати Константин представлен 
в качестве вестарха, судьи Виглы и главного куратора секрета Манганы. 
На аверсе — св. Николай (слева) и св. Мина 39. Еще один моливдовул 

in memory of Nikos Oikonomidès. — Athènes, 2003. — P. 315, fig. 22. Абу Сахлу так-
же принадлежат моливдовулы с изображением на аверсе Богоматери Оранты по-
грудно: Cheynet J.-C., Morrisson C., Seibt W. Les sceaux byzantins de la collection Henri 
Seyrig. — Paris, 1991. — P.58–59. № 65; SPINK. Auction 132. — P. 15, № 132.

35 SPINK. Auction 132. — P. 10, № 121; Cheynet J.-C. Le culte de saint Théodore. —
P. 315.

36 Панченко Б. Каталог моливдовулов (Отдельный оттиск из: Известия Русского 
археологического института в Константинополе. — Т. VIII. — Вып. ІІІ. — Констан-
тинополь, 1903; Т. ІХ. — Вып. ІІІ. — Константинополь, 1904; Том ХІІІ. — Константи-
нополь, 1908). — София, 1908. — С. 89, № 253 (258), табл. X.8; Шандровская В. Печати 
с изображениями Анаргиров // Пилигримы. Историко-культурная роль паломниче-
ства. — СПб., 2001. — С. 75–76, табл. II.11.

37 Laurent V. Documents de sigillographie Byzantine. La collection 
C. Orghidan. — Paris, 1952. — P. 59, № 95.

38 Zacos G. Byzantine Lead Seals. — P. 226–227, № 404; SPINK. Auction 127. 
Byzantine Seals from the Collection of George Zacos, Part I. — London, 1998. — P. 37, 
№ 67; Cheynet J.-C., Morrisson C., Seibt W. Les sceaux byzantins. — P. 77–78, № 96; Шан-
дровская В. Несколько печатей с редкими изображениями // Античная древность 
и средние века. — Вып. 34. — Екатеринбург, 2003. — С. 227–228, рис. 26.

39 McGeer E., Nesbitt J., Oikonomides N. Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton 
Oaks and in the Fogg Museum of Art. — Vol. V: The East (continued), Constantinopole and 
Environs, Unknown Locations, Addenda, Uncertain Readings. — Washington, 2005. — 
P. 60, № 25.2. Константину также принадлежат печати с двухсторонней надписью: 
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Михаила, проэдра (вестарха?), хартулария дрома и Харсианы (око-
ло 1070 г.) несёт изображения св. Николая (слева) и св. Мины перед 
погрудным образом Богоматери 40. Оба функционера являлись род-
ственниками патриарха Михаила I Керулария (1043–1058) (Констан-
тин — племянник Михаила, а также двоюродный брат императрицы 
Евдокии Макремволитиссы). В. И. Ульяновский, ссылаясь на мнение 
издателей каталога Dumbarton Ouks и Fogg Museum of Art, подчеркива-
ет, что этот тип печати — св. Николай в паре со св. Миной — является 
родовым для круга Михаила Керулария 41. Однако само за себя говорит 
наличие всего лишь двух представителей фамилии — современников, 
правда, использующих три буллотирия. Считать св. Николая покро-
вителем фамилии Музалонов на основании такой аналогии, как это 
делает В. И. Ульяновский, неправильно.

Богородица в композиции Деисуса известна на печати Иордана 
(предположительно второй половины XI в.). Матерь Божья изобра-
жена справа, напротив — св. Иоанн Креститель 42. Такая же компози-
ция представлена на печати монаха Иоанна Авксентиота (рубеж XI–
XII вв.) 43.

В. И. Ульяновский отмечает, что близкая моливдовулам Феофано 
Музалон по конфигурации композиция, с той разницей, что до XIII в. 
Богородица, держащая модель храма, изображена справа, а основатель 
храма — император Юстиниан — слева, относится к символике Софии 

Laurent V. Le Corpus des sceaux de l’Empire Byzantin. — Tome II: L`administration 
centrale. — Paris, 1981. — P. 468, № 891, pl. 34.891.

40 McGeer E., Nesbitt J., Oikonomides N. Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton 
Oaks and in the Fogg Museum of Art. — Vol. IV: The East. — Washington, 2001. — 
P. 108–109, № 40.5; Seibt W. McGeer E., Nesbitt J., Oikonomides N. Catalogue of 
Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art. Vol. IV: The East // 
BZ. — Band 96/2. — Berlin. 2003. — P. 750, № 40.5; Шандровская В. С. Несколько печа-
тей. — С. 227, pис. 25.

41 Ульяновский В. Новая булла. — С. 70.
42 Laurent V. Les sceaux byzantins du Médaillier Vatican. — Vatican, 1962. — P. 253–

254, № 300.
43 Laurent V. Le Corpus des sceaux de l’Empire Byzantin. — Tome V, 2: L΄église. — Paris, 

1965. — P. 264–265, № 1398; Bulgurlu V. Bizans Kurşun Mühürleri. — İstanbul, 2007. —
P. 189–190, № 224; Cheynet J.-C., Gökyıldırim T., Bulgurlu V. Les sceaux byzantins. —
P. 607–608, № 6.123.
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Константинопольской 44 и присутствует на печатях экдиков Св. Софии. 
Однако сходство ограничивается композиционной близостью изо-
бражения и относительно большими размерами моливдовулов 45, хотя 
причина расположения Богородицы справа с конца XII в. не может 
не вызывать вопросов и отчасти вновь возвращает нас к вероятности 
поздней датировки печатей Феофано.

Таким образом, изучение доступного нам материала показывает 
уникальность композиции Деисуса с Богоматерю и св. Николаем, пока 
что встреченных вместе только на трёх печатях Феофано Музалон в ви-
зантийской сфрагистике 46.

Предположение В. И. Ульяновского об использовании члена-
ми фамилии Музалонов образа св. Николая в качестве родовой са-
кральной символики 47 не может быть подкреплено примерами пред-
ставительной выборки печатей: образ этого святого встречен только 
на моливдовуле Николая Музалона (предположительно конца XII в.; 
см. приложение к статье, № 8а) 48, обычно — в качестве патронального 
святого. Как отмечено выше, помещение св. Николая на византийских 
моливдовулах было весьма распространено. Вообще, чрезвычайно 
сложно проследить сколько-нибудь чёткую тенденцию в использова-

44 Ульяновский В. Новая булла. — С. 68, 70.
45 Достаточно подробно печати экдиков C в. Софии и композиция на них 

рассмотрены в следующих работах: Cotsonis J. The Virgin and Justinian on Seals of the 
Ekklesiekdikoi of Hagia Sophia // Dumbarton Oaks Papers. — Vol. 56. — Washington, 
2002. — P. 41–55, fig. 1–20; Бутырский М. Печати Великой Церкви. Образ сакрально-
го пространства в иконографии византийских моливдовулов // Иеротопия. Созда-
ние сакральных пространств в Византии и Древней Руси. — М., 2006. — С. 465–474, 
pис. 1–10.

46 При этом изображение Богоматери и св. Николая на различных сторонах пе-
чатей, достаточно распространено в византийской сфрагистике: Степанова Е. Пе-
чати с изображениями Богоматери и св. Николая X–XII вв. // Византия в контек-
сте мировой истории. Материалы научной конференции, посвященной памяти 
А. В. Банк. — СПб., 2004. — С. 162–165.

47 Ульяновский В. Новая булла. — С. 73.
48 «Не работает» здесь и наименование мужчин рода. См.: Ульяновский В. Новая 

булла. — С. 76.
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нии того или иного образа святого на печатях представителей правя-
щей верхушки Византии 49.

В. И. Ульновским уже было справедливо отмечено, что род Му-
залонов выдвигается на уровень императорского дворца при Алек-
сее I Комнине (1081–1115), однако исследователь ошибается в сво-
ем утверждении, что никто в роду не имел такого высокого титула, 
как «архонтисса» 50. В XIII веке Музалоны занимали высшие придворные 
титулы в Никейской империи. Хотя нужно отметить, что Георгий 
Акрополит однозначно не считал братьев Музалонов, возвысившихся 
при Феодоре II Ласкаре (1254–1258), принадлежащими к высшей зна-
ти, по той причине, что род Музалонов не был древним и славным 51.

Отсюда представляются излишне смелыми рассуждения 
В. И. Ульяновского, предполагающего, что именно Алексей I Комнин 
начал выдвижение Музалонов 52. Но перед тем как подробнее остано-
виться на этом и следующем за ним предположениях, отметим, что мы 
уже имели возможность высказаться относительно экстравагантных 
построений И. Е. Марголиной 53, во многом предвосхитившей гипотезы 
В. И. Ульяновского. Исследовательница по сложившейся традиции 
считает Феофано Музалон супругой Олега Святославича и матерью 
Всеволода Ольговича (ум. в 1146 г.). Предполагаемое крестильное имя 
Всеволода — Кирилл, в честь св. Кирилла Александрийского, — якобы 
было дано благодаря Феофано и греческим священникам. Утвержда-
ется, что Музалоны являлись родственниками не только патриарха 
Николая IV, но и патриарха Николая III Грамматика (1084–1111). 
Так как почитание Кирилла Александрийского было, как утверждает 
И. Е. Марголина, распространено на Родосе, где предположительно 

49 Степаненко В. Образы святых на печатях представителей византийской 
элиты XI–XII вв.: закономерности и случайности // Символ в религии и филосо-
фии. — Севастополь, 2005. — С. 106–113.

50 Ульяновский В. Новая булла. — С. 58, 60, 73–74.
51 Жаворонков П. Представления Георгия Акрополита о знатности и струк-

туре Никейской империи // Византийский временник. — Т. 55 (80). — Ч. 2. — М., 
1998. — С. 94.

52 Ульяновский В. Новая булла. — С. 74.
53 Чхаидзе В. Тмутаракань. — С. 153–154.
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состоялся брак Феофано и Олега, а сам святой якобы покровительство-
вал роду Музалонов, значит, рассуждает исследовательница, именно 
Феофано привезла его на Русь. При этом делаются не подкрепленные 
источниками выводы, что своё имя Феофано получила в честь св. Фе-
офано — жены Льва VI, а так как день почитания св. Феофано — 16 
декабря, то это и именины Феофано Музалон. Исходя из этих предпо-
ложений, И. Е. Марголина сопоставляет фрагменты фрески над кти-
торской композицией в Кирилловской церкви на Дорогожичах в Ки-
еве, заложенной Всеволодом 54, с изображением на печати Феофано, 
по её определению, двух святых — Кирилла и Афанасия Александрий-
ских. Она выдвигает гипотезу, что Кирилловская церковь строилась 
Всеволодом в память о своём византийском родстве и он же «сохранил 
трепетную память о матери, которую потерял очень рано» 55.

Эти же построения без особых изменений повторены И. Е. Марго-
линой в соавторстве с В. И. Ульяновским и В. В. Корниенко 56. Впро-
чем, гипотетичность этих рассуждений, а также отсутствие на аверсе 
печатей Феофано Музалон, св. Кирилла и его парного святого — Афа-
насия, не позволяют воспринимать предположения И. Е. Марголиной 
всерьез.

В. И. Ульяновский в своей статье продолжает развитие этих 
идей 57. Исследователь считает, что покровитель рода Музалонов — св. 

54 Полное собрание русских летописей. — Т. ІІ: Ипатьевская летопись. — М., 
2001. — Стб. 612, 680.

55 Марголiна I. Печать Феофано Музалон у контекстi ктиторської композицiї 
Києво-Кирилiвської церкви // Сугдейский сборник. — Вып. II. — К. — Судак, 
2005. — С. 217–221, мал. 1–2.

56 Марголiна I., Ульяновський В. Київська обитель Святого Кирила. — К., 
2005. — С. 50–68; Марголина И., Корниенко В. Современные исследования монумен-
тальной живописи и граффити Кирилловской церкви в Киеве и её датировка // Суг-
дейский сборник. — Вып. V. — Киев — Судак, 2012. — С. 157–159, рис. 8–10; Мар-
голина И., Корниенко В. Датировка киевской Кирилловской церкви по данным её 
монументальной живописи и граффити // Византия в контексте мировой Культуры. 
Сборник научных трудов, посвященный памяти Алисы Васильевны Банк (1906–
1984) / Труды Государственного Эрмитажа. — Т. LXIX. — СПб., 2013. — С. 293–295, 
рис. 7–10.

57 Ульяновский В. Новая булла. — С. 72, 74–75, 81–86.
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Николай, а упомянутый после 1084 года (!) ритор Музалон — якобы 
отец Феофано — вместе с Николаем III Грамматиком (чье имя стало 
патрональным именем Музалонов) мог принимать участие в креще-
нии первенца Олега и Феофано — Всеволода, которое якобы произош-
ло 9 (22) июня в Константинополе. Всеволод получает имя Кирилл, 
но В. И. Ульяновский признаёт, что иконография печати Феофано 
Музалон, вопреки заключениям И. Е. Марголиной, не имеет отноше-
ния к фреске Кирилловской церкви. Однако таким образом теряется 
всякая связь, пусть и призрачная, между Феофано и наречением Все-
волода Кириллом. И таким образом не понятно, какие именно «ключи 
к решению вопроса» предлагает искать наш коллега.

Немаловажно, что крестильное имя Всеволода Ольговича в ис-
точниках прямо не упомянуто. Как косвенные свидетельства при-
нимаются особое отношение его сына Святослава к монастырю Св. 
Кирилла в Новгороде, в котором он был погребён со своею женой, 
а также печати с изображением св. Кирилла Александрийского, пред-
положительно атрибутируемые Всеволоду 58. Между тем, по мнению из-
дателя Любецкого синодика Р. В. Зотова, Всеволода в крещении звали 

58 См.: Лихачёв Н. Материалы. — С. 83–84, табл. XLVI.3; Янин В. Актовые печати 
Древней Руси X–XV вв. — Т. I. — С. 71, 105–106, 189, №№ 114–115; Янин В., Гайду-
ков П. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. — Т. III: Печати, зарегистрированные 
в 1970–1996 гг. — М., 1998. — С. 41, 126, № 114а; Янин В., Гайдуков П. Древнерусские 
вислые печати, зарегистрированные в 1997 г. // Новгород и Новгородская земля. 
История и археология. — Вып. 12. — Новгород, 1998. — С. 343, №№ 114–2, 114а-2; 
Янин В., Гайдуков П. Древнерусские вислые печати, зарегистрированные в 2004 г. 
// Новгород и Новгородская земля. История и археология. — Вып. 19. — Новгород, 
2005. — С. 98, №№ 114–3 (?), 114а-3, 114а-4; Янин В., Гайдуков П. Древнерусские 
вислые печати, зарегистрированные в 2005 г. // Новгород и Новгородская земля. Ис-
тория и археология. — Вып. 20. — Новгород, 2006. — С. 83, №№ 114а-5, 114а-6, 114б; 
Янин В., Гайдуков П. Древнерусские вислые печати, зарегистрированные в 2006 г. 
// Новгород и Новгородская земля. История и археология. — Вып. 21. — Новго-
род, 2007. — С. 149, №№ 114а-7, 114а-8, 115–2; Алфьоров О. Молiвдовули киïвських 
князiв другоï половини XI — кiнця XII ст. (за матерiалами сфрагiстичноï колекцiï 
О. Шереметьєва) // Сфрагiстичний щорiчник. — Вип. II. — К., 2012. — С. 39; Ти-
гунцев Ю. Княжеские печати XII в. с именами «КЮРIЛЪ» и «КУРИЛО» из Юго-
Западных районов Брянской области // Сфрагiстичний щорiчник. — Вип. II. — К., 
2012. — С. 75–81.
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Георгием 59. При этом можно отметить, что Всеволод Ольгович являлся 
основателем церкви Св. Георгия в Каневе 60.

Впрочем, даже если признать вероятным брак Олега Святославича 
и Феофано Музалон, остаётся не ясным, кому из четверых сыновей 
Олега приходилась матерью Феофано, а кому — дочь половецкого хана 
Осолука. Здесь же отметим, что мы в поисках «греческого следа» среди 
потомства Олега Святославича обращались и к данным антропологии. 
Первый вариант нашей работы о Феофано Музалон, представленный 
в редакцию «Византийского временника» в 2006 году, включал до-
статочно большой блок, посвященный результатам проведенного 
М. М. Герасимовым изучения черепа Буй-Тура Всеволода Святослави-
ча — внука Олега Святославича, погребённого в Чернигове в 1196 году 
и обнаруженного при раскопках, проводимых под руководством ака-
демика Б. А. Рыбакова в 1946–1947 гг. Впрочем, выводы, к которым 
мы пришли в результате изучения и этого источника, неутешительны 
для сторонников гипотезы о родстве Феофано и потомков Олега Свя-
тославича. Этот фрагмент рукописи статьи (вместе с пространным ана-
лизом генеалогических данных) не вошёл в окончательный вариант 
работы, однако мы планируем опубликовать его в будущем.

Подчеркнем еще раз, что основным и единственным источником, 
позволяющим предполагать Феофано Музалон женой Олега Святос-
лавича, является «Помянник черниговских князей», входящий в Лю-
бецкий синодик (текст, найденный в списках второй половины XVII–
XVIII в., восходит к первой четверти XV в.). Известно три редакции 
«Помянника»: 1) в составе Синодика Антониева Любечского мужско-
го монастыря 1693 года, сохранившегося в рукописи первой четверти 

59 Зотов Р. О Черниговских князьях по Любецкому синодику и о Чернигов-
ском княжестве в Татарское время // Летопись занятий Археографической комис-
сии 1882–1884 гг. — Вып. 9. — СПб., 1892. — С. 24, 35–36. Ср.: Литвина А., Успен-
ский Ф. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. Династическая история сквозь 
призму антропонимики. — М., 2006. — 504–505; Кузьмук О. Поменник Введен-
ської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної 
пам’ятки другої половини XVII ст. / Лаврський альманах. — Вип. 18. — Спецвип. 
7. — К., 2007. — С. 17.

60 Полное собрание русских летописей. — Т. ІІ. — Стб. 317.
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XVIII в. 61, был обнаружен частично, а затем в факсимиле опубликован 
Г. А. Милорадовичем 62, с комментариями и привлечением еще пяти 
синодиков (включая Киевский) — Филаретом Гумилевским 63 и ис-
следован Р. В. Зотовым 64; 2) в составе Киевского синодика (рукопись 
№ 387 собрания рукописей Н. П. Румянцева) 65; 3) в составе Синодика 
церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы Киево-Печерской 
лавры 66, рукопись второй половины XVII века 67.

В начале «Помянника» вслед за именами двух первых чернигов-
ских князей Мстислава Константина Владимировича (1024–1036) 
с княгиней его Анастасией и Святослава Николая Ярославича (1054–
1073) с княгиней его Киликией говорится: «Великого Князя Михаи-

61 Ситий І. Ким і коли було започатковано Любецький синодик, або останній 
твір Івана Щирського // Любецький з’їзд князів 1097 року в історичній долі Київ-
ської Русі. Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 900-літтю з’їзду кня-
зів Київської Русі у Любечі. — Чернігів, 1997. — С.191–197; Зайцев А. Помянник 
черниговских князей // Письменные памятники истории Древней Руси. Летопи-
си. Повести. Хождения. Поучения. Жития. Послания. Аннотированный каталог-
справочник. — СПб., 2003. — С. 107–109.

62 Милорадович Г. Любецкий синодик // Черниговские губернские ведомос-
ти. — Чернигов, 1860. — № 37; Милорадович Г. Любеч Черниговской губернии Го-
родницкого уезда. Родина преподобного Антония Печерского // Чтения в Обще-
стве истории и древностей российских при Московском ун-те. — Книга ІІ. — М., 
1871. — С. 1–156; Милорадович Г. Любецкий синодик // Черниговские губернские 
ведомости. — Чернигов, 1886. — № 69, 71. Милорадович Г. Синодик Любецкого Ан-
тониевского монастыря. Факсимильное издание. — Чернигов, 1902. См.: Квашнин-
Самарин Н. По поводу Любецкого синодика // Чтения в Обществе истории и древ-
ностей российских при Московском ун-те. — Книга IV. — М., 1873. — С. 213–226.

63 Филарет Гумилевский. Чернигов. Терем с епископией, усыпальница и Сино-
дик князей // Черниговские епархиальные известия. — Чернигов, 1863. — № 10. — 
С. 34–49; Филарет Гумилевский. Историко-статистическое описание Черниговской 
епархии. — Книга V. — Чернигов, 1874. — С. 35–47.

64 Зотов Р. О Черниговских князьях по Любецкому синодику.
65 Востоков А. Описание Русских и Словенских рукописей Румянцевского му-

зеума. — СПб., 1842. — С. 573–585.
66 Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, № 907.
67 Кузьмук О. Поменник Введенської церкви.
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ла Черниговского и княгиню его Феофанну» 68. Эта статья отсутствует 
в редакции «Помянника», опубликованной Филаретом (Гумилевским). 
Имя князя Михаила приводится им под № 5, без титула «Великий 
князь» 69 и без упоминания супруги 70. Далее Филарет, под № 12 приводит 
данные Киевского синодика, согласно которому Феофана являлась су-
пругой праправнука князя Олега — св. князя Михаила Всеволодовича, 
княжившего в Чернигове в 1224–1236 и 1243–1246 годах 71. В Киевском 
синодике сказано: «Род благоверных князей и княгинь черниговских: Кон-
стантин, Анастасия, Николай, Киликия, Михаил, Феофанна…» 72 В «По-
мяннике», изданном Р. В. Зотовым, Михаил Всеволодович упомина-
ется один, без супруги, и исследователь соотносит Феофанну с женой 
Михаила (Олега) Святославича 73. Аналогичного мнения придержива-
ются исследователи Любецкого синодика 74. Мы отмечали, что в связи 

68 Зотов Р. О Черниговских князьях по Любецкому синодику. — С. 24, 34; Кузь-
мук О. Поменник Введенської церкви. — С. 16.

69 Сложно указать, присутствовала ли титулатура «великий» для первых чер-
ниговских князей «Помянника» в его протографе или появилась при редактиро-
вании памятника. См.: Шеков А. Верховские княжества. Середина XIII — середина 
XVI в. — М., 2012. — С. 40.

70 Филарет Гумилевский. Чернигов. Терем с епископией. — С. 39; Филарет Гу-
милевский. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. — Кни-
га V. — С. 40; Милорадович Г. Любеч Черниговской губернии. — С. 31.

71 Филарет Гумилевский. Чернигов. Терем с епископией. — С. 40–41, сноска 
34; Филарет Гумилевский. Историко-статистическое описание Черниговской епар-
хии. — Книга V. — С. 41; Милорадович Г. Любеч Черниговской губернии. — С. 33.

72 Востоков А. Описание Русских и Словенских рукописей. — С. 579.
73 Зотов Р. О Черниговских князьях по Любецкому синодику. — С. 25, 34, 67, 

№ 17.
74 Кузьмин А. Источники XVI–XVII вв. о происхождении киевского и путивль-

ского кн. Владимира Ивановича // Восточная Европа в древности и средневековье. 
Проблемы источниковедения. XVII чтения памяти чл.-кор. АН СССР В. Т. Пашу-
то и IV чтения памяти А. А. Зимина: Тезисы докладов. — Часть ІІ. — М., 2005. — 
С. 220–223; Шеков А. О помяннике черниговских князей в составе Любецкого помян-
ника // Забелинские научные чтения — 2006. Исторический музей — энциклопедия 
отечественной истории и культуры / Труды Государственного исторического му-
зея. — Вып. 169. — М., 2007. — С. 281–300; Шеков А. О ранней части помянника чер-
ниговских князей в составе Любецкого синодика // Болховітіновський щорічник. 
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со сбоями в княжеской хронологии в синодике 75 упоминания Олега 
и его потомка Михаила могли меняться местами 76. Возможно, здесь 
имеет место ошибка Филарета Гумилевского, по какой-то причине 
посчитавшего Феофану супругой Михаила Всеволодовича, — напо-
мним, Филарету было известно несколько синодиков, которые, веро-
ятно, до нас не дошли. Таким образом, вопрос о том, кто из князей 
(Олег Михаил или Михаил Всеволодович) являлся мужем Феофаны, 
требует специального исследования, и это вовсе не значит, что вслед-
ствие особенностей составления Любецкого синодика можно говорить 
о «причине отрицания значимости» 77 данного источника. Здесь, как нам 
представляется, не играют никакой роли предположения о невозмож-
ности (?!) изготовления печатей, аналогичных моливдовулу Феофано 
Музалон, в первой половине XIII века или экзотическом на Руси имени 
Кирилл во второй половине XI века 78.

Таким образом, рассмотрев предложенные В. И. Ульяновским 
гипотезы, связанные с появлением нового моливдовула Феофано 
Музалон, приходится констатировать, что они, по большому счету, 
не новы и всё также искусственны. Мы солидарны с точкой зрения 
В. П. Степаненко, что в отсутствие новых данных, подкрепляющих 
гипотезу о браке Олега Святославича и Феофано, дальнейшие по-
строения на её основе остаются сугубо на уровне предположений 79. 
Если допустить, что Феофана Любецкого синодика — супруга Оле-
га (Михаила) Святославича, пока что нет никаких возможностей 
отождествить её с владелицей византийских моливдовулов — Фео-
фано Музалон. У нас нет никаких данных об особенном почитании 
св. Николая в семье Музалонов. Нам неизвестно, кем именно была 

2011. — К., 2012. — С. 84–96; Шеков А. Верховские княжества. — С. 39, 45; Беспалов Р. 
«Новое потомство» князя Михаила Черниговского по источникам XVI–XVII ве-
ков (к постановке проблемы) // Проблемы славяноведения. — Вып. 13. — Брянск, 
2011. — С. 63–97.

75 Ср.: Лихачёв Н. Материалы. — С. 84; Шеков А. Верховские княжества. —
С. 38–40.

76 Чхаидзе В. Феофано Музалон. — С. 167.
77 Ульяновский В. Новая булла. — С. 80.
78 Там же. — С. 80.
79 Степаненко В. Архонт и дука Тмутаракани. — С. 157.
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мать Всеволода Ольговича и его братьев. Византийское происхож-
дение печатей Феофано сомнений не вызывает, но вдвойне гипоте-
тично связывать их появление с возможным её браком с Олегом Свя-
тославичем в 80-е годы XI века. Печати следует датировать большим  
периодом времени.

Что же мы имеем в конечном итоге — после появления третьего 
моливдовула Феофано Музалон? Это окончательно установленные 
фигуры на аверсе — Богородица и св. Николай, а помимо этого, целый 
ряд старых-новых гипотез, которые, исходя из современного состо-
яния научных знаний о Феофано Музалон, нельзя ни подтвердить, 
ни опровергнуть.

Приложение

В историографии изучению рода Музалонов уже было уделено 
особенное внимание 80, однако сведения обо всех известных (более 30) 
представителях этого рода не обобщались. Также напомним: счита-
ется, что Музалоны (Μουζάλων) происходили из Адрамиттия (совр. 
Эдремит) 81, хотя, возможно, и из Эфеса 82.

1. Иоанн Бузалон, или Музалон. Упоминается Скилицей в каче-
стве стратига Калабрии в 921/922 г. 83. Известна печать X века патрикия 
Иоанна, стратига Сицилии 84 (рис. 1).

80 Polemis D. I. The Dokai. A Contribution to Byzntine Prosopography. — London, 
1967. — P. 148–149; Каждан А. Социальный состав господствующего класса Ви-
зантийской империи. — М., 1974. — C. 97, 178; Seibt W. Der spätbyzantinische goldene 
Siegelring des Andronikos Muzalodukas im British Museum // Byzantinislavica. — 
Vol. 56. — Praha, 1995. — P. 709–712; Чхаидзе В. Феофано Музалон. — С. 162–163.

81 Каждан А. Социальный состав. — С. 128, 203.
82 Seibt W. Der spätbyzantinische. — P. 709, № 3.
83 Ioannes Skylitzae. Synopsis Historiarum. Rec. by Io. Thrun. — Beroloni et Novi 

Eboraci, 1973. — 263, 50–5.
84 Из собрания Dumbarton Oaks, DO 55.01.4490: Nesbitt J., Oikonomides N. Catalogue 

of Byzantine Seals. — Vol. І. — P. 28, № 5.17; Wassiliou A-K., Seibt W. Die byzantinische 
Bleisiegel in Österreich. — Teil II: Zentral- und Provinzialverwaltung. — Wien, 2004. — 
P. 312.
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2. Лев Музалон (?) (XI в.). 
Известно две печати Льва, спа-
фарокандидата и императорско-
го нотария. Прочтение фамиль-
ного имени предположительно 85 
(рис. 2).

3. Евгений Музалон (вторая 
половина XI в.). Евгению при-
надлежит печать, на которой 
он отмечен в должности судьи. 

На лицевой стороне печати помещено поясное изображение Иоанна 
Продрома 86 (рис. 3).

4. Михаил Музалон (вторая половина XI — начало XII в.). Известны 
три печати различных штемпелей, с метрической легендой. На авер-
се — поясное изображение архангела Михаила 87.

85 Из собрания Dumbarton Oaks, DO 58.106.2787, не опубликована: Wassiliou 
A-K., Seibt W. Die byzantinische Bleisiegel in Österreich. — P. 68. Из коллекции Д. Те-
одоридиса, Inv. 168: Cheynet J.-C., Theodoridis D. Sceaux byzantins de la collection 
D. Theodoridis. Les sceaux patronymiques. — Paris, 2010. — P. 159–160, № 149.

86 Из мюнцкабинета музея Вены, MK 446: Wassiliou A-K., Seibt W. Die 
byzantinische Bleisiegel in Österreich. — P. 68, № 41.

87 Из собрания Dumbarton Oaks, DO 58.106.4597, DO 47.2.1210, DO 47.2.1375, 
не опубликованы: Laurent V. Les bulles. — № 732; Wassiliou A-K., Seibt W. Die 
byzantinische Bleisiegel in Österreich. — P. 68.

Рис. 2. Печати Льва Музалон. XІ в.

Рис. 1. Печать Иоанна Музалон. X в.
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5. N Музалон (после 1084 г.). Упомянут ритор Музалон, без  
имени 88.

6. N Музалон, монах. Этому Музалону направлено стихотворение 
архиепископа Болгарии, которого С. Меркати идентифицировал с Фе-
офилактом Охридским (вторая половина XI — начало XII в.) 89.

7. Николай IV Музалон, патриарх Константинополя (1147–1151), 
архиепископ Кипрский (до 1147), около 1110 г. — игумен монастыря 
Космидия 90. Известны пять патриарших моливдовулов Николая. 
На аверсе — традиционное в XI–XII вв. изображение 91: сидящая 
на престоле Богоматерь с младенцем-Христом на коленях 92 (рис. 4). 

88 Lemerle P. Cinq études sur le XIe siècle byzantin. — Paris, 1977. — P. 201–202, 
231–232, 243.

89 Mercati S. G. Poesie di Teofilatto di Bulgaria // Studi bizantini. — Vol. I. — Roma, 
1925. — P. 177.

90 Ioannis Kinnami. Epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum. 
Rec. A. Meineke. — Bonnae, 1836. — 83–84; Maas P., Dölger F. Zu dem Abdankungsgedicht 
des Nikolaos Muzalon // Byzantinische Zeitschrift. — Band 35. — Berlin, 1935 — P. 2–14.

91 Galavaris G. The Representation of the Virgin and Child on a «Thokos» on Seals 
of the Constantinopolitan Patriarchs // Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς 
Ἑταιρείας. — II. — Αφηνα, 1962. — P. 153–181.

92  1) Государственный Эрмитаж: Лихачёв Н. Историческое значение итало-
греческой иконописи. Изображения Богоматери в произведениях итало-греческих 
иконописцев и их влияние на композиции некоторых православных русских 
икон. — СПб., 1911. — С. 97, рис. 215; Шандровская В. Византийские печати в со-
брании Эрмитажа. — Л., 1975. — № 22; 2) Коллекция Лонгуа: Laurent V. Le Cor-
pus. — Tome V. — P. 18–19, № 21; 3) Из археологического музея Комотини, 1598: 

Рис. 3. Печать Евгения Музалон. Вторая половина XІ в.
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Вместе с тем ряд исследователей соотносит эти печати с Иоанном III 
Грамматиком (1084–1111) 93.

Zacos G. Byzantine Lead Seals. — P. 29–30, № 25; Ζήκος Ν. Βυζαντινά μολυβδόβουλλα 
του Μουσείου Κομοτηνής // Studies Byzantine Sigillography. — Vol. II. — Washington, 
1990. — P. 175–176, № 7; 4) Из собрания Dumbarton Oaks, DO 58.106.314: Nesbitt J., 
Morrison C. Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum 
of Art. — Vol. VI: Emperors, Patriarchs Of Constantinopole, Addenda. — Washington, 
2009. — P. 213, № 121.1; 5) Стамбульский музей, Ist. 784–1: Cheynet J.-C., Gökyıldırim T., 
Bulgurlu V. Les sceaux byzantins. — P. 530–531, № 6.3.

93 Так считают В. Лоран и Н. Зикос. Причем В. Лоран ошибочно соотносит 
публикуемый им моливдовул (Laurent V. Le Corpus. — Tome V. — P. 18–19), с опу-
бликованной Н. П. Лихачёвым печатью Иоанна VIII Ксифилина (1064–1075): 
Лихачёв Н. Историческое значение. — С. 34–35, № 15; Ebersolt J. Sceaux Byzantins du 
Musée de Constantinople // Revue Numismatique. — Vol. XVIII. — Paris, 1914. — P. 390, 
№ 462. Н. Зикос повторяет эту же ошибку: Ζήκος Ν. Βυζαντινά μολυβδόβουλλα. —
P. 176. Издатели каталогов Dumbarton Oaks и Fogg Museum of Art а также стам-
бульского музея, также соотносят свои моливдовулы с Николаем III Грамматиком: 
Nesbitt J., Morrison C. Catalogue of Byzantine Seals. — Vol. VІ. — P. 213; Cheynet J.-C., 
Gökyıldırim T., Bulgurlu V. Les sceaux byzantins. — P. 530–531. Такого же мнения 
придерживался Г. Галаварис, одновременно соотнося печать, опубликованную 
Н. П. Лихачёвым с Николаем IV Музалоном: Galavaris G. The Representation. —
P. 175–176, № 24, 29. Г. Закос (вероятно, и редактор каталога — Д. Несбитт) на-
против, отнёс моливдовул Н. П. Лихачёва — к Николаю III Грамматику, приведя 
ещё один, параллельный экземпляр: Zacos G. Byzantine Lead Seals. — P. 25–26, № 20, 
рl. 6.20a; SPINK. Auction 127. — P. 17, № 21. Так же считает И. Йорданов, публи-
куя моливдовул из Болгарии: Jordanov I. Corpus of Byzantine Seals From Bulgaria. —
Vol. III. — P. 530, № 1620.

Рис. 4. Печать патриарха Николая IV Музалон. Средина XІІ в.
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8. Николай Музалон (третья четверть XII в.), епископ Амиклы. Ве-
роятно, его риторическое произведение было направлено Николаю IV 
Музалону 94.

8а. Николай Музалон (конец XII в.). Известна частная печать 
Николая, на аверсе — поясное изображение св. Николая 95. Вероятно, 
то же лицо, что и епископ Амиклы.

9. Константин Музалон (XII в.), диакон и патриарший нотарий 96.
10. N Музалон (не позднее XII в.). Плохо сохранившаяся печать, 

на которой не сохранилось имя. Вероятная должность: σεβαστὸς καὶ 
σύμπονος. На аверсе — Богоматерь Агиосоритисса, повернутая влево, 
к погрудному образу Христа 97.

11. Иоанн Музалон (первая половина XIII в.), монах. Не позднее 
1227 г. занимал должность мистика. Отец Феодора (?), Георгия и Ан-
дроника (№№ 12–14), убитых в 1269 г. при мятеже Михаила Палео-
лога 98.

11а. Иоанн Музалон (первая половина XIII в.), диакон. Фигуриру-
ет в некоторых гомилиях патриарха Германа II (1223–1240). Вероятно, 
то же лицо, что и монах, и мистик Иоанн 99.

94 Browning R. The Patriarchal School at Constantinople in the Twelfth Century // By-
zan tion. — Tome XXXIII. — Paris, 1963. — P. 14; Seibt W. Der spätbyzantinische. — P. 710.

95 Из собрания Dumbarton Oaks, DO 58.106.5124, не опубликована: Wassiliou 
A-K., Seibt W. Die byzantinische Bleisiegel in Österreich. — P. 68.

96 Beneševič V. Catalogus codicum manuscriptorum Graecorum qui in monasterio 
sanctae Catharinae in monte Sina asservantur. — Vol. I. — Hildesheim, 1965. — P. 290, 
№ 482 (1117).

97 Частная парижская коллекция: Seibt W. Der spätbyzantinische. — P. 710, № 12.
98 Georges Pachimérès. Relations historiques. Édition, introduction et notes par 

A. Failler. Traduction française par V. Laurent. — Vol. I. — Paris, 1984. — P. 41.13–
14; Nicephoros Blemmydes. A partial Account. Introduction, translation and notes 
by J. A. Munitz (Specilegium sacrum Lovaniense. Études et documents. Fascicule 
48). — Leuven, 1988. — P. 18.12–15; Georgii Acropolitae opera. Edited by A. Heisenberg. 
Editio stereotipa editions anni MCMIII correctior cur P. Wrigt. — Vol. I–II. — Stutgardiae, 
1979. — P. 40; Жаворонков П. Комментарий к «Истории» // Георгий Акрополит. Ис-
тория. — СПб., 2005. — С. 228, № 553.

99 Λαγόμπάκης Σ. Ν. Γερμανὸς ο Β´, πατριάρχις Κωνσταντινοπόλεως — Νικαίας 
(1222–1240). Βίος, συγγράμματα καὶ διδασκαλία αὐτοῦ. — ̓ Εν Τρίπολει, 1914. — 
Σ. 273–287; Жаворонков П. Комментарий к «Истории». — С. 228.



290 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк V

12. Феодор (?) Музалон (уб. в 1259 г.), протоиеракарий, протоки-
ниг 100. Имя Феодор упоминает только Никифор Григора, возможно, 
ошибочно, путая сына протовестиария Григория Музалона — Феодора 
Воила (№ 15) — с братом Григория 101.

13. Георгий Музалон (уб. в 1259 г.), протосеваст, великий стратопе-
дарх, великий доместик, протовестиарий 102. Женат на Феодоре Раулине 
Палеологине Комнине Кантакузине (ум. 1300), племяннице Михаила 
VIII Палеолога 103.

14. Андроник Музалон (уб. в 1259 г.), великий доместик, был женат 
на дочери протоспафария Алексея Рауля 104, имя ее неизвестно.

15. Феодор Воил Музалон (ум. в 1294–1303 г.), сын Георгия (№ 13), 
стратиотик (1277), главный логофет (1277–1282?), великий логофет 
(1282–1294), пансеваст и протовестиарий 105.

100 Georges Pachimérès. Relations historiques. — Vol. I. — P. 41.13–14; Nicephori 
Gregorae Byzantina historia. Edited by J. Schopen. — Vol. I–II. — Bonnae, 1829–
1830. — P. 65.25, 66.1–2; Guilland R. Recherches sur les institutions byzantines. — Tome 
I–II. — Berlin — Amstrdam, 1967. — P. 600–602; Жаворонков П. Состав и эволюция 
высшей знати Никейской империи: элита // Византийские очерки. — М., 1991. — 
С. 88, № IV.2.б.

101 Жаворонков П. Комментарий к «Истории». — С. 283–284, № 944–945.
102 Georgii Acropolitae opera. — P. 116, 124.4–7, 126, 131; Theodori Scutariotae 

Additamenta // Georgii Acropolitae opera. — Vol. VII. — Stutgardiae, 1979. — P. 514.4; 
Georges Pachimérès. Relations historiques. — Vol. I. — P. 65.7–21, 41.8–10; Guilland R.
Le grand domesticat à Byzance // Échos d’Orient. — Tome XXXVII. — № 189–190. — Paris, 
1938. — P. 56; Guilland R. Recherches sur les institutions byzantines. — P. 409–410, 
№ 15; Жаворонков П. Состав и эволюция высшей знати. — С. 88, № IV.2; Жаворон-
ков П. Комментарий к «Истории». — С. 260, 264, 281, 284, № 772, 794, 926, 928, 946.

103 Georges Pachimérès. Relations historiques. — Vol. I. — P. 41.10–11, 62.5–14, 
155.2–6; Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — Fasc. I–XII. — Wien, 1976–
1995. — 10 943.

104 Georges Pachimérès. Relations historiques. — Vol. I. — P. 23–24, 41.8–
13, 109; 155.15–16; Georgii Acropolitae opera. — P. 124.7–8, 131, 166; Nicephori 
Gregorae Byzantina historia. — Vol. I. — P. 65.25, 66.2; Prosopographisches Lexicon 
der Palaiologenzeit. — 24 110; Guilland R. Le grand domesticat à Byzance. — P. 56; 
Guilland R. Recherches sur les institutions byzantines. — P. 410, № 16; Жаворонков П. Со-
став и эволюция высшей знати. — С. 88, № IV.2.a; Жаворонков П. Комментарий 
к «Истории». — С. 264, № 795.

105 Georges Pachimérès. Relations historiques. — Vol. I. — P. 495–497; Vol. II. — 12, 
15, 25f, 59, 90f, 103, 145, 153, 158, 164, 177, 180f, 192f; Nicephori Gregorae Byzantina 
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16. Лев Музалон, сын Георгия (№ 13), великий этериарх 1280–
1302 гг. (?), в 1302 г. — наместник Месофинии (Вифиния) 106.

17. Евдокия (?), дочь Феодора (№ 12), жена деспота Константина 
Палеолога, сына Андроника II (1282–1328) 107.

18. Мануил Музалон, эпарх Константинополя 1275 г., пансеваст, 
севаст 108, архонт τῶν ᾀντιμινσίων Константинополя 1277–1285?, диа-
кон 109.

19. Андроник Музалодука (конец XIII — начало XIV вв.). Золотой 
перстень Андроника, хранящийся в Британском музее, был опубли-
кован В. Зайбтом (рис. 5). Можно предположить, что владелец пер-
стня — внук Андроника Музалона (№ 14) и дочери Алексея Рауля, 
который состоял в браке с племянницей Иоанна III Дуки Ватаца (1221–
1254), соответственно их дети могли называться Дуками. Объединение 
двух фамилий — Музалонов и Дук, подобно фамилиям Комненодуки 
или Ангелодуки 110.

20. Стефан Музалон (ум. в сентябре 1303 г.), великий друнгарий 
τοῦ πλωΐμου (= τοῦ στόλου) 111.

21. Иоанн Дука Музалон (Музалодука) (начало XIV в.), великий 
друнгарий τοῦ στόλου 112.

historia. — Vol. I. — P. 170, 293; Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — 19 439; 
Nicol D. M. Constantine Akropolites. A Prosopographical Notes // Dumbarton Oaks 
Papers. — Vol. XIX. — Washington, 1965. — P. 249; Жаворонков П. Комментарий к «Ис-
тории». — С. 284, № 948.

106 Georges Pachimérès. Relations historiques. — Vol. I. — P. 496; Vol. II. — 15, 308, 
327, 332–334; Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — 19 443; Жаворон-
ков П. Комментарий к «Истории». — С. 284, № 948.

107 Nicephori Gregorae Byzantina historia. — Vol. VIII. — P. 3.
108 Georges Pachimérès. Relations historiques. — Vol. I. — P. 425; Prosopographisches 

Lexicon der Palaiologenzeit. — 19 445.
109 Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — 19 444.
110 Seibt W. Der spätbyzantinische. — P. 709–712, Fig. 1.
111 Georges Pachimérès. Relations historiques. — Vol. II. — P. 398; Prosopographisches 

Lexicon der Palaiologenzeit. — 19 447.
112 Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — 19 440; Polemis D. I. The 

Dokai. — P. 149. № 129.
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22. Феодор Музалон (XIV в.), вели-
кий друнгарий τοῦ βίγλης 113.

23. Георгий Музалон (ум. в 1315 г.), 
кир в Фессалонике 114.

24. Михаил Музалон (1316–1341), 
парик в Серрах 115. Вероятно, не име-
ет отношения к роду, хотя патроним 
тот же.

25. N Музалонисса (Μου ζα-
λώνισσα) (ум. в 1316 г. в Мамудерте 
(Вифиния)) 116. Упоминается патри-
архом Иоанном XIII Гликой (1316–
1320) 117.

26. Константин Музалон, слу-
жащий в Македонии 1321 г., севаст 
в Фессалонике 1324 г. 118. Упоминается 
патриархом Исайей (1322–1332) 119.

27. Каллист Музалон, в 1340–1341 г. монах на Афоне 120.
28. Феодор Музалон, до 1355 г. владел пронией в ̔ Ρωσαίου (Халки-

да), также был военным в Фессалонике 121.
29. Иоанн Музалон Торник (ум. в 1370 г.), кир в Константино-

поле 122.

113 Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — 19 437; Laurent V. La cor-
res pondance de Démétrius Cydonès // Echos d’Orient. — Tome XXX. — № 163. — Paris. 
1930. — P. 348–349.

114 Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — 92 686.
115 Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — 19 446.
116 Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — 19 448.
117 Das Register des Patrirchats von Konstantinopel. Herausegeben von H. Hunger 

und O. Kresten. — Teil. I. — Wien, 1981. — 30. 260.
118 Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — 19 442.
119 Das Register des Patrirchats von Konstantinopel. — 71. 420, 422–426.
120 Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — 19 441.
121 Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — 19 438.
122 Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — 29 127.

Рис. 5. Перстень  
Андроника Музалодуки.  

Конец XIII — начало XIV в.
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30. Варфоломей Музалон (ум. 1419/1422), в Фессалонике (?) 123.
31. Григорий Музалон, 1439 г. 124.
Также Музалоны упоминаются в 1270–1274 гг. и раньше, землев-

ладелец в Траклии (Халкида) 125; в XIV в. 126; умер в 1343 г. 127; в 1383–
1386 гг. умер в Фессалонике 128; до 1400 г. землевладелец в Константи-
нополе (?) 129.

123 Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — 19 435.
124 Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — 19 436.
125 Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — 19 434.
126 Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — 19 430.
127 Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — 19 431.
128 Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — 19 432. ̅
129 Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. — 19 433.
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алякСей Ша ланда 
(Мінск, Беларусь)

геральдыка князёў друцкіх у хV–XVIII ст.: 
ад геральдызаВаных знакаў да гербу «друцк»

Геральдыка княжацкіх родаў ВКЛ параўнальна нядаўна пры цяг-
нула ўвагу геральдыстаў. Дачакаліся сваіх даследаванняў гербы кня зёў 
Астрожскіх, Вішнявецкіх, Гальшанскіх, Масальскіх, Палубін скіх, Агін-
скіх і інш. 1 Але геральдычная спадчына князёў Друцкіх пакуль не стала 
тэмай спецыяльнага даследавання, магчыма, з-за таго, што іх уласны 
герб Друцк добра вядомы 2. Беларускі даследчык радаводаў князёў Друц-
кіх Вячаслаў Насевіч адносіў паўстанне герба Друцк на першую палову 
XV ст. (1434 г.) і лічыў яго вынікам бара цьбы праваслаўнай арыстакратыі 
ВКЛ за права «карыстацца гербамі і ін шымі прывілеямі» нароўні з ка-
талікамі, якія атрымалі яго ў Горадлі ў 1413 г. 3 Праўда, у пазнейшай 
сваёй працы ён выводзіў герб Друцк з княжацкіх напячаткавых знакаў 
прадстаўнікоў роду ў першай палове XV ст. і нават выказаў меркаванне, 

1  Однороженко О. Герб князів Буремльских і Курцевичів // Сіверянський літо-
піс. – Чернігів, 2008. – № 2. – С. 27–34; його ж. Герб князів Мосальських // Сіве-
рянський літопіс. – Чернігів, 2008. – № 4. – С. 6–12; його ж. Герб князів Полубен-
ських // Сіверянський літопіс. – Чернігів, 2009. – № 2–3. – С. 27–34; його ж. Кня-
зівська геральдика Волині середини XIV–XVIII ст. – Харків, 2008. – 180 с.; Шаланда 
А. Геральдыка князёў Агінскіх: генезіс, легенда, факты // Герольд Litherland. – Го-
радня–Менск, 2013. – № 19. – С. 20–29.

2  Насевіч В. Друцкія // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя. – Т. I. – 
Мінск, 2005. – С.600. Гербам Друцк карыстаеца сучасны горад Талочын, гл.: Ада-
мушко В., Елинская М. Гербы и флаги Беларуси. – Мінск, 2006. – С. 86–87.

3  Насевіч В. Род князёў Друцкіх у гісторыі Вялікага княства Літоўскага (ХIV–
XVI ст.) // Старонкі гісторыі Беларусі. – Мінск, 1992. – С. 95.
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што родавая эмблема Друцкіх «з’яўляецца вынікам эвалюцыі так зва-
нага трохзубца – старажытнага знака Рурыкавічаў» 4.

Падобныя контраверсіі вынікалі з вузкай крыніцавай базы, у пер-
шую чаргу – з-за таго, што сфрагістычны матэрыял князёў Друцкіх быў 
амаль невядомы. Першым, хто звярнуў увагу на пячаткі роду быў поль-
скі даследчык Мар’ян Гумоўскі. У сваёй класічнай працы «Pieczęcie 
książąt litewskich» ён апублікаваў увесь вядомы на першую трэць ХХ ст. 
сфрагістычны матэрыял князёў Друцкіх за канец ХIV – першую па-
лову XV ст. Былі гэта пячаткі або іх апісанні князёў Друцкіх – Льва  
1384 г., Івана Сямёнавіча Бабы 1431 г., Васіля Сямёнавіча Красна-
га 1431 г. і Івана Сямёнавіча Пуцяты 1431 г. 5 Доўгі час публікацыя 
Мар’яна Гумоўкага заставалася адзінай працай па сфрагістыцы князёў 
Друцкіх. Дзве гербавыя пячаткі – князёў Фёдара Друцкага Горска-
га 1600 г. і полацкага кашталяна Крыштафа Друцкага Сакалінскага  
1632 г. апублікаваў у 1933 г. іншы польскі гісторык, геральдыст і гене-
олаг Юзаф Пузына 6.

З беларускіх даследчыкаў пэўны ўклад у публікацыю пячатак 
князёў Друцкіх унёс Анатоль Цітоў. Ім быў надрукаваны сфрагістычны 
матэрыял за канец XVI – першую чвэрць XVII ст.: гербавыя пячаткі 
князёў Друцкіх Горскіх – Сямёна 1600 г. і Фёдара 1602 г., аршанска-
га падстаросты Івана Друцкага Любецкага 1625 г., а таксама асобна 
адзначым дзве пячаткі за першую палову ХVI ст. – князёў Багдана 
Фёдаравіча Адзінцэвіча (індыкт 1) і Васіля Юр’евіча Талачынскага 
(індыкт 9) 7.

Аднак найбольш зрабіў у напрамку публікацыі сфрагістычна-
геральдычных крыніц украінскі геральдыст Алег Аднарожанка. Ім апу-
блікавана 30 апісанняў і 28 малюнкаў да іх з адбіткаў пячатак князёў 

4  Насевіч В. Друцкае княства і князі Друцкія // Друцк старажытны: Да 1000-год-
дзя ўзнікнення горада. – Мінск, 2000. – С. 56–57.

5  Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich // Atheneum Wileńskie. – Rok VII. – 
Wilno, 1930. – Zeszyt 3–4. – S. 698–699, 704, 716, tabl. ІХ, nr 68–69, 71.

6  Puzyna J. Niektóre pieczęcie litewskie z XVI i XVII w. // Miesięcznik Heraldycz-
ny. – Rok XII. – Warszawa, 1933. – № 4. – S. 58; № 5. – S. 74, tabl. 5, nr 18, 20.

7  Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі: Нарысы сфрагістыкі. – Мінск, 
1993. – С. 57, 93, nr 1, 6, 219–221.
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Друцкіх розных генеалагічных галінаў (Адзінцэвічаў Багрыноўскіх, 
Горскіх, Любецкіх, Прыхабскіх, Сакалінскіх і Талачынскіх) за перыяд 
з 1384 па 1640 гг. 8 Фактычна яго праца з’яўляецца найбольш поўным на 
сёння каталогам па сфрагістыцы князёў Друцкіх канца ХІV – першай 
паловы XVII ст. Аднак, гербавыя пячаткі і геральдычныя матэрыялы 
за другую палову ХVII–XVIII cт. князёў Друцкіх засталіся па-за ўвагай 
даследчыкаў.

Нашае даследаванне абапіраецца як на апублікаваны сфрагістычны 
матэрыял, так і на выяўленыя ў фондах Гарадзенскага гісторыка-
археалагічнага музея, Нацыянальных гістарычных архіваў Беларусі ў 
Горадні і Менску, а таксама Нацыянальнага архіва ў Кракаве (Поль-
шча) адбіткі гербавых пячатак. Храналагічна яны ахопліваюць перыяд з 
1541 па 1672 г. і належаць прадстаўнікам розных галінаў Друцкіх князёў: 
Адзінцэвічам Багрыноўскім, Горскім і Сакалінскім (усяго 11). Акрамя 
гэтага выкарыстаны геральдычныя звесткі пра князёў Друцкіх, якія па-
ходзяць пераважна з гербоўнікаў, геральдычных зборнікаў і трактатаў, 
а таксама старадрукаў ХVII–ХVIII cт. 9 Каштоўнасць пісьмовых крыніц 
абумоўлена тым, што сфрагістычныя помнікі за ХVIII cт. пакуль не 
выяўлены.

Галоўнай мэтай нашай працы з’яўляецца даследаванне геральдыкі 
князёў Друцкіх праз высвятленне генезісу іх родавага гербу, які 
атрымаў назву Друцк, вывучэнне яго адметных формаў, выяўленне 
часу стабілізацыі галоўнай геральдычнай выявы і з’яўлення іншых 

8  Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–
ХVI ст. – Харків, 2009. – С. 72–77, 228–233, мал. 83–85, 87–89, 92–105, 108–115, 117.

9  Kojałowicz W. Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany Compendium. – 
Kraków, 1897. – 527 s.; Kojałowicz W. Herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego 
zwany Nomenclator. – Kraków, 1905. – 320 s.; Niesiecki K. Korona polska. – Tom II. –
Lwów, 1738. – 759 s.; Jabłonowski J. Heraldica to jest osada kleynotów rycerskich y 
wiadomość znaków herbownych dotąd w Polszcze nieobiaśniona. – Lwów, 1742; Chmie-
lowski B. Zbiór krótki herbów polskich oraz wsławionych cnotą i naukami Polaków. –
Warszawa, 1763. – 417 s.; Kuropatnicki E. Wiadomość o kleynocie szlacheckim oraz 
herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiey i Wielkim Xięstwie Litewskim. – Cz. I–
IV. – Warszawa, 1789; Małachowski P. Zbiór nazwisk szlachty z opisem herbów własnych 
Familiom zostaiących w Królestwie Polskim, Wielkim Xięstwie Litewskim. – Wyd. II. – 
Lublin, 1805. – 817 s.
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гербавых атрыбутаў (гелмаў, каронаў, кляйнотаў, намётаў і інш.), а так-
сама пошук і аналіз звязаных з ім легенд, якія знайшлі адлюстраванне ў 
гістарычнай і геральдычнай літаратуры ВКЛ і Рэчы Паспалітай.

На найранейшай не дайшоўшай да нас пячатцы швагра Вітаўта 
князя Льва Друцкага 10, прыкладзенай на леннай прысягі Кейстутаві-
ча Тэўтонскаму Ордэну ў 1384 г., калі верыць пазнейшаму апісанню 
з 1393 г., была выява вершніка з мячом 11. Мар’ян Гумоўскі палічыў 
яе за герб Пагоня, на падставе чаго выказаў думку аб прыналежнасці 
князёў Друцкіх да Гедымінавічаў 12. Аднак, у разглядаемы час яшчэ не 
існавала агульнадынастычнага герба Пагоня ў нашчадкаў Гедыміна, 
якія карысталіся пераважна або пешымі, або коннымі княжацкі-
мі пячаткамі, адная з якіх аформілася ў герб толькі пасля абрання ў 
1386 г. вялікага князя літоўскага Ягайлы польскім каралём 13. Няма 
сумненняў у тым, што князь Леў Друцкі карыстаўся коннай партрэтнай 
пячаткай, вырабленай на ўзор такой жа пячаткі Вітаўта, магчыма, 
нават непасрэдна ў Прусіі, пра што сведчыць яе лацінская легенда: 
SIGILLVM LEWE DVCIS DRVCK 14. Выкананая ў заходніх традыцыях 
княжацкай сфрагістыкі яна мела аддаленае дачыненне да геральдыкі, 
а таму выснова Мар’яна Гумоўскага пра герб Пагоня князёў Друцкіх у 
канцы XIV ст. выглядае цалкам памылковай. Не карысталіся Пагоняй 

10  Асоба князя Льва Друцкага доўгі час была не ідэнтыфікавана, гл.: Насевіч В. 
Род князёў Друцкіх у гісторыі Вялікага княства Літоўскага (ХIV–XVI ст.). – С.90–91; 
Варонін В. Друцкія князі ХІV стагоддзя // Беларускі гістарычны агляд. – Том ІХ. – 
Менск, 2002. – Сш. 1–2 (16–17). – С. 26–27. Канчаткова заблытаў праблему яго 
паходжання Ян Тэнгоўскі, гл.: Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. – 
Poznań–Wrocław, 1999. – S. 78. У апошні час найбольш абгрунтавана па праблеме 
выказаўся расійскі генеолаг Андрэй Кузьмін. На яго думку, Леў быў сынам князя Ва-
сіля Міхайлавіча Друцкага і быў звязаны з Вітаўтам па жонцы, якая паходзіла са сма-
ленскай галіны Расціславічаў, гл.: Кузьмин А. Опыт комментария к актам Полоцкой 
земли второй половины ХIII – начала XV в. // Древняя Русь. Вопросы медиевисти-
ки. – М., 2007. – № 2 (28). – С. 57–58.

11  Daniłowicz J. Skarbiec diplomatów. – T. I. – Wilno, 1860. – S. 247–248, nr 492.
12  Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 704.
13  Шаланда А. Сімвалы і гербы зямель Беларусі ў Х–ХVІІІ ст.: геральдычна-

сфрагістычныя нарысы. – 2-е выд. – Мінск, 2013. – С. 53.
14  Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 704.
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князі Друцкія і пазней, а таму геральдычны аргумент у доказах іх 
прыналежнасці да Гедымінавічаў трэба аднесці да недарэчнасцяў 15.

Захаваныя пячаткі князёў Друцкіх з ХV ст. дэманструюць зу-
сім іншую геральдычную карціну, а менавіта яны дазваляюць назі-
раць выразны працэс геральдызацыі іх асабістых клейнавых знакаў. 
Апошнія, нягледзячы на існаванне пераходных формаў, можна па-
дзяліць на тры галоўныя тыпы: стрэлавы, крыжовы і паўколавы. 
У аснове першых стрэлавых знакаў ляжалі стрэлы з рознымі дадатка-
мі. Свой прататып яны мелі ў знаку князя Сямёна Дзмітравіча Друц-
кага з яго пячаткі 1401 г.: страла вастрыём дагары, заціснутая паміж 
двух паўколаў канцамі ад сябе, стаіць на коле 16 (мал. 1). На пячатцы 
яго сына князя Івана Сямёнавіча Бабы 1431 г. страла была пакладзена 
на геральдычную тарчу, змяніла напрамак, бо была скіравана справа 
налева наўскос, згубіла кола, а замест двух паўколаў аказалася заціс-
нутай паміж чатырох 17 (мал. 2).У свой час Юзаф Пузына, замест таго, 

15  Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. – S. 78; Варонін В. Друцкія 
князі ХІV стагоддзя. – С. 26.

16  Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–
ХVI ст. – С. 73, № 91.

17  Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 698–699, tabl. IX, nr 68; Одно-
роженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–ХVI ст. –
С. 73, 229, № 92.

Мал. 2. Пячатка князя Івана 
Сямёнавіча Бабы Друцкага 1431 г.

(паводле Алега Аднарожанкі)

Мал. 1. Рэканструкцыя  
напячаткавага знаку князя Сямёна 

Дзмітравіча Друцкага 1401 г.
(паводле малюнка Яна Замойскага)
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каб параўнаць знакі бацькі і сына, шукаў аналогіі паміж пячаткамі 
князёў Івана Сямёнавіча Бабы і Івана Андрэевіча, сына Андрэя Аль-
гердавіча Полацкага. У выніку ён памылкова сцвярджаў, што: «... ёсць 
[яна] (выява на пячатцы Івана Бабы – А.Ш.) злучэннем матыву пер-
шай (пячаткі Івана Андрэевіча – А.Ш.) з матывам знаку на пячатцы 
Альгерда» 18. Падобнай інтэрпрэтацыяй польскі даследчык імкнуўся 
падмацаваць тэзіс аб паходжанні князёў Друцкіх з Гедымінавічаў, але ў 
святле новых даследаванняў літоўскага геральдыста Эдмундаса Рымшы 
над сфрагістыкай Альгерда 19, згаданая выснова не знаходзіць пацвер-
джання.

Мусім таксама выказацца ў справе 
ідэнтычнасці князя Івана Сямёнавіча 
Бабы з полацкім намеснікам у 1409 г. 
князем Іванам Сямёнавічам 20. Супраць 
гэтага сведчыць захаваны сфрагістычны 
матэрыял. У свой час кавалак пячат-
кі полацкага намесніка князя Івана 
Сямёнавіча апублікавала расійская да-
следчыца Ганна Харашкевіч 21 (мал. 3). 
Але нядаўна Алег Аднарожанка звязаў 
яе з пазнейшай пячаткай князя Іва-
на Сямёнавіча Друцкага з 1431 г. 22 На 
нашу думку, для гэтага няма ніякіх падстаў. Па-першае, таму, што 
пячатка апошняга была гербавай, у той час, як полацкі намеснік у 
1409 г. карыстаўся пячаткай з асабістым клейнавым знакам без слядоў 

18  Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieświzkiego. Nieświzscy i Zbarazscy 
w świetle badań sfragistyczno-heraldycznych // Miesięcznik Heraldyczny. – Rok IV. – 
Lwów, 1911. – № 5–6. – S. 80.

19  Rimša E. Pieczęcie Olgierda, wielkiego księcia litewskiego – dane historiograficzne 
a rzeczywistość // Heraldyka i okolice. – Warszawa, 2002. – S. 215.

20  Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. – Warszawa, 1895. –
S. 59; Насевіч В. Друцкае княства і князі Друцкія. – С. 52.

21  Хорошкевич А. Печати полоцких грамот ХIV–XV в. // Вспомогательные исто-
рические дисциплины. – Вып. IV. – Л., 1972. – С. 136, илл. 7.

22  Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–
ХVI ст. – С. 73, 229, № 92.

Мал. 3. Захаваны фрагмент 
пячаткі полацкага намесніка 

князя Івана Сямёнавіча  
1409 г.

(паводле Ганны Харашкевіч)
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геральдызацыі. Акрамя гэтага захаваны фрагмент знаку дэманструе 
адметны ад гербавай стрэлавай выявы князя Івана Бабы тып. Па-
другое, не супадаюць легенды пячатак: ... ВАNОВА СЕ[М]ЕN ... – 
у полацкага намесніка і: ПЕЧАТЬ КNЯЗЯ ЭВАNА СЕМЕNО – у кня-
зя Івана Бабы 23. Нягледзячы на існуючую магчымасць змены пячат-
кі адной і той жа асобай на працягу жыцця, на нашу думку, наяўны 
сфрагістычна-геральдычны матэрыял і храналагічны фактар дазваляе 
развесці ў бакі згаданых вышэй князёў. Ганна Харашкевіч была схіль-
ная лічыць полацкага намесніка ў 1409 г. унукам князя Андрэя Альгер-
давіча Полацкага, але магчымы і іншыя варыянты 24.

Сфрагістыка нашчадкаў князя Івана Сямёнавіча Бабы вядо-
ма па нядаўна адшуканым адбітку пячаткі яго ўнука – князя Фёдара 
Фёдаравіча Канаплі Друцкага Сакалінскага 25. Яна была прыкладзена 
да дакумента, датаванага Валерыем Паздняковым паміж 1478 і 1486 гг., 
і мела амаль ідэнтычны з гербавай выявай дзеда герб: на тарчы страла 
вастыём ўніз, заціснутая паміж чатырох паўколаў 26 (мал. 4). Несумнен-
ная спадчыннасць апісанай гербавай выявы на працягу як мінімум трох 
пакаленняў гэтай галіны князёў Друцкіх дазваляе гаварыць пра склад-
ванне на працягу ХV cт. аднаго з варыянтаў іх герба, у аснове якога была 
страла паміж чатырох паўколаў.

Да стрэлавага тыпу трэба аднесці таксама ўласны клейнавы 
знак заснавальніка галіны князёў Друцкіх Любецкіх – князя Васіля 
Грыгоравіча Друцкага 27, які захаваўся на яго пячатцы з таго ж сама-
га дакумента, датаваным паміж 1478 і 1486 гг.: у полі пячаткі страла 

23  Хорошкевич А. Полоцкие грамоты. ХІІІ – начало ХVІ в. – Т. I. – М., 1977. –
С. 117–118, № 40; Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські пе-
чатки ХІІІ–ХVI ст. – С. 73.

24  Хорошкевич А. Полоцкие грамоты. ХІІІ – начало ХVІ в. – Т. IІІ. – М., 
1980. – С. 201.

25  Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy. – S. 60–61; Насевіч В. Друцкае княства і 
князі Друцкія. – С. 55–56.

26  Пазднякоў В. Беларуская грамата ХV стагоддзя: дароўны ліст княгіні Марыі 
намесніку віцебскаму Івану Ільінічу на сяльцо каля ракі Друць // Герольд Lither- 
land. – Горадня–Менск, 2013. – № 19. – С. 121, мал. 5.

27  Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy. – S. 202; Насевіч В. Друцкае княства і кня-
зі Друцкія. – С. 56, 69.
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вастрыём дагары два разы перакрыжаваная, з левага канца верхняга 
перакрыжавання выходзяць у правы бок два паўколы 28 (мал. 5). Адсут-
насць слядоў геральдызацыі знаку не дазваляе гаварыць пра яго як пра 
герб. Разам з тым, па яго форме можна прасачыць напрамкі змяненняў 
асабістых клейнавых знакаў князёў Друцкіх: страла лёгка спалучалася 
з крыжамі, а колькасць паўколаў і іх канфігурацыя магла быць роз-
най. У выніку дасягалася галоўная мэта – знак меў істотныя адрознен-
ні, неабходныя для ідэнтыфікацыі канкрэтнага ўладальніка, але пры 
гэтым захоўваў агульныя рысы са знакамі крэўных.

Другі тып знакаў князёў Друцкіх – крыжовы – меў у аснове 
крыжы розных канфігурацый, як, напрыклад, на пячатцы князя Івана 
Сямёнавіча Пуцяты Друцкага 1431 г.: на тарчы крыж з верхнім кан-
цом, раздзертым на доўгія загнутыя і апушчаныя ўніз «вусы». Цікава, 
што Мар’ян Гумоўскі бачыў на тарчы «як бы літару М з крыжам на 
сярэдняй лясцы» 29. У сваю чаргу Алег Аднарожанка апісваў гербавую 
выяву князя Івана Пуцяты таксама як крыж 30 (мал. 6). Да крыжа ён 
адносіў і гербавую выяву на пячатцы князя Васіля Сямёнавіча Краснага 

28  Пазднякоў В. Беларуская грамата ХV стагоддзя. – С. 121–122, мал. 6.
29  Gumowski M. Pieczęcie książąt Litewskich. – S. 698, tabl. IX, nr 71.
30  Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–

ХVI ст. – С. 73–74, 229, nr 93.

Мал. 4–5. Пячаткі князёў Фёдара Фёдаравіча Канаплі Сакалінскага  
і Васіля Грыгоравіча Любецкага Друцкіх 1478/1486 гг.  

(паводле Валерыя Пазднякова)
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Друцкага 1431 г. 31 (мал. 7). Аднак, на нашу думку, уласную гербавую 
выяву апошняга можна вылучыць асобна і аднесці да трэцяга так звана-
га паўколавага тыпу знакаў, у аснове якіх ляжаць паўколы з загнутымі 
моцна канцамі у спалучэнні з крыжамі і дадатковымі паўколамі. 
Адзначым, што размяшчэнне ўласных клейнавых знакаў сынамі кня-
зя Сямёна Дзмітравіча Друцкага на геральдычных тарчах у 1431 г. і да-
лейшая перадача іх у спадчыну па прамой лініі (на прыкладзе гербавай 
пячаткі Фёдара Канаплі Сакалінскага) сведчыць, што князі Друцкія 
ў ВКЛ лёгка пераадольвалі гербавы «дэфіцыт» і не мелі ніякага «гер-
бавага комплексу» ў адносінах да літоўскага баярства, якое атрымала 
польскія шляхецкія гербы на падставе Гарадзельскага прывілея 1413 г.  
Яшчэ да вядомага прывілея 6 мая 1434 г. вялікага князя літоўскага 
Жыгімонта Кейстутавіча, якім рэгулявалася «геральдычнае пытанне» 
ў ВКЛ для русінаў 32, князі Друцкія карысталіся геральдызаванымі 
ўласнымі знакамі, якія наўрад ці можна назваць услед за Вячаславам 
Насевічам вынікам «змагання» 33. На нашу думку, у выпадку з князя-
мі Друцкімі для геральдыкі апошніх больш важнае значэнне мелі іх 

31  Там само. – С. 74, 229, nr 94.
32  Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах. ІХ–ХVIII ст. – Т. І. – Мінск, 

1936. – С. 216–217.
33  Насевіч В. Род князёў Друцкіх у гісторыі Вялікага княства Літоўскага (ХIV–

XVI ст.). – С. 95.

Мал. 6–8. Пячаткі князёў Івана Сямёнавіча Пуцяты  
і Васіля Сямёнавіча Краснага Друцкіх 1431 г.  

і Андрэя Канстанцінавіча Прыхабскага 1510 г. (паводле Алега Аднарожанкі)
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цесныя сувязі з кіруючымі ў Польшчы і ВКЛ дынастамі: Уладзіславам 
Ягайлай, Вітаўтам, Свідрыгайлай, Жыгімонтам Кейстутавічам і Ка-
зімерам Ягайлавічам. Сфрагістыка князёў Друцкіх канца XIV–XV ст. 
яскрава сведчыць, што працэс геральдызацыі іх клейнаў быў сінхронны 
падобнаму працэсу геральдызацыі напячаткавых конных і іншых выяў 
Гедымінавічаў 34. Тым больш, што ў прывілеі Жыгімонта Кейстутавіча 
1434 г. меўся на ўвазе парадак адопцыі да польскіх шляхецкіх гербаў: 
«Апрача гэтага, згаджаемся і дазваляем, каб князі і баяры рускія насі-
лі і карысталіся гербамі або адзнакамі шляхецтва («arma seu nobilitatis 
clenodia»), таксама як і літоўскія, аднак залічваюцца да названых адзнак 
праз літоўцаў, пасля атрымання згоды ад братоў па сваёй генеалогіі з 
каралеўства Польскага» 35. Для князёў Друцкіх, цесна звязаных з кіру-
ючай у ВКЛ дынастыяй, польскія шляхецкія гербы ў XV ст. наўрад ці 
мелі вялікае значэнне.

Прапанаваная класіфікацыя напячаткавых знакаў і гербавых 
выяў князёў Друцкіх падмацоўваецца іх сфрагістычна-геральдычным 
матэрыялам за першую палову ХVI cт. Вядома, што ад нашчадкаў князя 
Івана Бабы пайшлі князі Друцкія Сакалінскія і Прыхабскія 36. Як можна 
меркаваць, матыў са стралой захаваўся толькі ў апошніх. На пячатцы 
князя Андрэя Канстанцінавіча Прыхабскага з 1510 г. быў змешчаны 
наступны герб: на тарчы падвойная страла вастрыямі дагары, стаіць на 
падстаўцы, пад стралой васьміпраменная зорка 37 (мал. 8). Затое страла 
знікае ў гербавай выяве князёў Друцкіх Сакалінскіх. На пячатцы князя 
Міхайлы Васільевіча Друцкага Сакалінскага, якую ён прыклаў да да-
кументу ў 1541 г., герб быў такі: на тарчы крыж з доўгім канцом уніз, 
абапал яго чатыры паўколы, па два з кожнага боку, скіраваныя канца-
мі да сябе 38 (мал. 9). Звернем увагу на тое, што стылізацыя паўколаў 

34  Шаланда А. Сімвалы і гербы зямель Беларусі ў Х–ХVІІІ ст. – С. 57.
35  Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах. – Т. І. – С. 217.
36  Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy. – S. 396, 461. Насевіч В. Друцкае княства і 

князі Друцкія. – С. 58.
37  Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–

ХVI ст. – С. 76, 232, № 108.
38  Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі у Менску (НГАБМ), ф. 1324, 

воп. 1, спр. 13, арк. 9.
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дазваляе кваліфікаваць іх як паўмесяцы. У сувязі з гэтым з’яўленне ў 
першай палове ХVI ст. у геральдыцы князёў Друцкіх зорак і паўмесяцаў 
сведчыць пра іх імкненне да натуралізацыі сваіх абстрактных клейнаў 
і стварэнне камбінаваных гербавых выяў. У выніку ў гербах князёў 
Друцкіх з’яўляюцца і пазней замацоўваюцца так званыя астранамічныя 
элементы ў выглядзе чатырох паўмесяцаў.

1. Друцкі Сакалінскі Міхайла Васільевіч князь, сведка і пячатар 
на прадажным лісце архіепіскапа Сямёна Рагозы, уладыкі полацка-
га, віцебскага і мсціслаўскага на маёнтак Жэрына для князя Андрэя 
Андрэевіча Лукомскага і Меляшкоўскага ад 17 верасня 1541 г., пісаным 
у Полацку.

Герб: на тарчы крыж з доўгім канцом уніз, абапал яго чатыры 
паўколы (паўмесяцы), па два з кожнага боку, скіраваныя канцамі да 
сябе, над тарчай ініцыял: М(и)Х(айло).

Пячатка: № 4, простакутная накладная 
кустодзея, 14 × 16 мм, захаванасць добрая.

Друк: упершыню (мал. 9).
Магчыма, увядзенне доўгага крыжа за-

мест стралы на пячатцы 1541 г. тлумачыцца 
тым, што гэта былі дзве розныя галіны 
Сакалінскіх: адная ішла ад Фёдара Кана-
плі, другая ад яго роднага брата – князя 
Сямёна Фёдаравіча Друцкага Сакалін-
скага, а згаданы князь Міхайла Васільевіч 
прыходзіўся апошняму ўнукам 39. Крыж у 
гербавай выяве яўна адрозніваў яго герб 
ад падобнага герба князёў Сакалінскіх 
Канопляў з матывам стралы. Разам з тым, 
гэта быў другі варыянт гербу князёў Друц-

кіх, у аснове якога ляжаў доўгі крыж паміж чатырох паўколаў, якія лёгка 
ператвараліся ў паўмесяцы. Яго паўстанне можна аднесці да канца  
30 – пачатку 40-х г. ХVІ ст., бо ў такім выглядзе ён фіксуецца не толь-
кі на пячатцы князя Міхайлы Васільевіча Друцкага Сакалінскага. 
Амаль што ў той жа самы час ён з’яўляецца на пахавальным саркафагу 

39  Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy. – S. 461–462, 479–480.

Мал. 9. Пячатка князя  
Міхайлы Васільевіча 

Друцкага Сакалінскага 
1541 г.
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Альбрыхта Марцінавіча Гаштольда ў чацьвертай частцы складанага 
герба апошняга ў Віленскім катэдральным касцёле 1540 г. 40 Даследчыкі 
схільныя адносіць крыж паміж чатырох паўколаў да геральдыкі яго 
бабкі па маці – княжны Марыны Дзмітраўны Друцкай Зубравіцкай 41. 
Няма дадзеных, каб сцвярджаць, што такі герб існаваў ужо пры яе 
жыцці (згадваецца ў 1486–1496 г.) 42. Важна, аднак, што менавіта гэтая 
гербавая выява пачынае з гэтага часу атаясамляцца з князямі Друцкімі.  
У рэшце рэшт менавіта вядомасць другога варыянту герба сярод шляхты 
ВКЛ прадвызначыла яго дамінацыю ў родавай геральдыцы апошніх  
у пазнейшы час і паслужыла падставай для складвання гербу Друцк.

Тым больш, што ў геральдыцы князёў Друцкіх у першай палове 
XVI ст. не было ўсё так адназначна. Напрыклад, нашчадкі князя Івана 
Пуцяты – князі Друцкія Горскія і Талачынскія 43, працягвалі ўжываць 
на сваіх пячатках традыцыйны крыжовы матыў. На пячатцы князя 
Фёдара Дзмітравіча Друцкага Горскага 1538 г. добра відаць знак: крыж, 
ніжні канец якога раздзерты ў доўгія «вусы», загнутыя ўверх і ў бакі, 
з крыжамі на канцах, без слядоў якой-небудзь геральдызацыі 44 (мал. 
10). Фактычна гэта быў дэгеральдызаваны і зменены знак князя Івана 
Пуцяты з 1431 г., толькі перавернуты.

2. Друцкі Горскі Фёдар Дзмітравіч князь, сведка і пячатар на 
прадажным лісце цяцерынскага баярына Івана Цімафеевіча на двор 
у Ліхінічах для князя Васіля Андрэевіча Палубінскага ад 22 лістапада 
1538 г., пісаным у Друцку.

Выява: у полі пячаткі крыж, ніжні канец якога раздзерты ў доўгія 
«вусы», загнутыя ўверх і ў бакі, з крыжамі на канцах, надпіс у атоку 
пячаткі: ПЕЧА(ть) ФЕДОРА ДМНТРЕЕВНЧА.

40  Matušakaité M. Išėjusiems atminti. Laidosena ir kapų ženklinimas LDK. – Vilnius, 
2009. – P. 40, nr. 27, 29.

41  Варонін В. Друцкія князі ХІV стагоддзя. – С. 4–5.
42  Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy. – S. 58.
43  Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy. – S. 135, 536; Насевіч В. Друцкае княства і 

князі Друцкія. – С. 56.
44  Archiwum Narodowy w Krakowie, Archiwum Sanguszków, Teka III, Plik 75; Од-

нороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–ХVI ст. – 
С. 72, 228, nr. 87.
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Пячатка: № 2, паміжаркушная кусто-
дзея, Ø 25 мм, захаванасць добрая.

Друк: Однороженко О. Руські коро-
лівські, господарські та князівські печат-
ки ХІІІ–ХVI ст. – С. 72, 228, nr 87, з па-
мыл ковай легендай і выявай (мал. 10).

У сваю чаргу, князь Васіль Юр’евіч 
Талачынскі карыстаўся ў 1536 г. гербам 
з выявай крыжа, раздзертага ў крокву 45. 
Яго гербавая выява яўна брала вытокі з 
крыжовага тыпу гербавых знакаў князёў 
Друцкіх, у прыватнасці, таго ж князя Іва-
на Пуцяты.

Яшчэ больш складана адбываліся гербатворчыя працэсы ў князёў 
Адзінцэвічаў, якіх адносяць да аднаго з адгалінаванняў князёў Друц-
кіх 46. У свой час намі было высветлена, што яны не карысталіся 
гербам Адынец 47. Іх клейнавы знак можна аднесці да далейшых 
трансфармацыяў знакаў паўколавага тыпу, першаўзор якога быў на 
пячатцы князя Васіля Сямёнавіча Краснага Друцкага 1431 г. У пры-
ватнасці, ад гербавай выявы апошняга ўласны знак на пячатцы князя 
Багдана Фёдаравіча Адзінцэвіча 1512 г. адрознівалі толькі некаторыя 
дэталі: адсутнасць дадатковых чатырох паўколаў, крыж, верхні канец 
якога раздзерты ў крокву з Т-падобнымі канцамі 48. Разам з тым, зга-
даная пячатка яшчэ не мела слядоў геральдызацыі. Толькі на пячатцы 
князя Грыгорыя Іванавіча Адзінцэвіча з Багрыноўскай галіны 49 1527 г. 

45  Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 57, nr 6; Однороженко О. Руські 
королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–ХVI ст. – С. 77, 233, nr .117.

46  Кузьмин А. Опыт комментария к актам Полоцкой земли. – С. 65–66; Одно-
роженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–ХVI ст. –
С. 74. Першым такую думку выказаў ананімны складальнік генеалогіі князёў Агін-
скіх у XVIII ст., гл.: Niesiecki K. Korona polska. – T. II. – Lwów, 1738. – S. 87.

47  Шаланда А. Невядомыя гербы менскай шляхты ў ХVІ ст. // Мінск і мінчане: 
дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 940-годдзя горада). – Мінск, 2008. – С. 146–147.

48  Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С.57, nr 1; Однороженко О. Руські 
королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–ХVI ст. – С. 74, 229, nr. 95.

49  Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy. – S. 286.

мал. 10: пячатка князя  
Фёдара Дзмітравіча  

Друцкага Горскага 1538 г.



алякСей Шаланда · Геральдыка князёў Друцкіх у ХV–XVIII ст. ... 307

яго гербавы знак – паўкола з моцна загнутымі ўнутр канцамі, з яко-
га выходзіць літара М – быў пакладзены на геральдычную тарчу (мал. 
11) 50.

3. Багрыноўскі Адзінцэвіч Грыгоры Іванавіч князь, сведка і пяча-
тар на прадажным лісце Андрэя Войцахавіча Насілоўскага на трэцюю 
частку маёнтка Дварэц і пэўных зямель для оўруцкага баярына Далмата 
Ерамеевіча ад 23 сакавіка 1527 г., пісаным у Крайску.

Герб: на тарчы паўкола з моцна загнутымі ўнутр канцамі, з якога 
выходзіць літара М, над тарчай ініцыял: ГРИГО(рей).

Пячатка: № 2, выразаная ў аркушы кустодзея, 14 × 20 мм, захава-
насць добрая.

Друк: Шаланда А. Невядомыя гербы менскай шляхты ў ХVІ ст. – 
С. 146 (апісанне); Однороженко О. Руські королівські, господарські та 
князівські печатки ХІІІ–ХVI ст. – С. 72, 228, nr 83 (1538 г.) (мал. 11).

Але пазней гербавы знак князя Грыгорыя Іванавіча Адзінцэвіча 
Багрыноўскага быў зменены: знікла левая часткі літары М. Пячатка з 
такім гербам была прыкладзена да яго прадажнага лісту ад 1 сакавіка 
1556 г., пры гэтым выстаўца спецыяльна агаварыў: «под моею печатю» 51 

50  Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі у Горадні (НГАБГ), ф. 1160, воп. 1, 
спр. 49, арк. 1 (1527 г.), 13 (1532 г.); Шаланда А. Невядомыя гербы менскай шляхты 
ў ХVІ ст. – С.146; Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські пе-
чатки ХІІІ–ХVI ст. – С. 72, 228, nr 83.

51  НГАБГ, ф. 1160, воп. 1, спр. 49, арк. 47–47 адв.

Мал. 11–12. Пячаткі князя Грыгорыя Іванавіча  
Адзінцэвіча Багрыноўскага 1527 і 1556 гг.
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(мал. 12). Магчыма, змена гербавага знаку была выклікана смерцю род-
нага брата – князя Васіля Іванавіча Адзінцэвіча Багрыноўскага, згада-
нага ў лісце «нябожчыкам» 52.

4. Багрыноўскі Адзінцэвіч Грыгоры Іванавіч князь, выстаўца пра-
дажнага ліста на баярскую зямлю для Васіля Сцяцкевіча Рагозы ад 1 
сакавіка 1556 г., пісаным у Нястанавічах.

Герб: на тарчы паўкола з моцна загнутымі ўнутр канцамі, з якога 
палова літары М, над тарчай ініцыял: ГРИГО(рей).

Пячатка: № 1, выразаная ў аркушы кустодзея, 11 × 16 мм, захава-
насць добрая.

Друк: упершыню (мал. 12).
Аднак, сапраўдны пераварот у геральдыцы князёў Адзінцэвічаў 

здзейсніў сын князя Багдана Фёдаравіча – князь Сямён Багдана-
віч Адзінцэвіч, гарадзенскі гараднічы ў 1530–1541 г. 53. Ён меў дзве 
гербавыя пячаткі, якімі карыстаўся ў 1534–1541 г. На першай з іх 1534 
г. быў наступны герб: на тарчы мур з цэглы з чатырма зубцамі, на муры 
чатыры каштоўныя камені ў аправах, з-за муру выходзіць леў 54 (мал. 13). 
Аналагічны герб знаходзім у польскай шляхецкай геральдыцы (розніца 
толькі ў колькасці камянёў і зубцоў на муры – тры замест чатырох) – 
гэта Зарэмба 55. У ВКЛ ён з’явіўся пасля 1413 г., калі ў Горадлі да яго быў 
прыняты жамойцкі баярын Гінет Канцэвіч 56. Праўда, больш Зарэмба 
вядома як герб роду Давойнаў 57. Але якія падставы для карыстання ім 
меў князь Сямён Багданавіч Адзінцэвіч? Няма ніякіх дакументальных 

52  Там сама, арк. 47.
53  Urzędnicy Wielkiego księstwa Litewskiego. Województwo Trockie XIV–XVIII 

wiek. Spisy / Pod red. A.Rachuby. – T. II. – Warszawa, 2009. – S. 252.
54  Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–

ХVI ст. – С. 74, 230, № 96.
55  Górzyński S., Kochanowski J. Herby szlachty polskiej. – Warszawa, 1992. – S. 163.
56  Semkowicz W. O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską 

w Horodle roku 1413. // Lituano-Slavica Posnaniensia. – Studia Historica. – T. III. – 
Poznań, 1989. – S. 102.

57  Semkowicz W. O litewskich rodach bojarskich. – S. 103–105; Mienicki R. Stanisław 
Dowojno wojewoda Połocki // Ateneum Wileńslie. – Rok XII. – Wilno, 1937. – S. 409–
410.
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сведчанняў аб яго гербавай адопцыі кім-небудзь з роду Давойнаў, хаця 
такія прыклады з іх гербам ў сярэдзіне ХVI ст. вядомы 58. Малавера-
годна, каб на выбар герба князем Сямёнам Багданавічам Адзінцэвічам 
паўплываў шлюб Сафіі ці Сафроніі Янаўны Давойны з князем Багда-
нам Раманавічам Друцкім Любецкім 59. Але на другой пячатцы князя 
Сямёна Багданавіча Адзінцэвіча 1538 г. герб быў падкарэктаваны: на 
тарчы мур з цэглы, з-за якога выходзіць улева леў 60 (мал. 14).

Згаданыя змены рабілі з яго Зарэмбы мясцовы варыянт шляхец-
кага герба Леў з муру, якім ў ВКЛ карысталіся тыя ж Давойны 61. Не 
выключана, што найбольшае значэнне ў выбары герба мела «нямец-
кае» паходжанне Зарэмбы, якое прыпісваў ёй яшчэ Ян Длугаш: «Genus 
Almanicum» 62. Па меньшай меры складзены ў 1520 г. радавод князёў 
Адзінцэвічаў выводзіў іх «з Немец» 63, а таму падобны збег геаграфічных 

58  Mienicki R. Stanisław Dowojno wojewoda Połocki. – S. 410–411.
59  Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy. – S. 208; Mienicki R. Stanisław Dowojno 

wojewoda Połocki. – S. 420.
60  Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–

ХVI ст. – С. 74, 230, № 97.
61  Mienicki R. Stanisław Dowojno wojewoda Połocki. – S. 410.
62  Friedberg M. Klejnoty Długoszowe // Rocznik Polskiego Towarzystwa 

Heraldycznego. – T. X. – Kraków, 1931. – S. 70.
63  Полное собрание русских летописей. – Том XXXV: Летописи белорусско-

литовские. – М., 1980. – Прил. ІІІ. – С. 283.

Мал. 13–14. Пячаткі князя Сямёна Багданавіча Адзінцэвіча 1534 і 1538 гг. 
(паводле Алега Аднарожанкі)
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дадзеных мог быць падставай для змены гербу. У любым выпадку адмова 
ад родавай сімволікі і пераход да польскага шляхецкага герба наўпрост 
сведчыў пра важныя змяненні ў палітычнай і культурнай арыентацыі 
князя Сямёна Багданавіча Адзінцэвіча. Не выключана, што яго аса-
бістая «геральдычная рэвалюцыя» была выклікана агульным працэсам 
пэўнай дэградацыі княжацкага саслоўя ў ВКЛ, які выліўся ў свядомую 
адмову князёў ад прэрагатыў свайго паходжання і зраўнанне іх статусу 
з рэштай мясцовай шляхты.

Як вынікае з прыведзеных сфрагістычна-геральдычных матэрыялаў 
ХV – першай паловы XVI ст. у адзначаны перыяд у геральдыцы князёў 
Друцкіх назіраецца такая з’ява, як шматгербавасць. Але ў другой пало-
ве ХVI ст. сітуацыя рэзка змяняецца. Сфрагістыка ўсіх галінаў князёў 
Друцкіх (Сакалінскіх, Горскіх, Любецкіх і інш.) пачынае прэзентаваць 
агульны другі варыянт іх герба з крыжам і чатырма паўколамі ці 
паўмесяцамі 64. Далейшы працэс натуралізацыі клейнавай гербавай 
выявы прывёў да таго, што ўжо ў канцы XVI – пачатку XVII ст. крыж 
ператвараецца ў меч у атачэнні чатырох паўмесяцаў. У выніку толькі ад 
гэтага часу можна гаварыць аб з’яўленні ў геральдыцы князёў Друцкіх 
трэцяга варыянта іх гербу, у аснове якога ляжаў меч паміж чатырох 
паўмесяцаў (мал. 15). У сувязі з гэтым, можна ўпэўнена сцвярджаць, 
што агульнародавы герб князёў Друцкіх узнік толькі ў другой пало-
ве ХVІ – пачатку XVIІ ст. у выніку геральдызацыі і натуралізацыі іх 
ранейшых клейнавых знакаў з выявамі стралы ці крыжа ў атачэнні 
чатырох паўколаў. Гэта яўна супярэчыць выснове Вячаслава Насевіча 
пра генезіс герба Друцк ад нейкага «класічнага» прататыпа 65. Такога 
па-просту не існавала.

5. Друцкі Горскі Фёдар Грыгоравіч князь, сведка і пячатар ліста 
Мікалая Ярашавіча Ваўчка ад 28 лістапада 1599 г., пісанага ў Крайску.

Герб: тарча падзелена на чатыры часткі, у 1-ай – завостраны крыж 
(меч?) вастрыём уніз, па баках ляза якога папарна чатыры паўмесяцы 
рагамі да сябе (родавы), у 2-ой – выява льва, які ідзе (маці), у 3-яй 

64  Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–
ХVI ст. – С. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 229, 230, 231, 232, 233, nr 88, 89, 98, 99, 100–102, 105, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115.

65  Насевіч В. Друцкае княства і князі Друцкія. – С. 57.
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і 4-ай выявы зацертыя, але вядомыя па 
публікацыях: Карыбут і Касцеша адпа-
ведна.

Пячатка: № 2, выразаная ў аркушы 
кустодзея, 18 × 19 мм, захаванасць кеп-
ская 66.

Друк: Puzyna J. Niektóre pieczęcie 
li tew skie z XVI i XVII w. – № 4. – S. 58;  
№ 5. – S. 74, tabl. 5, nr 18 (1600 г.); Цітоў 
А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 93, 
nr 221 (1602 г.); Однороженко О. Руські 
королівські, господарські та князівські 
печатки ХІІІ–ХVI ст. – С. 73, 229, nr 89 
(1600 г.) (мал. 15).

На сярэдзіну – другую палову ХVI cт. прыходзіцца афармленне 
агульнай радаводнай легенды князёў Друцкіх, якая знайшла сваё ад-
люстраванне ў беларуска-літоўскіх летапісах 67. Найбольш інфармацыі, 
хаця і даволі разрозненай, падае «Хроніка Быхаўца», канчатковая 
рэдакцыя якой датуецца 1551–1565 г. 68. Галоўных генеалагічных ідэяў 
у апавяданні пра князёў Друцкіх было некалькі: яны паходзяць ад вялі-
кіх князёў кіеўскіх, маюць права на вялікакняжацкі тытул, з’яўляюцца 
русінамі («князі рускія», «з роду рускага») і пароднены з кіруючай у 
Польшчы і ВКЛ дынастыяй Гедымінавічаў 69. Праўда, далейшага раз-
віцця яны не атрымалі, калі не лічыць спробаў Мацея Стрыйкоўскага ў 
сваёй «Хроніцы» (Каралевец, 1582 г.) звязаць з Друцкімі князёў Астрож-
скіх, а князя Андрэя Іванавіча Гальшанскага, цесця польскага кара-

66  НГАБГ, ф. 1160, воп. 1, спр. 60, арк. 56.
67  Штыхаў Г. Друцк у сістэме гарадоў і княстваў Полацкай зямлі // Друцк 

старажытны: Да 1000-годдзя ўзнікнення горада. – Мінск, 2000. – С. 47; Варонін В. 
Друцкія князі ХІV стагоддзя. – С. 3–5.

68  Семянчук А. Беларуска-літоўскія летапісы і польскія хронікі. – Гродна, 
2000. – С. 53; Шаланда А. Казімер Ягайлавіч і гербавая легенда роду Валовічаў // 
Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына. Мат-лы міжнароднай навукова-практычнай 
канферэнцыі. – Мінск, 2007. – С. 257.

69  Беларускія летапісы і хронікі. – Мінск, 1997. – С. 75, 79–80, 115.

Мал. 15. Складаны герб 
князя Фёдара Грыгоравіча 
Друцкага Горскага 1599 г.
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ля Уладзіслава Ягайлы, перарабіць на князя Друцкага 70. Характэрна, 
што зусім адсутнічалі якія-небудзь згадкі пра геральдыку князёў 
Друцкіх, хаця «Хроніка Быхаўца» надзвычай насычана геральдычнай 
інфармацыяй 71.

На нашу думку, адсутнасць адпаведных звестак тлумачыцца тым, 
што ніхто з князёў Друцкіх не паспрабаваў развіць далей апрабіраваныя 
ў беларуска-літоўскіх летапісах генеалагічныя ідэі і стварыць 
адмысловую гербавую легенду. Не спрыялі гэтаму таксама іх шмат-
гербавасць і моцная разгалінаванасць. У выніку стварэнне агульнай 
радаводнай і гербавай легенды было немагчымым, пра што сведчыць 
згаданы вышэй асобны «нямецкі» радавод князёў Адзінцэвічаў. Сла-
ва Друцка і яго ўладальнікаў засталася ў мінулым, што найлепей 
характарызуюць словы Аляксандра Гвагніна (Кракаў, 1579, 1611 гг.): 
«Друцк – драўляны замак на высокай гары. Некалі ён быў княствам, 
але цяпер шмат хто з рускай шляхты мае званне гэтага княства» 72. Ві-
давочна, што пад «рускай шляхтай» меліся на ўвазе шматлікія князі 
Друцкія, якія нічым, акрамя герба і гучнага тытулу, ужо не вылучаліся 
сярод шляхецкага стану ВКЛ. Праўда, княжацкі тытул Друцкіх не 
выклікаў ніякіх сумненняў і яны захавалі за сабой афіцыйнае права на 
адпаведную тытулатуру пасля Люблінскай уніі 1569 г. у Рэчы Паспалі-
тай. Цікава, што прысягу Кароне ад адарваных ад ВКЛ Драгічынскага 
павета склалі княжна Ганна Любецкая з Рогава, а ад Луцкага – за сябе 
і за нялетняга сына Грыгорыя – удава князя Івана Любецкага Алена 
з Любчы 73. Такая жаночая рэпрэзентацыя Любецкіх з Падляшша і 
Валыні, а таксама непрыкметнасць іншых прадстаўнікоў Друцкіх на 
адной з важнейшых падзеяў у гісторыі ВКЛ другой паловы XVI ст. можа 

70  Варонін В. Друцкія князі ХІV стагоддзя. – С. 5–6.
71  Семянчук А. Беларуска-літоўскія летапісы і польскія хронікі. – С. 127; Шалан-

да А. Сімвалы і гербы зямель Беларусі ў Х–ХVІІІ ст. – С. 88.
72  Sarmatiae Europeae descriptio, quae Regnum Poloniae, Lithuaniam, Samogitiam, 

Rusiam, Masoviam, Prussiam, Pomeraniam, Livoniam et Moschoviae, Tatariaeque 
partem complectitur Alexandri Gwagnini Veronensis Equitis Aurati, reditumque praefecti, 
diligentia conscriptae. – Cracoviae, 1579. – Fol. 58v; Гваньïні О. Хроніка Европейськоï 
Сарматіï / Упоряд. та пер. Ю. Мицика. – К., 2007. – С. 389.

73  Akta unji Polski z Litwą / Wyd. S. Kutrzeba i W. Semkowicz. – Kraków, 1932. –
S. 266, 323.
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сведчыць пра палітычны заняпад некалі славутага княжацкага рода. 
Праўда, віцебскі падкаморы князь Павел Юр’евіч Друцкі Сакалінскі, 
паводле пастановы Люблінскага сойму 1569 г., быў прызначаны ад По-
лацкай зямлі ў склад камісіі па дапрацоўцы ІІ Статута ВКЛ 1566 г. 74 Але 
часцей князі Друцкія дзейнічаюць або ў войску ВКЛ, або на лакальным 
ваяводскім узроўні 75.

Ня дзіва, што герб князёў Друцкіх з выявай крыжа ці мяча і 
паўмесяцаў быў невядомы ў Рэчы Паспалітай, канкрэтна – у Польшчы. 
Нічога пра яго не пісаў аўтар першых прац па геральдыцы шляхты ВКЛ 
у аб’яднанай дзяржаве польскі геральдыст Барташ Папроцкі (Кракаў, 
1578, 1584 гг.) 76. Тым больш іх герб не ведалі на еўрапейскіх дварах. 
У прыватнасці, калі спатрэбілася змясціць на пахавальным саркафагу 
шведскай каралевы Кацярыны Ягайлаўны († у 1583 г.) герб яе прабабкі 
па бацьку княжны Аляксандры Дзмітраўны Друцкай († у 1426 г.), то ў 
якасці гербавай выявы быў абраны леў 77. Не было гэта выпадковасцю, 
бо леў, як геральдычны сымбаль Русі і рускіх князёў, у тым ліку і 
полацка-смаленскіх, адгалінаваннем якіх былі князі Друцкія, добра 
ведалі на Захадзе 78. Аднак, выкарыстанне дынастычна-дзяржаўнага 
герба замест родавага сведчыць аб няведанні аб існаванні апошняга. З 
другога боку, адсутнасць звестак пра герб Друцк у Польшчы і ў Еўропе 
ўскосна сведчыць пра яго афармленне ў пазнейшыя часы – у канцы 
XVI – пачатку XVII cт.

74  Volumina Legum. – T. II. – Petersburg, 1859. – S. 101.
75  Насевіч В. Друцкае княства і князі Друцкія. – С. 70–71; Радаман А., Галубо-

віч В., Вілімас Д. Земскія ўраднікі Полацкага ваяводства (другая палова ХVI – першая 
палова XVII ст.) // Commentarii Polocenses historici. – Т. І. – Наваполацк–Менск, 
2004. – C. 73, 79. Радаман А., Галубовіч В., Вілімас Д. Земскія ўраднікі Віцебскага ва-
яводства ў другой палове ХVI – першай палове XVII ст. // Commentarii Polocenses 
historici. – Т. ІІ. – Наваполацк–Менск, 2005. – C. 51, 54–61.

76  Paprocki B. Gniazdo cnoty zkąd herby rycerstwa sławnego Krolewstwa Polskiego, 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego y inszych Państw 
do tego Krolestwa należących Książąt y Panow początek swoy maią. – Kraków, 1578. – 
S. 1136–1199; Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – Kraków, 1584. – S. 589–682.

77  Heymowski A. Herbowa «szesnastka» królowej na jej grobowcu w katedrze w Uppsali 
// Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. – Warszawa, 1993. – Kwiecień. – 
Nr 9. – S. 10.

78  Шаланда А. Сімвалы і гербы зямель Беларусі ў Х–ХVІІІ ст. – С. 49–50.
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Сфрагістычны матэрыял за другую палову XVI – першую пало-
ву XVII cт. дазваляе сцвярджаць, што герб з выявай мяча і чатырох 
паўмесяцаў не адразу набыў у князёў Друцкіх агульнародавы харак-
тар. Пра гэта сведчыць даволі вольнае абыходжанне з гербавай выявай 
на сваіх пячатках некаторымі прадстаўнікамі роду: крыж або меч, 
паўколы або паўмесяцы, або ў яе ўносіліся змены і дадаткі. Так, у 
гербе князя Багдана Андрэевіча Друцкага Сакалінскага 1571 г. крыж 
выходзіў з паўмесяца, скіраванага рагамі ўніз 79, што вельмі нагадвала 
гербавы знак князя Васіля Краснага з 1431 г. Магла мяняцца колькасць 
паўмесяцаў (з чатырох да двух) і іх размяшчэнне, як у гербах князёў 
Паўла Грыгоравіча Друцкага Любецкага, луцкага гродскага суддзі 1619 
і 1627 гг. ці полацкага кашталяна Крыштафа Міхайлавіча Друцкага Са-
калінскага 1632 г. 80 Ці то крыж, ці то меч быў у гербах на пячатках са-
кратара Яго Каралеўскай Міласці (ЯКМ), ксяндза, гаінскага плябана, 
Міхала Друцкага Сакалінскага 1640 г. 81 ці cуражскага старосты Герані-
ма Друцкага Горскага 1643 г. (мал. 16–17) 82.

6. Друцкі Сакалінскі Міхал князь, ксёндз, гаінскі плябан, сакратар 
ЯКМ, выстаўца пазыковага ліста для Марыі Вайнянкі, падканцлеранкі 
ВКЛ ад 6 студзеня 1640 г., пісанага ў Полацку.

Герб: на тарчы завостраны крыж (меч?) вастрыём ўніз, па баках 
ляза якога папарна чатыры паўмесяцы рагамі да сябе, над тарчай гелм 
са шляхецкай каронай, вакол тарчы намёт з лісця, над гербам ініцыялы: 
М[ichał] D[rucki] S[okolinski].

Пячатка: № 1, выразаная ў аркушы кустодзея, 20 × 24 мм, захава-
насць добрая.

Друк: упершыню (мал. 16).

79  Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–
ХVI ст. – С. 76, 232, № 109.

80  Puzyna J. Niektóre pieczęcie litewskie z XVI i XVII w. – S. 58, 74, tabl.5, nr 20; 
Однороженко О. Гербовник Вацлава Руліковського: Геральдичні виписи. – Харків, 
2008. – С. 76. Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки 
ХІІІ–ХVI ст. – С.75, 77, 231, 233. № 103, 115.

81  НГАБМ, ф. 694, воп. 4, спр. 956, том 1, арк. 198.
82  НГАБМ, ф. 694, воп. 5, спр. 71, арк. 12.



алякСей Шаланда · Геральдыка князёў Друцкіх у ХV–XVIII ст. ... 315

7. Друцкі Горскі Геранім князь, суражскі староста, выстаўца 
ўлеўковага ліста для айца Мялеціюша Керсноўскага, будаўнічага мен-
скай царквы Святога Духа ад 10 снежня 1643 г., пісанага ў Менску.

Герб: на картушовай тарчы меч вастрыём ўніз, па баках ляза яко-
га папарна чатыры паўмесяцы рагамі да сябе, над тарчай ініцыялы: 
Н[eronim] D[rucki] H[orski].

Пячатка: выразаная ў аркушы кустодзея, 12 × 14 мм, захаванасць 
доб рая.

Друк: упершыню (мал. 17).
Але найбольш адметным варыянтам быў герб князёў Друцкіх, які 

захаваўся ў рукапісным гербоўніку, які можна датаваць канцом 30-х – 
пачаткам 40-х гг. XVII cт., ананімнага аўтара з Луцка. Прывядзем яго 
словы цалкам, бо яны яскрава сведчаць пра стан ведаў па геральдыцы 
князёў Друцкіх у Валынскім ваяводстве Рэчы Паспалітай: «Бачыў у Луц-
ку (ў) Катэдральным касцёле на харугве аднаго шляхціча і на камяніцы 
пана Харленскага, луцкага старосты таксама паміж іншымі гербавымі 
выявамі той жа Тарнаве падобны такі ж белы крыж у чырвоным полі, 
каля якога па вуглах чатыры месяцы да сябе рагамі скіраваныя, хто бы 
яго ўжываў і за што наданы (быў) – не ведаю» 83 (мал. 18). Як вынікае з 
прыведзенай цытаты, апісаны герб адносіўся да варыянтаў польскага 
шляхецкага герба Тарнава! На самой справе гэта быў герб ужо вядо май 

83  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Rkps.639: Herbarz polski nieznanego autora, 
Fol. 323.

Мал. 16–17. Пячаткі князёў Міхала Сакалінскага  
і Гераніма Горскага Друцкіх 1640 і 1643 гг.
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нам княжны Ганны Багданаўны Друцкай Любецкай, якая прыходзі-
лася луцкаму старосце (1622–1639) Гераніму Харленскаму бабкай па 
бацьку 84.

Тым не менш, у першай палове XVII ст. паступова меч і паўмесяцы 
пачынаюць дамінаваць у геральдыцы князёў Друцкіх, пра што сведчаць 
іх гербавыя пячаткі. У прыватнасці, князёў полацкіх ваяводзічаў Міхала 
і Багдана Друцкіх Сакалінскіх 1629 і 1639 гг. (мал. 19–20) 85.

8. Друцкі Сакалінскі Міхал князь, ваяводзіч полацкі, нябожчык, 
муж Крыстыны Швыкоўскай, якая прыклала яго гербавы сыгнет да 
свайго дароўнага ліста для князя Багдана Друцкага Сакалінскага ад  
27 кастрычніка 1629 г., пісанага ў Вільні.

Герб: на картушовай тарчы меч вастрыём ўніз, па баках ляза яко-
га папарна чатыры паўмесяцы рагамі да сябе, над тарчай ініцыялы: 
М[ichał] S[okolinski].

Пячатка: № 1, выразаная ў аркушы кустодзея, 8 × 11 мм, захава-
насць добрая.

Друк: упершыню (мал. 19).

84  Boniecki A. Herbarz polski. – T. II. – Warszawa, 1900. – S. 346; Urzędnicy 
wołyńscy XIV–XVIII wieku. Spisy / Oprac. M. Wolski. – Kórnik, 2007. – S. 43; Насевіч В. 
Друцкае княства і князі Друцкія. – С. 64.

85  НГАБМ, ф. 694, воп. 4, спр. 956, том 1, арк. 221 (1639 г.); том 2, арк. 545 адв. 
(1629 г.).

Мал. 18. Герб князёў Друцкіх  
Любецкіх з луцкага Катэдральнага 

касцёла, канец 30-х – пачатак 
40-х г. XVII cт.

Мал. 19–20. Пячаткі князёў  
Міхала і Багдана Друцкіх Сакалінскіх  

1629 і 1639 гг.
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9. Друцкі Сакалінскі Багдан князь, зямянін ЯКМ Полацкага ва-
яводства, выстаўца разам з жонкай Гальшкай Абрынскай пазыковага 
ліста для ксяндза Грыгорыя Гофмана ад 30 лістапада 1639 г., пісанага 
ў Полацку. 

Герб: на тарчы меч вастрыём ўніз, па баках ляза якога папар-
на чатыры паўмесяцы рагамі да сябе, над тарчай ініцыялы: B[ogdan] 
D[rucki] S[okolinski].

Пячатка: № 1, выразаная ў аркушы кустодзея, 11 × 13 мм, захава-
насць добрая.

Друк: упершыню (мал. 20).
Згаданы вышэй невядомы аўтар гербоўніка з Луцка яўна меў на 

ўвазе герб князёў Друцкіх, калі пісаў: «Другі таксама меч з рукаяццю 
голы, а пад перакрыжаваннем мяча з аднаго боку два месяцы да сябе 
рагамі (скіраваныя), а з другога – такія ж самыя два ў блакітным полі, 
пра кляйнот не ведаю, бо паміж іншымі (гербавымі выявамі) на харуг-
вах у Катэдральным касцёле тамсама яго бачыў. Хто бы яго ўжываў і 
за што наданы (быў) цяжка высвятліць» 86. Звернем увагу на тое, што 
ў гербах валынскіх прадстаўнікоў князёў Друцкіх Любецкіх гербавыя 
колеры яшчэ не былі ўнармаваныя: поле тарчы магло быць і чырвонае, 
і блакітнае, а крыж – срэбны.

Замацаванню трэцяга варыянту герба з мячом і паўмесяцамі ў 
геральдыцы князёў Друцкіх спрыяла таксама панегірыстычная лі-
таратура ВКЛ першай паловы XVII ст., насычаная эмблематыкай, 
у тым ліку, геральдычнай. Эмблемы і гербы ў кніжнай гравюры таго 
часу адпавядалі светаўспрыманню чалавека 87. Улічваючы, што ча-
сам аўтарамі некаторых геральдычных твораў былі прадстаўнікі роду 
князёў Друцкіх, іх звесткі дазваляюць даследаваць праблему так сказаць 
«знутры». У 1642 г. былі выдадзены ў Вільні «Жалобныя галасы сыноў» 
на пахаванне Ганны з Копцяў Друцкай Горскай 88. Была яна жонкай 

86  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Rkps.639: Herbarz polski nieznanego autora, 
Fol.323.

87  Ткачэнка М. Эмблематычныя рысы ў гравюрным партрэце пачатку ХVІІ ст. // 
Барока ў беларускай культуры і мастацтве. – Выд. 2. – Мінск, 2001. – С.236.

88  Drucki Horski Michał i Stephan. Głosy synow żałosne przy pogrzebie Wielmożney 
Jey Mośći Paniey P. Anny Kopciowny Druckiey Horskiey Starosciney Orszańskiey, ktore 
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аршанскага старосты Грыгорыя Юрыя Друцкага Горскага, а складаль-
нікамі жалобнага твора з’яўляліся іх сыны Міхал і Стэфан, студэнты 
Віленскай езуіцкай Акадэміі 89. Найбольш цікавымі з’яўляюцца вершы 
Міхала і Стэфана Друцкіх Горскіх пра свой родавы герб, які, паводле іх 
словаў, складаўся з мяча і чатырох «Лунаў» або «месяцаў». Адзначым, 
што герб не называўся яшчэ Друцкам, а па сваёй асноўнай гербавай 
выяве апісваўся як «Меч і месяцы» – «Плач над гербавым Мячом 
нашым», «Плач над самымі месяцамі» 90. Змешчаная ў кнізе гравюра 
дае магчымасць азнаёміцца з яго тагачасным поўным узорам: на тарчы 
меч вастрыём уніз сярод чатырох паўмесяцаў, якія змешчаны абапал 
папарна рагамі да сябе, над тарчай закратаваны гелм, скіраваны уле-
ва (!), са шляхецкай каронай, у кляйноце хвост паўліна, вакол тарчы 
намёт з лісця (мал. 21). Хвост паўліна ў кляйноце фіксуецца яшчэ ў 
складаным гербе княжны Зоф’і Друцкай Любецкай, жонкі Паўла 

Pallas Synowska w Threny zebrala. – Wilno, 1642. – 27 fol.
89  Апісанне зместу гэтай кнігі склаў Мікалай Нікалаеў, гл.: Нікалаеў М. Гісторыя 

беларускай кнігі. Кніжная культура Вялікага княства Літоўскага. – Т. І. – Мінск, 
2009. – С. 141, 146, 148.

90  Drucki Horski Michał i Stephan. Głosy synow żałosne. – Fol. Е2–Е2v, F.

Мал. 21–22. Гербы князёў Міхала і Стэфана Друцкіх Горскіх 1642 г.  
і княжны Зоф’і Друцкай Любецкай 1649 г.
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Ляскоўскага 1649 г. 91 (мал. 22). Увогуле, для аўтараў «Жалобных галасоў 
сыноў» гэта быў толькі «кляйнот (у сэнсе герб – А.Ш.) Горскіх», у 
сувязі з чым яго друцкае паходжанне яўна адыходзіла на задні план,  
а княжацкі тытул зусім не згадваўся. Але, самым слабым месцам трэнаў 
Міхала і Стэфана Друцкіх Горскіх, была гербавая гісторыя. Фактычна, 
акрамя словаў Міхала пра тое, што іх «гербавы Меч» рубаў турэцкія 
і шведскія каркі, а таксама палохаў сваім клінком маскоўскія гуфы, 
болей ніякай інфармацыі пра паходжанне герба не падаецца 92. Стэфан 
ўзгадаў толькі факт выкарыстання герба князёў Друцкіх на пярсцёнках 
памерлай маці 93. Усё гэта сведчыць толькі на карысць таго, што ў 1642 
г. ніякай гербавай легенды ў князёў Друцкіх не існавала, а сам герб не 
меў яшчэ адмысловай назвы. Характэрна, што нягледзячы на існаван-
не ў ВКЛ пэўнай панегірыстычнай літаратуры са звесткамі пра герб 
князёў Друцкіх, ён застаўся невядомым для складальніка агульнага 
гербоўніка шляхты Рэчы Паспалітай Шымана Акольскага. У яго трох-
томнай працы «Orbis Polonus», якая выйшла ў Кракаве ў 1641–1645 гг., 
пра геральдыку князёў Друцкіх нічога не згадвалася 94. 

Упершыню герб князёў Друцкіх з’явіўся ў рукапісным гербоўніку 
«Compendium» Войцаха Віюка Каяловіча толькі ў сярэдзіне ХVІІ ст. 
Назваўшы яго Друцк, «бацька» шляхецкай геральдыкі ВКЛ даў наступ-
нае яго апісанне: «Павінен быць у чырвоным полі чатыры паўмесяцы, 
а паміж імі шырокі меч, у кляйноце тры пёры стравуса» 95. Ні колер 
паўмесяцаў, ні колер мяча не быў ім пазначаны, што дазваляе мер-
каваць аб няведанні ім поўных гербавых каляровых характарыстык. 
Пададзены Войцахам Каяловічам кляйнот адрозніваўся ад таго, якім 
ў 1642 г. карысталіся Друцкія Горскія. Але, наколькі можна мерка-
ваць, кляйноты ў гербах князёў Друцкіх сапраўды маглі мець розны 
вы гляд. Звесткі пра герб у Войцаха Каяловіча надзвычай лаканічныя – 

91  Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy. – S. 212; Ginkiewicz M. Kazanie na pogrzebie 
dobrey pamięci Jey Mosci Paney Pani Zofiey z Drucka Lubeckiey Pawlowey Laskowskiey. 
– Wilno, 1649. – Fol. A1v.

92  Drucki Horski Michał i Stephan. Głosy synow żałosne. – Fol. Е2.
93  Ibid. – Fol. Е2v.
94  Okolski S. Orbis Polonus. – T. I. – Cracoviae, 1641. – S. 128–199.
95  Kojałowicz W. Compendium. – S. 45.
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ім карысталіся Друцкія, «якія ад даўніх князёў Рускіх род свой 
выводзяць, а на чатыры галіны ў ВКЛ раздзяліліся: Горскіх, Любец-
кіх, Азярэцкіх, Сакалінскіх» 96. Пра апошніх спецыяльна адзнача-
на, што яны «гэтага ж герба» 97. Выглядае на тое, што аўтар першага 
гербоўніка шляхты ВКЛ не валодаў ніякай дадатковай інфармацыяй 
наконт герба князёў Друцкіх, акрамя той, што была ў «Хроніцы» Мацея 
Стрыйкоўскага. Тым не меней, да заслугаў Войцаха Каяловіча трэба 
аднесці наданне гербу назвы Друцк, якая менавіта ад гэтага часу пачала 
ўжывацца ў дачыненні да геральдыкі князёў Друцкіх.

У 1658 г. у іншай сваёй працы з радаводамі шляхты ВКЛ – 
«Nomenclator» – Войцах Каяловіч дадаў пра герб князёў Друцкіх 
некаторыя важныя дэталі: «паходзяць ад князёў Рускіх, нашчадкаў Ула-
дзіміра, манарха ўсёй Русі. Ужываюць герб уласны, менавіта чатырох 
паўмесяцаў і меч шырокі, а на гелме – княжацкую мітру. Завуцца Друц-
кімі ад павету Друцк (!) у Віцебскім ваяводстве. Дзеляцца на чатыры 
роды Горскіх, Сакалінскіх, Любецкіх і Азярэцкіх» 98. Найбольш важнае 
ўдакладненне – пра княжацкую мітру, вынікала не толькі з упэўненасці 
аўтара пра паходжанне Друцкіх ад кіеўскага князя Ўладзіміра Святасла-
віча. Мітру ўжывалі на сваіх гербавых пячатках ад пачатку ХVІІ ст. князі 
Друцкія Любецкія – Павел Грыгоравіч 1601, 1619, 1640 гг. і аршанскі 
падстароста Іван Паўлавіч 1625 г. 99. Не памыліўся Войцах Каяловіч і 
ў тым, што мітра павінна быць на гелме. Менавіта так яна фігуруе на 
пячатцы луцкага гродскага суддзі князя Паўла Грыгоравіча Друцкага 
Любецкага 1619 і 1627 гг. 100.

Іншыя галіны князёў Друцкіх – Горскія і Сакалінскія – у канцы 
ХVI – пачатку XVII ст. выкарыстоўвалі ў сваіх гербах або гелм увогуле 

96  Ibid. – S. 45.
97  Ibid. – S. 46.
98  Kojałowicz W. Nomenclator. – S. 154.
99  Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 93, № 220; Однороженко О. 

Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–ХVI ст. – С. 75–76, 230, 
231, nr 101, 103, 104, 105.

100  Однороженко О. Гербовник Вацлава Руліковського. – С. 76; Однороженко О. 
Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–ХVI ст. – С. 75, 231.  
№ 103.
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без якой-небудзь кароны, або гелм са шля-
хецкай каронай 101 (мал. 23).

10. Друцкая Горская Ганна княж-
на, жонка Януша Быхаўца, выстаўца 
рэестру спраў на маёнткі мужа для Базыля 
Быхаўца ад 13 ліпеня 1622 г., спісанага ў 
Талкачэвічах?

Герб: на тарчы меч вастрыём ўніз, па ба-
ках ляза якога папарна чатыры паўмесяцы 
рагамі да сябе, над тарчай гелм са шляхец-
кай каронай, над гербам ініцыялы: A[nna] 
D[rucka] H[orska].

Пячатка: № 1, выразаная ў аркушы кус-
тодзея, 15 × 18 мм, захаванасць добрая 102.

Друк: упершыню (мал. 23).
Бліжэй да сярэдзіны XVII ст. гелм з 

княжацкай мітрай з’яўляецца і ў іх. Менаві-
та ёю накрыў складаны герб княжны Зоф’і 
Друцкай Горскай Хадкевічавай, ваявадзян-
кі віленскай вядомы гравёр Конрад Гёдке 
ў 1646 г. 103 Цікава, што галоўны элемент 
гербавай выявы пададзены на яго гравюры 
так, што ўвогуле цяжка вызначыць – ці 
гэта меч, ці гэта крыж у атачэнні чатырох 
паўмесяцаў (мал. 24).

У сваю чаргу, на пячатцы смален-
скага і северскага архіепіскапа, гара-
дзенскага архімандрыта, чарлёнскага 

101  Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 93, № 219; Однороженко О. 
Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–ХVI ст. – С. 72, 76–77, 
229, 232, 233, nr 88, 110, 111, 112, 113.

102  НГАБГ, ф. 1664, воп. 1, спр. 303, арк. 4.
103  Liškevičienė J. XVI–XVIII amžiaus knygų grafika: herbai senuosiuose Lietuvos 

spaudiniuse. – Vilnius, 1998. – P. 169; Цітоў А. Геральдыка Беларусі. – Мінск, 2007. – 
C. 48.

Мал. 23. Пячатка княжны 
Ганны Друцкай Горскай 

Быхаўцавай 1622 г.

Мал. 24. Герб княжны 
Зоф’і Друцкай Горскай 

Хадкевічавай
паводле гравюры  

Конрада Гёдке 1642 г.
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ігумена Мітрафана Друцкага Сакалінскага ў гербе было аж два гелмы 
з княжацкімі шапкамі і з шасцікутнымі зоркамі ў кляйнотах (мал. 
25). Праўда, княжацкім тытулам ён не карыстаўся, падпісаўшыся па-
польску: «Mitrophan Drucki Sokolinski Archiepiscop Smolenski Sywierski 
Archimandryt Grodzienski Smolenski ychumen Czerlenski ręko swą» 104.

11. Друцкі Сакалінскі Мітрафан, архіепіскап Смаленскі і Север-
скі, архімандрыт Гарадзенскі, Смаленскі, ігумен Чарлёнскі, выстаўца 
арэндоўнага лісту мяшчанам Гарадзенскім Мікалаю Калянкевічу, 
Давыду Акулічу і NN Багдановічу ад 3 сакавіка 1672 г., пісаным у 
Чашчаўлянах.

Герб: на тарчы меч вастрыём уніз, справа і злева ад яго па два 
паўмесяцы рагамі да сябе (Друцк), над тарчай два гелмы адкрытыя, на 
іх княжацкія мітры, у кляйнотах якіх – шасцікутныя зоркі, паміж гел-
мамі нешта на кшталт ляскі з крыжам. Ініцыялы: M[itrophan] D[rucki] 
S[okolinski] A[rchimandryt] G[rodzienski].

Пячатка: № 1, простакутная кусто-
дзея, 19 × 20 мм, захаванасць доб рая.

Друк: упершыню (мал. 25).
Тым не меней, шырокай вядомас-

ці гербу Друцк рукапісныя гербоўнікі 
Войцаха Каяловіча не прынеслі, бо не 
былі ў той час надрукаваны 105. Толькі ў 
першай палове ХVIII ст. аўтар фунда-
ментальнага гербоўніка шляхты Рэчы 
Паспалітай Каспар Нясецкі ўпершыню 
апублікаваў не толькі яго апісанне, але 
і гравюрны малюнак. У другім томе 
сваёй «Korony polskiej» ён паўтарыў пра 
Друцк фактычна ўсю інфармацыю з ру-
капісу Войцаха Каяловіча, спецыяльна 
падкрэсліўшы, што: «Пра гэты герб ні 

104  НГАБГ, ф. 128, воп. 1, спр. 3, арк. 7.
105  Яшчэ ў 1789 г. гэты стан са скрухай адзначаў граф Эварыст Андрэй Курапат-

ніцкі, гл.: Kuropatnicki E. Wiadomość o kleynocie szlacheckim. – Cz. I. – S. X.

Мал. 25. Пячатка смаленскага 
і северскага архіепіскапа,

гарадзенскага архімандрыта 
Мітрафана Друцкага  
Сакалінскага 1672 г.



алякСей Шаланда · Геральдыка князёў Друцкіх у ХV–XVIII ст. ... 323

Папроцкі, ні Акольскі не пісалі» 106. Аднак, замест дакладна апісанага 
Войцахам Каяловічам мяча у гербавай выяве, Каспар Нясецкі падаў 
крыж: «Ёсць чатыры Месяцы, як бы маладзікі, два з аднаго боку адзін 
над другім рагамі да сябе скіраваныя, з другога боку такія ж самыя 
два, паміж імі Крыж, над гелмам мітра Княжацкая» 107. Праўда, на 
конт выгляду гербавай выявы Друцка польскі геральдыст не быў цал-
кам пэўны, хаця ў пачатку заявіў, што сам яе бачыў шмат разоў. Са 
спасылкай на твор езуіта Станіслава Астражанскага «Kłosy złote» ён 
заўважыў, што той «у гербе князёў Друцкіх больш хоча мець меч шырокі 
рукаяццю проста ўверх скіраваны, а не крыж, у гелме ж яго шэсць 
пёраў кладзе» 108. Але ва ўказанай крыніцы ў гербе князёў Друцкіх Са-
калінскіх быў змешчаны крыж і пяць пёраў у кляйноце, а гербавы верш 
не пакідае ніякіх сумненняў у тым, што Каспар Нясецкі пераблытаў 
яго інфармацыю: «Dwa Miesiące przy 
krzyżu znaki odmienności, Zawartemi 
rogami bronią swey całości. ... Dwa 
Miesiące po stronach znaki odmienności, 
Krzyż w pośrzodku Krolewska droga do 
wieczności. Darmo drogi do nieba gdzie 
indziey szukacie, Cni Kniaziowie, gdy 
pewną drogę w domu macie» 109 (мал. 
26). Тым не менш, на геральдычнай 
гравюры герба Друцк, змешчаным 
у гербоўніку «Korona polska», пера-
вага ўсё ж была аддадзена мячу, а 
прыпісаныя Станіславу Астражан-
скаму шэсць пёраў былі пакладзены 
паверх княжацкай мітры (мал. 27)! 
Выглядае на тое, што нават у пер-

106  Niesiecki K. Korona polska. – T. II. – Lwów, 1738. – S.87.
107  Ibid. – T. II. – S. 87.
108  Ibid. 
109  Ostrozanski S. Kłosy złote przy pogrzebie Jey Mośći P. Maryny Obrynskiey 

Iaroslawowey Sokolinskiey kniehyni Drudzkiey Podwoiewodziney Połockiey położone na 
trunie. – Wilno, 1640. – Folio A1v.

Мал. 26. Герб князёў Друцкіх 
Сакалінскіх 

паводле Станіслава  
Астражанскага 1640 г.
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шай палове ХVIII ст. варыятыўнасць 
гер ба вай выявы князёў Друцкіх за хоў-
ва ла ся. Князь Юзаф Аляксандр Яб ла-
ноў скі навогул пісаў, што: «... найболей 
... Фаміліяў зацных Рускіх і Літоўскіх, 
асабліва княжацкіх, месяцамі і 
крыжамі пячаталіся...» 110. Несумнен-
на, у гэтым месцы ім меліся на ўвазе  
ў першую чаргу князі Друцкія.

Папулярнасць працы Каспара Ня-
сецкага ў Рэчы Паспалітай паспрыяла, 
па-першае, замацаванню за гербам 
назвы Друцк, па-другое, дзякуючы 
геральдычнай гравюры, перава-

гу атрымаў трэці варыянт гербавай выявы – з мячом і паўмесяцамі. 
Нягледзячы на тое, што паслядоўнік Каспара Нясецкага – Бенядыкт 
Хмялёўскі – таксама бачыў у гербе Друцк «меч або крыж» (1763 г.) 111, 
менавіта меч выходзіць на першы план. Цікавымі ўяўляюцца заўвагі 
бэлзскага кашталяна графа Эварыста Андрэя Курапатніцкага на конт 
геральдыкі князёў Друцкіх, зробленыя ім ў сваім геральдычным трак-
таце «Wiadomość o kleynocie szlacheckim», выданым у Варшаве ў 1789 
г. Па-першае, усе Друцкія (спецыяльна пазначаны Горскія і Сака-
лінскія) карысталіся гербам Друцк 112, па-другое, амаль паўтарыўшы 
апісанне герба за Каспарам Нясецкім, ён не згадзіўся з дамінацыяй 
крыжа ў гербавай выяве: «а я бы лічыў, што меч шырокі кароткі, уверх 
перакрыжаваннем, а вастрыём уніз ідзе, у гелме Мітра, над Мітрай 
пяць пёраў стравуса» 113. Звернем увагу таксама на змену колькасці 
пёраў у кляйноце – з шасці да пяці, што адпавядала геральдычным 
правілам. Генезіс Друцка ім быў патлумачаны проста: «Ад князёў Рус-

110  Цыт. па: Kuropatnicki E. Wiadomość o kleynocie szlacheckim. – Cz. I. – S. 44.
111  Chmielowski B. Zbior krotki herbow polskich. – S. 46–47.
112  Kuropatnicki E. Wiadomość o kleynocie szlacheckim. – Cz. IІ. – S. 25, 37, 58, 

101, 110.
113  Ibid. – Cz. IІІ. – S. 13.

мал. 27: герб Друцк паводле 
Каспара Нясецкага 1738 г.
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кіх ужываны ад старажытных часоў» 114. Апошняя заўвага важная таму, 
што дазваляе сцвярджаць поўную адсутнасць разбудаванай гербавай 
легенды ў князёў Друцкіх у XVIII ст. Што датычыць радаводу, ніхто ў той 
час не сумняваўся ў паходжанні князёў Друцкіх, Горскіх, Сакалінскіх, 
Любецкіх, Азярэцкіх, Багрыноўскіх, Бабічаў, Балабанаў, Талачынскіх, 
Падбярэзкіх, Відзяніцкіх, Зубравецкіх і Пуцяцічаў ад нашчадкаў 
кіеўскага князя Ўладзіміра Святаславіча – з «Лініі Ўладзімірскай» 115. 
Дзіўным чынам гэта было згодна з гістарычнай праўдай (полацкія князі 
і адпаведна – друцкія – выводзіліся ад Ізяслава Ўладзіміравіча) 116.

Канчатковую кропку ў замацаванні гербавай выявы гербу Друцк,  
а таксама яго каляровых характарыстык, паставіў «зямянін Чарнігаўска-
га ваяводства» Пётр Малахоўскі ў працы «Zbior nazwisk szlachty», якая 
вытрымала два выданні (Люблін, 1790 і 1805 гг.). Паводле яго звестак, 
тарча герба Друцк дзялілася на дзве часткі, правую блакітную, дзе «... 
два месяцы маладзікі, адзін уверх, другі ўніз скіраваныя рагамі, ледзь 
не сутыкаюцца, каля іх пры левым боку на тым самым полі (!) меч ка-
роткі шырокі, рукаяццю дагары, вастрыём уніз, з левага боку ў полі 
чырвонаяскравым (!), такія ж самыя месяцы» 117. Праўда, якога коле-
ру былі меч і месяцы, аўтар не парупіўся адзначыць. Традыцыйныя 
ўжо гелм, княжацкая мітра і шэсць пёраў стравуса ў кляйноце былі 
запазычаны з гравюрнага малюнка Каспара Нясецкага, а тэзіс:  
«У даўнія часы ад князёў Рускіх ужываны» 118 – яўна з кнігі графа 
Эварыста Андрэя Курапатніцкага. Цікава, што менавіта гэты варыянт 
герба са зменамі быў адаптаваны князямі Друцкімі Сакалінскімі  
ў Расійскай імперыі ў канцы XVIII ст. У іх меч быў срэбны, а месяцы 
залатыя 119 (мал. 28).

114  Ibid.
115  Jabłonowski J. Heraldica to jest osada kleynotow rycerskich. – S. 75.
116  Насевіч В. Генеалагічныя табліцы старадаўніх княжацкіх і магнацкіх бела-

рускіх родаў XII–XVIII стагоддзяў. – Мінск, 1993. – С. 5, 9–10.
117  Małachowski P. Zbior nazwisk szlachty. – Wyd. 2. – Lublin, 1805. – S. 597.
118  Ibid.
119  Общий гербовник дворян Всероссийской империи. – Ч. V. – СПб., 1800. – 

С. 4; Петров П. История родов русского дворянства. – Книга І. – М., 1991. – 
С. 98, 99.
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Такім чынам, можна кан-
статаваць, што гербы кня зёў 
Друцкіх у XV–XVIII ст. пе-
ражылі пэўную эвалюцыю – 
ад з’яўлення першых ге раль-
дызаваных знакаў да фарма-
вання родавага гербу Друцк.  
У гэтым працэсе гербатварэння 
можна вылучыць некалькі 
этапаў:

– ХV – першая палова 
XVI – перыяд шматгербавас-
ці ў князёў Друцкіх. У выніку 
геральдызацыі асабістых клей-
навых знакаў стрэлавага, кры-
жо вага і паўколавага тыпаў у 
князёў Друцкіх склаліся аж 
тры варыянты ўласных гербаў. 
У аснове першага з іх была 
страла паміж чатырох паўколаў 

(князь Фёдар Фёдаравіч Канапля Друцкі Сакалінскі, 1478–1486 гг.).  
У аснове другога ляжаў доўгі крыж паміж чатырох паўколаў, якія лёгка 
ператвараліся ў паўмесяцы (князь Міхайла Васільевіч Друцкі Сака-
лінскі, 1541 г.). Яго паўстанне можна аднесці да канца 30-х – пачатку  
40-х гг. ХVІ ст. Агульны працэс натуралізацыі абстрактных клейнаў 
пры вёў да замацавання ў геральдыцы князёў Друцкіх так званых астра-
на мічных элементаў у гербавай выяве ў выглядзе чатырох паўмесяцаў. 
У аснове трэцяга варыянта герба ляжала паўкола з літарай М ці яе па-
ловай наверсе (князь Грыгоры Іванавіч Адзінцэвіч Багрыноўскі, 1527 і 
1556 гг.). Акрамя гэтага князь Сямён Багданавіч Адзінцэвіч карыстаўся 
польскім шляхецкім гербам Зарэмба ці яго змененым варыянтам Леў з 
муру (1534–1541 гг.), які з’яўляўся або вынікам яго ўласнай гербатвор-
часці, або здабыткам гербавай адопцыі з боку Давойнаў. З пералічаных 
другі варыянт стаў прататыпам пазнейшага гербу Друцк;

– сярэдзіна XVI – пачатак 40-х гг. XVII ст. – перыяд складван-
ня адзінага родавага герба князёў Друцкіх. У гэты час амаль усе 

мал. 28: герб Друцк князёў  
Друцкіх Сакалінскіх  
у Расійскай імперыі

паводле «Общего гербовника» 1800 г.
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галіны роду (Сакалінскіх, Горскіх, Любецкіх і інш.) імкнуцца разам 
прэзентаваць другі варыянт іх герба з крыжам і чатырма паўколамі ці 
паўмесяцамі. Далейшы працэс натуралізацыі гербавай выявы прывёў 
да ператварэння крыжа ў меч. У выніку складваецца чацьверты 
варыянт герба князёў Друцкіх, у аснове якога ляжаў меч паміж чатырох 
паўмесяцаў. На сярэдзіну ХVI cт. прыходзіцца афармленне агульнай 
радаводнай легенды князёў Друцкіх, якая абапіралася на некалькі 
важных генеалагічных ідэяў: пра паходжанне ад вялікіх князёў кіеўскіх, 
пра права Друцкіх на вялікакняжацкі тытул, пра рускае паходжанне 
роду і пра іх цесныя шлюбныя сувязі з Гедымінавічамі. Але далейшага 
развіцця яны не атрымалі. Адзіным важным вынікам уплыву згаданых 
генеалагічных ідэяў на геральдыку князёў Друцкіх было з’яўленне ў іх 
гербах княжацкай мітры. Спецыфікай іх геральдыкі было спалучэнне, 
насуперак геральдычным правілам, рыцарскага гелму з княжацкай 
мітрай і рознага кшталту кляйнотамі: хвост паўліна ці пёры стравуса 
(звычайна тры або пяць). Для гербавай выявы таксама была характэрна 
зменлівасць: крыж або меч, паўколы або паўмесяцы, розныя дадаткі. 
Тым не меней, замацаванню чацьвертага варыянту герба ў геральдыцы 
князёў Друцкіх спрыяла панегірыстычная літаратура ВКЛ першай 
паловы XVII ст., насычаная геральдычнай інфармацыяй, у тым ліку, 
гравюрамі гербаў. Але ніякіх слядоў гербавай легенды князёў Друцкіх 
у ёй адшукаць не ўдалося, а сам герб не меў яшчэ адмысловай назвы. 
Герб князёў Друцкіх з’яўляецца ў рукапісных гербоўніках ВКЛ і Рэчы 
Паспалітай позна – у канцы 30-х – пачатку 40-х г. XVII ст. як невядомы 
герб;

– канец 40-х гг. XVII – канец XVIII ст. – перыяд выкарыстання 
князямі Друцкімі гербу Друцк. Як герб князёў Друцкіх упершыню 
ён фіксуецца ў рукапісным гербоўніку «Compendium» Войцаха Вію-
ка Каяловіча толькі ў сярэдзіне ХVІІ ст. Да заслугаў аўтара трэба ад-
несці наданне яму назвы Друцк, якая была ўведзена ім па тэхнічнай 
прычыне – з мэтай сістэматызацыі гербаў шляхты ВКЛ і на ўзор 
польскіх гербавых назваў. З гэтага часу яна пачала стала ўжывацца ў 
дачыненні да геральдыкі князёў Друцкіх. У 1738 г. Каспар Нясецкі ў 
сваім гербоўніку шляхты Рэчы Паспалітай упершыню апублікаваў 
не толькі апісанне гербу Друцк, але і яго гравюрны малюнак. У гэты 
час варыятыўнасць гербавай выявы князёў Друцкіх захоўвалася, але 
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папулярнасць працы Каспара Нясецкага паспрыяла, па-першае, кан-
чатковаму замацаванню за гербам назвы Друцк, па-другое, дзякуючы 
геральдычнай гравюры, перавагу атрымаў чацьверты варыянт гербавай 
выявы – з мячом і паўмесяцамі, гелмам з мітрай і з шасцю перамі стра-
вуса ў кляйноце. Адсутнасць гербавай легенды прывяла да таго, што ва 
ўсёй геральдычнай літаратуры Рэчы Паспалітай ХVIII ст. генезіс Друцка 
тлумачыўся паходжаннем Друцкіх «ад князёў рускіх». Для самых князёў 
Друцкіх у другой палове XVIII ст. звесткі з гербоўнікаў і геральдычных 
зборнікаў сталі галоўнай крыніцай па іх родавай геральдыцы, незалеж-
на ад іх падданства ў Рэчы Паспалітай ці Расійскай імперыі.
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ігор гриценко

(Запоріжжя)

пам’ятки української сФрагістики 
доби перших ВизВольних змагань 

з колекції олександра депутата

У приватній колекції Олександра Депутата (м. Дніпропетровськ) 
є збірка цінних пам’яток вітчизняної сфрагістики початку ХХ ст., яка 
складається з дев’яти печаток адміністративних і воєнних установ, 
формувань УНР та Української Держави (1917–1919 рр.). З огляду 
на виняткову цінність та рідкісність предметів вважаємо за потрібне 
ознайомити з ними ширшу аудиторію.

Перше місце у хронологічному ряді належить печатці канцелярії 
штабу Київської військової округи. Це бронзова матриця діаметром 
32 мм. У центрі — горизонтальний напис: «КАНЦЕЛЯРІЯ». По колу 
розміщено назву формування: «ШТАБ КИЇВСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ 
ОКРУГИ», яку розділено в нижній частині шестипроменевою зіркою.

Печатку можна датувати кінцем 1917 року. Саме тоді було україні-
зовано штаб Київської військової округи. 14 листопада 1917 року вида-
но розпорядження про українізацію Київської та Одеської військових 
округ. Командуючим Київської військової округи того ж дня призна-
чено полковника Віктора Павленка 1, пізніше, з 18 грудня 1917 року, 
його очолив штабс-капітан Микола Шинкар 2. Округа перестала функ-
ціонувати вже наприкінці січня 1918 року, після відступу українських 
військ із Києва.

1 Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради: Біографічний 
довідник. — К., 1998. — С. 143.

2 Там само. — С. 195.

образ на печатках держаВних устаноВ
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Таким чином, печатка була виготовлена та використовувалася 
в надзвичайно короткий проміжок часу (два з половиною місяці часу 
існування українізованої КВО).

Другою за датою створення є печатка формування Вільного Ко-
зацтва, а саме 7-ї кінно-козачої ніжинської сотні. Це кругла бронзова 
матриця діаметром 35 мм, товщиною 9 мм. У центрі поля — горизон-
тальний напис на три рядки: «УКРАЇНСЬКА НАРОДНЯ РЕСПУБЛІ-
КА». По колу зазначено: «7 КІННО-КОЗАЧА НІЖИНСЬКА СОТНЯ», 
у нижній частині напис розділено ромбом. Зважаючи на відсутність 
державної символіки, печатку слід датувати кінцем 1917 — початком 
1918 року.

Наступна печатка — Літинського повітового комісара, ймовірно, 
виготовлена навесні 1918-го або на початку 1919 року. Кругла бронзова 
матриця, діаметром 32 мм, у центрі зображено тризуб, обабіч і вгорі 
якого розміщено абревіатуру: УНР. По колу — напис: «ЛІТИНСЬКИЙ 
ПОВІТОВИЙ КОМІСАР НА ПОДІЛЛЮ», розділений в нижній час-
тині восьмипроменевою зіркою.

Повітовий комісаріат у березні — квітні 1918 р. був органом вико-
навчої влади на рівні повіту. В період правління Павла Скоропадського 
посада повітового комісара була перейменована на повітового старо-
сту. Після відновлення республіканської форми правління, наприкінці 

Мал. 1. Печатка канцелярії штабу 
Київської військової округи

Мал. 2. Печатка 7-ї кінно-козачої  
ніжинської сотні Вільного Козацтва
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1918 року, губернські та повітові староства знову перетворили на гу-
бернські та повітові комісаріати. Через такі обставини датування пе-
чатки ускладнюється. Точно визначити дату допоміг би віднайдений 
документ, скріплений цією печаткою. Пам’ятку знайдено на території 
Хмельницької області.

Ще одна адміністративна печатка з цієї збірки — Рожищенської во-
лосної земельної управи. Точну дату виготовлення, як і попередньої, 
визначити складно. Це кругла бронзова матриця діаметром 32 мм, 
в центрі якої зображено тризуб, обабіч та вгорі якого розміщено абре-
віатуру: УНР. По колу — напис: «РОЖИЩЕНСЬКА ВОЛОСНА ЗЕ-
МЕЛЬНА УПРАВА», розділений в нижній частині п’ятипелюстковою 
квіткою.

Земельні управи створювалися згідно з постановою Тимчасового 
уряду від 21 квітня 1917 року з метою вирішення земельних суперечок 
при проведенні земельної реформи. Саме такій установі й належала ця 
печатка.

Єдиною у збірці печаткою доби Гетьманату Павла Скоропадсько-
го є печатка начальника Державної Варти 2-го району Борзенського 
повіту Чернігівської губернії. Це кругла бронзова матриця діаметром 
34 мм. У центрі — тризуб, вписаний у неправильної форми ромбовид-
ну фігуру, обабіч тризуба — літери: УД (Українська Держава). По колу 

Мал. 3. Печатка Літинського  
повітового комісара

Мал. 4. Печатка Рожищенської  
волосної земельної управи
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викарбувано напис: «НАЧАЛЬНИК ДЕРЖВАРТИ 2 РАЙОНА БОР-
ЗЕНСЬК. ПОВІТУ», розділений в нижній частині п’ятипроменевою 
зіркою. Зауважимо, що цей зразок більший, ніж описані вище. Печатка 
перебувала у вжитку в другій половині 1918 року.

Найцікавішою печаткою цієї збірки є печатка державного інспек-
тора Запорізьких військ. Це — кругла бронзова матриця діаметром 
34 мм. У центрі зображено тризуб, обабіч і вгорі якого розміщено 
абревіатуру: УНР. По колу — напис: «ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР 
ЗАПОРІЖСЬКИХ ВІЙСЬК», розділений в нижній частині шестипе-
люстковою квіткою. До слова, можемо встановити з великою точністю 
не лише період функціонування цієї печатки, а й її власника. «Закон 
про Державний інспекторат у військових частинах та інституціях УНР» 
ухвалено Радою народних міністрів УНР 7 травня 1919 р. Очолював 
інституцію головний державний інспектор 3. Від цього часу з метою 
безпосереднього політичного контролю держави за армією у військах 
з’являються державні інспектори. 20 травня 1919 року державним ін-
спектором Запорізької групи Діючої армії УНР призначено полковни-

3 Сідак В., Осташко Т., Вронська Т. Полковник Петро Болбочан. Трагедія 
українського державника. — К, 2009. — С. 98.

Мал. 5. Печатка начальника  
Державної Варти 2-го району  

Борзенського повіту

Мал. 6. Печатка державного  
інспектора Запорізьких військ
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ка Миколу Гавришка, проте вже 9 червня 1919 року його оголошено 
поза законом за допомогу в організації спроби полковника П. Болбо-
чана очолити командування Запорізькою групою 4. Його наступником 
на цій посаді став полковник Петро Дерещук (на посаді з 7 вересня 
1919 р.) 5, згодом — відомий повстанський діяч Уманщини. Найімовір-
ніше, що саме їм і належала ця унікальна печатка.

Серед нових надходжень є дві печатки, які належали Кам’янецькій 
повітовій шкільній управі. Перша — кругла бронзова матриця, в цен-
трі якої зображено тризуб, обабіч та вгорі якого розміщено абревіа-
туру: УНР. По колу — напис: «КАМ’ЯНЕЦЬКА ПОВІТОВА ШКІЛЬ-
НА УПРАВА», розділений в нижній частині шестипроменевою 
зіркою. Другий зразок — печатка для листів цієї установи. Це — кру-
гла бронзова матриця, в центрі якої — горизонтальний напис на три 
рядки: «ПЕЧАТКА ДО ЛИСТІВ». По колу викарбувано назву уста-
нови: «КАМ’ЯНЕЦЬКА ПОВІТОВА ШКІЛЬНА УПРАВА», напис 
у нижній частині розділено квіткою. Діаметр обох печаток — 34 мм; 

4 Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української народної республіки 
(1917–1921). — К., 2007. — С. 94.

5 Ковальчук М. Невідома війна 1919 року: українсько-білогвардійське збройне 
протистояння. — К., 2006. — С. 334.

Мал. 7. Печатка Кам’янецької  
повітової шкільної управи

Мал. 8. Печатка для листів 
Кам’янецької повітової шкільної управи
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печатка власне управи — для сургучевих відбитків, а печатка для лис-
тів — для чорнильних. Відмінною є товщина матриць: печатка управи 
завтовшки 5 мм, а печатка для листів — 8 мм.

Обидві печатки можна датувати початком — серединою 1919 року 
Губернські, повітові, міські шкільні ради та управи створювалися згід-
но з «Законом про управління освітою в УНР», затвердженим Дирек-
торією 24 лютого 1919 року. У межах визначених законом повноважень 
повітова шкільна управа мала виконувати постанови повітової шкіль-
ної ради, давати розпорядження школам та ревізувати їх; призначати 
на посади та звільняти з посад учителів тощо 6.

Цікавою видається історія віднайдення печаток шкільної упра-
ви. Незвичайна знахідка була зроблена восени 2013 року неподалік  
м. Кам’янець-Подільського — поруч з печатками під деревом було 
знайдено розібрану гвинтівку Мосіна та патрони до неї з клеймами  
1919–1920 рр. Неподалік також віднайдена кокарда Армії УНР зразка 
1919 року.

Найбільш загадковою з описаної збірки є печатка, придбана влас-
ником колекції останньою. Матриця цієї печатки — двостороння, 
що свідчить про те, що печатка за час свого існування встигла послу-
жити двом установам. Скидається на те, що під час переробки печатки 
старе гравіювання з протилежного боку було заховано під руків’ям, яке 
не збереглося. У такому вигляді вона, ймовірно, і продовжувала ви-
користовуватися. Діаметр печатки — 34 мм. Зразок знайдено поблизу  
м. Чуднова Житомирської області.

У центрі одного боку печатки розміщено горизонтальний напис 
на два рядки: «УПРАВЛЕНСЬК. РАДА». По колу печатки — напис: 
«1 УКРАІ. ВАЖ. ГАРМ. ІМЕНІ Т. ШЕВЧЕНКА ДІВІЗ.», розділений 
в нижній частині п’ятипелюстковою квіткою. Зважаючи на відсутність 

6 Байлема Т. Розвиток освіти в УНР за доби Директорії (на матеріалах Поділь-
ської губернії) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок 
України: Науково-практичний збірник. — К., 2009. — № 4 (51). — С. 87–92; Березів-
ська Л. Реформа шкільної освіти в період Директорії УНР: управлінський аспект 
// Європейська наука ХХІ століття: стратегія і перспективи розвитку. Матеріали  
І Міжнародної науково-практичної конференції. — Том XIV. — Дніпропетровськ, 
2006. — С. 29–31.
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державної символіки, а також на специфічну назву установи, якій ця 
печатка належала, її слід датувати кінцем 1917 р. На нашу думку, печат-
ка належала одному з дивізіонів артилерійської бригади ім. М. Грушев-
ського, яку було сформовано наприкінці 1917 року. Підрозділ існував 
нетривалий час, проте печатці випало мати друге життя.

На звороті печатки збереглося пізніше гравіювання іншої устано-
ви, а саме — стайні Державного конезаводства Волині. У центрі зобра-
жено тризуб, а по колу викарбувано напис: «ДЕРЖАВНЕ КОНЕЗА-
ВОДСТВО ВОЛИН. ЗАВОД. СТАЙНЯ», розділений в нижній частині 
п’ятипелюстковою квіткою. Датувати цю печатку складно, проте най-
більш ймовірно, що вона виготовлена 1918–1919 роках.

Мал. 9. Печатка артилерійського  
дивізіону ім. Т. Шевченка

Мал. 10. Печатка стайні  
Державного конезаводства Волині
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таццяна Шкляр

(Мінск, Беларусь)

пячаткі беларускай народнай рэспублікі  
ў сФрагістычным зборы  

нацыянальнага гістарычнага музея 
рэспублікі беларусь

Як гэта не дзіўна, але сфрагістыка Беларускай Народнай Рэспублікі 
(далей – БНР) пакуль не стала прадметам сур’ёзнага даследавання 
айчынных гісторыкаў і сфрагістаў 1. У савецкі час гэта было выклікана 
тым, што ў БССР усё звязанае з гісторыяй БНР было забароненай і 
засакрэчанай тэмай. Мясцовыя партыйныя гісторыкі-прапагандысты, 
калі і звярталіся да згаданай тэматыкі, то імкнуліся даказаць тэзіс аб 
«непаўнавартаснасці» абвешчанай у лютым 1918 г. дзяржавы «беларус-
кіх буржуазных нацыяналістаў», абсалютна не звяртаючы сваю ўвагу 
на такія «дробязі», як пячаткі БНР. Толькі з аднаўленнем незалежнасці 
Рэспублікі Беларусь у 1991 г. адкрыліся пэўныя магчымасці доступу да 
архіваў БНР 2, у тым ліку і да яе сфрагістычнага матэрыялу. Адным з 

1 У адрозненне ад Украіны, дзе сфрагістыка Украінскай Народнай Рэспублікі 
мае прыарытэтнае значэнне. Сярод апошніх публікацыяў адзначым: Подільські пе-
чатки кінця XVIII – середини ХХ ст. (за матеріалами сфрагістичноï колекціï Музею 
Шереметьевих). – К., 2010. – С. 198–215; Задорожнюк А. Подільські печатки 1917–
1920 рр. зі сфрагістичноï колекціï Музею Шереметьєвих // Сфрагістичний щоріч-
ник. – Вип. І. – К., 2011. – С. 375–382.

2 Сідаровіч А. Старонкі з гісторыі БНР // Адраджэнне. Гістарычны альманах. – 
Вып. І. – Мінск, 1995. – С. 223–255; Ладысеў У., Брыгадзін П. Рада БНР пасля Рыж-
скага дагавора 1921 г., ці Канец нацыянальнага рамантызму // Беларускі гіста рыч-
ны часопіс. – 1997. – № 1. – С. 48–59; Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі /  
Ук лад. С. Шупа. – Том І. – Кніга І–ІІ. – Вільня–Нью-Ёрк–Менск–Прага, 1998. 
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першых, хто звярнуўся да яго, быў Анатоль Цітоў. Разглядаючы гісторыю 
герба Пагоня ў ХХ ст. ён апублікаваў два адбіткі з пячатак Дэлегацыі 
Найвышэйшай Рады БНР і Міністэрства абароны БНР, адзначыўшы: 
«Выява Пагоні была размешчана на пячатках розных устаноў БНР» 3. 
Тым не меней, згаданыя публікацыі насілі ілюстрацыйны характар, бо 
не мелі ні пазначэння месцаў захавання, ні даціровак, ні абавязковых 
сфрагістычных характарыстык. Апошняе справядліва і да ананімнай 
публікацыі ў 1997 г. у часопісе «Спадчына» адбітка з пячаткі Кансу-
ляту БНР у Парыжы (1919–1921 г.) 4. Яшчэ адной публікацыяй пяча-
так БНР можна лічыць надрукаваную ў 1995 г. «Інвентарную кнігу» 
Віленскага музея імя Івана Луцкевіча, якая была складзена ў 1922 г.  
і дзе ў раздзеле «Пячаткі» былі апісаныя сфрагістычная калекцыя БНР 
(усяго – 6 пячатак і 4 штампы): напрыклад, з надпісам «Беларуская 
Народная Рэспубліка», Міністэрства ўнутраных спраў БНР, Рады 
Народных Міністраў БНР, Найвышэйшай Рады БНР (1919 г.) і інш.  
З усіх апісаных у кнізе матрыцаў пячатак і штампаў БНР былі зробленыя 
адбіткі, а іх фотаздымкі апублікаваныя тамсама пад № 39–44, 46–49 5.

Апошняя інфармацыя мае непасрэднае дачыненне да заяўленай 
тэмы, бо сёння частка сфрагістычных збораў Віленскага музея імя 
Івана Луцкевіча захоўваецца ў Нацыянальным гістарычным му-
зеі Рэспублікі Беларусь (далей – НГМРБ). Сфрагістычная калекцыя 
НГМРБ адная з багацейшых у краіне і налічвае каля 3000 прадметаў, 
храналагічна – з Х па ХХ ст. У яе склад уваходзяць пячаткі, штампы, 
сыгнеты, клеймы, клішэ, а таксама іх адбіткі. Пачатак фарміравання 
калекцыі адносіцца да канца 50-х – пачатку 80-х гг. ХХ ст. Значная 
частка музейных прадметаў паступіла з Дзяржаўнага архіва Мінскай во-
бласці ў 1958 г. Гэта – калекцыя металічных і гумавых пячатак устаноў 

– 1721 с.; Кушміраў У. Матэрыялы архіва БНР у фондах Нацыянальнага архіва 
Рэспублікі Беларусь // Архівы і справаводства. – 1999. – № 6. – С. 12–15.

3 Цітоў А. Сфрагістыка і геральдыка Беларусі. – Мінск, 1999. – С. 154; Цітоў А. 
Геральдыка Беларусі (ад пачаткаў да канца ХХ ст.). – Мінск, 2007. – С. 108.

4 Герб Пагоня на пячатцы Консульства Беларускае Народнае Рэспублікі ў 
Парыжы 1919–1921 г. // Спадчына. – 1997. – № 4. – С. 2 вокладкі.

5 Інвэнтарная кніга Музэю ім. Ів. Луцкевіча Беларускага навуковага Таварыства 
ў Вільні № 1 // Спадчына. – 1995. – № 2. – С. 91–96.
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дарэвалюцыйнай Беларусі. Пячаткі і вуглавыя штампы першых гадоў 
Савецкай улады 1918–1930 гг. былі атрыманы з Дзяржаўнага архіва 
Мінскай вобласці ў 1983 г. Гэта – пячаткі сельскіх саветаў, валасных 
выканкамаў, Савета народнай гаспадаркі Беларусі, народных камісараў 
рэспублікі, фінаддзелаў, нарыхтоўчых кантораў, дамавых камітэтаў, 
працоўных школаў, аддзелаў аховы здароўя. Калекцыя пячатак розных 
устаноў Мінскай і Віленскай губерняў канца ХІХ – пачатку ХХ ст. 
паступіла з Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці ў 1983 г. У тым жа 
1983 г. НГМРБ атрымаў вялікую калекцыю з тагачаснага Дзяржаўнага 
Цэнтральнага гістарычнага архіва БССР – пячаткі розных службовых 
асобаў Расійскай імперыі канца ХІХ – пачатку ХХ ст.

У 1961 г. у НГМРБ паступіла калекцыя пячатак і штампаў розных 
арганізацый і прыватных асобаў з расфарміраванага Віленскага му-
зея імя Івана Луцкевіча (звыш 200 адзінак). Сярод іх асобае месца 
займаюць сфрагістычныя помнікі часоў БНР: 16 матрыцаў пячатак і  
5 штампаў 6. Падаем рэестр і апісанне пячатак БНР са збораў НГМРБ:

№ 1: Пячатка Часовай Рады 
Случчыны БНР 1920 г.

Матрыца, круглая, Ø 37 мм, 
гума, драўляная вытачаная ручка 
даўжынёй 70 мм.

Выява/вербальная формула: 
на французкай тарчы вершнік з 
узнятай шабляй (Пагоня), над 
тарчай трохпалосная звітая стуж-
ка (бела-чырвона-белая), канца-
мі дагары, вакол тарчы дзве галін-
кі, перавязаныя ўнізе.

6 НГМРБ, КП 6089-10: Дзяржаўны Камітэт БНР; КП 6089-52: Найвышэйшая 
Рада БНР; КП 6089-101: МУС БНР; КП 6089-156: Дзяржаўны Камітэт БНР; КП 
6089-183: Дзяржаўны Камітэт БНР (франкамоўны). Частка з іх была апублікава-
на, а таму пакідаем іх па-за ўвагай, гл. Інвэнтарная кніга Музэю ім. Ів. Луцкевіча 
Беларускага навуковага Таварыства ў Вільні № 1 // Спадчына. – 1995. – № 2. – 
С. 93–94. – № 40, 44, 48, 49.
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Легенда: Б.Н.Р. ЧАСОВАЯ РАДА СЛУЧЧЫНЫ
Краіна/дата: БНР, 1920 г.
Захаванасць: добрая, драўляная ручка пашарпаная.
Шыфр: КП 6089-11.
Друк: Ляхоўскі У., Гесь А., Міхнюк У. Да 80-х угодкаў Слуцкага 

Збройнага Чыну // Спадчына. – 2000. – № 3. – С. 55 (адбітак).

№ 2: Пячатка Цэнтральнага 
Беларускага Нацыянальнага 
Камітэта 1918 г.

Матрыца, круглая, Ø 39 мм, 
гума, драўляная вытачаная руч-
ка, пакрытая лакам, даўжыня – 
75 мм.

Выява/вербальная формула: 
у полі пячаткі вершнік з узнятым 
мячом, на левым плячы шчыт з 
падвойным крыжам (Пагоня).

Легенда: Цэнтральны Бела-
рускі Нацыянальны Камітэт

Краіна/дата: БНР, 1918 г.?
Захаванасць: выдатная, драўляная ручка з драпінамі.
Шыфр: КП 6089-13.
Друк: упершыню.
Заўвага: Даціроўка пячаткі выклікае пэўныя цяжкасці, бо невядо-

ма пра якую структуру ідзе гаворка.

№ 3: Пячатка Дзяржаўнага Камітэту БНР 1921 г.
Матрыца, круглая, Ø 38 мм, гума, драўляная вытачаная ручка, 

пакрытая лакам, даўжыня – 69 мм.
Выява/вербальная формула: у полі пячаткі вершнік з узнятым мя-

чом, на левым плячы шчыт з падвойным крыжам (Пагоня).
Легенда: * Дзяржаўны Камітэт Беларускае Народнае Рэспублікі
Краіна/дата: БНР, 1921 г.
Захаванасць: добрая.
Шыфр: КП 6089-34.



340 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк V

Друк: Інвэнтарная кніга 
Музэю ім. Ів. Луцкевіча Бела-
рускага навуковага Таварыства ў 
Вільні № 1 // Спадчына. – 1995. – 
№ 2. – С. 94. – Фота № 46.

Заўвагі: Даціроўка пячаткі 
вызначана па інфармацыі, што з 
1921 г. ДК БНР знаходзіўся ў кан-
спірацыі, гл.: Інвэнтарная кні га 
Музэю ім. Ів. Луцкевіча Бела-
рус кага навуковага Таварыства  
ў Вільні № 1 // Спадчына. – 1995. –  
№ 2. – С. 96.

№ 4: Пячатка Рады Народных Міністраў БНР 1918 г.
Матрыца, круглая, Ø 42 мм, гума, ручка страчана.
Выява/вербальная формула: у полі пячаткі ў коле вершнік з 

узнятым мячом, на левым плячы шчыт з падвойным крыжам (Пагоня).
Легенда: у два колы: Беларуская Народная Рэспубліка * РАДА 

НАРОДНЫХ МІНІСТРАЎ
Краіна/дата: БНР, 1918 г.
Захаванасць: добрая, дра-

піны, плямы, пацямненні.
Шыфр: КП 6089-49.
Друк: Інвэнтарная кніга 

Музэю ім. Ів. Луцкевіча Беларус-
кага навуковага Таварыства ў 
Віль ні № 1 // Спадчына. – 1995. –  
№ 2. – С. 93. – Фота № 42.

Заўвагі: Даціроўка пячаткі 
вы значана па публікацыі: Сідаро-
віч А. Старонкі з гісторыі БНР. – 
С. 225.
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№ 5: Пячатка Паўнамоцніка Ураду БНР 1918 г.
Матрыца, круглая, Ø 43 мм, 

гума, ручка страчана.
Выява/вербальная формула: 

у полі пячаткі вершнік з узнятым 
мячом, на левым плячы шчыт з 
падвойным крыжам (Пагоня).

Легенда: *ПАЎНАМОЦНІК 
УРАДУ Б.Н.Р.*

Краіна/дата: БНР, 1918 г.
З а х а в а н а с ц ь :  д о б р а я , 

драпіны, плямы, пацямненні.
Шыфр: КП 6089-51.
Друк: упершыню.

№ 6: Пячатка Кансуляту БНР у Парыжы 1919–1921 гг.
Матрыца, круглая, Ø 40 мм, гума, жалеза, ручка страчана.
Выява/вербальная формула: у полі пячаткі вершнік з узнятым мя-

чом, на левым плячы шчыт з падвойным крыжам (Пагоня).
Легенда: REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE de la RUSSIE 

BLANSHE – Consulat de Paris –
Краіна/дата: БНР, 1919–1921 г.
Захаванасць: выдатная.

Шыфр: КП 6089-60.
Друк: Герб Пагоня на пя-

чат цы Консульства Беларускае 
На род нае Рэспублікі ў Пары-
жы 1919–1921 г. // Спадчына. – 
1997. – № 4. – С. 2 вокладкі.

Заўвагі: Прадстаўніцтвы 
БНР, кансуляты і місіі дзейні-
чалі ва УНР (Кіеў, Адэса), Літве 
(Вільня), Турцыі (Канстанці-
нопаль), Германіі (Берлін), Ра-
сіі (Масква, Растоў) і інш., гл.: 
Кушміраў У. Матэрыялы архіва 
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БНР у фондах Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь. – С.13. Пя-
чатка парыжскага Кансуляту сведчыць аб дзейнасці дыпляматычнай 
місіі БНР ва Францыі.

№ 7: Пячатка БНР 1918 г.
Матрыца, матрыца, круглая, 

Ø 43 мм, гума, ручка страчана.
Выява/вербальная формула: 

у полі пячаткі ў коле вершнік з 
уз ня тым мячом, на левым плячы 
шчыт з падвойным крыжам (Па-
гоня).

Легенда: * БЕЛАРУСКАЯ 
НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА

Краіна/дата: БНР, 1918 г.
Захаванасць: добрая, па цёр-

тасці, драпіны, пацямненні.
Шыфр: КП 6089-62.
Друк: Інвэнтарная кніга Музэю ім. Ів. Луцкевіча Беларускага 

на ву ко вага Таварыства ў Вільні № 1 // Спадчына. – 1995. – № 2. –  
С. 92. – Фота № 39.

Заўвагі: Пячатка мела яшчэ працяг надпісу ў легендзе па другому 
колу, які пазней быў зрэзаны.

№ 8: Пячатка Дзяржаўнага 
Камітэту БНР 1921 г.

Матрыца, круглая, Ø 40 мм, 
гума, драўляная вытачаная ручка, 
пакрытая лакам, даўжыня – 53 мм.

Выява/вербальная формула: 
у полі пячаткі вершнік з узнятым 
мячом, на левым плячы шчыт з 
падвойным крыжам (Пагоня).

Легенда: Comite d’etat de la 
Re pub lique Democratique de la 
Rus sie Blanche
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Краіна/дата: БНР, 1921 г.
Захаванасць: добрая.
Шыфр: КП 6089-105.
Друк: Інвэнтарная кніга Музэю ім. Ів. Луцкевіча Беларускага 

навуковага Таварыства ў Вільні № 1 // Спадчына. – 1995. – № 2. –  
С. 94. – Фота № 47.

Заўвагі: Дублявала беларускамоўную пячатку № 3. Датуецца па 
інфармацыі, гл.: Інвэнтарная кніга Музэю ім. Ів. Луцкевіча Бела-
рускага навуковага Таварыства ў Вільні № 1 // Спадчына. – 1995. –  
№ 2. – С. 96.

№ 9: Другая Пячатка Рады Народных Міністраў БНР 1920 г.
Матрыца, круглая, Ø 35 мм, гума, пячатка знаходзіцца ў каркасе ад 

кішэннага гадзінніка, на якім выгравіраваны надпіс лацінскімі літара-
мі: W.LASTOUSKI і дата: 25.V.20.

Выява/вербальная формула: 
у полі пячаткі вершнік з узнятым 
мячом, на левым плячы шчыт з 
падвойным крыжам (Пагоня).

Легенда: у два колы: * * Бела-
руская Народная Рэспубліка | * * * 
* Рада Народных Міністраў.

Краіна/дата: БНР, 1920 г.
Захаванасць: выдатная
Шыфр: КП 6089-122.
Друк: упершыню.
Заўвагі: Гэта была ўжо дру-

гая пячатка Рады Народных 
Міністраў БНР, гл. № 4.

№ 10: Пячатка Паўнамоцніка Ураду БНР 1921 г.
Матрыца, круглая, Ø 40 мм, гума, наклеена на драўляную проста-

кутную аснову памерамі 40×60 мм, ручка страчана.
Выява/вербальная формула: у полі пячаткі ў коле вершнік з 

узнятым мячом, на левым плячы шчыт з падвойным крыжам (Пагоня).
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Легенда: * Republique Dé mo-
cra ti que Blanshe-Ruthenieane * Re-
pré sen tant plénipotentiaire

Краіна/дата: БНР, 1921 г.?
Захаванасць: добрая.
Шыфр: КП 6089-127.
Друк: упершыню.
Заўвагі: Пячатка Паў на моц-

ніка Ураду БНР ва Францыі?

№ 11: Пячатка Міністэрства 
унутраных спраў БНР 1919 г.

Матрыца, круглая, Ø 43 мм, 
бронза, ручка страчана, застаўся 
толькі вінтавы стрыжань.

Выява/вербальная формула: 
у полі пячаткі ў коле вершнік з 
узнятым мячом, на левым плячы 
шчыт з падвойным крыжам (Па-
гоня).

Легенда: у два колы: БЕЛА-
РУСКАЯ НАРОДНАЯ РЭС-
ПУБ ЛІКА * МІНІ СТЭР СТВА 
УНУТРАНЫХ СПРАЎ

Краіна/дата: БНР, 1919 г.
Захаванасць: выдатная.
Шыфр: КП 6089-134.
Друк: Інвэнтарная кніга Музэю ім. Ів. Луцкевіча Беларускага 

навуковага Таварыства ў Вільні № 1 // Спадчына. – 1995. – № 2. –  
С. 93. – Фота № 41.

Заўвагі: Даціроўка патрабуе праверкі.
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№ 12: Пячатка Найвышэйшай Рады БНР 1919 г.
Матрыца, круглая, Ø 39 мм, 

гума, драўляная вытачаная руч-
ка, пакрытая чорным лакам, 
даўжыня – 53 мм.

Выява/вербальная формула: 
у полі пячаткі вершнік з узнятым 
мячом, на левым плячы шчыт з 
падвойным крыжам (Пагоня).

Легенда: Найвышэйшая Рада 
Беларускае Народнае Рэспублікі

Краіна/дата: БНР, 1919 г.
Захаванасць: выдатная.
Шыфр: КП 6089-155.
Друк: Інвэнтарная кніга 

Музэю ім. Ів. Луцкевіча Беларускага навуковага Таварыства ў Вільні 
№ 1 // Спадчына. – 1995. – № 2. – С. 93. – Фота № 43.

№ 13: Пячатка Арганізацыйнага аддзелу Міністэрства Абароны 
БНР 1920 г.

Матрыца, круглая, Ø 37 мм, бронза, драўляная вытачаная ручка, 
пакрытая лакам, даўжыня – 60 мм.

Выява/вербальная формула: у полі пячаткі вершнік з узнятым 
мячом, на левым плячы шчыт з 
падвойным крыжам (Пагоня).

Легенда: * МІНІСТЭРСТВА 
А Б А Р О Н Ы  Б . Н . Р .  * 
АРГАНІЗАЦЫЙНЫ АДДЗЕЛ

Краіна/дата: БНР, 1920 г.
Захаванасць: выдатная.
Шыфр: КП 6089-165.
Друк: Цітоў А. Сфрагістыка 

і геральдыка Беларусі. – С. 154; 
Цітоў А. Геральдыка Беларусі 
(ад пачаткаў да канца ХХ ст.). –  
С. 108.
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№ 14: Пячатка Паўнамочніка БНР 1920 г.
Матрыца, круглая, Ø 30 мм, бронза, драўляная вытачаная ручка, 

пакрытая лакам, даўжыня – 60 мм.
Выява/вербальная формула: 

у полі пячаткі вершнік з узнятым 
мячом, на левым плячы шчыт з 
падвойным крыжам (Пагоня).

Легенда: * ПАЎНАМОЧНІК 
Б.Н.Р. *  REPRESENTANT 
PLE NI PO TENTIAIRE DE LA 
R.D.B.R.

Краіна/дата: БНР, 1920 г.
Захаванасць: выдатная.
Шыфр: КП 6089-166.
Друк: упершыню.

№ 15: Пячатка Дзяржаўнага Камітэту БНР 1920 г.
Матрыца, круглая, Ø 40 мм, 

гума, ручка страчана.
Выява/вербальная формула: 

у полі пячаткі вершнік з узнятым 
мячом, на левым плячы шчыт з 
падвойным крыжам (Пагоня).

Легенда:  *  Дзяржаўны 
Камітэт Беларускае Народнае 
Рэспублікі

Краіна/дата: БНР, 1920 г.?
Захаванасць: дрэнная, паш-

коджана гума.
Шыфр: КП 6089-170.
Друк: упершыню.
Заўвагі: Ідэнтычная пячатцы № 3. Улічыўшы фізічны ізнос 

матрыцы можна меркаваць, што яна выкарыстоўвалася раней за № 3, 
а пасля была заменена ёю.
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№ 16: Пячатка Дэлегацыі Найвышэйшай Рады БНР 1921 г.
Матрыца, круглая, Ø 43 мм, гума, драўляная вытачаная ручка, 

пакрытая чырвоным лакам, даўжыня – 63 мм.
Выява/вербальная формула: у полі пячаткі вершнік з узнятым мя-

чом, на левым плячы шчыт з падвойным крыжам (Пагоня).
Легенда: у два колы: * 

DELEGATION DU CONSEIL R. 
D. BLANCHE-RUTHENIENNE 
* Дэлегація Найвышэйшае Рады 
Беларускае Народ. Рэспублікі

Краіна/дата: БНР, 1921 г.?
Захаванасць: выдатная.
Шыфр: КП 6089-174.
Друк: Цітоў А. Сфрагістыка 

і геральдыка Беларусі. – С. 154; 
Цітоў А. Геральдыка Беларусі 
(ад пачаткаў да канца ХХ ст.). –  
С. 108.

Прадстаўлены рэестр патрабуе праверкі, асабліва што да датаў 
выкарыстання тых ці іншых матрыцаў пячатак. Важна спалучыць пя-
чаткі з іх адбіткамі на тагачасных дакументах. Пакуль што нам ўдалося 
адшукаць сляды матрыцы № 9: ёю быў запячатаны дыпляматычны паш-
парт Дзяржаўнага кантралёра БНР Леанарда Зайца 7. Што да выяў на пя-
чатках БНР, то фактычна на ўсіх іх быў дзяржаўны герб Пагоня, праўда, 
вершнік падаваўся звычайна без тарчы. У сувязі з гэтым, найбольш 
геральдызаванай матрыцай была пячатка Часовай Рады Случчыны БНР 
(1920 г.). Стыль выканання гербавай выявы можа сведчыць пра тое, што 
рабіліся яны хутчэй за ўсё па двух эскізах – у 1918 г. (верагодны аўтар 
Кляўдзіюш Дуж-Душэўскі) і ў 1920 г. (мастак ананімны). Анонім быў 
меньш спрактыкаваны ў геральдыцы, чым яго папярэднік, а таму яго 
Пагоня выглядае не вельмі дасканала. Тым не меней, менавіта яго ўзор 
дзяржаўнай Пагоні ўпрыгожваў грамадзянскія пашпарты БНР 8.

7 ГДГАМ, КП 15192-4.
8 ГДГАМ, КП 15192-3.
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(Львів)

сюжетні композиції параФіяльних печаток  
перемишльської греко-католицької єпархії 

кінця XVIII–хіх ст.:  
призначення, еВолюція, особлиВості  

іконограФії та мистецького ВислоВу

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького володіє 
найбільшою серед державних установ в Україні збіркою матриць па-
рафіяльних печаток Перемишльської єпархії — 14 одиниць. Значною 
є добірка предметів зазначеного регіону у сфрагістичній колекції Му-
зею Шереметьєвих, яка, за неостаточними даними, налічує близько  
20 одиниць. Ці зібрання у згаданих двох музеях одні з найрепрезента-
тивніших і в Європі 1.

Різноманітні сюжети парафіяльних матриць є одним із її визна-
чальних елементів і мають особливості іконографії на штемпелях кож-
ної конфесії. На печатках православних храмів Лівобережної України 
ХІХ — ХХ ст. фіксуємо хрести, церкви, які з’явилися на них після ука-
зу Святійшого Синоду від 1742 р.: «…которым по протчем запрещено 
со изображением святынь пакетов печатать». Під святинями тут мались 
на увазі агіографічні сюжети (з постатями святих чи з певними релігій-
ними сценами) 2. Зображення церкви з трьома банями на парафіяльних 

1 Збірка історичного музею м. Сянока (Польща) налічує 17 матриць.
2 Ситий І. Печатка Чернігівського колегіуму // Знак. — 1998. — Ч. 16. —

С. 5; Ситий І. З церковної сфрагістики Лівобережної України // Знак. — 2003. —
Ч. 31. — С. 3.

образ на церкоВних печатках



тетяна дениСоВа · Сюжетні композиції парафіяльних печаток Перемишльської єпархії... 349

печатках православних храмів набуло поширення після впровадження 
закону 1836 р. 3

Зазвичай основну частину печаток римо-католицьких костелів 
Правобережної України кінця XVIII — початку ХХ ст. було відведено 
постатям святих патронів храмів, темам церковних свят, релігійним 
символам 4. Також на відбитках документів другої половини XIX ст. 
зафіксовано зображення двоголового російського орла 5. Доволі по-
ширені випадки, коли немає зв’язку між сюжетом на печатці римо-
католицького костелу та посвятою храму 6, такі тенденції зауважуємо 
на матрицях парафій Перемишльської греко-католицької єпархії 7.

Українська сфрагістика, репрезентована у дослідженні печатками 
греко-католицьких церков кінця XVIII–ХІХ ст., надалі розвивала свої 
давні традиції. Зокрема, зображення агіографічних сюжетів було ха-
рактерним для печаток вищої церковної ієрархії Київської митрополії 8. 
На парафіяльних матрицях цього періоду побутували релігійні сцени, 
зображення постатей святих. Також слід зазначити про певні латинські 
впливи на тогочасну українську сфрагістику.

Особливістю парафіяльних печаток Перемишльської греко-
католицької єпархії кінця XVIII — останньої третини ХІХ ст. було 

3 Перкун В. Церковна сфрагістика Правобережної України (1793–1917). — Ав-
тореферат на здобуття наукового ступеня кандидата іст. наук. — К., 2002. — С. 12; 
Тисяча років української печатки. Каталог виставки. — К., 2013. — С. 319–337.

4 Перкун В. «… І печаткою стверджую»: З історії печаток католицької церкви 
на Правобережній Україні (кінець ХVIII — ХХ ст.). — К., 2002. — С.63.

5 Центральний державний історичний архів України у місті Києві (ЦДІАК), 
ф. 1042, оп. 2, спр. 936, арк. 187. Докладніше див.: Перкун В. Особливості ембле-
матичного ряду та легенд печаток парафіяльних костьолів Кам’янецької та Луцько-
Житомирської дієцезій (1800–1916 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питан-
ня теорії та методики. — Число 4. — Частина 1. — К., 2000. — С. 185–186.

6 Перкун В. Агіографічні сюжети католицьких парафіяльних печаток Луцько-
Житомирської та Кам’янецької дієцезії ХIХ — початку ХХ ст.: вибрані приклади // 
Сфрагістичний щорічник. — Вип. IV. — К., 2013. — С. 257.

7 Денисова Т. Матриці печаток парафіяльних церков Перемишльської греко-
католицької єпархії у сфрагістичній колекції Національного музею у Львові ім. Ан-
дрея Шептицького // Нумізматика і фалеристика. — 2011. — № 3. — С. 7.

8 Денисова Т. Гербові та агіографічні печатки ієрархів Української Греко-Ка то-
лицької Церкви // Сфрагістичний щорічник. — Вип. IV. — К., 2013. — С. 218–235.
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відтворення у сюжетах посвяти храмів. Середник кожної печатки мав 
визначальне призначення — ідентифікації святині. Найдавнішим пара-
фіяльним матрицям Перемишльської єпархії властива усталена форма 
легенди, яка розташовувалася вздовж обідка: «ПЕЧАТЬ ЦЕРКВИ…» чи 
латинською мовою: «SIGILLUM ECCLESIAE…». Далі всі написи міс-
тили географічну назву населеного пункту. Малюнок також сприяв ви-
значенню адміністративно-територіальної приналежності церковної 
одиниці при однакових назвах сіл.

Еволюція української сфрагістики позначилась на всіх її складо-
вих, особливо яскраво ці процеси проявилися й досягли своєї верши-
ни в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст. Змінюється сировина 
для виготовлення печаток. Заміна латуні, з якої виготовляли матриці, 
на гуму зумовила виникнення нових технічних методів виготовлення 
штемпелів та впровадження більш практичних туші, фарби та чорнила. 
Застосування чорнила робило старі матриці, виконані граверами у ви-
гляді контррельєфу 9, непридатними для якісного відтворення зобра-
ження. Поступово збільшується кількість печаток, виконаних у техні-
ці рельєфу 10. Прогрес сприяв появі спеціальних штемпельних апара-
тів. Такий артефакт використовувався, зокрема, у парафіяльній церкві 
Різдва Пресвятої Богородиці с. Деревня Жовківського деканату 11.

Еволюційні зміни останньої третині ХІХ — початку ХХ ст. відбу-
ваються в легенді — вона стає більш інформативною, відтак малюнок 
не завжди ілюструє титул храму, натомість у середнику печаток зо-
бражуються різноманітні християнські символи. Починають виготов-
лятися матриці, які взагалі не мають малюнка, лише написи, що ви-
конуються виключно українською мовою 12. Зауважимо, що на зламі 

9 Денисова Т. Матриця печатки церкви с. Зіболки Куликівського деканату Пе-
ремиської єпархії другої половини XIX ст. // Знак. — 2013. — № 59. — С. 3–4; Її ж. 
Матриця парафіяльної печатки с. Дубівці ХІХ ст. із сфрагістичної колекції Олексія 
Шереметьєва // Нумізматика і Фалеристика. — 2014. — № 1. — С. 29–30.

10 Денисова Т. Матриці печаток парафіяльних церков Перемишльської. —
С. 7–8; Тисяча років української печатки. — С. 361.

11 Денисова Т. Дослідження колекції сфрагістики Національного музею у Львові 
імені Андрея Шептицького // Музеї Львова: події, колекції, люди. Матеріали нау ко-
во-практичної конференції, м. Львів, 27–28 жовтня 2011 року. — Львів, 2012. — С. 61.

12 Тисяча років української печатки. — С. 367–368.
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ХІХ–ХХ ст. сфрагістика, зокрема й парафіяльна, зазнала суттєвих змін. 
Аналогічні процеси відбувалися не тільки в Перемишльській єпархії, 
а й у Львівській 13.

Ймовірно, циркуляри 1797–1798 рр. ініціювавши введення печа-
ток у діловодство різних урядів церковних одиниць Австрійської імпе-
рії, викликали потребу у візуальному представленні різноманітних ти-
тулів храмів. Цей попит мав бути задоволений фахівцями, які вирішува-
ли практичні питання, з огляду на зазначену нами особливість парафі-
яльних печаток Перемишльської греко-католицької єпархії. Конкретні 
проекти міг виготовити або гравер, або спеціально запрошений маляр. 
У Львові в середині XVIII ст. працював відомий гравер І. Филипович, 
що мав власні друкарню та гравіювальну майстерню. Його діяльність, 
що охоплювала як проектування й виконання релігійних чи панегірич-
них гравюр, так і створення іконографічних композицій для ілюстру-
вання книжок, стала вихідною точкою для пізніших майстрів 14. У Льво-
ві також активно працювали гравери М. Фуґлевич, Т. Корнахольський, 
Т. Троцкевич, І. Вишловський 15, у другій половині XVIII ст. в Бердиче-
ві та Холмі — Теодор Раковецький.

Матриці для православної церкви на Буковині у 1799 р. виготов-
ляв львівський майстер Хаїм Віттман 16. Невелика кількість фахівців з 

13 Центральний державний історичний архів України у місті Львові (ЦДІАЛ), ф. 
201, оп. 1, спр. 53, арк. 1; ф. 358, оп. 1, спр. 207, арк. 1; ф. 358, оп. 1, спр. 230, арк. 27; 
ф. 201, оп. 1, спр. 2432, арк. 34.

14 Денисова Т. Антимінс 1747 р. єпископа Перемишльського Онуфрія на Вели-
ких Шумлянах Шумлянського (гравер Іван Филипович) // Християнська сакральна 
традиція: історія і сьогодення. Науковий збірник. — Львів, 2013. — С. 161.

15 Запаско Я., Ісаєвич Я. Каталог стародруків, виданих на Україні. — Книга дру-
га. — Частина перша (1701–1764). — Львів, 1981. — С. 113–114; Денисова Т. Герб і 
вензель владики Лева Шептицького на оправах Служебників середини XVIII сто-
ліття зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Літо-
пис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. — Львів, 2010. — 
№ 7 (12). — С. 184–185.

16 Gramada N. Vechile peceţi bisericeşti bucovinene. — Cernăuţi. — 1939. — Р. 19; 
Скочиляс І. Функціонування парафіяльних штемпелів у Перемишльській єпархії: 
місця виготовлення, їхня вартість та причини заміни // Український археографіч-
ний щорічник. — Вип. 12. — К., 2007. — С. 92.
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виготовлення печаток у Галичині наприкінці XVIII ст. засвідчена у роз-
порядженні губернаторства від 22 вересня 1797 р. Ним було рекомен-
довано замовляти матриці у Львові через те, що кваліфікованих май-
стрів в інших містах знайти було важко 17.

Відтак якась частина потрібних печаток на межі кінця XVIII — по-
чатку XIX ст. була виготовлена у майстернях Львова. Це могли бути пе-
редусім печатки деканатів, яких у Перемишльській єпархії налічувало-
ся близько 40 одиниць, львівські майстри їх мали переробляти у разі ви-
явлення невідповідності.

Проте, окрім деканатських, необхідно було виготовити одночасно 
приблизно 700 парафіяльних матриць із вирізьбленою темою для кож-
ного храму. Візуально дослідивши технічні характеристики збереже-
них найдавніших матриць, навряд чи зможемо пов’язати їх створен-
ня з майстернями Варшави чи Відня (мал. 1). Тому судження про те, 
що «основними центрами продукування печаток у ХІХ ст. були Варша-
ва, Відень і Львів» потребує подальших студій 18.

Зрештою таке масове замовлення мало обійтися у значну суму ко-
штів, якби його віддали до Варшави або Відня. Отже, припускаємо, 
що парафіяльні матриці було виготовлено у Львові, Перемишлі та ін-
ших містах регіону 19.

17 ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 1, спр. 331, арк. 26; Скочиляс І. Функціонування парафі-
яльних штемпелів. — С. 92.

18 Віднайдені пам’ятки майстерень Львова, Варшави значно пізніші, виготовле-
ні приблизно через 100 років, з першої чверті ХХ ст.: матриця парафії Манів Яслись-
кого деканату (Muzeum Historyczne w Sanoku, H 22), з написом на металевій основі: 
Lwów A. BCHINDLEB Lwów SYKSTUSKAL. 15; кругла мідна матриця перемишль-
ського єпископа Костянтина Чеховича, діаметром 25 мм із зазначенням на метале-
вій основі прізвища майстра Ф. Полевка (Muzeum Ziemi Przemyskiej, MPH 11 304); 
матриця невідомого часу (перед 1875 р.?) парафії с. Поточок Холмської православ-
ної єпархії, з написом на металевій основі Б. Кущинський граверъ Варшава Сена-
торская 10 (Muzeum Narodowy w Warszawie, МN 23 957). Відомі прізвища граверів, 
що ймовірно могли долучитися до створення українських печаток у першій трети-
ні ХХ ст. — Карл Марцек, Відень (Gramada N. Vechile peceţi. — Р. 21–22), Іван Метц 
зі Львова. Докладніше див.: Скочиляс І. Функціонування парафіяльних штемпе-
лів. — С. 92–93.

19 Лозинський Р. Урбанізація Галичини у часі і просторі // Ї. — 2005. — № 36; Га-
личина — країна міст. — С. 32.
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Зауважимо, що Перемишль зберігав своє значення культурно-
го осередку з XVI ст. 20 Тут розвивається монументальне, станкове ма-
лярство. Результати праці митців можемо бачити, зокрема, на прикла-
ді пам’яток, що зберігаються у фондах Національного музею у Львові 
ім. Андрея Шептицького (твори з церкви Іоанна Предтечі в Угерцях, 
св. Параскеви в Ільнику, Собору Богородиці в Бусовиську, Архангела 
Михаїла у Смольнику). На початку XIX ст. у Перемишлі формується 
священицька еліта, яка протягом століття підніматиме українську на-
уку і культуру, місто стає центром першої хвилі відродження. В єпар-
хії існували відповідні підвалини для реалізації замовлення зі створен-
ня матриць. На сьогодні праця майстерень з обробки металу у Львові і 
Перемишльській єпархії кінця XVIII — початку ХІХ ст. та їх участі у ви-
готовленні печаток, а також наявність таких замовлень є однією з най-
менш відомих сторінок їх історії.

Збережено оригінальні матриці двох українських закладів — Націо-
нального музею у Львові імені Андрея Шептицького та Музею Шереме-
тьєвих — дають можливість відтворити зовнішній вигляд парафіяльних 
печаток Перемишльської греко-католицької єпархії кінця XVIII — ХІХ 
ст., які найбільше нам відомі з відбитків різної якості, визначити фахо-
ву майстерність граверів та рівень мистецького виконання 21.

Зауважуємо наявність значної кількості однотипних матриць, які 
виготовлялися кількома майстрами (майстернями). Припускаємо, 
що, творячи печатки, гравери користувалися графічними взірцями 
для кожної сюжетної композиції. У разі ймовірної ситуації, коли гра-
вер (або майстерня) не міг самостійно виробити зразки для відтворен-
ня агіографічних тем, таку роботу могли доручити спеціально запро-
шеному маляру, який міг у рисунках відтворити місцеві особливості 
іконопису. Конкретні теми на середниках печаток у виконанні май-
стра (майстерні), які призначалися для різних деканатів Перемишль-

20 Свєнціцька В., Сидор О. Спадщина віків. — Львів, 1990. — С. 11, 31; Історія 
української культури. — Том ІІ. — К., 2001. — С. 427; Aleksandrowycz B. Statut cechu 
złotników, malarzy i konwisarzy przemyskich, potwierdzony 6 października 1625 roku // 
Rocznik historycznoarchiwalny. — Tom XII. — 1997. — S. 3–16.

21 Тисяча років української печатки. — С. 357–366; Денисова Т. Матриці печаток 
парафіяльних церков. — С. 6–11.
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ської єпархії, подібні й вирізняються лише окремими деталями. Таки-
ми є, для прикладу, печатки церков під одним титулом із схожим зо-
браженням: с. Конське Бірчанського та с. Береска Затварницького де-
канатів; с. Ждиня Біцького і с. Ластівка Старосамбірського деканатів; 
с. Явора Старосамбірського і с. Гочів Балигородського деканатів.

Варто звернути увагу на особливості іконографії та мистецько-
го вислову низки сюжетних композицій парафіяльних матриць Пере-
мишльської єпархії кінця XVIII — ХІХ ст. Безперечно, відображення 
на печатках посвят церков на честь св. Миколая, архистратига Миха-
їла, св. Димитрія, св. Параскеви, св. апостола Якова, св. пророка Іллі 
тощо не вимагали від гравера чи маляра якихось серйозних підготовчих 
робіт. Натомість змалювання на печатках складного іконографічного 
сюжету кожного титулу храму попередньо опрацьовувалося і, зокре-
ма, тема Богоявлення відтворювалася досить повно. На давніх фресках 
та іконах зображено кілька дійових осіб — Ісус Христос, Іван Предтеча, 
голуб (Святий Дух), ангели 22.

Ця тема представлена на матриці печатки церкви Богоявлення 
Господнього с. Глумча Бірчанського деканату Перемишльської єпар-
хії (мал. 1). Посередині печатки змальовано Ісуса Христа із складеними 
на грудях руками, у настегневій пов’язці, який стоїть по коліна у воді. 
Поруч постаті Христа на березі ріки — святий Іван Предтеча, який пра-
вою рукою поливає водою з посудини голову Ісуса, лівою притримує 
великий хрест зі стрічкою. Вгорі над Христом в сяйві променів зобра-
жений голуб (Святий Дух).

Приблизно у той самий час, що й попередня матриця, була виго-
товлена давня печатка церкви с. Чаплі Старосольського деканату. Вона 
несла титул Перенесення мощів св. єпископа Миколая, і тема була ви-
рішена змалюванням лише однієї особи ієрарха, хоча з XVIII ст. поді-
бна житійна сцена вже мала самостійне значення 23. Посередині печат-
ки на поземі фронтально представлена постать св. Миколая у архиє-
рейських шатах із жезлом у руці. Натомість багатофігурна компози-
ція Перенесення мощів св. єпископа Миколая при спробі її відтворити 

22 Свєнціцька В., Сидор О. Спадщина віків. — Іл. 16.
23 ЦДІАЛ, ф. 146, оп. 1, спр. 8035, арк. 2; Свєнціцька В., Сидор О. Спадщина ві-

ків. — С. 38.
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на невеликій площі пам’ятки неминуче привела б до значної схематич-
ності, і тема могла бути важко пізнаваною, що неприйнятне для цер-
ковної матриці.

Шестифігурна композиція пред-
ставлена на печатці парафіяльної 
церкви Преображення Господньо-
го с. Конське Бірчанського декана-
ту (мал. 2). На ній гравер майстерно 
і досить повно відтворює сцену Пре-
ображення Господнього 24. Обабіч Іс-
уса Христа — пророки Ілля та Мой-
сей із таблицями Закону в руках. 
У нижній частині композиції зобра-
жені три постаті напівлежачих апос-
толів. Чітко видно фігури тільки двох 
із них, третій — на тлі гори. На неве-
ликій площині майстер, як і на пер-
шовзірці українського іконописно-
го малярства, використовує лінійну 

24 Свєнціцька В., Сидор О. Спадщина віків. — Іл. 11, 12, 54.

Мал. 1. Печатка церкви Богоявлення Господнього с. Глумча

Мал. 2. Печатка церкви  
Преображення Господнього  

с. Конське
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перспективу для побудови сукупності образів, застосовуючи такі фор-
ми символічної перспективи, як ієрархічна система масштабних спів-
відношень, композиційних розташувань, ближнього і дальнього бачен-
ня 25. Зображення вдало скомпоноване гравером у площині середника 
печатки.

Іконографічний сюжет 26 на матриці печатки церкви Вознесіння 
Господнього с. Явора Старосамбірського деканату вирішений наступ-
ним чином (мал. 3). На пагорбі кілька постатей, над ними в оточенні 
хмари возноситься Ісус Христос із піднятими для благословення ру-
ками. На печатці вирізняється центральна фігура сюжету — Спасите-
ля. Привертає увагу фахова робота гравера — багатофігурна компози-
ція переповідає іконографію теми, її емоційну складову та гармонійно 
вписана у середник матриці.

25 Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. — М., 1991. — С. 186–
202; Успенский Б. Семиотика искусства. — М., 2005. — С. 287–288.

26 Ганусевич Н. Стародруки у фондах Національного заповідника «Замки Терно-
пілля»: сучасний стан, дослідження і збереження // Матеріали V Міжнародної нау-
кової конференції, м. Львів, 23–24 листопада 2012 р. Християнська сакральна тради-
ція: віра, духовність, мистецтво. — Львів, 2012. — С. 147.

Мал. 3. Печатка церкви Вознесіння Господнього с. Явора
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Інша печатка — церкви Воскре-
сіння Господнього с. Нанчівка Ста-
росамбірського деканату (мал. 4). Го-
ловна суть іконографії Воскресін-
ня 27 — сотериологічна. «Вірне слово: 
коли разом із Ним померли, то з Ним 
будемо й жити» (2 Тім. 2:11). Тогочас-
на сюжетна композиція передає мо-
мент, коли Христос у білосніжних ри-
зах тріумфально виходить із запечата-
ного гробу та тримає в руках прапор 
перемоги. Іконографія печатки вираз-
но наслідує католицький іконописний 
взірець, який з’явився у наших храмах 
лише у XVIII ст.

До дванадцяти великих свят Схід-
ної Церкви належить Воздвижен-
ня Чесного Хреста Господнього. Історики Східної Церкви вказува-
ли, що дві події лягли в основу встановлення цього свята: віднайдення 
в IV ст. хреста, на якому розіп’яли Ісуса, та повернення цього хреста з 
Персії до Єрусалиму у VII ст. 28.

Саме слово «воздвиження» означає «піднесення», тобто урочистий 
обряд почитання та прославлення Хреста Господнього. Ікона із храмо-
вого іконостаса відтворювала цю подію із значною кількістю її учасни-
ків, розміщених у кількох регістрах. Природно, що на невеликій пло-
щі передати повну іконографію неможливо навіть у дуже схематично-
му вигляді. Відтак для відтворення на середнику печатки була вибрана 
єдина постать ієрея. Втім, тема у такому вигляді була розпізнаваною. 
Вона представлена на матриці печатки церкви Воздвиження Чесного 
Хреста с. Вара Бірчанського деканату Перемишльської єпархії (мал. 5). 

27 Косів Р. Ікона «Страсті Христові 1658 р. з церкви в Ясениці Замковій на Львів-
щині // Апологет. Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції, м. Львів, 24–
25 листопада 2011 р. Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецт-
во. — Львів, 2011. — С. 130.

28 Катрій Ю. Пізнай свій обряд. — Львів, 2010. — С. 194–197.

Мал. 4. Печатка церкви  
Воскресіння Господнього  

с. Нанчівка
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Зображений священик у фелоні, єпи-
трахилі, який підносить святий хрест 
над своєю головою. Ієрей стоїть на по-
земі, обабіч — високі рослини. Дослі-
джувана матриця виконана гравером 
настільки майстерно, що попри її три-
вале використання збереглися дрібні 
риси обличчя священика.

У низці багатофігурних сюжетних 
композицій, які були виконані на іко-
нах, при їх адаптуванні для представ-
лення на обмеженій площі церковних 
печаток скорочувалася певна кількість 
дійових осіб. Таку переробку в кінці 
XVIII — на початку ХІХ ст. майстрами 
виконували творчо, вибірково обира-
ли необхідні ключові фігури залежно 

від суті свята та можливості найповніше відобразити його на невели-
кій площині середника матриці. Відтворення численних тем на печат-
ках було зорієнтоване на існуючі іконографічні взірці, які на той час 
зазнали певних впливів нових художніх ідей. Сюжетні композиції па-
рафіяльних печаток Перемишльської греко-католицької єпархії кінця 
XVIII–ХІХ ст. втілюють тогочасні особливості суспільного світогляду 
та етнічної ментальності. При створенні матриць панував фаховий під-
хід, більшість пам’яток виконувалися граверами доброї кваліфікації.

Мал. 5. Печатка церкви  
Воздвиження Чесного Хреста 

с. Вара
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(Львів)

сюжетні зображення деканатських печаток 
перемишльської греко-католицької єпархії 

кінця хVIII — початку хх ст.:  
еВолюція, типологія та осноВні тенденції

У незалежній Україні регіональні студії, присвячені церковній 
сфрагістиці, охопили різні сфери застосування печаток. Найбільші осе-
редки цих досліджень — Львів і Київ — об’єднали провідних вітчизня-
них науковців. Протягом останніх двох десятиліть організовано низ-
ку конференцій, семінарів, видано численні тематичні збірки, до нау-
кового обігу запроваджено багатий сигілографічний матеріал, описа-
но чимало сфрагістичних колекцій музеїв та архівів. У межах цих до-
сліджень було зосереджено увагу на церковній сфрагістиці в Галичині 
у період австрійського панування. Зокрема, постала потреба в опрацю-
ванні деканатських печаток Перемишльської греко-католицької єпар-
хії кінця XVIII — початку ХХ ст.

Українська деканатська сфрагістика, незважаючи на окремі досяг-
нення 1, все ще потребує узагальнюючих досліджень, які повинні ґрун-

1 Окремі спроби опрацювання деканатських печаток здійснювалися в кін-
ці ХІХ — першій половині ХХ ст. Н. Гремаде: Grămadă N. Vechile peceţi bisericeşti 
bucovinene. — Cernăuţi, 1939. — Р. 3–32; а в 90-х рр. ХХ ст. — В. Перкуном (Пра-
вобережна Україна) та І. Ситим (Чернігівщина): Перкун В. «…І печаткою ствер-
джую». З історії печаток католицької церкви на Правобережній Україні (кінець 
XVIII–XX ст.). — К., 2002. — С. 52–53, 90, 92, 94–97; Перкун В. Церковна сфрагіс-
тика Правобережної України (1793–1917 рр.). Автореферат дис…. канд. історичних 
наук. — К., 2002. — С. 11, 12.
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туватися на джерельній евристиці та докладних описах усіх виявлених 
сфрагістичних пам’яток.

Протягом ХІХ ст. до складу Перемишльської греко-католицької 
єпархії входило 40 деканатів, які охоплювали понад 700 парафій. Уря-
дові печатки, що функціонували в деканатських канцеляріях у дослі-
джуваний період, в одних випадках вирізняються самобутністю та ори-
гінальністю, в інших — певною типовістю й повторюваністю.

Серед багатьох складових елементів печатки, мабуть, найважливі-
шими для наукових досліджень є зображення та легенда. Зображення 
можна оцінювати з різних поглядів — його мистецької вартості, наяв-
ності сакрального значення та символів, що свідчать про належність 
до церкви чи іншої релігійної інституції. Цим можна пояснити агіогра-
фічні мотиви у деканатських печатках, що відображали титули місце-
вих храмів. Через відсутність відповідних джерел неможливо пов’язати 
конкретний образ на штемпелі з його ймовірним прототипом — іко-
ною. Тому марно шукати ту єдину ікону, яка стала прообразом сюжет-
ного зображення на певній печатці. Ці процеси чітко можна простежи-
ти на прикладі парафіяльної сфрагістики, де доволі часто зустрічають-
ся однотипні малюнки св. Параскеви 2, архангела Михаїла 3, св. Мико-
лая, Воздвиження Чесного Хреста, Богородичні празники 4 тощо. При-
пущення, що саме конкретна храмова ікона була підставою для виго-
товлення печатки потребує аргументованого підтвердження 5.

2 Детальніше про постать св. Параскеви у парафіяльній сфрагістиці див.: Скочи-
ляс І. Культ святої великомучениці Параскеви в церковній сфрагістиці Перемишль-
ської греко-католицької єпархії ХІХ — початку ХХ століть // Дрогобицький краєз-
навчий збірник. — Bип. 5. — Дрогобич, 2001. — C. 349–363.

3 Скочиляс І. Святий Архангел Михаїл у церковній сфрагістиці Перемишль-
ської єпархії ХIХ — початку ХХ ст. // Вісник Львівського ун-ту. Серія історична. — 
Вип. 37. — Част. 2. — Львів, 2002. — С. 88–105.

4 Скочиляс І. Богородичні сюжети в парафіяльних печатках Перемишльської 
єпархії ХІХ — початку ХХ століття // Український археографічний щорічник. Нова 
серія. — Вип. 7. — К., 2002. — С. 151–173.

5 Можна припустити, що мандрівний майстер-гравер (годинникар, коваль, 
інший ремісник), прибувши до певної парафії, виготовив храмову або деканатську  
матрицю, взоруючись на місцеву ікону. Але уявити, що парафіяльний священик 
(чи декан) узяв храмову ікону (переважно розміри її були досить великі) і повіз її 
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У цій роботі спробуємо проаналізувати печатки, що функціонува-
ли в деканатських урядах Перемишльської греко-католицької єпархії. 
Джерелами інформації є архівні та музейні збірки Львова (Центральний 
державний історичний архів України у м. Львові), Перемишля (Дер-
жавний архів у Перемишлі, Архів архиєпархіальний Перемишльсько-
Варшавської архиєпархії, Національний музей Перемишльської землі) 
та Києва (Музей Шереметьєвих).

Під час пошукової робити вдалося виявити 79 печаток, що належа-
ли 40 деканатам, які функціонували на території єпархії в період пану-
вання Австрійської монархії. Встановлено, що 15 деканатів (19 % від за-
гального числа) мали два варіанти штемпелів, 8 деканатів (10 %) — три, 
2 деканати (2,5 %) — чотири і 1 деканат (1,25 %) — п’ять, що дає можли-
вість простежити еволюцію деканатської сфрагістики.

Розглянемо характеристику зображень печаток, яке було 
обов’язковим елементом церковних штемпелів Перемишльської греко-
католицької єпархії. У переважній більшості з них (69 з 79) наявні ма-
люнки. Проаналізувавши усі виявлені відбитки, можна виокремити 
кілька основних напрямів, за якими побудовано сюжет.

І. Символи вищого духовенства (митра, мантія, єпископський 
жезл, капелюх з китицями) у поєднанні із загальнохристиянськими 
символами. Тут можна виділити два основні підходи. 1. Головний еле-
мент — митра, мантія і хрест або інший символ (15 шт.). 2. Капелюх, 
корона та щит (у центрі якого були різні зображення) (17 шт.). Усьо-
го — 33 шт.

ІІ. Загальнохристиянські символи (хрест, чаша, агнець) (14 шт.).
ІІІ. Агіографічні мотиви (11 шт.).
VІ. Міські, територіальні та особові геральдичні знаки в поєднан-

ні з релігійними символами та атрибутами вищого духовенства. У цьо-
му випадку можна виділити три основні підходи. 1. Герби міст — цен-
трів деканатів у поєднанні з релігійними сюжетами (4 шт.). 2. Родові 

до Львова чи Перемишля до фахового гравера як підставу для відтворення сюжету 
на штемпелі (при цьому перебуваючи поза межами парафії чи деканату, можливо, 
довший час; наразі немає джерел, які інформували б, скільки часу займало карбу-
вання одної печатки, які кошти слід було витратити на мешкання у Львові, не ви-
конуючи довгий час своїх пастирських обов’язків і т. д.) неможливо.
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герби в поєднанні з символами вищого духовенства (4 шт.). 3. Герби те-
риторіальних утворень в поєднанні з символами вищого духовенства 
(1 шт.). Усього — 9 шт.

V. Архітектурні споруди та елементи (2 шт.).
VІ. Написові печатки (10 шт.).
Детальніше охарактеризуємо кожен напрям.
І. Символи вищого духовенства у поєднанні із загальнохристиян-

ськими символами представлені найбільшою кількістю штемпелів —
33 шт. Проаналізувавши ці печатки, можна виділити серед них кілька 
підгруп. За основу цього поділу взято атрибути вищого духовенства, 
такі як митра та мантія — з одного боку і капелюх, корона та щит — 
з другого. Це дає можливість простежити ще один аспект деканатської 
сфрагістики, а саме — використання західної атрибутики, характерної 
для римо-католицької церкви, та східної атрибутики, притаманної 
для Київської митрополії, їхні взаємопроникнення та впливи на сим-
воліку греко-католицького духовенства. Як ці процеси відобразилися 
у деканатській сфрагістиці Перемишльської греко-католицької єпархії, 
яка розташовувалася на межі між Сходом і Заходом і, відповідно, була 
під безпосереднім впливом з обох боків.

1. До першої підгрупи віднесено штемпелі, в основі зображень яких 
наявні такі елементи, як митра, мантія 6, з обох боків якої виступають 
посох та процесійний хрест у поєднанні з іншими символами, напри-
клад хрестом (15 шт.).

Подібне поєднання символів характерно для штемпелів, що функ-
ціонували у перелічених нижче деканатах. Хоча в окремих відтис-
ках через поганий стан малюнка зображення у центрі мантії зо-
всім не читається, тому неможливо достеменно з’ясувати, що саме 

6 Митра — знак влади, яку Церква дає архієреям (архимандритам, деяким прото-
пресвітерам — митрофорним). Митра означає Євангеліє, тобто Слово Боже, як дже-
рело слів і повчань (Федорів Ю. Обряди української церкви. — Рим — Торонто, 1970. —
С. 121–124). Мантія — верхній одяг, який одягають єпископи та деякі священики-
ченці як становий одяг. По боках мантії виступають процесійний хрест та посох. По-
сох — знак духовної влади, це і пастуший, і владичий посох, який носять єпископи, 
архімандрити, ігумени тощо (Азбука христианства. Словарь-справочник важнейших 
понятий и терминов христианского учения и обряда. — М., 1997. — С. 172).
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там вигравіювано: Белзький (1899–1911 — митра, мантія, посереди-
ні щита — хрест (мал. 1)), Горожанський (1885–1886 — так само по-
середині — хрест; 1896–1897 — не видно, що посередині); Жовків-
ський (1885–1901 — у центрі — щит, що на ньому зображено — не ви-
дно; 1911–1912 — посередині — щит, на ньому — хрест); Куликівський 
(1903–1912 — посередині — хрест (мал. 2)), Мостиський (1907–
1908 — посередині — хрест), По-
телицький (1880–1885 — посе-
редині — щит, на ньому — хрест), 
Сокальський (1863–1895 та 
1 8 9 9 – 1 9 1 0  —  п о с е р е д и н і  — 
хрест), Угнівський (1859–1885 — 
не видно, що посередині, 1886–
1913 — посередині — хрест) дека-
нати.

Трохи відмінні матриці, 
без зображення мантії, функці-
онували у Бірчанському декана-
ті (1911) (мал. 3). На них пере-
дано митру, з-за якої вигляда-
ють перехрещені хрест і посох; 

Мал. 1. Печатка Белзького деканату. 
1899–1911 рр.

Мал. 2. Печатка Куликівського  
деканату. 1903–1912 рр.

Мал. 3. Печатка Бірчанського  
деканату. 1911 р.
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на толоці Короснянського деканату (1901–1908) — вгорі — митра, під 
нею — перехрещені ключі; на печатці Судововишенського деканату 
(1886) — вгорі — митра, під нею — хрест.

2. До другої підгрупи належать печатки із зображеннями капелю-
ха, корони та щита (у центрі якого були різноманітні символи) (17 шт.).

Вони були втілені на штемпелях наступних деканатів: Біцького 
(1798–1802, 1875–1904; в основі малюнка — капелюх, корона та щит, 
у центрі якого — ключі), Дуклянського (1798–1885, 1899–1903; у полі 
сфрагісу відтворений капелюх, корона та щит, у центрі якого — меч 
та ключ), Короснянського (1863–1899; на печатці бачимо капелюх, 
під ним — перехрещені ключі), Любачівського (1885–1900, 1905–1908; 
на печатці передано капелюх, мантія, у центрі якої — хрест), Яслись-
кого (1805–1875,1885–1903), Старосільського (1849–1901), Судовови-
шенського (1885; у полі печатки — капелюх, корона та щит, зображення 
в центрі щита не читається), Комарнянського (1865–1886, 1899–1909) 
та Горожанського (1850; викарбувано капелюх і хрест), Мушинсько-
го деканату (1857–1886, 1891–1912; передано капелюх, чашу, по боках 
якої постаті святих Петра і Павла).

Унікальний сюжет, не притаманний деканатським штемпелям, зо-
бражено на двох матрицях Затварницького деканату (1835–1904, 1907): 
на горі стоять три хрести, а над ними — капелюх. Найвідоміший під-
нятий хрест — це хрест Голгофи. Цей латинський хрест ще називають 
хрестом сходження, бо його розміщено на трьох сходинках 7. Дуже рід-
кісний сюжет у церковних печатках Перемишльської єпархії.

Перехрещені ключі доволі поширені у сфрагістиці, особливо 
на печатках духовенства. Переважно їх пов’язували зі св. Петром, яко-
му було дано владу розгрішення чи покарання за гріхи, на що і вказує 
цей символ 8. Перехрещені ключі наявні у печатках деканатів: Біцького 

7 Энциклопедия символов / сост. В. М. Рошаль. — М., 2005. — С. 131.
8 Ключі дають владу розв’язати або зв’язати гріхи — тому їх є два, й вони пере-

хрещені між собою (Энциклопедия символов. — С. 513–514). Ключ як атрибут св. 
Петра часто гравіювався на парафіяльних печатках церков із посвятою святим Пе-
трові й Павлові. Детальніше про це див.: Скочиляс І. Сюжетне зображення церков-
них штемпелів Перемишльської єпархії останньої третини XIХ — початку ХХ ст. // 
Знак. — 2004. — Ч. 32. — С. 2–3.



ірина СкочиляС · Сюжетні зображення деканатських печаток Перемишльської єпархії... 365

(1802), Дуклянського (1836–1885; 1899–1903), Короснянського (1885–
1899 — капелюх з перехрещеними ключами; 1901–1908 — митра з пере-
хрещеними ключами) 9.

Серед досліджуваних штемпелів на 17-х виявлено такі симво-
ли, як капелюх (у поєднанні з іншими релігійними елементами), 
а на 15-х — єпископську митру та мантію. Проаналізувавши терито-
ріальне розташування деканатів, де вони функціонували, маємо на-
ступну картину: 5 деканатів, у штемпелях яких наявний капелюх, міс-
тяться у західній частині Перемишльської єпархії (поділ здійснено 
умовно по теперішньому українсько-польському кордону), а 6 дека-
натів — у східній. Зате 9 деканатів, на штемпелях яких є митра, розта-
шовані на сході владицтва, 1 деканат — на заході. Це свідчить про те, 
що західна атрибутика, характерна для римо-католицької церкви, 
більш-менш рівномірно поширилася по території усієї єпархії, київські 
традиції переважали у східній частині єпископії 10.

Серед виявлених печаток є лише один виняток, який не нале-
жить до жодної з підгруп, тому що він об’єднує їхні головні елементи. 
У штемпелі Жукотинського деканату (1885–1904) одночасно викарбу-
вано і капелюх, і митру, і мантію, в центрі якої — щит.

При гравіюванні деканатських печаток, ймовірно, взорувалися 
на єпископські штемпелі, в яких основними атрибутами були капе-
люх (або митра), корона, мантія та щит з гербом ієрарха тощо.

ІІ. Загальнохристиянські символи. На печатках деканатів як са-
мостійні атрибути наявні хрест, чаша, ягня тощо. Зокрема, йдеть-
ся про матриці Нижанківського (1898–1899, 1906), Дрогобицького 

9 Штемпелів із зображенням ключів сьогодні налічується 9 шт., але їхня кіль-
кість може зрости — у разі встановлення сюжету на нечітких відбитках. Хоча, про-
вівши аналогію між печатками одного деканату, можна припустити існування іден-
тичних зображень. Наприклад, обидва штемпелі Біцького деканату мають дуже по-
дібні сюжети, і хоч у відбитках (1885–1904), на жаль, малюнок в овальному щиті 
не читається, проте цілком можливо, що там також викарбувані перехрещені клю-
чі — як і на печатці 1802 р.

10 Розвиток деканатської сфрагістики на східних теренах Перемишльської 
греко-католицької єпархії висвітлено у: Скочиляс І. Деканатські печатки Жовків-
ського округу кінця XVIII — початку ХХ ст. // Український археографічний щоріч-
ник. — К., 2009. — Вип. 13–14. — С. 252–255.
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(1883–1916), Устрицького (1885–1903), Ліського (1801–1886, 1896–
1912), Ольховецького (1804–1886, 1899–1907), Височанського (1803, 
1885–1900, 1885, кінець ХІХ ст.), Сяноцького (1804–1811), Ярос-
лавського (1885–1912) деканатів — 14 шт. Одночасно хрест, клю-
чі часто представлені як символи вищого духовенства (напри-
клад, у такому поєднанні: митра+посох+хрест; капелюх+хрест;  
капелюх+ключі тощо).

Хрест — символ християнства, як самостійний елемент зафіксова-
ний на 4 печатках. Зокрема, двораменний хрест подано на штемпелі 
Нижанківського деканату (1898–1899), шестираменний хрест (зі ско-
шеною праворуч нижньою перекладиною) — на печатці Дрогобицько-
го (1883–1916), Нижанківського (1906), Устрицького (1885–1903) де-
канатів.

Серед зображень також наявні по-
єднання ключа та хреста. На обидвох 
штемпелях Ліського деканату (1801–
1886 (мал. 4); 1896–1912) у центрі — 
овальний щит, увінчаний короною. 
У полі щита на твердій основі стоїть дво-
раменний хрест, перехрещений внизу 
ключем. Щит із обох боків обрамлюють 
гілки рослин. Нетрадиційно розміще-
но ключі у композиціях обидвох печа-
ток Ольховецького деканату (1804–1886; 
1899–1907): овальний щит із декоратив-
ним обрамленням розташовано на орна-
ментованій основі. У щиті двораменний 
хрест стоїть на пагорбі, з його рамен зви-
сають ключі.

Вдалося виявити чотири різні варіанти відбитків штемпелів, які на-
лежали Височанському деканату (мал. 5, 6). Документи, завірені печат-
ками, хронологічно охоплюють період із 1803 до 1900 року. Їхні сюжети 
побудовано на символічному зображенні Ісуса Христа у вигляді ягняти 
з прапорцем та чашею. Зображення ягняти належить до ранньохрис-
тиянських символів і пов’язане з жертовністю Ісуса Христа. У літера-
турі відомо зображення ягняти з прапорцем (інтерпретують як хоругву 

Мал. 4. Печатка Ліського  
деканату. 1801–1886 рр.
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Воскресіння) і чашею (яка може бути наповнена кров’ю) 11. Ця симво-
ліка свідчить не тільки про стражденника Ісуса Христа, а й про Христа-
тріумфатора зі знаменом воскресіння 12. Характерною особливістю є те, 
що у трьох печатках чаша стоїть на престолі.

Необхідно зазначити, що на печатках Височанського, так само як і 
Самбірського, деканатів головна ідея зображення передається від дав-
ніх печаток до нових. Що підтверджує тезу сприйняття печатки як «об-
разу», впізнаваного для вірних.

На печатці Ярославського деканату (1885–1912) у центрі подано 
чашу, яку оточують із трьох боків клубчасті хмари. Над нею розташо-
вано прямокутник, у якому йде напис IΣ XP (вгорі) НІ КА (внизу). Уго-
рі композицію завершує «Всевидяче око Господнє», вписане у трикут-
ник. Цей сюжет представляє Ісуса євхаристійного і перегукується з іко-
нографічними зображеннями «Христос у чаші».

Оригінальною є найдавніша (з відомих) матриця Сяноцького де-
канату (1804–1811) (мал. 7). У її центральному полі подано чотири-
кутний престол, на якому розташовано книгу з сімома печатками. 
На ній зображено лежачого агнця — виняткове явище у сфрагістиці 

11 Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве. — М., 1996. — С. 50–51.
12 Энциклопедия символов. — С. 470.

Мал. 5. Печатка Височанського  
деканату. 1803 р.

Мал. 6. Печатка Височанського  
деканату. 1885–1900 рр.
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греко-католицьких деканатів 
Перемишльської єпархії. Вго-
рі над цією композицією — го-
луб, від якого розходяться в різ-
ні боки промінці. У Сяноцькому 
деканаті головним храмом у се-
редині ХІХ ст. була церква із по-
святою Святому Духові 13, в на-
ступних роках відбулася змі-
на на Зішестя Св. Духа 14, а зго-
дом — на Пресвятої Трійці  15. 
У сюжеті найдавнішої печатки 
(1804–1811) голуб з розгорнути-
ми крилами символізує Святого 
Духа, а агнець на книзі з сімома 
печатками скеровує нас до «Од-
кровення» Іоанна Богослова, 
котрий говорить про Апокаліп-

тичну Книгу, що написана всередині й зовні та запечатана сімома пе-
чатями, її ніхто не може відкрити, крім агнця.

ІІІ. Агіографічні мотиви. Деканатські штемпелі із відтворенням 
агіографічних мотивів не часто трапляються у Перемишльській греко-
католицькій єпархії (11 шт.) 16. Це пов’язано, мабуть, із функціями 
та значенням цих печаток як урядових, що функціонували на терито-
рії цілого деканату. Відображення титулів храмів у сюжетах печаток 

13 Catalogus universi venerabilis cleri dioeceseos Premisliensis graeco-catholicae. Pro 
anno domini 1848. — Premisliае, 1848. — P. 132.

14 Схиматісмъ всего клира руского-католического епархіи Перемышльской 
на годь отъ рожд. Хр. 1879. — Перемышль, 1879. — С. 377.

15 Шематизмъ Всего Клира греко-католического епархій соединеныхъ 
Перемыской Самбôрской и Сянôцкой на рôкъ вôдъ рожд. Хр. 1910. — Перемышль, 
1909. — С. 407.

16 Такі печатки функціонували у Самбірському (1801–1896, 1896–1906, 1908, 
1911), Балигородському (1885–1904, 1906–1913), Куликівському (1885, 1895–1900), 
Бірчанському (1885), Добромильському (1885–1912), Мостиському (1885–1905) 
та Порохнянському (1905) деканатах.

Мал. 7. Печатка Сяноцького  
деканату. 1804–1811 рр.
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свідчить, очевидно, про взорування на парафіяльні матриці та, відпо-
відно, карбування у малюнку посвяти церкви, яка містилася у насе-
леному пункті — центрі деканату. Гравер, ймовірно, в одному випад-
ку передавав головну ідею біблійного переказу, при цьому відтворюю-
чи багато суттєвих, а часом другорядних, дрібних та допоміжних дета-
лей, а в інших випадках — лише основний символ. Ця «ідея» мала би 
втілювати найбільш характерні риси постатей, атрибути кожного свя-
того, традиційні композиції біблійного сюжету тощо. Як приклад мож-
на навести такі відтворення «ідеї»: сюжет Воздвиження Чесного Хрес-
та зводився до постаті, яка у піднятих над головою руках тримає хрест; 
сюжет Різдва Пресвятої Богородиці — до зображення Богородиці з ма-
леньким Ісусом на руках тощо.

Проілюструємо це конкретними прикладами. Печатки Самбір-
ського деканату ХІХ — початку ХХ ст. представлені 4 різними матри-
цями, що використовувалися місцевим деканатським урядом 17. Ця не-
велика група штемпелів дає змогу простежити безперервну традицію 
передання сюжетного зображення, а саме — Богородиці з Ісусом на ру-
ках 18. Починаючи від першої відомої нам печатки, датованої 1801 р., 
до останньої, 1911 р., ідея сюжету залишалася незмінною. Натомість 
зауважено зміни, пов’язані із технікою гравіювання штемпелів та мис-
тецьким представленням постаті Богородиці (елементи одягу, драпіру-
вання, корона, розміщення постаті Ісуса та ін.). На нашу думку, ідея сю-
жетного зображення деканатської печатки в цьому випадку прив’язана 
до титулу храму в адміністративному центрі деканату — Рождества Пре-
святої Богородиці 19. Очевидно, богородичний культ набув там значно-

17 Штемпелі Самбірського деканату між собою відрізняються формою (круглі, 
овальні), розмірами (від 33 мм до 33х38 мм), мовою написів (латинська й україн-
ська), шрифтами, матеріалом для відбитків (сажа, паперова кустодія й віск, чорни-
ло), формою обідків тощо.

18 Це тип Богородиці Одигітрії, який в іконографії найчастіше представлений 
поясним зображенням Марії з маленьким Ісусом на лівій руці. Сюжети, пов’язані 
з Богородицею, зустрічаються й на парафіяльних печатках. Детальніше див. у: Ско-
чиляс І. Богородичні сюжети в парафіяльних печатках Перемишльської єпархії. —
С. 151–173.

19 Шематизмъ… 1910. — С. 343.
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го поширення, рецепцію якого простежуємо не тільки в парафіяльних, 
а і в деканатських печатках протягом усього ХІХ — початку ХХ ст.

В обидвох штемпелях Балигородського деканату (1885 і 1906–1913) 
зображено постать Богородиці, котру також можна пов’язати із титу-
лом місцевого храму — Успіння Пресвятої Богородиці 20.

Куликівський деканат (1885 
(мал. 8), 1895–1900) представле-
ний двома матрицями, на яких 
подано сюжет Успіння Пресвя-
тої Богородиці, що також спів-
падає з титулом місцевого хра-
му 21. На передньому плані пода-
но ложе з тілом Богородиці (го-
лова — вліво), по боках якого 
стоять постаті. За ложем — Ісус 
Христос із дитятком на руках 
(алегоричний образ душі Бого-
родиці). Відрізняються, звичай-
но, стилем та технікою карбуван-
ня. Перший штемпель викона-
но як контррельєф, другий — як 

барельєф, але головна ідея малюнка переноситься з давнішої печатки 
до наступної.

У випадку із печаткою Бірчанського деканату (1885) (мал. 9) сю-
жет Собору Пресвятої Богородиці (передано втечу Богородиці до Єгип-
ту) збігається із титулом місцевого храму в Бірчі 22. На штемпелі Добро-
мильського деканату (1885–1912) (мал. 10) викарбувано композицію 
Зішестя Св. Духа, яка водночас відображає і титул місцевого храму 23.

Трапляються й винятки, наприклад, у Мостиському деканаті функ-
ціонував штемпель (1885–1905), на якому відображено композицію 

20 Catalogus universi venerabilis cleri dioeceseos Premisliensis graeco-catholicae. —
P. 134; Схиматісмъ… 1879. — С. 72.

21 Шематизмъ… 1910. — С. 191.
22 Там само. — С. 26.
23 Схиматісмъ… 1879. — С. 84.

Мал. 8. Печатка Куликівського  
деканату. 1885 р.
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Воздвиження Чесного Хреста, а головний храм носив посвяту Покров 
Пресвятої Богородиці 24. Можна припустити, що декан Теофіл Сінке-
вич, який був у парафії Черневе, де місцевий храм носив посвяту Возд-
виження Честного Хреста, викарбував деканатський штемпель із зо-
браженням титулу церкви Черневого. Ця гіпотеза потребує детальні-
шого дослідження, зокрема, пошуку ще давніших відбитків деканат-
ської печатки і порівняння їхньої хронології з періодом перебування 
декана о. Теофіла Сінкевича на уряді (1881–1899). А можливо, деканат-
ська матриця була вигравійована ще за о. Амбросія Сінкевича (також 

24 Див. наприклад: Schematismus universi venerabilis cleri dioeceseos graeco 
catholicae Premisliensis. — Premisliae, 1830. — Р. 45; Schematismus univeri venerabilis cleri 
dioeceseos graeco catholicae Premisliensis pro anno Domini 1836. — Premisliae, 1836. — Р. 
45; Schematismus cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Premisliensis pro anno Domini 
1853. — Premisliae, 1853. — P. 36; Schematismus cleri graeci ritus catholicorum dioecesis 
Premisliensis pro anno Domini 1855. — Premisliae, 1855. — Р. 32; Схиматисмъ всего кли-
ра каѳолікôвъ обряда греческо-руского епархіи Перемыской на годъ отъ рожд. Хр. 
1875. — Перемышль, 1875. — С., 96; Схиматісмъ всего клира руско-католического 
епархіи Перемыской на годъ отъ рожд. Хр. 1882. — Перемышль, 1882. — С. 185; Мар-
тин Б. Мостиська і Мостищина від найдавніших часів до ХХІ-го ст. — Мостиська, 
2009. — С. 211.

Мал. 9. Печатка Бірчанського  
деканату. 1885 р.

Мал. 10. Печатка Добромильського 
деканату. 1885–1912 рр.
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пароха Черневого та одночасно декана Мостиського), котрий обіймав 
ці посади до о. Теофіла Сінкевича.

Серед досліджуваних пам’яток композицій із агіографічними сю-
жетами відомо небагато. Можливо, це пояснюється тим, що згадані сю-
жети активно використовувалися парафіями, тоді як деканатські уря-
ди — не були прив’язані до певного храму. Декан здебільшого перебу-
вав у парафії в якомусь селі, а не в населеному пункті, що був центром 
деканату. Крім того, деканатські штемпелі мали інше функціональне, 
змістове і символічне навантаження, ніж парафіяльні. Мабуть, саме 
тому в основі їхніх сюжетів лежали переважно символи вищого духо-
венства та загальнохристиянські символи.

IV. Міські, територіальні та особові геральдичні знаки в поєднан-
ні з релігійними символами та атрибутами вищого духовенства. Не-
сподіваною виявилася присутність у деканатських печатках світських 
геральдичних символів, які поєднувалися з релігійними та символа-

ми вищого духовенства. Тут можна ви-
ділити три основні підгрупи: 1. Гер-
би міст — центрів деканатів у поєднан-
ні з релігійними сюжетами — Белзький 
(1838–1848, 1885–1896 (мал. 11)); Жов-
ківський (1842–1885); Нижанківський 
(1885–1891) деканати (4 шт.). 2. Родові 
герби в поєднанні з символами вищого 
духовенства — Варязький (1885–1899), 
Мокрянський (1811–1885), Канчузький 
(1808–1905), Олешицький (1885–1906) 
деканати (4 шт.). 3. Герби територіаль-
них утворень у поєднанні з символами 
вищого духовенства — Яворівський де-
канат (1803–1811) (1 шт.). Всього — 9 шт.

1. Сьогодні відомо про функціону-
вання у ХІХ ст. у Жовківському деканаті трьох різних деканатських 
печаток. На увагу дослідників заслуговує найдавніша з них, яку вико-
ристовували з 1842 до 1885 року (мал. 12). Печатка містила нетради-
ційне сюжетне зображення, в композиції якого — герб Жовкви та ре-
лігійний сюжет «Свята Трійця». Із геральдичних досліджень відомо, 

Мал. 11. Печатка Белзького  
деканату. 1885–1896 рр.
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що із середини XVIIІ ст., після пере-
ходу міста у власність князів Радзиви-
лів і Собеських, аж до 1939 р., функ-
ціонував герб, основою якого були 
родові знаки власників Жовкви: роз-
тятий щит, на золотому полі — поло-
вина чорного орла з гербом Трубки 
на грудях; на червоному полі — золо-
тий щит, над щитом розташовано св. 
Лаврентія 25.

У Белзькому деканаті (1838–
1848, 1885–1896) побутували два 
штемпелі, в композиції яких пере-
дано герб Белза 26 — міський мур з 
трьома вежами та крокуючий чоло-
вік у відчиненій брамі. Ліворуч — постать святої з гілкою в руці та нім-
бом довкола голови 27.

Унікальна матриця використовувалася у Нижанківському дека-
наті (1885–1891) (мал. 13). У її сюжеті відтворено герб Нижанковичів 
(Краснопілля) 28 — у центрі стоїть олень, повернутий ліворуч. З обидвох 
боків по шестикутній зірці 29.

25 Гречило А., Савчук Ю., Сварник І. Герби міст України (XІV — І пол. ХХ ст.). — 
К., 2001. — С. 141–142.

26 Там само. — С. 72.
27 ЦДІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 406, арк. 6 зв., 8; спр. 374, арк. 27.
28 Найдавніша звістка про населений пункт датується 1405 р. Він належав па-

нам Конецьпольським. Король Володислав Ягайло наділив містечко, яке тоді носи-
ло назву «Краснопіль в Нижанковичах», магдебурзьким правом та надав герб із на-
ступними символами: на червоному тлі — олень, супроводжуваний з боків двома зо-
лотими восьмикутними зірками. Подібне зображення оленя як емблеми мисливства 
мало у польській геральдиці назву «оленя святого Губерта». У 1793 р. цісар Франц II 
підтвердив герб Нижанковичів, у якому повторювалося давніше зображення «оленя 
святого Губерта», однак було замінено барву щита на блакитну (http://uagerb. com/
roztochchya-i-boykivschina/nizhankovichi). 

29 ЦДІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1229, арк. 76; спр. 1222, арк. 72; спр. 1223, арк. 81 зв.

Мал. 12. Печатка Жовківського  
деканату. 1842–1885 рр.
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Подібні штемпелі були 
швидше винятками ніж правила-
ми, адже на переважній більшос-
ті греко-католицьких деканат-
ських печаток містилися хрис-
тиянські символи.

2. Ця підгрупа охоплює ро-
дові герби та символи вищого ду-
ховенства. Зокрема, для матриці 
Варязького деканату (1885–1899) 
було характерно поєднання ро-
дового герба Сас з релігійни-
ми символами 30. У центрі зобра-
ження було представлено герб 
Сас: щит, обрамлений ланцю-
гом, на якому висить мальтій-
ський хрест; над щитом — жезл 
із двома зміями, шолом (символ 
лицарської гідності) та митра. 
Вгорі — капелюх, по боках яко-
го звисає по 10 китиць (1:2:3:4) 31.

Герб Сас представлено та-
кож на печатці Мокрянського 
деканату (1811–1887) (мал. 14): 
у прямокутному щиті — стріла, 
вістрям вгору, над півмісяцем, 
рогами вгору, з шестипромене-
вими зірками на кінцях, над щи-
том — корона, у нашоломнику 

30 Детальніше про символіку деканатських печаток див.: Скочиляс І. Дека-
натські печатки Жовківського округу. — С. 253; Скочиляс І. Деканатські печат-
ки Перемишльської греко-католицької єпархії XIX — початку ХХ ст. // Запис-
ки НТШ. — Т. CCLX: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисци-
плін. — Кн. I. — Львів, 2010. — С. 361–377.

31 ЦДІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 396, арк. 16; спр. 427, арк. 49, 64; спр. 499, арк. 33.

Мал. 13. Печатка Нижанківського 
деканату. 1885–1891 рр.

Мал. 14. Печатка Мокрянського  
деканату. 1811–1887 рр.
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три страусові пір’їни, прониза-
ні стрілою вістрям праворуч, щит 
стоїть на підставці, згори — капе-
люх, з обох боків якого — по 6 ки-
тиць (1:2:3) 32.

У матриці Канчузького де-
канату (1808–1905) викарбува-
но композицію (мал. 15): оваль-
ний щит з фігурними картуша-
ми, увінчаний короною з плюма-
жем, пробитим стрілою ліворуч. 
Над ним — капелюх із чотирма 
китицями (1:2:1) по обидва боки. 
У центрі щита: внизу — зірка, вго-
рі — хрест, а посередині — пере-
хрещені мечі 33.

В Олешицькому деканаті 
протягом 1885–1906 рр. функці-
онувала печатка із зображенням 
шляхетського герба Топор та жез-
ла, обрамлених знизу двома пере-
хрещеними гілками рослин. Уго-
рі над ним — корона 34 (мал. 16).

3. Підгрупа представлена 
найдавнішим штемпелем Яво-
рівського деканату (1804–1811), 
який, за архівними документами, 
функціонував з 1804 р. 35. В осно-
ві його композиції –волоський 

32 ЦДІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1499, арк. 31; спр. 1536, арк. 60.
33 Там само. — Спр. 1399, арк. 130.
34 Там само. — Спр. 394, арк. 41 зв.; спр. 415, арк. 19.
35 Детальніше про штемпелі Яворівського деканату див.: Скочиляс І. Печат-

ки Яворівського деканату Перемишльської греко-католицької єпархії ХІХ — поч. 
ХХ ст. // Знак. — 2014. — Ч. 64. — С. 2–3.

Мал. 15. Печатка Канчузького  
деканату. 1808–1905 рр.

Мал. 16. Печатка Олешицького  
деканату. 1885–1906 рр.
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герб: у центрі — на гілці сидить орел з повернутою ліворуч головою, 
у дзьобі тримає хрест. Угорі — капелюх, по обидва боки якого звисає 
по 6 китиць (1:2:3), під ним — корона 36.

Через те, що штемпель належав релігійній установі, одна з гіпотез 
була пов’язана з тим, що орел є символом євангеліста Іоанна, але в іко-
нографії його прийнято подавати, наприклад, з книгою у лапах і нім-
бом 37. У даному випадку зображення орла не відповідає релігійним ка-
нонам, тому, очевидно, воно все ж таки має світське походження.

Як герб Волощини 38 опинився на деканатській печатці, можна 
лише здогадуватися. Чи було це пов’язано із фундаторами церков, ко-
трі могли бути родом з Волощини і таким чином могли вплинути на по-
яву саме такого символа у деканатській печатці?

Декана Михаїла Санковського, за урядування якого надзвичайно 
активно використовувалася печатка, не вдалося пов’язати із Волощи-
ною 39.

Можна припустити, що гравер, котрий карбував цей сюжет, мусив 
взоруватися на відповідні зразки, тому що відтворення герба було до-
сить точним. Для деканатської сфрагістики не характерно розміщен-
ня світських символів у сюжетних зображеннях. Символи ж державних 
утворень (волоський герб) наявні лише на матриці Яворівського дека-
нату (1804–1811).

Загалом на деканатських печатках у Перемишльській греко-
католицькій єпархії рідко використовували міські чи особові світські 
геральдичні елементи. Та й їхня незначна кількість — 9 шт. — про це та-
кож свідчить. Наявність родових гербів у деканатських печатках пояс-
нюється або внесенням родового герба декана (який на час виготовлен-
ня штемпеля був на уряді), або наслідуванням єпископських печаток, 

36 ЦДІАЛ, ф. 159, оп. 9, спр. 1577, арк. 25 зв.
37 http://istclub.ru/topic/1143-символы-4-х-евангелистов-символы-правосла вия/
38 Волоське господарство — держава у нижньому Подунав’ї, що існувала з серед-

ини XIV ст. до 1859 р., коли була об’єднана з Молдавським господарством. У XV ст. 
потрапила у залежність від Османської імперії.

39 У гербовнику К. Несецького містяться відомості про рід Санковських, ко-
трі користувалися гербом Кривда (Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego. — Lipsk, 
1841. — T. VII. — S. 241).
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у яких були присутні приватні 
символи. Це питання також по-
требує додаткового дослідження.

V.  Архітектурні  спору-
ди та елементи, що зображено 
на штемпелях. Храм зафіксова-
но лише на двох печатках — Пе-
ремишльського (1885–1901)  40 
(мал. 17) та Перемишльсько-
Го род ського деканату (1899) 41. 
В обидвох відтворено кафед-
ральну церкву Перемишльської 
греко-ка то лицької єпархії — Іо-
анна Хрестителя у Перемишлі. 
Очевидно, що за основу граверо-
ві слугувала оригінальна споруда, тому що на штемпелях відображе-
но обриси реального храму в Перемишлі — подано високі сходи, які 
ведуть до церкви, колони, передано особливості архітектури, зокре-
ма бані, тощо.

У багатокомпозиційних штемпелях подекуди зображено архітек-
турні елементи споруд, наприклад, на печатках Белзького деканату 
(1838–1848; 1885–1896) — міський мур із трьома вежами.

VI. Написові печатки. Окрему групу становлять штемпелі без зо-
бражень — в таких випадках напис розташовано як по колу, так і 
в центральній частині. Написові печатки представлені у кількості 
10 шт. та належать 8 деканатам 42, їхні відбитки хронологічно охоплю-
ють період 1885–1919 рр., хоча більшість з них зафіксована в кінці 
1890-х рр. У цих штемпелях написи займають або усе поле печатки, 
поєднуючись із рослинним орнаментом (Бірчанський — 1902–1905; 

40 ЦДІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1297, арк. 73 зв.; спр. 1178, арк. 29 зв.
41 ЦДІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1194, арк. 102; спр. 1223, арк. 91.
42 Написові штемпелі функціонували, зокрема, у Бірчанському (1902–1905), 

Горожанському (1899–1907), Мокрянському (1896–1910), Потелицькому (1899–
1919), Старосамбірському (1889–1910), Судововишенському (1886), Сяноцькому 
(1885–1887, 1899–1908) та Яворівському (1885–1886, 1899–1919) деканатах.

Мал. 17. Печатка Перемишльського 
деканату. 1885–1901 рр.
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Мокрянський — 1896–1910; Старо-
самбірський — 1889–1910; Судо-
вовишенський — 1886 деканати), 
або представлені лише написом, як 
у Сяноцькому (1885–1887 (мал. 18); 
1899–1908) та Яворівському (1885–
1886; 1899–1919) деканатах.

У деяких випадках легенди роз-
ташовані по колу, а центральне 
поле — вільне, як от на печатках По-
телицького деканату (1899–1919); 
подекуди у центрі вигравійовано 
рослинний орнамент — як бачимо 

на штемпелях Горожанського деканату (1899–1907).
Таким чином, попри те, що зображення було домінуючим елемен-

том деканатських штемпелів Перемишльської греко-католицької єпар-
хії, наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. широко впроваджувались на-
писові печатки. Це може свідчити про певні тенденції до спрощення і 
про втрату значення ідеї «образу» на печатках 43.

43 Можна провести певні паралелі з сільською сфрагістикою Мукачівського ра-
йону Закарпатської області. Олексій Філіпов присвятив цій проблематиці спеціаль-
не дослідження (Філіпов О. Історична символіка Мукачівського району. Історич-
ний довідник. — Ужгород, 2012. — 88 с.). На прикладі цього регіону чітко простежу-
ється перевага легенди над зображенням, до майже повного його зникнення в кінці 
ХІХ — першій половині ХХ ст. У роботі описано печатки 104 сіл (переважно по 2 різ-
них штемпеля в одному селі, подекуди — по 3), з них близько 80 одиниць тих матриць, 
які функціонували на межі ХІХ — першої половини ХХ ст., були лише написові, пе-
реважно двомовні. Чітко проглядається величезна залежність самого існування пе-
чаток від мови, якою виконано напис. Це, безумовно, пов’язано зі специфікою при-
кордонного регіону, і відповідно — переходу його окремих територій під владу су-
сідніх держав, що автоматично ставало причиною заміни старих штемпелів на нові, 
обов’язково враховуючи мову нового патрона. Автор наводить такі приклади: після 
прийняття угорським сеймом у 1839–1840 рр. закону про державну мову масово за-
мінили усі штемпелі на нові — з легендами угорською (Там само. — С. 12). Мукачів-
ський регіон у складі Чехословацької республіки згідно з урядовим розпорядженням 
1925 р., в якому зазначалося, що усі печатки повинні мати легенди урядовими мова-

Мал. 18. Печатка Сяноцького  
деканату. 1885–1887 рр.
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Наявність на деканатських штемпелях Перемишльської греко-
католицької єпархії зображень п’яти основних груп, а також окремих 
підгруп у їхньому складі свідчить про багатоманітність і різноплано-
вість сюжетів та, одночасно, про відсутність єдиних стандартів відтво-
рення малюнків.

Тривалість і переривання традицій у церковній сфрагістиці. Функ-
ціонування кількох різних печаток в одному деканаті дає можливість 
проаналізувати їхній розвиток протягом 100-літнього періоду. Отож 
на прикладі матриць 40 деканатів спробуємо дослідити процеси, які 
там відбувалися, та виділити характерні тенденції. Нині можна виокре-
мити наступні моменти, відображені у виявлених штемпелях: 1) в од-
них деканатах простежується тенденція до збереження традицій та від-
творення у нових матрицях основних елементів, які були притаманні 
їхнім попередницям; 2) у інших — різні штемпелі одного деканату кар-
динально відрізняються між собою; 3) ще в низці деканатів — зобра-
ження повністю зникає з поля штемпеля.

Традиційний підхід із перенесенням основних елементів з давні-
ших печаток на нові наявний у штемпелях Белзького деканату (1838–
1848 та 1885–1896), в основі яких лежало зображення герба Белза та по-
статі святої з гілкою в руках. Сюжет практично не змінився порівняно 
з давнішою печаткою, змінилися розміри самого штемпеля (він став 
удвічі більший) та форма (був круглим став овальним). Третя відома 
печатка (1899) має повністю відмінний сюжет — вгорі єпископська ми-
тра, увінчана хрестом, над мантією, на якій — овальний щит із двора-
менним хрестом; за мантією — єпископські жезл і хрест.

Подібна картина спостерігається на печатках Жовківського дека-
нату, де друга та третя печатки (1885–1901, 1911–1912 (мал. 19)) мали 
практично незмінну концепцію (за щитом — мантія під єпископською 
митрою, за мантією — перехрещені єпископські жезл і хрест). Проте де-
які деталі зазнали змін. Так, у другому варіанті в центрі щита чітко ви-
дно двораменний хрест, окрім того, щит обрамлений ланцюгом, внизу 

ми (чеська і руська), змушений був також замінити сфрагіси. (Там само. — С. 13). Те 
саме відбулося після переходу у 1938 р. до Угорського королівства частини регіону 
з містами Берегово, Мукачево, Ужгород — нова місцева адміністрація анулювала усі 
сільські штемпелі і запровадила нові, з угорськими написами (Там само). 



380 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк V

якого підвішений хрест. Подібні 
сюжети подибуємо й на печатках 
Сокальського (1885–1899, 1910) 
та Угнівського (1885, 1899–1904) 
деканатів.

Перший та другий штемпе-
лі Куликівського деканату (1885, 
1895–1900) представляють ком-
позицію Успіння Пресвятої Бо-
городиці, тоді як третій штем-
пель (1903–1912) уже викона-
но за кардинально іншими під-
ходами і містить малюнок митри 
та мантії.

В обидвох пам’ятках Дуклян-
ського деканату (1836–1885, 1899–1903) зображено капелюх та оваль-
ний щит із перехрещеними мечем і ключем. Порівняно з давнішою 
печаткою сюжет практично не змінився, розміри та форма штемпе-
ля залишилися такими самими, збережено навіть зміст напису (єди-
ною суттєвою відмінністю стала мова легенди: замість латинської — 
українська).

Обидві матриці Мушинського деканату (1857–1886, 1898–1899) 
також мали незмінну концепцію (у центрі розташовано чашу, увін-
чану короною, обабіч неї — по одній постаті, угорі над ними — капе-
люх, по обидва боки якого звисають китиці), однак деякі деталі зазна-
ли певних видозмін. Штемпель 1857–1886 рр., ймовірно, був викарбу-
ваний непрофесійним гравером. Йому притаманні схематичність і при-
мітивність виконання окремих деталей сюжету (чаша, корона, капелюх 
тощо). Відбитки, збережені на документах, виявилися настільки нечіт-
кими та розмитими, що не вдалося повністю прочитати легенду (хоча 
це, мабуть, більше залежало від матеріалу, який застосовували для від-
битків). Друга печатка (1898–1899) трохи менша за розмірами та, оче-
видно, вигравіювана кваліфікованим майстром: у чому нас переконує 
чіткість та якість виконання елементів сюжетного зображення.

Унікальний випадок маємо у матрицях Височанського деканату, 
в якому у всіх чотирьох відомих варіантах з 1803 до 1900 р. — ідентичні 

Мал. 19. Печатка Жовківського де-
канату. 1911–1912 рр.



ірина СкочиляС · Сюжетні зображення деканатських печаток Перемишльської єпархії... 381

сюжети із зображенням ягняти з прапорцем та чашею. Також простежу-
ється тенденція до збереження давніх традицій та перехід основних еле-
ментів із давніх печаток до сучасніших. Цікавим випадком в останній 
чверті ХІХ ст. є існування трьох практично ідентичних печаток, які, ймо-
вірно, були виконані одним гравером. Вони функціонували паралельно 
у 1880-ті рр. за часів урядування декана Юліана Ясеницького 44. Відмін-
ність полягає у поданні сюжетного зображення. У печатці 1885 р. його 
викарбувано дзеркально порівняно з печаткою 1885–1900 рр. Крім того, 
напис, абсолютно однаковий в обидвох печатках, відрізняється лише 
шириною літер та роздільниками: товста крапка — по центру лінійки і 
на початку напису та звичайна крапка — в кінці напису. Ще однією сут-
тєвою відмінністю є спосіб гравіювання: напис та малюнок виступає 
за межі тла штемпеля на одній з печаток, а на другій — напис та малю-
нок заглиблені у площину печатки. Можна припустити одночасне існу-
вання практично однакових штемпелів потребою пристосуватися до різ-
них матеріалів, що використовували для відбитків — сургуч та чорнило.

У Національному музеї Перемишльської землі в м. Перемишлі збе-
рігся оригінальний штемпель Височанського деканату 45, відбитків яко-
го на даний час не віднайдено. Можна припустити, що виготовлений 
він також у 1880-х рр. За змістом та манерою виконання він дуже близь-
кий до штемпеля 1885-х рр. (ймовірно, що це робота одного гравера), 
єдина відмінність полягала у написанні слова «РҮСКО» з одним «С». 
Зображення малюнку ідентичне штемпелю 1885 р.

Одночасно спостерігаємо й діаметрально протилежні тенденції. 
Кардинально відрізняються між собою печатки Мостиського декана-
ту (1885–1905, 1907–1908). У першій — композиція Воздвиження Чест-
ного Хреста. Порівнюючи два деканатські штемпелі, простежуємо ра-
дикальну зміну сюжету та легенди: композиція Воздвиження Чесного 
Хреста поступається місцем єпископській митрі над мантією з хрестом 
в центрі. Подібні трансформації були характерні й для інших матриць 
деканатських урядів Перемишльської єпархії 46.

44 Схиматісмъ… 1879. — С. 106–107.
45 Muzeum narodowe ziemi Przemyskiej w Przemyślu, MP. H. 7249.
46 Детальніше про розвиток та еволюцію деканатських печаток див.: Скочи-

ляс І. Деканатські печатки Перемишльської греко-католицької єпархії. — С. 361–377.
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Також абсолютно відмінні підходи були застосовані при карбу-
ванні першої порівняно з другою та третьою матрицями Жовківсько-
го деканату (1899). Перша відома печатка (1842–1885) містить у цен-
трі герб Жовкви та сюжет Пресвятої Трійці. Друга (1885–1901) та тре-
тя (1911–1912) — митру над мантією, в центрі якої — хрест.

Ще у 10 печатках фіксуємо відсутність зображення взагалі та част-
кову заміну його легендою. За хронологією, орієнтуючись на виявлені 
відбитки, печатки такого типу з’являються у 1885-х рр. (3 шт.), а їхня 
кількість збільшується у 1890-х рр.

У кінці ХІХ ст. — на початку ХХ ст. чітко простежуються такі тен-
денції.

1. Зникнення із сюжетів штемпелів майже усіх геральдичних еле-
ментів — гербів міст, територій та родових гербів (виняток Варязький 
деканат).

2. Значне зменшення агіографічних мотивів у зображеннях дека-
натських печаток (з 11 штемпелів залишилося три — у Балигородсько-
му, Добромильському і Самбірському деканатах).

3. В останній чверті ХІХ — на початку ХХ ст. збільшується кількість 
християнських символів, зокрема, як самостійний елемент з’являється 
хрест.

4. За 100-літній період відбулася еволюція у граверній справі. 
Науково-технічний прогрес призвів до впровадження нових техноло-
гій, перехід від кустарного виробництва до машинного. Зростає мис-
тецький рівень карбування матриць. Також відбувається заміна матері-
алу, який використовувався для граверства (мідь, латунь — на каучук).

5. Причини заміни старих штемпелів на нові, окрім фізичного зно-
шення (йдеться про стирання основи матриці, тріщини у втулці, у руч-
ці тощо), були також пов’язані із появою нових матеріалів для відбит-
ків. Такі громіздкі у використанні, як сажа, папір+мастика та сургуч 
поступилися місцем простим і зручним у діловодстві — чорнилу і фар-
бі. А оскільки більшість штемпелів були вигравійовані у контррельєфі, 
що добре гармоніювало із матеріалами для відтисків — папір+мастика 
та сургуч, відбитки з яких виходили об’ємними, випуклими і, відповід-
но, добре прочитувалися. Зміна матеріалів призвела до потреби карбу-
вання штемпелів у формі барельєфу, тому що в іншому випадку вони 
виходили нечіткі, розпливчасті та змазані.
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6. Зникають штемпелі, виготовлені народними умільцями (в мис-
тецтві цей напрям називають народним примітивом 47). Усі печатки 
карбують гравери-професіонали на досить високому мистецькому рів-
ні. Для примітиву характерно схематичність зображень, недотриман-
ня анатомічних пропорцій постатей, співвідношення великих та дріб-
них деталей тощо. У легенді, відповідно, літери різних розмірів, висо-
ти, ширини, нахилу, не однакові пробіли в середині слова і між окре-
мими словами; помилки у термінах, карбування букв у дзеркальному 
зображенні тощо.

Наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. послаблюється значення зо-
браження, втрачається його змістове наповнення, відбувається спро-
щення штемпеля. Можна припустити, що на початку ХІХ ст. сюжет 
у штемпелі відігравав й сакральну роль, тобто мав релігійне (христи-
янське) навантаження, тим самим демонстрував належність печатки 
до деканатського чи парафіяльного уряду. Наприкінці ХІХ — на почат-
ку ХХ ст. написи почали заступати сюжетне зображення штемпелів. 
У цей період стали помітні тенденції домінування написів у церков-
ній сфрагістиці.

47 Детальніше про мистецькі напрямки в різних сферах див.: Клименко О. До пи-
тання про термін «народний примітив» // Українська народна творчість у понят-
тях міжнародної термінології: примітив, фольклор, аматорство, наїв, кітч. — К., 
1996. — С. 24–26.
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микола БриВко

(м. Сніжне Донецької області)

чорнобильська катастроФа  
у сучасних сФрагістичних пам’ятках  

громадських організацій

Аварія на Чорнобильській АЕС спричинила появу та розви-
ток чорнобильського руху, який з кінця 80-х рр. ХХ ст. набуває ор-
ганізаційного оформлення. Згідно з даними Державної реєстрацій-
ної служби України існує 12 громадських чорнобильських організа-
цій, які зареєстрували власну символіку та прапор, а також дві полі-
тичні партії та шість благодійних організацій 1. Більшість чорнобиль-
ських громадських організацій використовують власну символіку 
на своїх печатках, і це явище потребує певного вивчення й систе- 
матизації.

Чорнобильська катастрофа та її наслідки досліджувались фа-
хівцями різних наукових галузей, зокрема приділено увагу іс-
торичній складовій цієї трагедії. Разом з тим питання розвитку 
та функціонування чорнобильської сфрагістики залишається мало- 
вивченим.

Найбільшою громадською організацією чорнобильців в Україні 
є Всеукраїнська громадська організація «Союз Чорнобиль України», 
створена 1990 року. Символ цієї організації — емблема у вигляді дзво-
на з написом на нижньому широкому краї «Чорнобиль». Дзвін зобра-

1 Реєстр символіки громадських формувань // Сайт Державної реєстраційної 
служби України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.drsu.gov.ua/
show/224.

образ на міських та корпоратиВних печатках
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жено на тлі електронних орбіт атома, що перетинаються. Цей символ 
відтворено, зокрема, на печатці «Союз Чорнобиль України» 2.

Головне зображення печатки — дзвін, що сприймається як пере-
сторога або повідомлення про звістку, переважно сумну (хоча таке 
значення цього символу не обов’язкове). Особливістю є присутність 
великого напису «Чорнобиль» на самому дзвоні. Цей напис насам-
перед вказує на Чорнобильську катастрофу 1986 року. Інші написи 
на печатці доволі традиційні для сучасних юридичних осіб, якою є ор-
ганізація «Союз Чорнобиль України»: у зовнішньому колі зафіксовано 
її повну юридичну назву й статус, а саме «Всеукраїнська громадська 
організація «Союз Чорнобиль України», а у внутрішньому колі зазна-
чено ідентифікаційний код і місце реєстрації організації.

Переважна більшість регіональних осередків цієї організації ви-
користовує у печатках символіку центральної організаційної струк-
тури, прикладом чого можуть слугувати печатки харківських громад-
ських організацій. На цих печатках переважають зображення чорно-
бильської тематики, а в центрі міститься юридична назва і код ІНН.

Водночас деякі чорнобильські громадські організації пішли ори-
гінальним шляхом і внесли певні особливості у зображення своїх пе-
чаток. Однією з таких організацій є Всеукраїнська спілка ліквідаторів-
інвалідів «Чорнобиль-86». У центрі печатки на фоні земної кулі роз-
ташовано юридичну назву організації; тобто автори печатки, з одного 
боку, апелюють до подій 1986 року на Чорнобильській АЕС, а з друго-
го — представляють назву організації. Під цим написом вказано іден-
тифікаційний код. По зовнішньому колу зазначено про статус та місце 
реєстрації організації, а саме: «Всеукраїнська спілка ліквідаторів-
інвалідів. Київ, Україна».

Цікавим прикладом сучасної сфрагістики є печатка Сніжнянської 
міської громадської організації «Союз інвалідів Чорнобиля і війни 
в Афганістані»: у центрі зображено квітку, яку від полум’я рятують 
руки ліквідаторів. Варто зауважити, що ідея такого зображення ви-
никла у керівництва організації, яка використовує цей сюжет у сво-

2 Сайт Державної реєстраційної служби України [Електронний ресурс]. — Ре-[Електронний ресурс]. — Ре-Електронний ресурс]. — Ре-]. — Ре-. — Ре-
жим доступу: http://www.drsu.gov.ua/show/524.
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їй документації. На зовнішньому та внутрішньому колах зазначено 
юридичну назву організації та місце її розташування й реєстрації.

В Україні використовується велика кількість печаток з чорно-
бильською тематикою. За своїм змістом вони доволі різноманітні, 
мають оригінальну іконографію та символічне наповнення. Певною 
проблемою у вивченні чорнобильських печаток є їхня невпорядко-
ваність та відсутність детальних описів. Разом з тим чорнобильська 
сфрагістика є одним із перспективних напрямів вивчення печаток 
громадських організацій у сучасній Україні.
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андрій гречило

(Львів)

уманська міська печатка  
з першої полоВини XVII ст.

Історію міста Умані зазвичай розпочинають 1609 р., коли брац-
лавський, вінницький і кам’янецький староста Валентій-Александр 
Калиновський отримав привілей на пустинні землі під назвою Умань 
у Брацлавському воєводстві 1. Калиновський починає осаджувати міс-
то, яке хотів назвати на свою честь, тому в різних джерелах за 1612–
1646 рр. воно фігурує також під назвами Калинвар, Калингрод чи Ка-
лингород (Kalinwar, Kalingrod, Kalinhorod) 2. Після загибелі 1620 р. 
Валентія-Александра Калиновського під Цецорою Умань перейшла 
до його сина Марціна.

Під час Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького 
місто опинилося в епіцентрі подій і стало адміністративним центром 
козацького полку. Марцін Калиновський і його син загинули 1652 р. 
в битві під Батогом, а їхні володіння успадкували Потоцькі, хоча Умань 
залишилася під козацьким контролем.

Давні символи Умані були невідомі, бо через складну долю міста 
досі так і не вдалося виявити його печатки за XVII–XVIIІ ст. У ХІХ ст. 
місто отримало зовсім новий герб, котрий затвердили імператорським 
указом від 6 квітня 1845 року 3.

1 Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska od względem historycznym, geograficznym, 
i statystycznym opisana. — Warszawa, 1886. — T. III. — Wyd. 2. — S. 484.

2 Крикун М. Кількість і структура поселень Брацлавського воєводства // Брац-
лавське воєводство у XVI–XVIIІ століттях: статті і матеріали. — Львів, 2008. — С. 226.

3 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. — СПб., 1846. — 
Т. ХХ. — № 19 383.
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На початку 2015 року на фо-
румі одного з аукціонних сайтів 
з’явилася цікава печатка, знайде-
на «чорними археологами», які 
не змогли її атрибутувати. Матриця 
збереглася в дуже доброму стані, й 
тому нескладно було встановити, 
що це одна з перших уманських 
міських печаток.

Виготовлена вона з бронзи чи 
латуні, складається з печатково-
го диска (діаметр 36 мм, товщина 
3 мм) та втулки для ручки (діаметр 
22 мм, висота 26 мм).

Зображення: в овальному щиті 
роздвоєна знизу стріла вістрям вго-
ру, на нижніх кінцях якої зобра-
жено зірки (герб Калинова). Щит 
вписаний у декоративний картуш 
і увінчаний короною, з якої вихо-
дять три страусових пера, пробиті 
роздвоєною стрілою із зірками.

Легенда: * PIECZEC * MIASTA 
* KALINGRODA (печатка міста 
Калингрода).

І зображення герба, й напис 
легенди виконані не зовсім аку-
ратно. Що свідчить про не надто 
високий рівень майстра, який ви-
готовляв печатку.

Немає сумнівів, що ця печатка 
функціонувала в період володіння 
містом Калиновськими, оскільки 
надалі, з другої половини XVII ст., 
назва «Калингрод» не вживалася. 
Це підверджує і факт використання 
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родового символу Калиновських — герба Калинова. Цей герб втратив 
актуальність як для козацького управління, так і для Потоцьких, які 
володіли містом пізніше.

Вдалося з’ясувати, що матрицю було знайдено на території колиш-
нього містечка Калюс в Новоушицькому районі Хмельницької облас-
ті. Це містечко розташовувалося в долині річки Калюс при її впадінні 
в Дністер. Однак внаслідок будівництва Дністровської ГЕС поселення 
затопили й у 1981 році зняли з обліку.

Якщо подивитись на карту, впадає у вічі, що Калюс знаходився 
майже на прямій лінії між Уманню та Кам’янцем-Подільським. Тому 
можна припустити, що печатка потрапила до Калюса разом із якимсь 
міським урядником, який їхав до Кам’янця, чи, можливо, втікав від ко-
заків чи татар у 1648 р. або приблизно в цей період. Очевидно, що до-
слідження місця знахідки могло б більше розповісти про цю матрицю, 
однак доводиться обмежитися лише припущеннями.

На жаль, подальша доля цієї уманської печатки нам не відома. Хоча 
вже сам факт її оприлюднення та можливість зробити описи й визна-
чити параметри дають змогу ввести її в науковий обіг.



390

TOMasZ kałuski,
(Katowice, Polska)

ChIrurdZy Z ksIęstwa głogowskIEgo w śwIEtlE 
PIECZęCI w okrEsIE wCZEsnonowożytnym

W ostatnich latach w badaniach sfragistycznych zauważalne jest wzmo-
żone zainteresowanie stroną obrazową pieczęci. Analizowane są nie tylko 
wyobrażenia, ale także stawia się pytania o funkcje jakie pieczęcie pełniły w 
społeczeństwie. Tego typu perspektywa wymaga zatem podjęcia badań inter-
dyscyplinarnych. Coraz częściej włącza się do rozważań zagadnienia z zakresu 
historii społecznej i historii sztuki w jej nowych ujęciach 1.

W niniejszym artykule postawiono sobie za cel ukazanie działalności za-
wodowej chirurgów z księstwa głogowskiego w świetle pieczęci. Omawianym 
władztwem, wchodzącym w skład Korony Czeskiej rządzili od 1526 r. Habs-
burgowie, aż do momentu zajęcia Śląska przez Prusy w 1740 r. Przeważająca 
liczba źródeł dotycząca chirurgów z omawianego terytorium znajduje się w 
zespole archiwalnym noszącym nazwę «Królewski Urząd Księstwa Głogow-
skiego». Jest on przechowywany w Archiwum Państwowym w Zielonej Gó-
rze. Materiał sfragistyczny, który udało się odszukać, znajduje się jedynie w 
Archiwum Państwowym w Poznaniu. Niezwykle pomocne były także spisy 
pieczęci i dokumentów cechowych z przedwojennego muzeum w Szprotawie, 
które są przechowywane w Archiwum Państwowym we Wrocławiu.

1 Zob. omówienie głównych nurtów badań poświęconych wyobrażeniom na 
pieczęciach: Kałuski T. Badania nad wizualnością pieczęci w Europie Zachodniej i w 
Polsce. Główne kierunki i nowe możliwości interpretacji // Сфрагістичний щорічник. – 
Вип. III. – К., 2012. – C. 262–270.
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Cech chirurgów w Głogowie i jego struktura

Czynności chirurgiczne od średniowiecza należy łączyć przede wszyst-
kim z działalnością balwierzy. Łaziebnicy próbowali także z większym lub 
mniejszym skutkiem współuczestniczyć w uprawianiu tego zawodu. Balwierze
-chirurdzy tworzyli w Zachodniej Europie oraz na terenach bezpośrednio są-
siadujących ze Śląskiem organizacje cechowe, tak samo jak inni rzemieślnicy 
miejscy. Pojawiły się one na terenie Rzeszy oraz na ziemiach polskich w XV 
w. (Gdańsk, Kraków) i w większej liczbie na początku czasów nowożytnych, 
jak na przykład w Poznaniu 2. 

Pierwsze pewne informacje o chirurgach z księstwa głogowskiego po-
chodzą z Głogowa z 1472 i 1492 r. 3 Jest bardzo prawdopodobne, że w tym 
czasie byli już zorganizowani pod względem prawnym. W 1492 r. został wy-
mieniony bowiem mistrz balwierski Jorge Seyfridt. Terminologia jaką po-
sługiwano się na określenie rzemieњlnikуw zajmuj№cych siк chirurgi№ w 
ksiкstwie gіogowskim byіa niejednolita nawet w tym samym dokumencie. Jest 
to szczegуlnie widoczne w rуїnych sformuіowaniach z XVII i I poіowy XVIII 
w.: Barbierer und Wundtarzte 4, Barbierer 5, Chirurgus 6. 

Organizację cechu i prawa przysługujące jego członkom określał statut. 
W przedmowie do wstępnej wersji jednego z nich z Głogowa z końca XVII 
w. chirurdzy ogłosili, że postanowili na nowo zrewidować wcześniejszy sta-
tut, aby zaradzić niekorzystnym nadużyciom (nachtheilige Miβbräuchen) 7. 

2 Sokół S. Chirurgia okresu cechowego // Historia chirurgii w Polsce. – Cz. I. – 
Wrocław, 1967. – S. 17–18, 25–32.

3 Annales Glogovienses bis z. J. 1493 nebst urkundlichen Beilagen // Scriptores rerum 
silesiacarum. – Bd. X / hrsg. v. H. Markgraf. – Breslau, 1877. – S. 24; Die Inventare der 
nichtstaatlichen Archive Schlesiens. II Kreis und Stadt Glogau // Codex Diplomaticus 
Silesiae. – Bd. XXVIII / hrsg. v. K. Wutke. – Breslau, 1915. – S. 135–136, nr 772; Dola K. 
Opieka społeczna i zdrowotna w Głogowie do czasów pruskich (1742) // Misericordia et 
veritas. Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa Wincentego Urbana / red. J. Mandziuk, 
J. Pater. – Wrocław, 1986. – S. 144.

4 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (dalej – APZG), Królewski Urząd Księstwa 
Głogowskiego (dalej – KUKG), sygn. 418, s. 32. 

5 APZG, KUKG, sygn. 418, s. 29.
6 APZG, KUKG, sygn. 419, s. 38.
7 APZG, KUKG, sygn. 418, s. 32.
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Na tym przykładzie widzimy, że cech samodzielnie uchwalał własne prawa, 
które spisywał w formie konceptu zapewne na zebraniu kwartalnym. Statut 
był następnie składany do rozpatrzenia i potwierdzenia radzie miejskiej. Naj-
starszy pochodzi z Głogowa z 1618 r. 8 Kolejny natomiast znany jest również 
z tego miasta z końca XVII w., który został następnie zatwierdzony przez ce-
sarza Leopolda I w 1704 r. 9 Ustanowiony na podstawie statutu cech tworzyli 
mistrzowie, czeladnicy i uczniowie. Jednak tylko ci pierwsi posiadali pełne 
prawa w zakresie aktywności zawodowej, tj. prawo prowadzenia własnego 
warsztatu i działalności leczniczej, zatrudniania czeladników, oraz przyjmo-
wania uczniów na naukę.

Chirurdzy w Głogowie tworzyli w okresie wczesnonowożytnym cech 
naczelny (Ober Zeche) 10. W jego skład wchodzili oprócz rzemieślników z 
miasta stołecznego także mistrzowie tej samej profesji z innych ośrodków. 
Cech obejmował zasięgiem większy obszar niż tylko księstwo głogowskie, 
gdyż w jego składzie odnotowany został również chirurg z Żagania 11. Tego 
typu cechy tworzyli także łaziebnicy 12 i garncarze z Głogowa 13. Czerwono-
skórnicy z tego miasta podlegali natomiast cechowi naczelnemu we Wrocła-
wiu 14. U schyłku rządów habsburskich nastąpiły zmiany w cechu chirurgów. 

8 APZG, KUKG, sygn. 414.
9 APZG, KUKG, sygn. 418, s. 29–31, 49–50, 52–57, 59–60, 62–64, 117–119; 

sygn. 420, s. 7–9; Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej – APW), Zbiór  rękopisów 
archiwalnych, Rep. 135, nr 281, s. 3.

10 Określenie zostało użyte w dokumencie z 1701 r. Zob.: APZG, KUKG, sygn. 418, s. 
86. Termin ten użył również: Rolbiecki G.J. Prawo przemysłowe miasta Wschowy w XVIII 
w. – Poznań, 1951. – S. 51. Określenie «związki cechów» zastosował natomiast: Ereciński 
T. Prawo przemysłowe miasta Poznania w XVIII wieku. – Poznań, 1934. – S. 67; oraz: 
Maisel W. Związki cechów wielkopolskich z cechami zagranicznymi w XVI–XVIII w. // 
Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza. – T. XI. – 1975. – Z. II. – S. 27–42. 

11 APZG, KUKG, sygn. 418, s. 89. 
12 APZG, KUKG, sygn. 421, s. 7–23; Die Inventare der nichtstaatlichen Archive 

Schlesiens. – S. 191, nr 1348.
13 APZG, Akta miasta Świebodzin, sygn. 986, s. 13–16; Die Inventare der 

nichtstaatlichen Archive Schlesiens. Kreis Sprottau // Codex Diplomaticus Silesiae. – Bd. 
XXXI / hrsg. v. E. Graber. – Breslau, 1925. – S. 86.

14 Kałuski T. Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do połowy XIX 
wieku. Geneza i symbolika. –Warszawa, 2013. – S. 28, 41, 138.
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Własną organizację utworzyli rzemieślnicy w Bytomiu Odrzańskim po otrzy-
maniu statutu w 1716 r. z rąk właściciela miasta hrabiego Johanna (Hansa) 
Carla v. Schцnaicha 15. Kolejny cech powstał w Szprotawie zapewne koło 
1734 r., gdyż z tego roku wzmiankowana jest ich pieczęć. Nie można omó-
wić jednak jej strony obrazowej oraz funkcji prawnej, gdyż do naszych cza-
sów przetrwał tylko opis zawarty w przedwojennym inwentarzu muzealnym  
w Szprotawie  16.

Pieczęcie chirurgów w Europie Zachodniej i Środkowej

Z obszaru Niemiec jednym z najstarszych sigillów jest pieczęć należąca 
do chirurgów z Hildesheim. Legenda została zapisana minuskułą gotycką, co 
wskazuje, że została ona wykonana jeszcze u schyłku średniowiecza. Z tego 
miasta znane są ponadto z okresu wczesnonowożytnego jeszcze trzy inne typy 
pieczęci 17. Kolejna znana pieczęć pochodzi z Trewiru, której odcisk zacho-
wał się przy dokumencie z 1514 r., a następna znana jest z odcisków z XVIII 
w. 18 Z obszaru Niemiec najwięcej jednak pieczęci chirurgów zachowało się 
z XVII w. Z przełomu XVI i XVII w. znana jest pieczęć chirurgów i łazieb-
ników z Würzburga 19. Z Kilonii natomiast pochodzi pieczęć z 1639 r. oraz 

15 APZG, Akta miasta Bytom Odrzański, sygn. 1, s. 249; Schiller A. Geschichte 
der Stadt Beuthen. Bezirk Liegnitz. Im Auftrage der Stadtverwaltung unter Benutzung 
amtlicher und privater Quellen bearbeitet. – Beuthen a. O., 1936. – S. 13; Dzwonkowski T. 
W średniowieczu i czasach nowożytnych do końca XVIII wieku // Bytom Odrzański. Zarys 
dziejów / red. W. Strzyżewski. – Bytom Odrzański–Zielona Góra, 2000. – S. 92.

16 W inwentarzu podano jedynie, że tłok został wykonany z mosiądzu, a w polu 
napieczętnym umieszczono herb cechu. W otoku zawarto natomiast napis w formie: 
Löbl(ichen) Mittels der Barbierer in Sprottau. Zob.: APW, Zbiór  rękopisów archiwalnych, 
Rep. 135, nr 343, s. 1; Kałuski T. Pieczęcie cechów. – S. 257.

17 Stengel W. Handwerkssiegel im Germanischen Museum // Mitteilungen aus dem 
Germanischen Nationalmuseum. – 1910. – S. 32, 34, Abb. 35. Zob. też: Frh. v. Berchem 
E. Siegel / Bibliothek für Kunst- und Antiquitätensammler. – Bd. XI. – Berlin, 1918. – 
S. 119, 132, Abb. 122.

18 Beise S. Der Verbundbrief der Trierer Zunfte von 1514 und seine Siegel // 
Kurtrierisches Jahrbuch. – Bd. 47. – 2007. – S. 301–302.

19 Engel W. Würzburger Zunftsiegel aus fünf Jahrhunderten // Mainfränkische Hefte. 
– Bd. 7. – 1950. – S. 52, po s. 63, Abb. 41.
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z 1665 r. 20, następnie z Münster z 1673 r., oraz z Warendorfer z 1682 r. 21 W 
Coburgu cech założono dopiero w 1690 r., po czym wykonano pieczęć 22. W 
1699 r. chirurdzy z Bonn otrzymali statut i wykonali jeszcze w tym samym 
roku swoją pieczęć 23. Z XVII w. znane są ponadto dwie pieczęcie z Kolonii 24. 
Z przełomu XVII i XVIII w. zachowała się natomiast pieczęć chirurgów z 
Friedbergu 25, a z 1727 r. z Minden 26.

U progu czasów wczesnonowożytnych własną pieczęcią posługiwał się 
cech z Kopenhagi (1516 r.), po czym wykonał kolejne typariusze w XVII w. Z 
Danii zachowały się ponadto pieczęcie z Helsingør (Elsynor) oraz z Køge 27.

Z Czech znane są również pieczęcie chirurgów. Należy zaznaczyć, że 
łączyli się oni również na tym obszarze w jedną organizację z łaziebnikami. Z 
tego typu sytuacją spotykamy się w Ołomuńcu. W 1721 r. na mocy cesarskie-
go dokumentu została nadana chirurgom pieczęć z herbem, a dokumentem 
z 1723 r. łaziebnicy i chirurdzy otrzymali nową pieczęć herbową. Z innych 
miast, jak Igława oraz Znojmo znane są również pieczęcie chirurgów z tego 

20 Verzeichnis der städtischen Zunftaltertümer in Schleswig-Holstein // Schleswig-
Holsteinisches Jahrbuch für 1925/1926. – S. 130, Taf. 4, Abb. 12.

21 Pieper-Lippe M. Westfälische Zunftsiegel / Veröffentlichungen der Historischen 
Kommission Westfalens 22 Geschichtliche Arbeiten zur Westfälischen Landesforschung . – 
Bd. 8. – Münster, 1963. – S. 11, Taf. 4, nr 9 (kat. nr 101); nr 12 (kat. nr 162).

22 Bischoff J. Zunft- und Handwerkssiegel im Fürstentum Brandenburg-Bayreuth. 
Grundsäztliches zur Erforschung der nachmittelalterlichen Zunftsiegel // Fränkisches 
Handwerk. Beiträge zu seiner Geschichte, Kultur und Wirtschaft / hrsg. v. G. Fischer / Die 
Plassenburg. Schriften für Heimatforschung und Kulturpflege in Ostfranken. – Bd. 13. – 
Kulmbach, 1958. – S. 135–136, 153, Abb. 33.

23 Kahsnitz R. Typare und Wachssiegel im Rheinischen Landesmuseum Bonn. – 
Düsseldorf, 1970. – S. 35, Taf. 9, nr 30.

24 Jütte R. Die «Syphilis» im frühneuzeitlichen Köln // Krank und Gesund. 2000 Jahre 
Krankheit und Gesundheit in Köln / hrsg. v. T. Deres. – Köln, 2005. – S. 142–143.

25 Barnas C.  Friedberger Zunftsiegel // Heimat im Bild. Beilage zum Gieβener 
Anzeiger. – Bd. 19. – 1935. – S. 75–76, Abb. 8.

26 v. Schroeder J.K. Mittelalterliche Mindener Zunftsiegel. Ergänzende Bemerkungen 
zu einer grundlegenden Neuerscheinung // Mindener Heimatblätter. – Bd. 36. – 1964. – 
Nr 3/4. – S. 202, Abb. 9.

27 Nyrop C. Danske Haandvarkerlavs Segl // Tidsskrift for Kunstindustri. – T. III. – 
1897. – S. 39, 46–47.
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okresu 28. W Pradze cech chirurgów po oddzieleniu od łaziebników po 1509 r. 
posługiwał się własną pieczęcią z herbem nadanym w 1632 r. 29.

Z Pomorza Zachodniego zachowały się także pieczęcie chirurgów sprzed 
1740 r. Pochodzą one z Trzebiatowa, Życina, Nakła i Stargardu (trzy ostatnie 
mają w legendzie datę 1727 rok). Ponadto prawdopodobnie z drugiej połowy 
XVI w. pochodzi jeszcze jedna pieczęć ze Stargardu 30. Z terenu Brandenbur-
gii znana jest pieczęć z Chojny z 1681 r. 31 Inne pieczęcie można odnotować 
na Pomorzu Gdańskim. Z 1552 r. pochodzi mianowicie pieczęć chirurgów z 
Elbląga. W XVI w. została wykonana zapewne pieczęć cechu w Malborku. Z 
XVII w. należy wymienić trzy pieczęcie chirurgów z Gdańska, z których dwie 
miały być używane od 1663 r. 32.

Z obszaru Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskie-
go do najstarszych zaliczymy pieczęć chirurgów z Wilna z 1552 r., a tak-
że z XVI w. z Przemyśla 33 oraz Poznania 34. W 1670 r. sporządzony został 
natomiast tłok cechu w Lesznie 35. Z początku XVII w. znana jest pieczęć 
cechu z Krakowa 36, a kolejna została wykonana w 1734 r. 37 Na Śląsku za-

28 Franz A. Mährische Zunftsiegel // Museum Francisceum Annales. – 1897 (druk 
1898). – S. 265–268.

29 Hrdlička J., Jásek J., Hrubý V. Pět stoleti řemeslne symboliky ve sbirce pečetidel a 
razitek Archivu hlavniho mesta Prahy / Documenta Pragensia Monographia. – Vol. X. – 
Praha, 1999. – S. 206–208, 257, nr 196.

30 Buczek R. Pieczęcie cechów zachodniopomorskich od XV do XIX wieku. Z. 1 // 
Materiały Zachodniopomorskie. – T. VI. – 1960. – S. 421, 432–433, tab. 1, nr  1; tab. 8, 
nr 8–10; tab. 9, nr 1–2.

31 Bütow H. Märkische Bürger und Zunftsiegel vornehmlich aus den neumärkischen 
Stadtarchiven und dem Stadtarchiv zu Frankfurt a.d.O. // Brandenburgische Siegel und 
Wappen. Festschrift des Vereins für Geschichte der Mark Brandenburg zur Feier des 
hundertjährigen Bestehens 1837–1937 / hrsg. v. E. Kittel. – Berlin, 1937. – S. 145.

32 Sokół S. Chirurgia okresu cechowego. – S. 99–100, po s. 120 il. d, e1–e3, f.
33 Sokół S. Chirurgia okresu cechowego. – S. 99, po s. 120 il. a, c.
34 Gniatczyńska–Głowacka S. Cech cyrulików poznańskich (1517–1780) // Studia i 

materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorz. – T. V. – 1959. – Z. I. – S. 61–62.
35 Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej – APPozn.), Tłoki, sygn. T X, nr 60. Zob. 

też: Sokół S. Chirurgia okresu cechowego. – S. 99–100, po s. 120 il. g.
36 Sokół S. Chirurgia okresu cechowego. – S. 100–101, po s. 120 il. b.
37 Chmiel A. Godła rzemieślnicze i przemysłowe krakowskie od połowy XIV w. aż do 

XX w. – Kraków. – S. 3, tabl. I, fig. 17.
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chowały się pieczęcie chirurgów z Wrocławia z 1658 r., a także z Jawora  
zapewne z 1683 r. 38

Obraz chirurgów w księstwie głogowskim w świetle pieczęci

Praktykę kancelaryjną związaną ze stosowaniem pieczęci przez chirurgów 
z księstwa głogowskiego w okresie habsburskim można poznać tylko na pod-
stawie dwóch dokumentów 39. Jednakże tylko przy liście wyuczenia na czelad-
nika wystawionym w Głogowie w 1699 r. zachowała się pieczęć 40. Intytulacja 
dokumentu, a także obraz napieczętny świadczą, że w tym czasie chirurdzy 
głogowscy tworzyli jeden cech z łaziebnikami również z tego miasta. Było 
to jednak okresowe «zawieszenie broni», gdyż chirurdzy starali się o wyłącz-
ność uprawiania swojego zawodu, co zostało ostatecznie zatwierdzone przez 
cesarza Leopolda I wzmiankowanym wcześniej statutem w 1704 r. 41. Byіo to 
o tyle waїne, gdyї łaziebnicy uzyskali na mocy statutu nadanego w 1662 r. 
możliwość uprawiania chirurgii 42. W obrazie napieczętnym cech z Głogowa 
umieścił przepaskę skręconą z prześcieradła z papugą pośrodku oraz narzę-
dzia chirurgiczne służące usuwaniu z ran kul i grotów strzał, a także puszkę 
na maści i lancet. Skoncentrowano się zatem, aby poprzez ukazanie narzędzi 
podkreślić działalność leczniczą chirurgów oraz łaziebników. Nie pominię-
to jednak motywu charakterystycznego tylko dla łaziebników, jak okrycie w 
formie prześcieradła wykorzystywanego przez osoby przebywające w łaźni. 
Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia wyobrażenie papugi (il. 1).

Celem odpowiedzi na to pytanie warto się zastanowić skąd zaczerpnię-
to wzorce przy tworzeniu obrazu napieczętnego cechu w Głogowie. Zbli-
żone motywy pojawiły się już wcześniej w cechu praskich łaziebników, 

38 Marcisz B. Cechowe pieczęcie i tłoki pieczętne // Zabytki cechów śląskich / red. 
M. Korżel-Kwaśna. – Wrocław, 2002. – S. 27, nr 2; S. 28, nr 5; Marcisz B. Ikonografia 
pieczęci cechowych miasta Wrocławia (XV–XIX w.) // Pieczęć w Polsce średniowiecznej i 
nowożytnej / red. P. Dymmel. – Lublin, 1998. – S. 234.

39 Dokumenty wystawione w Głogowie w 1699 r. i 1722 r.: APPozn, Cechy miasta 
Leszno, sygn. 202, k. 19; sygn. 276.

40 APPozn, Cechy miasta Leszno, sygn. 202, k. 19.
41 APZG, KUKG, sygn. 418, s. 40–43; sygn. 420, s. 7–9.
42 APZG, KUKG, sygn. 421, s. 19–20.
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którzy wykonali swoją pieczęć po 
otrzymaniu dokumentu herbo-
wego z rąk króla Władysława Ja-
giellończyka w 1509 r. 43 Z 1522 r. 
znany jest z kolei dokument króla 
Ludwika Jagiellończyka, który na-
dał łaziebnikom śląskim przywilej 
posługiwania się herbem z podob-
nymi motywami, jak w Czechach. 
Na tarczy umieszczona została 
bowiem przepaska ze skręconego 
prześcieradła z papugą pośrodku, 
a poniżej dwa pęki dębowych liści. 
Ów motyw pojawił się na pieczęci 
łaziebników z Nysy 44. Nadany herb 
został udostojniony następnie w 

1583 r. dokumentem cesarza Rudolfa II. W miejsce dębowych liści położono 
skrzyżowane narzędzia chirurgiczne. Wpłynęło to na wykonanie rok później 
tłoka przez cech łaziebników we Wrocławiu 45. Stał się on wzorcem dla pie-
częci łaziebników i chirurgów w Głogowie, a także dla tego typu organizacji 
w Halle i Kopenhadze oraz łaziebników w Nysie (2 typ) i Dreźnie 46. Należy 
jednakże odnotować, że chirurdzy, którzy nie łączyli się w jeden cech z ła-
ziebnikami przedstawiali głównie na swoich pieczęciach narzędzia, a także 

43 Hrdlička J. Pražká heraldika. Znaki pražskych měst, cechů a měštanů. – Praha, 
1993. – S. 102–106.

44 Marcisz B. Cechowe pieczęcie. – S. 78, nr 188.
45 Stengel W. Handwerkssiegel. – S. 25–26; Frh. v. Berchem E. Siegel. – S. 122, 135, 

Abb. 125; Heinevetter F. Schlesische Zunftsiegel // Schlesische Monatshefte. – Bd. III. – 
1926. – Nr 2. – s. 51, repr. 14; Marcisz B. Cechowe pieczęcie. – S. 79, nr 191. Wzmiankowany 
tłok z 1584 r. znany jest z dwóch egzemplarzy, z czego jeden przechowywany jest w Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu, a drugi znajduje się w Germanisches Nationalmuseum w 
Norymberdze.

46 Nyrop C. Danske Haandvarkerlavs Segl. – S. 46; Stengel W. Handwerkssiegel. – S. 
26; Heinevetter F. Schlesische Zunftsiegel. – S. 51; Marcisz B. Cechowe pieczęcie. – S. 78, 
nr 189. 

il. 1: pieczęć chirurgów i łaziebników  
z Głogowa 1699 r.
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patronów cechu, świętych Kosmę i Damiana. Tego typu pieczęcie pochodzą 
z Wilna, Hildesheim, Münster czy Trewiru.

Podsumowanie

Analizowane wyobrażenie jedynej znanej pieczęci z Głogowa poprzez 
swój realizm wskazywało jednoznacznie na charakter zawodowy omawianej 
wspólnoty. Obraz napieczętny podkreślał także więzi łączące z innymi or-
ganizacjami ze Śląska oraz Czech. Narzędzia chirurgiczne zostały oddane 
w rzeźbie pieczęci z dbałością o precyzję. Było to o tyle ważne, gdyż identy-
fikacja z właścicielem pieczęci mogła się odbywać tylko przez obraz. Oma-
wiana pieczęć była bowiem pozbawiona legendy. Wyobrażenie napieczętne 
w tym przypadku można było odnieść zarówno do chirurgów, jak i łaziebni-
ków. Można zatem przyjąć, że chirurdzy po odłączeniu się od łaziebników 
sporządzili nową pieczęć bardziej jednoznacznie kojarzącą się z ich profesją. 
Do momentu odnalezienia jednakże nowych pieczęci powyższe stwierdzenie 
musi pozostać jedynie hipotezą.
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TudOr-radu TirON

(Cluj-Napoca, România)

noI IPotEZE rEfErItoarE la orIgInIlE stEmEI 
мoldoVEI, În lumIna InformaţIIlor ofErItE  

dE CătrE sIgIlIul dIn 1701 al CElor CInCI oraşE 
PrIVIlEgIatE dIn ComItatul мaramurEş*

Sigiliul amintit în titlul studiului de faţă nu este chiar necunoscut litera-
turii de specialitate. Impresiuni ale acestuia au fost publicate de către Kálmán 
Thaly în 1973 1, apoi de către Adalbert Balogh în 1982 2. În ceea ce ne priveşte, 
am avut şansa de a avea în mână tiparul sigilar original, aflat într-o colecţie 
privată din Bucureşti şi nepublicat până în prezent.

Având o lungime totală de 110 mm, sigiliul este lucrat în întregime din 
bronz, fiind compus dintr-o parte destinată imprimării, având formă circulară 
şi diametrul de 40 mm, precum şi dintr-un mâner cu muchiile teşite. Matricea 
propriu-zisă este gravată în adâncime, cuprinzând în câmpul sigilar o stemă, 
a cărei descriere heraldică este următoarea: scut sfertuit; în primul cartier, un 
cap de bovideu (cu coarnele curbate în interior), având între coarne o cruciu-
liţă, însoţit la dextra de o floare de crin cu tulpină, iar la senestra de o stea cu 
şase raze; în al doilea cartier, un cap de bovideu (cu coarnele curbate în afară), 
însoţit la dextra de o semilună conturnată, iar la senestra de o stea cu şase raze; 

* This work has been supported by a grant of the Romanian National Authority for 
Scientific Research, CNCS – UEFISCDI, project number PH-II-RU-TE-2011-3-0250.

1 Thaly K. Régi magyar kőzségi és cséhpecsétek // Századok. – Vol. VII. – 1973. –
Р. 362.

2 Balogh A. Evoluţia sigiliilor folosite de autorităţile administrative din Comitatul 
Maramureş – sec. XV–XVIII // Revista Arhivelor. – 1982. – Nr 4. – Р. 413–422.
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în al treilea cartier, un cerb; în al patrulea cartier, două săgeţi încrucişate, cu 
vârfurile în sus; peste tot, un ecuson încărcat cu o acvilă având capul conturnat. 
Scutul este timbrat de coroana regală a Ungariei, de la care pornesc lambrechini 
ce ornamentează laturile scutului. 

În exerga sigiliului este gravată inscripţia, în limba maghiară: 
MAR<A>MAROSI ◦ ÖT ◦ PRIV(ILEGIALIS) ◦ COR(ONA) ◦ VAROSOK 
◦ SZIGETH ◦ HOSSZUM(EZÖ) ◦ TETSÖ ◦ VISK ◦ HUSZT ◦ PETSETIE, 
adică «pecetea celor cinci oraşe privilegiate ale Maramureşului» 3: Sighet (pri-
mul cap de bovideu), Câmpulung-la-Tisa (al doilea cap de bovideu), Teceu 
(acvila), Visc (cerbul) şi Hust (săgeţile).

Ar fi fost de aşteptat ca publicarea acestei steme – fie şi sub formă de 
impresiune – să repună în atenţia cercetării heraldice româneşti coinciden-
ţa dintre cele două însemne maramureşene cu cap de bovideu şi, respectiv, 
capul de bour al Moldovei (coincidenţă observată şi de către N. Iorga, încă 
de acum şapte decenii, într-o scurtă menţiune rămasă fără ecou) 4. Cu toate 
acestea, deşi studiul lui Adalbert Balogh a apărut chiar în «Revista Arhivelor», 
publicaţie accesibilă tuturor specialiştilor din domeniu, cercetarea ulterioară 
– cu excepţia notabilă a sibianului Constantin Ittu 5 – nu s-a mai oprit asupra 
ipotezei referitoare la originea maramureşeană a capului de bour.

Subliniem faptul că această ipoteză este şi una dintre cele mai vechi care 
au fost formulate în întreaga literatură referitoare la heraldica românească. 
Cu aproape trei veacuri şi jumătate în urmă, referindu-se la începuturile Mol-
dovei, cronicarul Miron Costin nota că «Sighetul, capitala Maramureşului, 
până azi are ca pecetie capul de bour, ca şi această ţară (Moldova, n. n.)» 6. 
Inserate în Cronica Ţărilor Moldovei şi Munteniei (Cronica Polonă), din 1677, 
cele afirmate sunt însoţite şi de alte observaţii – precum presupusa legătură 
dintre numele apei Moldovei, de la care a provenit cel al Principatului şi, 

3 Traducere datorată heraldistului covăsnean Attila István Szekeres, căruia îi mulţumim 
şi pe această cale.

4 Iorga N. Istoria românilor. – Vol. III. – Bucureşti, 1937. – Р. 218 («Moldova 
maramureşeană, a voievozilor-duci, cu stema bourului însemnat cu steaua, ca în cetăţile 
Ungariei de Nord (s. n.), era încă destul de îngustă şi nesigură, fără hotare»). 

5 Ittu C. Influenţe heraldice maramureşene asupra primei steme a voievodatului 
Moldovei // Marmaţia. – Vol. V–VI. – 1979–1981. – Р. 157–161. 

6 Costin M. Opere / ediţie critică îngrijită de P.P. Panaitescu. – Bucureşti, 1958. –Р. 209.
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respectiv, râul Moldau din «Ţara Nemţească» (azi Vltava în Republica Cehă) 
– observaţii pe care cercetarea recentă le-a admis ca perfect plauzibile 7, ară-
tând astfel că a vorbi despre stabilirea, sub influenţă occidentală, a identităţii 
Principatului de la est de Carpaţi, constituie un «scenariu» perfect sustenabil 8.

După mai bine de trei decenii, identificarea unui tipar sigilar maramure-
şean, cuprinzând, în cadrul aceleiaşi compoziţii, două capete de bovideu, oferă 
pretextul unei noi abordări a începuturilor capului de bour – însemn heraldic 
al Principatului dintre Carpaţi şi Nistru.

În evoluţia sigiliilor oficiale ale comitatului Maramureş, stema descrisă 
mai sus reprezintă o etapă intermediară. Iniţial, în secolul al XV-lea (şi poate 
chiar mai devreme), pe documentele emise la nivelul administraţiei centrale 
a comitatului se aplicau sigiliile personale ale celor patru juzi ai nobililor 9. 
Ceva mai târziu, însemnele juzilor au fost înlocuite prin patru matrice sigilare 
care, alăturate în forma «CO/MA – MI/RA – TA/MO – TVS/RVS», dădeau denumirea 
comitatului 10. Un însemn propriu-zis, de tip teritorial, nu a existat, deşi s-a 
încercat găsirea unei formule echivalente, precum în sigiliul Adunării Ge-
nerale a celor cinci oraşe privilegiate din Comitat (1550), în care figurează 
simbolurile comunităţilor deja amintite (aceleaşi cu cele mai sus descrise) 11. 
Cât despre însemnul de la 1701, se cunoaşte că acesta a ţinut loc de însemn 
al Comitatului până în 1748, dată la care Cancelaria de la Viena a stabilit 

7 Este vorba despre ipoteza originii gotice a hidronimului Moldova (în forma mulda), de 
la care a provenit numele principatului, în versiunea germană Moldau. Fără a putea fi stabilit 
un etimon identic cu forma pregermanică Mildah(u)a (din care au rezultat, pe dublă filieră 
germană şi cehă veche, formele Moldau, respectiv Wlitaua), înrudirea dintre numele german 
al Moldovei şi, respectiv, numele german al râului Vltava este incontestabilă: Moldovanu 
D. Teoria câmpurilor toponimice (cu aplicaţie la câmpul hidronimului Moldova). – Iaşi, 
2010. – Р. 252–260.

8 Biţa T. Când a devenit capul de bour stemă a Moldovei? // Arheologia Moldovei. – 
Vol. XX. – 1997. – Р. 193.

9 Balogh A. Evoluţia sigiliilor. – Р. 413.
10 Mihály de Apşa I. Diplome maramureşene din sec. XIV şi XV. – Maramureş-Sighet, 

1900. – Р. 528. Atestată în 1475, această modalitate tipică de sigilare a rămas în uz până 
în secolul XVII. Documentele se emiteau în numele «celor patru juzi ai nobililor şi ai 
comunităţii nobiliare din Comitat», juzii putând să folosească şi separat sigiliile deţinute 
(cu fragmente de inscripţie). În acelaşi sens şi: Balogh A. Evoluţia sigiliilor. – Р. 413–415.

11 Balogh A. Evoluţia sigiliilor. – Р. 421.
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pentru Maramureş o stemă nouă şi fără legătură cu tradiţia heraldică anteri-
oară, stemă rămasă în vigoare până în 1918 12. Chiar şi aşa, stema cea nouă a 
comitatului va fi folosită în paralel cu cea din 1701, aceasta aflându-se încă în 
uz la instaurarea monarhiei dualiste. 

În plan strict instituţional, originile sigiliului de la 1701 trebuie căutate în 
organizarea medievală a Maramureşului. Astfel, în 1329, regele Carol Robert 
stabilea privilegiile oaspeţilor «saxoni şi maghiari» din aşezările (lat. villis) 
Visc, Hust, Teceu şi Câmpulung-la-Tisa 13. Acestora li se va alătura Sighetul, 
care, la 1349, era locul în care se ţineau adunările comitatense, consolidân-
du-şi ulterior preeminenţa în regiune 14. Cele cinci centre de tip urban vor 
constitui principalul factor de autoritate în Maramureş, acesta fiind al trei-
lea comitat ca mărime din Regatul Ungariei 15. Aceleaşi localităţi, între care 
Teceul va fi cel dintâi amintit cu statut de «civitas» 16, erau feude constituite 
pe pământ regal, pe care Coroana le putea dărui sau da în gaj slujitorilor cre-
dincioşi din regiune. Împreună, cele cinci localităţi vor fi date în stăpânirea 
Drăgoşeştilor, la sfârşitul veacului al XIV-lea şi începutul celui următor 17; tot 
împreună, ele vor fi oferite în gaj familiei Bethlen, această situaţie durând 
până în 1744 18. Nu ne surprinde, aşadar, să regăsim, reunite într-o singură 
compoziţie, însemnele acestor cinci oraşe. Prin însăşi existenţa lui, sigiliul din 
1701 reflectă o organizare administrativă care, la acel moment, avea în urmă o 
tradiţie de mai multe secole.

Capetele de bovideu în spaţiul heraldicii maghiare

Dorind a evidenţia legăturile cu stema Moldovei, studiul de faţă va avea 
în vedere, dintre simbolurile cuprinse în sigiliul din 1701, doar cele două capete 

12 Balogh A. Evoluţia sigiliilor. – Р. 416.
13 Mihály de Apşa I. Diplome maramureşene. – Р. 8–11.
14 Mihály de Apşa I. Diplome maramureşene. – Р. 28–29. În acest sens şi: Popa R. Ţara 

Maramureşului în veacul al XIV-lea. – Bucureşti, 1997. – Р. 97.
15 Popa R. Ţara Maramureşului. – Р. 35.
16 Popa R. Ţara Maramureşului. – Р. 59, nota 8.
17 Popa R. Ţara Maramureşului. – Р. 72 (dania pentru Câmpulung-la-Tisa, ante 1389); 

p. 84 (dania pentru Hust, 1392); p. 97 (dania pentru Sighet, 1392), p. 102 (dania pentru 
Teceu, ante 1389); p. 109 (dania pentru Visc, 1390).

18 Mihály de Apşa I. Diplome maramureşene. – Р. 114–115, nota 1.
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de bovideu ale localităţilor Sighet şi Câmpulung-la-Tisa. Pe un document din 
1383, emis de către notabilităţile din Sighet într-o pricină de hotar dintre 
Câmpulung şi nobilii din Sărăsău şi Săpânţa, se află cea mai veche atestare a 
unui cap de bovideu, despre care Ioan Mihály de Apşa arăta că ar fi fost «mar-
ca oraşului», observând cu acest prilej şi coincidenţa dintre acest însemn şi 
stema Moldovei. Pornind de la observaţia că aceeaşi figură se regăsea, deopo-
trivă, în însemnele uzuale ale Sighetului şi Câmpulungului, autorul menţionat 
presupunea că un cap de zimbru trebuie să fi fost, în secolul al XIV-lea şi chiar 
mai devreme, «marca comitatului întreg» 19. 

Indiferent de specia pe care o va fi avut acest bovideu – zimbru sau bour 
– credem că, deşi asemănarea dintre cele două capete este foarte mare, nu 
se poate vorbi despre un însemn aparte pentru întreg Maramureşul. Avem 
în vedere faptul că titularul demnităţii comitale sau vicecomitale nu avea 
nevoie de un însemn de funcţie, de vreme ce autentificarea actelor cu pro-
priile sale armerii era pe atunci o practică curentă 20 (prin similitudine, pe-
ceţile heraldice ereditare ale voievozilor şi vicevoievozilor Transilvaniei au 
întârziat consacrarea însemnului acestei ţări până la sfârşitul veacului al XVI-
lea) 21. Pe de altă parte, trebuie să admitem că acest cap de bovideu ajunsese 
la o certă răspândire în Maramureş 22, de vreme îl regăsim pe sigiliul unu-
ia dintre cei patru juzi ai nobililor, participanţi la încheierea unui act din 
1421, personaj pe care Ioan Mihály de Apşa îl credea un membru al familiei  
Drăgoşeştilor 23. 

Depăşind graniţele Maramureşului, amintim două străvechi familii de 
nobili maghiari, având proprietăţi şi în Transilvania, care foloseau însemne 
cu cap de bovideu: conţii Balassa de Gyarmat şi Kékkeö (cap de bovideu în-

19 Mihály de Apşa I. Diplome maramureşene. – Р. 80, nota 1.
20 În acelaşi sens şi: Balogh A. Evoluţia sigiliilor. – Р. 417.
21 Jakó S. Sigilografia cu referire la Transilvania (până la sfârşitul secolului al XV-lea) 

// Documente privind Istoria României. – Introducere. – Vol. II. – Bucureşti, 1956. – Р. 
598–600.

22 Ittu C. Influenţe heraldice maramureşene asupra primei steme a voievodatului 
Moldovei. – Р. 159.

23 Mihály de Apşa I. Diplome maramureşene. – Р. 258: «Al doilea sigiliu arată în arie 
(în câmp, n. n.) un cap de zimbru cu stea între coarne (...) proprietarul sigiliului va fi fost din 
familia lui Dragoş, întemeietorul Ţării Moldovei».
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soţit de stea şi semilună) 24, precum şi conţii Wass de Sântejude şi Ţaga (cap 
de bovideu străpuns de o săgeată) 25. Încă de acum mai bine de două veacuri, 
Petru Maior a remarcat similitudinea dintre armele familiei Wass şi cele ale 
Moldovei, presupunând însă eronat descendenţa lor din domnii acestei ţări: 
«Anul 1230 (...). Familia aceasta au venit cu întâia întrare a ungurilor în Ar-
deal, în anul 904, din Moldova, şi pecetea o arată că nu numai au fost de frunte 
între moldoveni, ci tocma din casa ce oblăduia Moldova; căci până în zioa de-
acum ţîne ţimirul sau stemma Moldovei în pecetnicul său (...)» s. n.) 26. 

Adăugăm aici şi stemele diferiţilor descendenţi ai străvechiului neam 
maghiar Buzáth-Hahót: nobilii Csányi (cap de bovideu cu o cruce între 
coarne) 27, Hahóthy (cap de bovideu cu o stea între coarne) 28, Bánffy de 
Alsólindva (cap de bovideu fără alte mobile) 29 şi Barlabási de Idrifaia (cap 
de bovideu încoronat, înconjurat de un dragon) 30. Prototipul acestor arme 
pare a fi fost capul de bovideu redat în pecetea banului Buzád (1235) 31, re-

24 Reichenauer von Reichenau C., von Csergheö G., von Bárczay O. Siebmacher’s grosses 
und allgemeines Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. – Nürnberg, 1898. – Р. 88,  
pl. 37. Cea mai veche atestare a însemnului cu cap de bovideu dateaza din 1572, pe sigiliul 
lui Ioan «Balassy».

25 Reichenauer von Reichenau C., von Csergheö G., von Bárczay O. Siebmacher’s grosses 
und allgemeines Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. – Р. 99–100, pl. 43. Cea mai 
veche atestare a însemnului cu cap de bovideu dateaza din 1511, pe sigiliul lui Ioan Wass: 
Kovács A.W. The History of the Wass de Czege Family. – Hamburg, 2005. – Р. 87, fig. 24.

26 Şincai G. Hronica românilor // Opere. – Vol. I. – Bucureşti, 1967. – Р. 391.
27 von Csergheö G., von Csoma J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch. 

– Band 33: Der Adel von Ungarn sammt den Nebenländern der St. Stephans-Krone. – 
Nürnberg, 1894. – Voce «Csányi». Cea mai veche atestare a însemnului este din 1268, în 
sigiliul lui magister Chák.

28 von Csergheö G., von Csoma J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch. 
– Band 33. – Voce «Hahóthi». Cea mai veche atestare a însemnului este din 1361, în sigiliul 
lui magister Nicolae, fiul lui Nicolae de de Hahólth.

29 von Csergheö G., von Csoma J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch. 
– Band 33. – Voce «Bánffy I. v. Alsó-Lindva» (cea mai veche atestare a însemnului este de 
la 1255).

30 Reichenauer von Reichenau C., von Csergheö G., von Bárczay O. Siebmacher’s grosses 
und allgemeines Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. – Р. 120, pl. 59.

31 Csoma J. Nemzetségi czímerek nyomai az ezredéves kiállításon // Turul. A Magyar 
Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye. – 1897. – Nr 1. – Р. 55.
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spectiv în cea a unui «comes Tristanus» (1255) 32. În fine, probabil tot o in-
fluenţă maghiară a făcut ca despoţii Brancović să folosească un cap de bo-
videu în peceţile lor 33, aceeaşi figură apărând, cu o cruce între coarne, în 
armele pe care mai multe armoriale occidentale le-au atribuit «împăraţilor»  
ori «ducilor» Bulgariei 34. 

În concluzie, fiind atestat încă din secolul al XIII-lea, dar având, pro-
babil, origini mai vechi, capul de bovideu era o figură relativ răspândită în 
heraldica maghiară, îndeosebi în cea de neam. Reţinem faptul că însemnul 
făcea parte din categoria celor însufleţite, cărora li s-a presupus o origine to-
temică 35, alături de cerbul neamului Tekule (din armele familiilor Kemény, 
Gyeröffy şi Kabos) 36, de şarpele neamului Becse-Gregor (din armele fami-
liilor Gara şi Bethlen de Beclean) 37, de ţapul neamului Garázda (din arme-
le familiilor Szilágy şi Teleki) 38 etc 39. În pofida variaţiilor de reprezentare 
(bour, zimbru sau taur), această figură heraldică îşi păstrează trăsăturile de 
bază: a) reprezentarea frontală, de regulă fără gât; b) posibilitatea de a fi în-
soţită de diferite figuri auxiliare, în general piese de firmament, dar şi flori  
de crin sau cruci.

32 Jakubovich E. Endre I Király törvénybeidéző ércbilloga // Turul. A Magyar 
Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye. – 1933. – Nr 3–4. – Р. 72, fig. 18.

33 Thallóczy L. Balkáni (déli-szláv) és magyar czimerek és pecsétbeli emlékek (partea a 
II-a) // Turul. A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye. – 1908. – Nr 3. –  
Р. 102, fig. 5.

34 Armorialul lui Conrad Grünenberg, Folio 30 (1483), precum şi armorialele 
Wernigeroder, f. 17r (ultimul sfert al veacului al XV-lea), respectiv Codex 391, f. 4v (cca. 
1530), aflate la Biblioteca de Stat a Bavariei etc. – apud. http://heraldika-bg.org/gallery_
armorial.htm (16 aprilie 2013).

35 de Vajay S. L’héraldique hongroise // Archives Héraldiques Suisses. – Tom LXXIV. 
– 1960. – Р. 2.

36 Reichenauer von Reichenau C., von Csergheö G., von Bárczay O. Siebmacher’s grosses 
und allgemeines Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. – Р. 91–92, pl. 39.

37 Reichenauer von Reichenau C., von Csergheö G., von Bárczay O. Siebmacher’s grosses 
und allgemeines Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. – Р. 89, pl. 37.

38 Reichenauer von Reichenau C., von Csergheö G., von Bárczay O. Siebmacher’s grosses 
und allgemeines Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. – Р. 97, pl. 42.

39 Un «centralizator» al vechilor însemne de neam maghiare a fost realizat: Csoma 
J. A Magyar nemzetségi czímerek. Nyolcz színes táblaval és 80 pecsét es czímerképpel. – 
Budapest, 1904. – Fig. 1–29.



406 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк V

Bourul şi vânătoarea regală şi seniorială în Ungaria 
secolelor al XII-lea – al XIV-lea

Aflarea unei semnificaţii a capului de bovideu nu este tocmai uşoară. Nu 
am găsit nici un indiciu de ordin hagiografic pentru explicarea figurii, aşa cum 
există, spre exemplu, în cazul corbul cu inel al familiei de Hunedoara (inter-
pretabil cu ajutorul legendei Sfântului Osvald) 40. Capul de bovideu nici nu 
pare a fi fost «importat» din afara heraldicii maghiare, aşa cum s-a întâmplat 
cu florile de crin capeţiene, ajunse în regiune o dată cu casa de Anjou, care 
le folosea în stemă. 

Pornind însă de la semnificaţia concretă a simbolului, prezenţa capului 
de bovideu în stemele Sighetului şi Câmpulungului poate fi investigată din punct 
de vedere cinegetic. Amplasarea geografică a Maramureşului secolelor al XIII-
lea şi al XIV-lea – areal delimitat aproape pe toate laturile de păşuni alpine 
– presupunea o bogăţie cinegetică dată în special de vânatul mare, precum 
ursul, bourul, zimbrul, cerbul, mistreţul, colunul, brebul etc. 41. Rezervată în 
principiu păturii stăpânitoare 42, urmărirea şi doborârea unor asemenea sălbă-
ticiuni avea şi un tâlc magico-ritual. Dovadă de împlinire fizică dar şi de statut 
social, vânătoarea era – şi este – urmată de asumarea, respectiv de afişarea 
trofeului de către vânător. De aici şi până la asumarea trofeului ca însemn 
al vânătorului nu mai era decât un pas. Ţinând cont de psihologia omului 
medieval, asumarea trofeului cinegetic în chip de însemn personal ne apare 
ca o modalitate firească de creare a unei steme, în lumea celor pentru care 
vânătoarea – şi rezultatul material al acesteia, concretizat în blana, capul ori 
coarnele animalului doborât – constituiau o materializare a un drept feudal. 
Prin similitudine cu teoria expusă de cercetătorul francez Michel Pastoureau, 
potrivit căreia ursul era «mai marele» bestiarului Europei Centrale şi Nordice 
(de unde şi preeminenţa acestei figuri în heraldica regiunilor în cauză) 43, pu-
tem afirma că, alături de acesta, bourul (ori zimbrul) reprezenta «superlativul» 

40 Mănescu J.N. Das Osvaldussymbol in der Wappentierwelt Osteuropas // Genealogica 
and Heraldica. – Helsinki, 1984. – Р. 415–416.

41 Popa R. Ţara Maramureşului. – Р. 35.
42 Giurescu C.C. Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri până astăzi. – 

Bucureşti, 1976. – Р. 268.
43 Pastoureau M. Traité d´héraldique. – Paris, 2003. – Р. 146.
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tuturor vânătorilor regale sau senioriale din Maramureşul secolelor al XIII-lea 
şi al XIV-lea, fiind deci unul dintre regii animalelor în variantă locală.

Factorul cinegetic rămâne strâns legat de istoria acestui comitat, în pri-
mele sale secole de existenţă 44. Este interesant de notat că prima atestare a 
Maramureşului datează din 1199, într-o diplomă prin care regele Emeric îl 
răsplătea pe comitele Laurenţiu, pentru slujbele credincioase, dar mai ales 
pentru ajutorul dat monarhului cu prilejul unui accident petrecut în timpul 
vânătorii din Maramureş (lat. in Maramorisio tempore venationis). Prezenţa 
regelui maghiar dincolo de hotarele propriu-zise ale Ungariei atestă dublul 
caracter, militar şi cinegetic, al unor asemenea deplasări, prin care frontierele 
statului se extindeau gradual, prin explorarea, apoi aprofundarea şi în final 
anexarea unor teritorii mai mult sau mai puţin întinse. Scenariul amintit tre-
buie proiectat pe fundalul evenimentelor care au urmat marii invazii mongole 
din 1241, când Ungaria se pregătea febril pentru o nouă invazie, atenţia lui 
Bela al IV-lea fiind permanent îndreptată către hotarele estice ale regatului 
său 45. În acest context, este interesant de notat că Beregul şi Ugocea erau 
menţionate ca «păduri regale» sau «comitate de pădure». Aceeaşi situaţie o 
va împărtăşi şi Maramureşul, amintit la rândul său ca «pădure regală» (lat. 
silva regis) într-un document din 1231 46. De altfel, caracterul silvic al zonei se 
va păstra, neschimbat, până în pragul secolului al XX-lea: în 1900, pădurile 
reprezentau încă 55% din suprafaţa Comitatului Maramureş 47.

În timpul ultimilor Arpadieni, vânătoarea bourului devenise o activitate 
relativ bine organizată. În 1208, era amintită, în satul Ip din comitatul Cras-
na, o «decurie» de vânători de bouri, iar la 1213 apare un anume Paul, având 
funcţia de «comite al vânătorilor de bouri» 48. Parcuri de vânătoare existau 
încă din secolul al XIV-lea, ele conservându-se chiar şi 200 de ani mai târziu, 
când principii ardeleni organizau încă fastuoase vânători de zimbri, mai ales 

44 Gorovei Ş.S. Un ctitor de ţară: Bogdan I // Magazin Istoric. – Anul VII. – 1973. – 
Nr. 2 (71) februarie. – Р. 38.

45 Engel P. Regatul Sfântului Ştefan. Istoria Ungariei medievale 895–1526. – Cluj-
Napoca, 2. – Р. 131.

46 Popa R. Ţara Maramureşului. – Р. 45.
47 Giurescu C.C. Istoria pădurii româneşti. – Р. 73.
48 Documente privind Istoria României. – Seria C: Transilvania. – Veacul XI–XIII. – 

Vol. I: 1075–1250. – Bucureşti, 1951. – Р. 42, 50, 52, 68.
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la graniţa de răsărit a Transilvaniei 49. Dincolo de însemnătatea vânătorii – 
în general – ca petrecere a timpului pentru păturile superioare, respectiv ca 
sursă de alimentaţie şi stârpire a dăunătorilor culturilor agricole, produsele 
rezultate din vânătoare aveau valoare de schimb şi de calcul a veniturilor. Spre 
exemplu, într-un act din 1138 al regelui Bela al II-lea, mănăstirii Dumis i se 
garanta un venit anual de pe proprietăţile acesteia din Transilvania, între care 
erau amintite 20 de blăni de jder, o blană de urs şi… un corn de bour (lat. cornu 
bubalinum) 50. În fine, după exemplul altor state ale Europei feudale, dreptul 
de a deţine şi vâna sălbăticiuni de talie mare era, pentru magnaţii Transilvani-
ei, un prilej de afişare a statutului social. Ca un detaliu anecdotic, ne imaginăm 
ce rumoare trebuie să se fi produs, în 1670, în momentul apariţiei comitelui 
Francisc Lázár de Lăzarea în Dieta de la Sibiu, acesta fiind aşezat într-o tră-
sură trasă de doi zimbri tineri, cu coarnele aurite 51!

Amintim, tot ca un relevant detaliu de ordin cinegetic, o particularitate 
juridică rămasă în vigoare până la sfârşitul secolului al XVIII-lea: terenurile de 
vânătoare nu aveau hotare stricte, astfel că dreptul de vânătoare putea fi exer-
citat nelimitat– cu alte cuvinte, vânatul putea fi urmărit pe pământul oricui, 
prilej pentru veritabile expediţii sezoniere, prin care erau străbătute întinse su-
prafeţe geografice 52, în căutarea acelor locuri reputate pentru bogăţia lor cine-
getică (de unde şi o întreagă serie de toponime sugestive, păstrate până azi) 53. 
Privite a posteriori, durata îndelungată pe care o puteau avea unele expediţii 
cinegetice, precum şi lipsa unor hotare fizice impuse vânătorilor, ajută la re-
constituirea ipotetică a «scenariului» în care s-a ajuns la explorarea Maramu-
reşului, iar apoi a Moldovei, ca prim pas înaintea organizării sale instituţionale.

49 Witting O. Istoria dreptului de vânătoare în Transilvania // Academia Română. 
Studii şi Cercetări. – Vol. XXVII. – Bucureşti, 1936. – Р. 9. Se amintesc marile vânători 
de zimbri organizate de Ştefan Mailat în 1534, precum şi de Gheorghe Rakóczy al II-lea în 
1643.

50 Documente privind Istoria României. – Seria C: Transilvania. – Veacul XI–XIII. – 
Vol. I. – Р. 2–3, 356.

51 Witting O. Istoria dreptului de vânătoare în Transilvania. – Р. 9.
52 Witting O. Istoria dreptului de vânătoare în Transilvania. – Р. 14. În secolul al XVII-

lea sunt menţionate expediţiile vânătoreşti ale unor Farkas Bánffy şi Iosif Bornemisza, 
magnaţi care străbăteau în fiecare an, în fruntea unor suite considerabile, câte o parte a 
Transilvaniei. 

53 Giurescu C.C. Istoria pădurii româneşti. – Р. 300–301, 311.
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Mai trebuie adăugat şi că, dincolo de rolul ei de petrecere a timpului, de 
asigurare a alimentaţiei ori de afirmare a autorităţii, vânătoarea avea, încă din 
vechime, multe elemente în comun cu războiul, participanţii învăţând importan-
ţa valorificării terenului, a hărţuirii, a surprinderii ori a învăluirii, toate aceste 
elemente de strategie fiindu-le apoi folositoare în confruntările militare pro-
priu-zise. Astfel, referindu-se la organizarea militară a regiunii (în perioada 
imediat anterioară întemeierii Principatelor), generalul Radu Rosetti arăta că 
aceasta va fi avut, ca sursă de inspiraţie, arta vânătorii 54. 

În căutarea originilor stemei Moldovei

Numeroşi au fost autorii – Gheorghe Brătianu 55, Henric Sanielevici 56, 
Rudolf Gassauer 57, Constantin Moisil 58, Mihai Berza 59, Lia şi Adrian Bătrî-
na 60, Constantin Ittu 61, Ion Filipciuc 62, Traian Biţa 63 şi Silviu Andrieş-Ta-
bac 64, dar mai ales Dan Cernovodeanu, Jean N. Mănescu şi Ştefan S. Gorovei 

54 Rosetti R. Istoria artei militare a românilor până la mijlocul veacului al XVII-lea. – 
Bucureşti, 1947. – Р. 58, 551.

55 Brătianu G.I. Originile stemelor Moldovei şi Ţării Româneşti // Revista Istorică 
Română. – Vol. I. – 1931. – Р. 50–61.

56 Sanielevici H. Stema Moldovei şi cea a Ţării Româneşti. – Bucureşti, 1934. –
Р. 15–25.

57 Gassauer R. Influenţa polonă asupra stemei Moldovei şi a altor blazoane de pe 
monedele moldoveneşti // Buletinul Societăţii Numismatice Române. – Vol. XXVII–
XXVIII. – 1933–1934. – Nr 81–82. – Р. 86–88.

58 Moisil C. O pagină de heraldică românească veche // Herb. Revista Română de 
Heraldică. – Vol. I (VI) . – 1999. – Nr 1–2. – Р. 6.

59 Berza M. Stema Moldovei în timpul lui Ştefan cel Mare // Studii şi Cercetări de 
Istoria Artei. – 1955. – Nr 1–2. – Р. 87–88.

60 Bătrîna L., Bătrîna A. Mărturii heraldice cu privire la începuturile statului feudal in de-
pen dent Moldova // Constituirea statelor feudale româneşti. – Bucureşti, 1980. – Р. 204–205.

61 Ittu C. Influenţe heraldice maramureşene asupra primei steme a voievodatului 
Moldovei. – Р. 157–161.

62 Filipciuc I. Geneza însemnului «cap de bour» // Anuarul Institutului de Istorie şi 
Arheologie A. D. Xenopol. – Vol. XIV. – 1977. – Р. 423–430.

63 Biţa T. Când a devenit capul de bour stemă a Moldovei. – Р. 187–202.
64 Andrieş-Tabac S. Capitolul I. Stema de Stat // Simbolurile naţionale ale Republicii 

Moldova. – Chişinău, 2010. – Р. 34.
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– care s-au aplecat asupra originilor stemei Moldovei, formulând ipoteze şi 
trăgând concluzii dintre cele mai diverse. Avem astfel partizani ai influenţe-
lor externe, datorate spaţiului maghiar, respectiv celui polon (inclusiv prin 
presupuse concesiuni de arme), precum şi susţinători ai originii autohtone a 
însemnului. Dintre aceste teorii, cea referitoare la originea maramureşeană 
a stemei pare a se bucurat de mai mult credit printre heraldiştii ultimei peri-
oade 65, cu menţiunea că aici se vor regăsi atât partizanii asumării capului de 
bovideu de către Dragoş, cât şi cei care apreciază că Bogdan a fost cel care a 
adus însemnul din Maramureş. 

Anumite raţiuni – despre care am putea afirma că depind, încă, de un 
anume political correctness al discursului istoriografic – înclină încă balanţa în 
favoarea acestuia din urmă. Dragoş şi Bogdan proveneau, deopotrivă, dintre 
cnezii români din Maramureş, amândoi fiind descălecători de ţară şi începă-
tori de dinastie. Cu toate că cel dintâi a lăsat mult mai multe amintiri decât 
cel de-al doilea (îndeosebi în memoria populară, dar şi în cea instituţională, 
ca să nu mai vorbim despre toponimie) 66, cei doi au beneficiat de tratamente 
diferite din partea literaturii de specialitate a ultimelor două veacuri, inevitabil 
influenţată de discursul naţional. Evitând o inutilă digresiune ce ar presupune 
citarea unei bibliografii considerabile, vom spune doar că Dragoş a purtat, 
multă vreme, «stigmatul» de a se fi făcut un exponent al politicii regalităţii 
maghiare, spre deosebire de Bogdan, care a fost privit cu mai multă «căldură», 
în calitatea sa de oponent al acesteia; amintim, în treacăt, formula lui N. Ior-
ga, care punea în balanţă «stăpânirea patronată» a lui Dragoş, în comparaţie 
cu «stăpânirea liberă» (s. a.) a lui Bogdan 67. În pofida tuturor nuanţărilor pe 
care le-a adus cercetarea ultimelor decenii, dezbaterea referitoare la originea 
stemei Moldovei rămâne încă tributară unei abordări – să-i spunem – «sen-
timentale» a problemei, ceea ce face ca afirmarea originii pur româneşti a 
capului de bovideu să aibă încă destui partizani.

În ceea ce ne priveşte, ne vom limita la abordarea câtorva dintre cele mai 
importante aspecte ale problemei, încercând, în acelaşi timp, să conturăm 
etapele care au dus la consacrarea capului de bovideu ca însemn al Moldovei. 

65 Andrieş-Tabac S. Capitolul I. Stema de Stat. – Р. 34.
66 Gorovei Ş.S. Întemeierea Moldovei. Probleme controversate. – Iaşi, 1997. – Р. 66–

67, 89.
67 Iorga N. Istoria românilor. – Vol. III. – Р. 216.
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Mai întâi, credem că trebuie păstrate anumite rezerve în privinţa presu-
pusei vechimi imemoriale a însemnului Moldovei. Astfel, apreciem că, la o 
abordare echilibrată a problemei, acele obiecte decorative rezultate din cer-
cetarea arheologică, precum protomele de taur cu sau fără rozetă în frunte, 
obiecte atestate din Eneolitic şi până în a doua epocă a fierului 68, nu pot fi 
considerate drept surse credibile ale capului de bovideu, ca simbol heraldic medi-
eval. Pentru a folosi o expresie juridică, vom spune că «legătura de cauzalitate» 
dintre aceste două categorii de simboluri nu poate fi probată, dată fiind absenţa 
oricăror izvoare intermediare, care să acopere cele câteva milenii distanţă. 
Asemenea aserţiuni se înscriu într-un context istoriografic mai larg, în care 
mai mulţi autori (a căror respectabilitate ştiinţifică rămâne mai presus de orice 
îndoială), s-au lăsat totuşi seduşi de falsa pistă a legăturilor dintre emblemati-
ca asociată spaţiului carpato-danubiano-pontic şi, respectiv, heraldica româ-
nească medievală. Pe unele baze mai vechi 69, asemenea abordări s-au bucurat 
de un incontestabil credit în vremea politicii culturale care, ajunsă la apogeu 
în deceniul al nouălea al veacului trecut, îşi propusese asumării antichită-
ţii autohtone ca model eroic şi de civilizaţie, precursoare a statului socialist 
(amintim realizarea de filme, editarea unor lucrări de popularizare şi modifi-
carea unor nume de localităţi, iar în plan istoric reconstruirea grăbită a unor 
monumente şi «dacizarea» mai multor denumiri de reviste ştiinţifice etc.). 
Ţinând cont de toate acestea, nu ne surprinde succesul pe care l-au avut, în 
bibliografia heraldică a perioadei, teorii precum cea referitoare la aşa-numita 
«stemă a Daciei» 70; creaţie târzie, neavând nicio legătură cu Antichitatea 71, 
aceasta a fost însă menţionată în încercarea de a oferi o justificare leilor din 
cunoscutul sigiliu al lui Mihai Viteazul 72. Din nefericire, tendinţa explicării 

68 Precum acele podoabe datând din secolul al IV-lea î. e. n. descoperite în tezaurul de 
la Craiova: Sîrbu V. Credinţe şi practici funerare, religioase şi magice în lumea Geto-Daci-
lor. – Galaţi, 1993. – Р. 62; respectiv: Dogaru M. Aspiraţia poporului român spre unitate şi 
independenţă oglindită în simbol. Album heraldic. – Bucureşti, 1981. – Р. 16, fig. 8.

69 Sanielevici H. Stema Moldovei şi cea a Ţării Româneşti. – Р. 20–25.
70 Dogaru M. Reconstituirea Daciei în simbol heraldic // Revista de Istorie. – Vol. 

XXXIII. – 1980. – Nr 4. – Р. 743–758.
71 Cristea O. Stema cu leu a voievodului Ţării Româneşti // Revista Istorică. – Vol. 

V. – 1994. – Nr 3–4. – Р. 304–305.
72 Cernovodeanu D. Ştiinţa şi arta heraldică în România. – Bucureşti, 1977. – Р. 72–

73.
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unor steme propriu-zise prin amintirea unor însemne îndepărtate în timp s-a 
menţinut şi în perioada postdecembristă, rezultând mai multe abordări în care 
spiritul critic este pus sub semnul întrebării 73.

Închizând această paranteză, credem că, în pofida celor afirmate de mai 
mulţi cercetători referitoare la originile stemei Moldovei 74, apreciem că aces-
tea nu pot fi căutate într-o perioadă anterioară apariţiei fenomenului heraldic. 
În acest sens, subliniem faptul că nu ne aflăm în situaţia perpetuării unor în-
semne preheraldice, intervenită o dată cu perpetuarea unei moşteniri asociată 
acelor însemne; cazul ideal, pe care îl avem în vedere, este cel al Sfântului 
Imperiu Roman, entitate care se prevala de moştenirea politică a Romei, îm-
prumutând, în acest sens, simbolul înaripat al acesteia 75 – precedent care nu 
are cum să fie invocat în legătură cu stema Moldovei! 

Tot astfel, nu negăm faptul că legenda descălecatului poate fi compa-
rată cu temele cinegetice similare din lumea indo-europeană 76, dar credem 
că mai sigură ar fi invocarea unor influenţe ceva mai apropiate, atât în sens 
cronologic, cât şi geografic, de Moldova veacului al XIV-lea. Iată de ce cre-
dem că «filiera» simbolică a vânătorii poate fi mai clar urmărită în spaţiul 
maghiar, de la legenda hunică a lui Hunor şi Magor 77, ilustrată mai apoi 

73 Amintim, în acest sens, aserţiunile Liviei Filipaşcu-Piso referitoare la «Cornul 
mândru triumfal/Al craiului Decebal», din stema familiei de Dolha şi Petrova (Filipaşcu A. 
Patronime maramureşene. Genealogia familii de Dolha şi Petrova (Nobili maramureşeni 
urmaşi ai Dacilor Liberi). – Bucureşti, 2003. – Р. 18–19), respectiv cele ale lui Ioan 
Chindriş asupra «celebrei amintiri a Cavalerului Trac» din stema lui Petru Maior (Chindriş 
I. Sigiliile lui Petru Maior // Transilvanica I – Studii şi secvenţe istorice. – Cluj-Napoca, 
2003. – Р. 198–201).

74 Cernovodeanu D. Evoluţia armeriilor Ţărilor Române de la apariţia lor şi până în 
zilele noastre (sec. XIII–XX). – Brăila, 2005. – Р. 17–18. Romulus Vulcănescu vorbeşte 
despre taurolatria răspândită atât la traci, cât şi la grecii pontici, aspect cultural de unde 
ar rezulta şi adoptarea stemei Moldovei (Vulcănescu R. Mitologia română. – Bucureşti, 
1985. – Р. 503–507).

75 Pastoureau M. Traité d´héraldique. – Р. 148.
76 Cernovodeanu D. Mircea Eliade et la symbolique heraldique // Hidalguia. – Vol. 

XXXVIII. – 1990. – Nr 220–221. – Р. 428–429.
77 Vuia R. Legenda lui Dragoş. Contribuţiuni pentru explicarea originii şi formării 

legendei privitoare la întemeierea Moldovei // Anuarul Institutului de Istorie Naţională. – 
Vol. I. – Cluj, 1922. – Р. 300–309.



TudOr-radu TirON · Noi ipoteze referitoare la originile stemei Мoldovei... 413

prin vânătorile regale din secolele al XII-lea – al XIV-lea, aceeaşi legendă 
fiind «înnoită» cu prilejul expediţiilor care au dus la întemeierea Moldovei. 
În orice caz, teoria spaţiului dacic – «creuzet» al unui «ansamblu mitico-
ritual de origine meridională, avându-şi rădăcinile în Preistorie» 78 – nu 
presupune neapărat şi perpetuarea acestor tradiţii până în zorii statalităţii  
de la răsărit de Carpaţi. 

Cât despre aserţiunea potrivit căreia uciderea bovideului de către Dragoş 
ar putea echivala, în mentalul medieval, cu înfrângerea unui dinast local şi 
asumarea semnului heraldic al acestuia de către cuceritor, ne vedem siliţi să 
remarcăm că premisele incerte ale vechimii imemoriale a capului de bovideu 
(la est de Carpaţi), s-au transformat în concluzii care, la rândul lor, au de-
venit premise certe 79 pentru existenţa acestuia ca simbol teritorial autohton, 
înaintea descălecatului propriu-zis 80. În orice caz, acesta ar fi întâiul caz din 
întreaga istorie a heraldicii medievale (şi nu numai), în care învingătorul, protec-
torul sau colonizatorul ajunge să se identifice prin însemnele celui învins, protejat 
sau colonizat! 

Înţelesul politic al descălecatului în lumea românească – în sensul de 
întemeiere, creaţie, colonizare sau statornicire 81 – nu presupune neapărat 
stabilirea, de la bun început, a capului de bovideu ca însemn teritorial; mult 
mai plauzibilă este apariţia acestuia ca însemn personal, devenit ereditar iar 
apoi instituţional. În acest sens, nu trebuie uitat faptul că o trăsătură de bază 
a heraldicii medievale era tocmai caracterul personal al fiecărei steme. Astfel, 
acceptând premisa că însemnul unei ţări trebuie să fi fost acelaşi cu cel al con-
ducătorului ei (formulă care trebuie înţeleasă în perspectiva psihologiei medi-
evale), rezultă că, în cazul de faţă, a vorbi despre cel dintâi însemn al Moldovei 
înseamnă a vorbi despre cel al întemeietorului ei (adică Dragoş).

Un element cheie: stema Drăgoşeştilor

S-a arătat anterior că Drăgoşeştii nu pot fi socotiţi autori ai stemei Moldo-
vei, deoarece aceştia foloseau «propriile lor însemne de neam», adică săgeata, 

78 Cernovodeanu D. Mircea Eliade et la symbolique heraldique. – Р. 429.
79 Gorovei Ş.S. Întemeierea Moldovei. – Р. 305.
80 Cernovodeanu D. Mircea Eliade et la symbolique heraldique. – Р. 432.
81 Gorovei Ş.S. Întemeierea Moldovei. – Р. 33–67.
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semiluna şi cele două stele 82. După toate probabilităţile, acest însemn heraldic 
datează chiar din timpul lui Dragoş (ori din cel al urmaşilor săi direcţi). Cum 
altfel s-ar putea explica numărul însemnat al însemnelor sigilare boiereşti din 
secolele al XIV-lea şi al XV-lea 83, construite pe baza simbolului-prototip al 
săgeţii, reprezentări care vădesc o frapantă înrudire sub aspect grafic cu stema 
Drăgoşeştilor 84?! Având în vedere, prin similitudine, variantele herbului Sas în 
spaţiul Haliciului (este vorba despre însemnul colectiv al urmaşilor lui Ştefan, 
al patrulea fiu al lui Sas voievod) 85, se desprinde concluzia că aceste însemne 
boiereşti trebuie să fi avut ca model însemnul de neam al primului descălecător. 
La est de Carpaţi, conservarea însemnului pare a se fi produs pe cale eredi-
tară, un indiciu în acest sens apărând în diploma acordată lui Balc voievod 
(fiul lui Sas), la 2 februarie 1365, unde se arată că acesta a lăsat în Moldova 
«foarte multe rude dragi» 86. După stingerea stării de conflict care a coincis cu 
rămânerea lui Bogdan în Moldova, aceste «foarte multe rude» trebuie să fi fost 
asimilate boierimii locale, transmiţând neamurilor lor mândria descendenţei 
din cel care, până la urmă, era fondatorul statului. Prin urmare, de aici rezultă 
presupusa transmitere a armelor Drăgoşeştilor către mai multe neamuri ale 
Moldovei. Imposibil de probat sub aspect documentar, însă perfect plauzibilă 
în urma analizei materialului sfragistic amintit, această transmitere ereditară 
întăreşte presupunerea că armele cu săgeată, semilună şi stele erau în uz la 
mijlocul veacului al XIV-lea.

82 Cernovodeanu D. Ştiinţa şi arta heraldică în România. – Р. 93–94. În acelaşi sens şi: 
Mănescu J.N. Considérations sur les armes de la Moldavie aux XIVe et  XVe siècles // Herb. 
Revista Română de Heraldică. – I (VI) . – 1999. – Nr 1–2. – Р. 45–46; respectiv: Biţa T. 
Când a devenit capul de bour stemă a Moldovei. – Р. 190.

83 Однороженко О. Родова геральдика Русо-Влахії (Молдавського господарства) 
кінця ХIV–XVI ст. – Харків, 2008. – Р. 26 (Bratul Netedul – 1393), 36–37 (variante cu 
arc, săgeată şi aştri în peceţile neamului lui Bârlă), 39 (Dragoş viteazul – 1393), 41 (Uncleat 
de la Zubreuţi şi Ciurbă – 1421) etc. 

84 Tiron T.R. Despre stema Drăgoşeştilor şi influenţa ei asupra heraldicii boiereşti din 
Moldova (secolele XIV–XVI) / Susţinută la cel de-al XIV-lea Congres de Genealogie şi 
Heraldică, Iaşi, 17 mai 2008. Similitudinea a fost observată şi: Berza M. Stema Moldovei în 
timpul lui Ştefan cel Mare. – Р. 80.

85 Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw na Węgrzech i Rusi Halickiej. – Krakόw, 1932. – 
S. 129.

86 Documenta Romaniae Historica. – Seria C: Transilvania. – Vol. XI: 1356–1360. – 
Bucureşti, 1981. – Nr 382.
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Chiar dacă s-a acceptat, în principiu, că stema Drăgoşeştilor datează din 
timpul întemeierii, asocierea dintre acest neam şi capul de bovideu nu s-a 
bucurat de acelaşi credit, ba dimpotrivă: Drăgoşeştii aveau deja o stemă, deci 
nu puteau fi, în acelaşi timp, autori ai însemnului istoric al Principatului (ide-
ea a fost reluată de curând, într-o lucrare cu caracter oficial şi enciclopedic, 
referitoare la simbolistica de stat a Republicii Moldova) 87. Cu toate acestea, 
s-a avansat şi ipoteza potrivit căreia armeriile mai sus descrise au fost folosite, 
pe pământ moldovenesc, în paralel cu capul de bovideu 88. «Cheia» acestei 
dispute este o spadă pentru două mâini, azi aflată la Istanbul, în muzeul din 
Eski-Serai, având mânerul terminat într-un pommet ornamentat, pe o parte, 
cu armele cunoscute ale Drăgoşeştilor, iar pe cealaltă parte cu un cap de bour 
având coarnele curbate în afară. Presupunerea iniţială, potrivit căreia această 
spadă era atribuită unuia dintre domnii primei dinastii moldoveneşti dinainte 
de 1363 89 – de unde terminus ad quo pentru folosirea împreună a celor două 
însemne – a fost contrazisă prin remarcarea tipului de scut, care se înscrie 
fără dubii în «şablonul» secolului al XV-lea 90. În ceea ce ne priveşte, vom nota 
că spada de la Eski-Serai pare a fi şi cel dintâi izvor care atestă armele cu să-
geată, semilună şi stele, înaintea cunoscutei diplome pentru titlul de baron şi 
stemă, acordată familiei Drágffy de regele Vladislav II al Ungariei, în 1507 91. 
S-a presupus că spada, aparţinând unui «membru al familiei lui Ştefan cel 
Mare» 92, ar fi ajuns la Istanbul în 1538 93, atunci când tezaurul Moldovei a 

87 Andrieş-Tabac S. Capitolul I. Stema de Stat. – Р. 32–33.
88 Gorovei Ş.S. Stema Moldovei şi a voievozilor ei (secolele XIV–XVI) // Herb. Revista 

Română de Heraldică. – Vol. I (VI). – 1999. – Nr 1–2. – Р. 15. 
89 Gorovei Ş.S. Stema Moldovei. – Р. 16.
90 Mănescu J.N. Considérations sur les armes de la Moldavie. – Р. 46. De altfel, scutul 

în discuţie este identic – ca tip – cu cel de pe o altă spadă, tot de la Eski-Serai şi în mod 
cert moldovenească, pe care capul de bour are coarnele curbate în interior, întocmai ca pe 
monedele domnilor din secolul XV.

91 Reichenauer von Reichenau C., von Csergheö G., von Bárczay O. Siebmacher’s grosses 
und allgemeines Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. – Р. 104, pl. 46. A se consulta 
şi: Csánki D. Harminczhat-pecsétes oklevél 1511-ből (partea a II-a) // Turul. A Magyar 
Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye. – 1887. – Nr 2. – Р. 53–54.

92 Berza M. Stema Moldovei în timpul lui Ştefan cel Mare. – Р. 80–81.
93 Rezachevici C. Rolul românilor în apărarea Europei de expansiunea otomană. 

Secolele XIV–XV. Evoluția unui concept în contextul vremii. – Bucureşti, 2001. – Р. 424.
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fost capturat, în cetatea Sucevei, de către armata otomană condusă de sulta-
nul Suleiman 94. S-a presupus şi că obiectul i-ar fi aparţinut magnatului Ioan 
Drágffy, demnitar al regelui maghiar şi unul dintre beneficiarii diplomei din 
1507, căzut pe câmpul de luptă de la Mohács (1526), de unde obiectul ar fi 
ajuns, tot ca pradă de război, la Istanbul 95.

Indiferent de datarea exactă a obiectului (în ceea ce ne priveşte, apreciem 
că spada în discuţie aparţine, după formă, lucrătură şi detaliile stemei, seco-
lului al XV-lea), nu vedem niciun motiv pentru a nu presupune că cele două 
însemne aveau o origine mai veche. Spre exemplu, luând în calcul «refolosirea 
în scop memorial» a celor două aplice heraldice, pe care le presupunea prelua-
te de la un obiect mai vechi, Ştefan S. Gorovei concluziona că tradiţia acestor 
însemne urcă în timp la «generaţii mai vechi ale familiei Drágffy, spre o peri-
oadă în care membri ai ei au putut avea relaţii cu Moldova. Şi, aşa, ajungem 
tot la Dragoş descălecătorul» 96. Or, această concluzie nu face altceva decât să 
contureze şi mai bine presupunerea că Drăgoşeştii au folosit la epoca întemeierii 
atât armele cu săgeată, semilună şi stele, cât şi capul de bovideu, de vreme ce 
întâiul izvor pe care îl cunoaştem redă, în paralel, ambele însemne heraldice. 
În treacăt, trebuie notat că aceeaşi «formulă», cu scutul pe o parte, respectiv 
capul de bovideu pe cealaltă parte, se va regăsi şi pe monedele moldoveneşti 
bătute începând cu domnia lui Petru I 97.

Singurul element de nesiguranţă apare în legătură cu relaţia dintre scutul 
cu săgeată, semilună şi cele două stele şi, respectiv, familia acelui Dragoş înte-
meietorul. Încă de acum un deceniu, Constantin Rezachevici trecea în revistă 
ipotezele formulate în privinţa identităţii primului domn al Moldovei (dintre 
personajele omonime atestate în Maramureşul mijlocului veacului al XIV-

94 Gemil T. Agresiunea otomano-tătaro-poloneză şi căderea lui Petru Rareş // Petru 
Rareş / redactor coordonator Leon Şimanschi. – Bucureşti, 1978. – Р. 158.

95 Munteanu G. O spadă «moldoveană» a lui Ioan Drágffy? // http://medievistica.ro/
texte/arheologie/cercetarea/.

96 Gorovei Ş.S. Animalele Ţărilor Moldovei. Variaţiuni istorice // Lumea Animalelor: 
Realităţi, Reprezentări, Simboluri. – Iaşi, 2012. – Р. 460–461.

97 Cernovodeanu D. Heraldica dinastică monetară moldoveană din secolele XIV–XVI 
şi realităţile istorice pe care le reflectă // Herb. Revista Română de Heraldică. – Vol. I (VI). 
– 1999. – 1–2. – Р. 24–25. Pentru reprezentările acestor monede: Buzdugan G., Luchian 
O., Oprescu C.I. Monede şi bancnote româneşti. – Bucureşti, 1977. – Р. 43.
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lea) 98, propunând o rezolvare originală a acestei ecuaţii. Astfel, în întemeierea 
Principatului vor fi fost implicate nu unul, ci două personaje purtând numele 
Dragoş. Dintre acestea, se presupunea că întemeietorul venit pe la 1347 va fi 
fost «un om nou (s. a.), un oştean ridicat de Ludovic I pentru merite militare». 
Reveniţi din Moldova pe la 1363–1364, nepoţii acestuia se vor aşeza în Ma-
ramureş pe un domeniu creat anume pentru ei, iar nu moştenit 99, acesta fiind 
şi argumentul pentru contrazicerea identificării întemeietorului prin Dragoş 
din Giuleşti, Dragoş din Bedeu ori Dragoş din neamul Codrenilor, personaje 
care aveau deja o anumită situaţie funciară. Cel de-al doilea personaj la care 
va face referire Constantin Rezachevici va fi, de astă dată, Dragoş din Giuleşti. 
Atestat prin actul regelui Ludovic din 20 martie 1360, când i se dăruiesc şase 
sate de pe valea Marei, pentru contribuţia avută în «reaşezarea ţării noastre 
a Moldovei (...) când a întors cu veghetoare grijă şi cu neobosită strădanie pe 
calea statornicei credinţe ce trebuie păstrată către coroana regească pe mulţi 
români răzvrătiţi» 100, acest Dragoş este identificat de către autorul menţio-
nat cu personajul, omonim, căruia vechile cronici moldoveneşti îi atribuiau 
venirea în Moldova în 1359, în legătură cu legenda vânării bourului 101. De 
aici rezultă că celui dintâi i se poate atribui stema cu săgeată, semilună şi 
două stele, în vreme ce capul de bovideu poate fi asociat atât acestuia, cât şi 
lui Dragoş din Giuleşti. Din nefericire, această ultimă concluzie nu poate fi 
verificată, în condiţiile în care nu se cunoaşte nicio stemă a cnezilor de pe 
valea Marei din Maramureş (din rândul cărora provenea acest Dragoş) 102, iar 
familiile desprinse din acest trunchi genealogic fie nu au avut steme, fie le-au 
dobândit într-o perioadă care depăşeşte limitele cronologice pe care le avem 
în vedere 103. Oricum, admiţând că maramureşeanul Dragoş din Giuleşti ar fi 

98 Rezachevici C. Rolul românilor. – Р. 413–415.
99 Rezachevici C. Rolul românilor. – Р. 415.
100 Documenta Romaniae Historica. – Seria C: Transilvania. – Vol. XI. – Nr 465.
101 Rezachevici C. Rolul românilor. – Р. 413–414.
102 Singura reprezentare simbolică păstrată de la familia cnezilor Giuleşeni este gravată 

pe un inel descoperit de către Radu Popa cu prilejul cercetărilor arheologice din 1966–1968 
din ruinele bisericii de la Giuleşti: un fel de pasăre, însoţită de iniţialele «J» şi «M» (pretinsă 
prescurtare a inscripţiei «Judex maramoresiensis») – Popa R. Cnezatul Marei. – Baia Mare, 
1969. – Р. 36 şi fig. 15 a.

103 Joódy P. Cercetarea calităţii de nobil în Comitatul Maramureş. Anii 1749–1769. – 
Cluj-Napoca, 2003. – Рassim.
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fost realmente implicat într-o vânătoare de bouri, în aceea vânătoare reţinută 
în sursele folclorice şi culte de la est de Carpaţi ca eveniment capital în viaţa 
noului stat, faptul nu presupune, neapărat, ca el sau familia sa să asume drept 
stemă un însemn cu cap de bovideu. 

Revenind la ipoteza expusă de către Constantin Rezachevici, chiar dacă 
luăm în calcul lipsa de legătură genealogică între Dragoş întemeietorul şi fa-
milia Drăgoşeştilor 104, aceasta nu constituie un impediment pentru asumarea 
însemnului heraldic al celui dintâi de către neamul menţionat, asimilat nobili-
mii catolice a Regatului şi avansat până la starea baronială. De-a lungul Evului 
Mediu european, numeroase au fost familiile care, în baza unei asemănări de 
nume sau a provenienţei din acelaşi spaţiu geografic, au simţit nevoia să se 
legitimeze de la amintirea unui personaj faimos, asumând armele acestuia. 
În contextul de faţă, o atare asumare nu schimbă cu nimic datele problemei, 
deoarece ceea ce ne interesează este transmiterea efectivă a însemnului, iar 
mai puţin mecanismul genealogic după care aceasta a avut loc. În orice caz, 
faptul că pe spada de la Eski-Serai apare, ca pandant al scutului propriu-zis, 
un cap de bovideu, în vreme ce pe diploma din 1507 (al cărei beneficiar era 
Ioan Drágffy, presupus proprietar al armei) a fost conferită o stemă având în 
cimier un zbor de acvilă şi nu un cap de bovideu, pare a indica o discontinui-
tate între tradiţia heraldică a Drăgoşeştilor de la Bedeu şi Beltiug şi, respectiv, 
modelul arhaic al armelor, oglindit de către ansamblul heraldic de pe mânerul 
spadei de la Eski-Serai 105.

Am văzut că aceste capete de bovideu erau caracteristice heraldicii spa-
ţiului geografic de unde proveneau Drăgoşeştii. Am notat ipoteza lui Ioan 
Mihály de Apşa, care atribuia un sigiliu de la 1421, purtând un cap de bovi-
deu, aceleiaşi familii. În privinţa herbului Sas, prin care armele Drăgoşeştilor 

104 Diaconescu M. Dragoş, «descălecătorul» Moldovei, între legendă şi realitate // 
Nobilimea românească din Transilvania. – Satu Mare, 1997. – Р. 77–87. Despre evoluţia 
familiei Drăgoşeştilor, pe diferitele sale ramuri: Popa R. Ţara Maramureşului. – Р. 177–180. 

105 Cel mai probabil, amintirea capului de bovideu se pierduse, în familia Drăgoşeştilor, 
la finele veacului al XV-lea. Pe sigiliul său din 1497, Bartolomeu Dragfy de Beltiug poartă 
o stemă având ansamblul săgeata, semiluna şi cele două stele repetate atât în scut, cât şi în 
cimier (Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naţionale Maghiare), Diplomatikai Levéltár, 
62947 – apud. Maria Roşu, http://asztrorege.blogspot.ro/2011/07/sigilla-viii.html, 17 
aprilie 2013). 
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s-au perpetuat până astăzi în spaţiul polono-galiţian 106, cimierul acestuia – 
înfăţişând un mănunchi de pene de păun străpunse de o săgeată – face parte 
dintr-o etapă ceva mai recentă, probabil din secolele al XVI-lea – al XVII-lea 
(panaşurile din pene de păun şi de struţ sunt tipice pentru heraldica polone-
ză). În privinţa herbului Sas, presupunem că veritabilul cimier al stemei tre-
buie să fi fost tot imaginea unui bour, aşa cum apare, spre exemplu, în armele 
conţilor galiţieni Uruski, din herbul Sas 107.

Închidem «dosarul» heraldic al Drăgoşeştilor amintind o ultimă legătură 
vizuală între armele acestora şi, respectiv, capul de bovideu: săgeata. Uneori 
încordată într-un arc 108, această figură poate fi interpretată în sens cinegetic, la 
fel ca şi cornul de vânătoare din armele familiei de Dolha din Maramureş 109, 
arme despre care s-a afirmat că ar avea origine comună cu cele ale Drăgo-
şeştilor 110. În cazul nobililor de Dolha, vedem cum semiluna se confundă 
cu cornul de vânătoare, care va substitui chiar şi săgeata din armele cele mai 
vechi; în tot cazul, mesajul însemnelor va rămâne unul cinegetic 111. 

În concluzie, există suficiente temeiuri pentru atribuirea stemei cu săgea-
tă, semilună şi două stele lui Dragoş întemeietorul – indiferent cine va fi fost 
acesta! – ori urmaşilor săi imediaţi. Tot astfel, asocierea acestor arme cu capul 
de bovideu, indicată în mod direct prin decoraţia spadei de la Eski-Serai, 

106 Filipaşcu A. Voievodatul Maramureşului – originea, structura şi tendinţele lui // 
Transilvania. – Anul 76. – Sibiu, 1945. – Nr 3–4. – Р. 25, nota 5. Prima atestare a herbului 
în Polonia i se datorează lui Jan Dlugosz «Insignorum clenodiorum Regis et Regni Poloniae 
descripto» (1462–1480): «Dragowie allias Sasowie. In campo celestini coloris lunam fulvi 
aut aurei coloris deferum in cuius utrogue cornu stella aurea depengitur, et ex media luna 
sagita cuspide Surcum erecta».

107 Titan von Hefner O. Neues Wappenbuch des blühenden Adels in Königreich 
Galizien. – München, 1863. – Taf. 30, il. 33.

108 Mihály de Apşa I. Diplome maramureşene. – Р. 79, nota 3. Este vorba despre un 
document datat 1383, emis de vicecomitele Maramureşului, cu două sigilii dintre care unul, 
anepigraf, avea «două cruci între care o săgeată întinsă pe arc».

109 Petrovay G. A dolhay család eredete, leszármazása és története (1366–1708) // Turul. 
A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye. – 1893. – Nr 3. – Р. 131–132; cea 
mai veche atestare a însemnului este din secolul al XV-lea, pe sigiliul unui Stanislav de Dolha.

110 Cernovodeanu D. Ştiinţa şi arta heraldică în România. – Р. 93.
111 Petrovay G. A dolhai és petrovai petrovayak története 1450-től napjainkig // Turul. 

A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye. – 1897. – Nr 4. – Р. 185–186.
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precum şi, indirect, prin simbolul cu conotaţii cinegetice al săgeţii, determină 
concluzia că familiei Drăgoşeştilor îi pot fi atribuite ambele reprezentări heraldice 
(presupunere emisă, de altfel, încă din 1972, de către Ştefan S. Gorovei) 112. 
Fără îndoială că nu există elemente care să ne determine să afirmăm, apăsat, 
că imaginea capului de bovideu era deja folosită de către Drăgoşeşti, la venirea 
lor în Moldova (după exemplul altor familii nobile din Regatul Maghiar). În 
schimb, avem suficiente temeiuri pentru ca, dintre presupunerile deja formu-
late de către alţi autori, să dăm întâietate acesteia. În acelaşi timp, nu credem 
că greşim nici dacă afirmăm că bourul a fost ales ca simbol al ţării în amintirea 
unei (unor) vânători rămase memorabile, vânători care «reeditau», la est de 
Carpaţi, expediţiile similare desfăşurate, în mod curent şi organizat, de către 
regele şi marii seniori maghiari.

În acelaşi timp, domnia Drăgoşeştilor în Moldova putea coincide, dacă 
nu cu uciderea propriu-zisă a unei sălbăticiuni, măcar cu transferul unui 
simbol deja consacrat dincolo de munţi 113. Un argument în acest sens este 
faptul că pe spada de la Eski-Serai se află redat un cap de bovideu cu coarnele 
recurbate în afară; detaliul apare, în acelaşi timp, pe cele mai vechi sigilii şi 
monede ale domnilor Moldovei, dar şi în stema târgului Câmpulung-la-Tisa 
din Maramureş. Cunoscând faptul că acesta a fost dăruit Drăgoşeştilor îna-
inte de 1389 114 (există destule temeiuri pentru a presupune că dania venea 
în completarea celei din 1365), ne întrebăm dacă atestarea, din trei direcţii 
deosebite, a acestui cap de bovideu «de formă arhaică» nu constituie exact 
dovada stabilirii stemei Moldovei cu prilejul primului descălecat...

Bogdan vodă şi heraldica angevină

S-a arătat anterior că «Bogdan I, răzvrătit împotriva regelui ungar, n-ar 
fi conservat ca stemă a ţării – a cărei neatârnare o obţinuse prin luptă – pe 
cea a foştilor conducători credincioşi coroanei ungare, pe care izbutise să-i 
alunge» 115. Cu toate acestea, vedem cum primele monede ale Moldovei poartă 

112 Gorovei Ş.S. Stema Moldovei. – Р. 15.
113 Filipciuc I. Geneza însemnului «cap de bour». – Р. 429–430.
114 Popa R. Ţara Maramureşului. – Р. 72.
115 Gassauer R. Influenţa polonă asupra stemei Moldovei. – Р. 86. Acest din urmă autor 

acorda mai mult credit obârşiei nordice a capului de bour: «de-a lungul vechiului drum al 
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nu numai capul de bour (cu coarnele curbate în afară), ci şi scutul cu fascii şi 
flori de crin, însemne care trimit involuntar la monarhia angevină. S-a avut 
în vedere faptul că regii Carol Robert şi Ludovic folosiseră, pe monedele lor, 
atât stema completă, cât şi formula cu scutul 116 şi coiful separate 117. De aici se 
impune constatarea că, o vreme, scutul cu fascii şi flori de crin a fost utilizat în 
paralel, atât de către ultimul rege angevin, cât şi de către contemporanul său, 
Petru I, domnul Moldovei. Pentru ca această coincidenţă să poată fi explicată, 
s-a emis ipoteza unei concesiuni de stemă acordată, împreună cu dreptul de a 
bate monedă, domnului Petru I 118. Stabilindu-se faptul că prezenţa scutului 
angevin pe o monedă moldovenească trebuie să fi presupus un raport de va-
salitate, pretinsa concesiune de stemă a fost împinsă în timp până la Bogdan, 
vasal al regelui maghiar în calitatea sa de voievod al Maramureşului 119. Apoi, 
pentru a se marca totuşi o deosebire între cele două însemne, s-a invocat 
cromatica fasciilor moldoveneşti, determinată a posteriori prin analizarea unui 
binecunoscut monument heraldic din 1502 (armele lui Ştefan cel Mare pictate 
pe Tetraevanghelul dăruit mănăstirii Zografu) 120. 

În ceea ce ne priveşte, apreciem că această înlănţuire logică se cere a 
fi revizuită, în primul rând în privinţa aserţiunii referitoare la primirea unei 
steme de către Petru I. Problema a fost semnalată de către Ştefan S. Gorovei, 
care, admiţând că scutul cu fascii şi flori de crin constituia «un argument 
pentru ideea că Petru I ar fi revenit la condiţia de vasalitate faţă de Coroana 
maghiară», dar ţinând cont de toate argumentele contrare acestei relaţii juri-
dice, concluziona că «adepţii «restabilirii temporare a suzeranităţii angevine 
în Moldova» trebuie să găsească alte dovezi documentare în sprijinul unei 
asemenea teorii» 121. În aceeaşi ordine de idei, credem că trebuie păstrată o 

chihlimbarului, stema se poate urmări până în Suedia» (Ibidem. – Р. 87).
116 Mihály de Apşa I. Diplome maramureşene. – Р. 63, nota 6; este vorba de sigiliul mic 

al regelui Ludovic, de pe un act datat 1368.
117 Jakó S. Sigilografia cu referire la Transilvania. – Р. 612; este vorba de sigiliul mare 

al reginei Maria, de pe un act datat 1384.
118 Brătianu G.I. Originile stemelor Moldovei şi Ţării Româneşti. – Р. 60–61; Mănescu 

J.N. Considérations sur les armes de la Moldavie. – Р. 43.
119 Gorovei Ş.S. Stema Moldovei. – Р. 16–17.
120 Mănescu J.N. Considérations sur les armes de la Moldavie. – Р. 43.
121 Gorovei Ş.S. Armoiries et rapports politiques: le «cas» moldave au XIVe  siècle // 

Revue Roumaine d’Histoire. – Vol. XXII. – 1984. – Nr 2. – Р. 119–120, 126–128; Gorovei 
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anumită rezervă asupra pretinselor concesiuni străine destinate domnilor ro-
mâni, abordările de acest fel având, mai toate, un caracter discutabil (ca să 
nu spunem speculativ) 122.

În al doilea rând, la fel de discutabilă este şi reconstituirea cromaticii 
armelor domneşti din secolul al XIV-lea, ca argument în vederea stabilirii 
unei diferenţieri între scutul moldovenesc cu fascii şi flori de crin şi, respectiv, 
modelul său angevin. Credem că acest tip de argument este unul nesigur, în 
condiţiile în care ne lipsesc altor surse care să ateste, cu constanţă, folosirea 
anumitor culori heraldice în stemele domnilor de la est, ba chiar şi de la sud 
de Carpaţi 123. 

În al treilea rând, în ceea ce priveşte imposibilitatea conservării, de către 
Bogdan, a unei steme datând din vremea predecesorilor «credincioşi coroa-
nei ungare», credem că dacă s-ar fi dorit, cu tot dinadinsul, negarea orică-
ror legături de dependenţă faţă de regatul vecin, atunci monedele domnilor 
moldoveni din secolele al XIV-lea şi al XV-lea nu ar mai fi inclus elemente 
amintind de heraldica de stat maghiară (precum fascii, flori de crin şi cruce 
dublă). Fiind, prin natura lor, izvoare monocrome, monedele nu puteau trans-
mite eventuale diferenţieri cromatice faţă de armele maghiare propriu-zise, ceea 
ce face ca orice aserţiuni legate de marcarea unor deosebiri politice şi juris-
dicţionale să rămână fără suport. Dintre simbolurile domnilor Moldovei, cel 
mai susceptibil a indica un raport de vasalitate era crucea dublă. Independent 
de conotaţiile care i-ar fi putut fi asociate, de-a lungul timpului 124, aceasta 

Ş.S. Întemeierea Moldovei. – Р. 308–312.
122 Invocarea concesiunilor străine de stemă este o constantă a lucrărilor regretatului 

Dan Cernovodeanu. Uneori, presupunerile acestuia au mers prea departe, de exemplu în 
privinţa stemei dinastice a lui Ştefan cel Mare, «speţă» în care au fost invocate nu mai puţin 
de două concesiuni străine (polonă, respectiv maghiară), din dorinţa de a da o explicaţie 
diferitelor variante de stemă rămase de la acest domn: Cernovodeanu D. Evoluţia armeriilor 
Ţărilor Române. – Р. 128–129.

123 Privim cu toată rezerva presupunerea potrivit căreia fasciatul aur-verde ar trimite 
la cromatica armelor Basarabilor, transferul fiind determinat de stăpânirea Ţării de Jos a 
Moldovei, exercitată cândva de domnii de la sud de Carpaţi: Cernovodeanu D. Ştiinţa şi arta 
heraldică în România. – Р. 120–121.

124 Cernovodeanu D. Heraldica dinastică monetară moldoveană. – Р. 36–37 (herbul 
Jagełło); Pilat L. Cultul Sfintei Cruci în vremea lui Ştefan cel Mare // Analele Putnei. – 
Vol. I. – 2005. – Nr 1. – Р. 11–13 (simbol al biruinţei creştine). Critica acestor teorii: 
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era uşor confundabilă cu însemnul similar din armeriile Regatului Apostolic, 
însemn heraldic binecunoscut la nivel de regiune 125.

Evoluţia heraldicii domnilor Moldovei în relaţie cu cea a regilor maghiari 
nu are, în sine, nimic surprinzător. Admiţând că, într-o etapă iniţială – care 
nu poate fi, după toate probabilităţile, decât cea a intemeierii lui Dragoş – 
patrimoniul heraldic al tânărului stat trebuie să fi oglindit un raport juridic 
de dependenţă, ulterior această semnificaţie s-a pierdut, iar folosirea scutului 
«angevin» a continuat, din pură inerţie. Pe de altă parte, în aceste condiţii, 
folosirea netulburată a unor elemente simbolice pe care heraldica regiunii 
le asocia, aprioric, puterii maghiare (precum crucea dublă), constituie un 
argument în vederea vechimii şi tradiţiei acestor simboluri la est de Carpaţi. 
Aşadar, credem că nu greşim dacă socotim că fasciile, crucea dublă şi florile de 
crin moldoveneşti sunt anterioare domniei lui Petru I, fiind mai precis reminiscen-
ţe ale perioadei întemeierii. În acest caz, influenţele heraldice angevine trebuie 
să fi fost asociate instituţiei domniei din timpul în care aceasta era la începuturile 
ei, iar politica noului stat se făcea «sub vexillo regio». 

În al patrulea rând, nu putem accepta teoria negării stăpânirii maghiare 
prin adoptarea de către Bogdan a unei steme noi, cu prilejul revoltei sale 126. 
Ca un argument în acest sens, heraldica europeană ne-a demonstrat că sepa-
rarea prin violenţă a vasalului de suzeran nu constituia un motiv de respingere 
a simbolurilor acestuia din urmă: de exemplu, florile de crin din armele lui 
Carol Temerarul, ducele Burgundiei, au fost păstrate fără vreo modificare, 
în pofida conflictului de durată pe care acesta îl avea cu suzeranul său, regele 
Ludovic al XI-lea al Franţei! 

Şi totuşi, care este rostul scutului cu fascii şi flori de crin de pe monedele 
moldoveneşti? Prezenţa acestuia la est de Carpaţi trebuie pusă în legătură cu 

Gorovei Ş.S. Stema lui Ştefan cel Mare. Observaţii, interpretări, explicaţii // Polychronion. 
Profesorului Nicolae-Şerban Tanaşoca la 70 de ani. – Bucureşti, 2012. – Р. 252–256. 

125 Condurachi E. Blazonul lui Ştefan cel Mare // Hrisovul. Buletinul Şcoalei de 
Arhivistică. – Vol. V. – 1945. – Р. 150 («originea ungară a acestei cruci duble nu poate fi 
pusă la îndoială»).

126 Mănescu J.N. Considérations sur les armes de la Moldavie. – Р. 47. Într-o altă 
opinie, Bogdan ar fi folosit stema cu cap de bovideu încă din Maramureş, unde aceasta i-ar 
fi fost conferită de către regele Ungariei, înaintea răzvrătirii sale: Berza M. Stema Moldovei 
în timpul lui Ştefan cel Mare. – Р. 87.
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alte exemple de heraldică angevină: găsim fascii şi flori de crin (deci stema 
regală neschimbată!), în armele oraşului şi provinciei Bistriţa 127, în cele ale 
scaunului Cincul Mare 128 precum şi, ceva mai departe, în armele oraşului 
Breznóbánya (Brezno) din Slovacia 129. Le găsim combinate şi cu alte elemen-
te, la Körmöcbánya (Kremnica) 130 şi Kassa (Košice) 131, iar floarea de crin va 
apărea de sine stătătoare în armele Ţării Bârsei 132 şi ale provinciei Mediaş 133. 
În Comitatul Zólyom, autorităţile locale îşi împărţiseră cele două elemente 
tradiţionale ale armelor regale: oraşul Zólyom (Zvolen) folosea crucea dublă, 
în vreme ce Besztercebánya (Banská Bystrica) folosea fasciile 134. Sigiliul unei 
provincii, cum era cea a Sibiului, cuprindea în 1372 trei ecusoane, anume 
armele încoronate ale Ungariei angevine şi Poloniei, surmontând însemnul 
propriu-zis al saşilor 135 în vreme ce Braşovul, «oraş al Coroanei», folosea o 
diadema regium 136. Încheiem enumerarea amintind mulţimea de reprezentări 
ale sfinţilor regi maghiari, îndeosebi Ştefan şi Ladislau 137. Numitorul comun 
al tuturor exemplelor de mai sus este, mai presus de orice îndoială, reprezenta-
rea simbolică a autorităţii regale în teritoriu, prin asumarea de către autorităţile 
locale a acelor însemne care-l desemnează, într-un fel sau altul, pe suveran. 
Prin inerţie, aceste reprezentări heraldice ori iconografice au fost perpetuate, 
în condiţiile în care instituirea lor a coincis cu o etapă de întemeiere, ori de 

127 Arz von Straussenburg A. Beiträge zur Siebenbürgischen Wappenkunde. – Köln–
Wien, 1981. – Р. 47–49, 140–143.

128 Arz von Straussenburg A. Beiträge zur Siebenbürgischen Wappenkunde. – Р. 151–
154.

129 Novák J. Rodove erby na Slovensku. – Tom I. – Martin, 1980. – Tab. XXXII, il. 4.
130 Hoppál D. A történelmi Magyarország vármegyéinek címerei. – Budapest, 2001. – 

Р. 24.
131 Novák J. Rodove erby na Slovensku. – Tom I. – Tab. III, il. 4.
132 Arz von Straussenburg A. Beiträge zur Siebenbürgischen Wappenkunde. – Р. 49–53.
133 Arz von Straussenburg A. Beiträge zur Siebenbürgischen Wappenkunde. – Р. 43–47.
134 Hoppál D. A történelmi Magyarország vármegyéinek címerei. – Р. 156.
135 Arz von Straussenburg A. Beiträge zur Siebenbürgischen Wappenkunde. – Р. 36.
136 Arz von Straussenburg A. Beiträge zur Siebenbürgischen Wappenkunde. – Р. 110–

134.
137 Dogaru M. Sigiliile, mărturii ale trecutului istoric. – Bucureşti, 1976. – Р. 150–

151 (de exemplu, armele oraşului Baia Mare, variantă de sigiliu de maiestate, cu imaginea 
Sfântului rege Ştefan).
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consolidare a acestor teritorii ori comunităţi locale. Iată de ce credem că scutul 
cu fascii şi flori de crin, atestat pe monedele moldoveneşti începând cu dom-
nia lui Petru I, este o totuşi o reminiscenţă din vremea celui dintâi descălecat.

Dragoş sau Bogdan?

Am arătat, în cele de mai sus, care sunt motivele care ne fac să credem că 
lui Dragoş i se datorează cele două reprezentări asociate, îndeosebi în izvoare-
le monetare, domnilor moldoveni din secolele al XIV-lea şi al XV-lea. Acestor 
argumente li se adaugă şi cele referitoare la amintirea asociată celui dintâi 
descălecător; astfel, deşi Bogdan a avut o domnie mai lungă şi cu o «semni-
ficaţie mai înaltă» decât cea a antecesorului său (după expresia lui Ştefan S. 
Gorovei), totuşi Dragoş este personajul a cărui memorie a supravieţuit mai 
bine 138 în sursele folclorice şi culte de la est de Carpaţi, precum şi în toponimie 
(de unde şi «Câmpul lui Dragoş», areal al cărui nume a fost asociat, de mai 
mulţi autori, primului domn al Moldovei) 139. Apoi, ţinând cont de faptul că, 
sub aspect cronologic, succesiunea domnească începe, în sursele interne, de 
la Dragoş, iar nu de la Bogdan 140, apreciem că, prin similitudine, şi începutu-
rile heraldicii noului stat trebuie raportate – cu toate simbolurile cunoscute – tot 
la persoana celui dintâi întemeietor. Însemnătatea atribuită, încă din timpul 
vieţii, lui Dragoş descălecătorul trebuie să fi fost una covârşitoare, de vreme 
ce, chiar şi în 1683, vizitând satul Cuhea din Maramureş, Miron Costin afla 
de la localnici că acolo a locuit «Dragoş, fiul lui Bogdan» (satul fiind chiar 
fosta reşedinţă a lui Bogdan!) 141.

Cu toate acestea, nu avem motive să credem că Bogdan va fi evitat folo-
sirea însemnelor predecesorilor săi. În acest context, trebuie amintită poziţia 

138 Gorovei Ş.S. Întemeierea Moldovei. – Р. 89. 
139 Asăvoaie C. Observaţii şi precizări referitoare la Câmpul lui Dragoş (I) // Arheologia 

Moldovei. – Vol. XVII. – 1994. – Р. 272–274 (trecerea în revistă a istoricilor care au susţinut 
această atribuire: A.D. Xenopol, C. Kogălniceanu, D. Onciul, N. Iorga, I. Bărbulescu, 
C.C. Giurescu şi A.I. Gonţa). Concluzia autorului – asupra căreia nu vom insista – este că 
numele Dragoş se referă la un «conducător local» trăitor de la sfârşitul veacului al XIII-lea 
ori începutul celui următor (Asăvoaie C. Observaţii şi precizări referitoare la Câmpul lui 
Dragoş (II) // Arheologia Moldovei. – Vol. XIX. – 1996. – Р. 244–245). 

140 Gorovei Ş.S. Întemeierea Moldovei. – Р. 66–67.
141 Rezachevici C. Rolul românilor. – Р. 412.
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colectivă a Comisiei Naţionale de Heraldică a Republicii Moldova, care, 
aprobând proiectul Ordinului «Bogdan Întemeietorul» 142, a consfinţit în mod 
oficial ipoteza referitoare la folosirea capului de bour de către cel de-al doilea 
descălecător al Principatului. Astfel, distincţia are în câmp efigia ecvestră a lui 
Bogdan, purtând un scut încărcat cu simbolul tradiţional al Moldovei. Este 
vorba, desigur, despre imaginea idealizată a domnului, elementele simbolice 
care au ajutat la compunerea acesteia fiind reconstituite pornind de la izvoare 
ulterioare vieţii sale. Chiar dacă are doar tangenţial legătură cu studiul de faţă, 
însemnul acestei distincţii readuce în discuţie posibila folosire a capului de 
bour de către acest domn.

Până la eventuale argumente contrarii, pornim de la prezumţia de conti-
nuitate a utilizării însemnelor domneşti. Un argument în acest sens este faptul 
că simbolul capului de bovideu era, oricum, binecunoscut spaţiului geografic 
de unde proveneau ambii descălecători ai Moldovei, indiferent dacă avem în 
vedere însemnele personale (precum cele ale marilor familii maghiare enu-
merate în prima parte a acestui studiu), ori însemnele de colectivităţi (precum 
cele ale Sighetului şi Câmpulungului). Din acest punct de vedere, transferul 
unui simbol maramureşean la est de Carpaţi trebuie pus în paralel cu relua-
rea toponimiei maramureşene de către unele dintre comunităţile stabilite pe 
pământ moldovenesc, atât înainte cât şi după întemeierea Principatului 143. 
În pofida stării de conflict care a dus la rămânerea lui Bogdan în Moldova, 
tânărul stat trebuie să se fi menţinut de facto, pentru încă câteva decenii, ca 
acea «prelungire a Transilvaniei» la care se referea Ştefan S. Gorovei 144. Aşa-
dar, dacă Bogdan va fi folosit într-adevăr însemne heraldice, nu avem motive 
să credem că acestea au fost diferite de cele deja stabilite. Chiar dacă nu exis-
tă dovezi directe referitoare la stabilirea unei steme a Principatului de către 
Drăgoşeşti, ni se pare evident că anumite însemne heraldice, precum scutul 
«angevin» al domnilor de mai târziu ai Moldovei, nu pot fi datorate decât acelor 

142 Andrieş-Tabac S., Bogdan V., Capitolul V. Distincţiile de Stat ale Republicii Moldova 
// Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova. – Chişinău, 2010. – Р. 378–380. Ordinul 
a fost instituit în data de 26 decembrie 2008, în cadrul Legii cu privire la distincţiile de stat ale 
Republicii Moldova, unde figurează la art. 17.

143 Gorovei Ş.S. Întemeierea Moldovei. – Р. 66.
144 Gorovei Ş.S. Întemeierea Moldovei. – Р. 31.
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domni care au avut o relaţie efectivă de subordonare faţă de puterea maghia-
ră 145. Prin urmare, apreciem că heraldica domnească îşi urcă originile până 
la Dragoş, iar urmaşii la tron din neamul Bogdăneştilor nu au făcut altceva 
decât să conserve ceea ce era bun stabilit. Prin urmare, revenind un moment 
la însemnul Ordinului «Bogdan Întemeietorul», reconstituirea ecvestră redată 
pe suprafaţa acestuia trebuie să fie conformă cu adevărul istoric, în sensul că 
şi acest domn va fi folosit capul de bour, însemnul tradiţional al Moldovei.

Şi totuşi, care au fost urmările domniei acestui al doilea întemeietor de 
ţară asupra evoluţiei stemei Moldovei? Excluzând capul de bovideu şi scutul 
cu fascii şi flori de crin, singurul element care i s-ar putea atribui este roza. 
Regretaţii Jean N. Mănescu şi Dan Cernovodeanu au presupus că aceasta va 
fi fost însemnul cel vechi al neamului Muşatinilor 146 (înţelegându-se, prin 
aceasta, al familiei lui Bogdan). Într-un studiu recent asupra heraldicii lui Şte-
fan cel Mare, constatând că nicio afirmaţie asupra originii rozei nu are suport 
documentar, iar singurul fapt cunoscut cu certitudine este că detaliul apare 
pe un ecuson sculptat în piatră de la Cetatea Sucevei 147, Ştefan S. Gorovei se 
întreba dacă simbolul nu va fi avut la origine un mic obiect preţios pe care 
suveranii pontifi ai celei de-a doua jumătăţi a secolului al XV-lea îl dăruiau, în 
chip de distincţie sui generis; înfăţişând un trandafir în forma unui mic arbust 
cu frunze de aur, încoronat cu un safir, obiectul ar fi putut fi trimis de către 
papa Sixt al IV-lea, în 1475 sau în anii următori, lui Ştefan cel Mare, în chip 
de susţinere morală pentru cel care fusese numit Athleta Christi 148.

În pofida caracterului seducător al acestei ipoteze – care din punct de 
vedere istoric este perfect plauzibilă! – credem că însemnul ştefanian al rozei 
se înscria, indiferent de tipul reprezentării heraldice pe care îl vedem atestat, 
într-o «serie» simbolică atestată începând cu primele monede şi sigilii dom-

145 Ittu C. Influenţe heraldice maramureşene asupra primei steme a voievodatului 
Moldovei. – Р. 159.

146 Mănescu J.N. Stema Moldovei // Magazin Istoric. – Vol. VI. – 1972. – Nr 5. – Р. 
39; respectiv: Cernovodeanu D. Ştiinţa şi arta heraldică în România. – Р. 114–115.

147 Cernovodeanu D. Ştiinţa şi arta heraldică în România. – Р. 115; respectiv: Batariuc 
P.V. Cetatea de Scaun a Sucevei. Monografie. – Suceava, 2004. – Р. 63. Provenind din 
încăperea «R50» din cetate, piesa este conservată la Muzeul Bucovinei din Suceava, în 
cadrul expoziţiei permanente.

148 Gorovei Ş.S. Stema lui Ştefan cel Mare. – Р. 258–259.
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neşti. Avem în vedere, în concret, roza care însoţeşte, în mod tradiţional, capul 
de bour al Moldovei. În ceea ce ne priveşte, apreciem că justificarea acestei 
figuri trebuie căutată tot dincolo de munţi, «cheia» găsindu-se în conflictele 
din secolul al XIV-lea dintre facţiunile nobiliare din răsăritul Ungariei, con-
flicte care aveau ca miză pământul şi demnităţile la nivel local. Astfel, o ase-
menea confruntare i-a opus pe Drăgoşeşti nobililor din neamul Pok (Póki), 
deţinători ai unor importante funcţii precum cea de voievod al Transilvaniei 
şi comiţi ai Sătmarului, Ugocei şi Maramureşului 149. Radu Popa scria des-
pre «numeroasele (...) conflicte, adeseori armate, cu atacuri şi devastări din 
amândouă părţile, tocmai între familia Pok, pe de o parte şi Drăgoşeştii sau 
familiarii lor, pe de altă parte» 150 (împrejurări explicabile pe fundalul stării de 
conflict existent, în timpul regelui Ludovic, în rândul nobilimii provinciale, 
dar îndeosebi între nobili şi comiţi) 151. Peste această confruntare de lungă du-
rată s-a suprapus, la scurtă vreme după moartea regelui Carol Robert (1342), 
infidelitatea lui Bogdan, voievodul românilor din Maramureş (menţionat 
pentru prima oară la 1343) 152, îndreptată împotriva noului rege Ludovic, dar 
şi a Drăgoşeştilor, slujitori credincioşi ai acestuia. Chiar dacă nu a lăsat urme 
documentare, amplasarea lui Bogdan şi a familiei Pok în partida comună a 
inamicilor Drăgoşeştilor pare perfect plauzibilă. În acest context, nu este lipsit 
de relevanţă faptul că familia Pok avea ca stemă o roză 153; pe această cale, ne 
întrebăm dacă, într-o primă etapă, roza familiei Pok nu va fi avut rolul de 
însemn indicând orientarea «politică» a Bogdăneştilor în context maramure-
şean, pentru ca, în cea de-a doua etapă, rămânând Bogdan la est de Carpaţi, 
figura să-şi piardă semnificaţia iniţială, alăturându-se celorlalte elemente din 
patrimoniul heraldic al domnilor Moldovei. Fără îndoială că aceasta nu este 
decât o ipoteză, însă, revenind un moment la sigiliul din 1701, care stă la baza 
acestui studiu, observăm că adăugând o roză la conţinutul armelor Câmpu-
lungului-la-Tisa, rezultă exact formula heraldică a stemei Moldovei, valabilă 

149 Csoma J. Nemzetségi czímerek nyomai az ezredéves kiállításon. – Р. 142–146; 
respectiv: Popa R. Ţara Maramureşului. – Р. 196, 198.

150 Popa R. Ţara Maramureşului. – Р. 233.
151 Engel P. Regatul Sfântului Ştefan. – Р. 207–208.
152 Gorovei Ş.S. Întemeierea Moldovei. – Р. 85–89.
153 Csoma J. Nemzetségi czímerek nyomai az ezredéves kiállításon. – Р. 143. Cea mai 

veche atestare a însemnului datează din 1280, în sigiliul lui Nicolae voievod al Transilvaniei.
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până astăzi! Prin urmare, roza pare a fi, la fel ca şi capul de bovideu, o moş-
tenire a heraldicii maramureşene.

Câteva concluzii

Heraldica spaţiului maghiar a conservat, încă din epoca formării sale, 
particularitatea simbolurilor alese dintre fiinţele umane şi animale: însemnele 
vechilor clanuri feudale, apoi stemele acordate de catre regii maghiari (înce-
pând cu domnia lui Sigismund de Luxemburg) 154, stemele conferite de prin-
cipii autonomi ai Transilvaniei din secolele al XVI-le – al XVII-lea 155, toate 
ilustrau o heraldică însufleţită, bazată adesea pe acte de violenţă determinate 
de război sau vânătoare. 

Teritoriu supus Coroanei Sfântului rege Ştefan, Maramureşul secolului 
al XIV-lea fusese colonizat cu «oaspeţi regali» şi înzestrat cu instituţii de ori-
gine străină, precum cea a comitelui, atestată încă de la 1303 156. În amintirea 
vânătorilor regale care au consacrat stăpânirea asupra Maramureşului, două 
din cele cinci aşezări de aici foloseau câte un cap de bovideu, această mobilă 
făcând parte, de altfel, dintr-o serie ilustrată prin armele mai multor familii 
de prestigiu ale timpului, din spaţiul heraldicii maghiare şi nu numai.

Venirea acelui Dragoş, primul întemeietor al Moldovei, a avut loc pe 
fondul unui proces istoric de lungă durată: legăturile din ce în ce mai strânse, 
pe multiple planuri, dintre Maramureş şi teritoriile de la est de Carpaţi, per-
fecţionarea instituţiilor prestastale, politica maghiară de lichidare a influenţei 
tătăreşti în regiune 157. Acum va avea loc «momentul eroic» care a determinat 
legenda cinegetică binecunoscută 158, păstrată în mediile populare şi de aici 

154 Nyulásziné Straub É. Őt évszád cimerei a Magyar Országos Levéltár cimeresleve -
lein. – Corvina, 1987. – Р. 117–121. În acelaşi sens şi: Fejérpataky L. Magyar címeres emlé-
kek. – Füzet I. – Budapest, 1901. – Р. 16–22, cat. I–XVI.

155 Szálkai T. Armales Transylvanorum. Válogatás az erdélyi fejedelemek 
címeradományaiból. – Gödöllő, 2009. – Р. 10–27.

156 Popa R. Ţara Maramureşului. – Р. 47.
157 Gorovei Ş.S. Întemeierea Moldovei. – Р. 29–32; Engel P. Regatul Sfântului Ştefan. –

Р. 194.
158 Andrieş-Tabac S. Tradiţia mitică în istoriografia românească despre originea stemei 

Ţării Moldovei // Tyragetia. Serie Nouă. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a 
Moldovei. – Vol. III (XVIII). – Chişinău, 2009. – Nr 2. – Р. 23–24.



430 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк V

preluată în sursele scrise 159, legendă creată atât pentru stabilirea unui terminus 
a quo al începuturilor Moldovei (ca stat), cât şi pentru a justifica armeriile 
istorice ale acesteia. Perfect plauzibilă 160, cu atât mai mult cu cât legenda 
o localizează chiar pe valea Moldovei 161, areal reputat pentru bogăţia sa ci-
negetică, vânătoarea poate fi înţeleasă şi ca o repetare în timp, de la vest la 
est, a procesului de închegare a Maramureşului, înfăptuit tot «sub semnul» 
vânătorii.

Actul politic al descălecatului s-a suprapus, în memoria nescrisă, peste 
încheierea vânătorii lui Dragoş, marcată de «istovirea», uciderea şi decapita-
rea fiarei, al cărei cap a fost aşezat «spre pomenire (...) într-un par pe malul 
râului» (după cum arăta Miron Costin, în 1677) 162. Menţionăm, în acelaşi 
sens, alte «vestigii» ale acestui proces, conservate în cele mai vechi arme civice 
cu care se poate mândri Moldova: capul de mistreţ al Romanului (în chip de 
trofeu, pentru că este tăiat) 163, respectiv cerbul Sfântului Hubert, din sigiliul 
Băii 164, aceasta din urmă fiind centrul unei formaţiuni cuprinzând iniţial va-
lea Moldovei, nucleu al viitorului Principat omonim 165. De altfel, prezenţa 
cerbului Sfântului Hubert poate fi explicată tot printr-o legendă cinegeti-
că, similară celei despre Hunor şi Magor, precum şi celei despre vânătoarea 

159 Cosma E. Ideea de întemeiere în cultura populară românească. – Cluj-Napoca, 
2000. – Р. 301–314.

160 Gorovei Ş.S. Heraldică şi istorie în sigiliul medieval al oraşului Roman // Buletinul 
Institutului Român de Genealogie şi Heraldică «Sever Zotta». – Vol. II, Iaşi, 2000. – Nr 
1–3 (25 martie 2000). – Р. 14–15; Gorovei Ş.S. Animalele Ţărilor Moldovei. – Р. 456–457.

161 Mănescu J.N. Considérations sur les armes de la Moldavie. – Р. 45 («Constituirea 
teritorială a văii Moldovei, pe care acest Dragoş a fost trimis să o organizeze (ori 
reorganizeze), avea certe trăsături militare ale unei mărci de frontieră, dar îndeosebi avea un 
caracter economic, acela al unei vaste rezervaţii de vânătoare»).

162 Lefter L.V. Moşteniri arhaice în lumea românească. Ipostaze simbolice ale calului // 
Lumea Animalelor: Realităţi, Reprezentări, Simboluri. – Iaşi, 2012. – Р. 166.

163 Cernovodeanu D., Mănescu J.N. Noile steme ale judeţelor şi municipiilor din 
Republica Socialistă România // Revista Arhivelor. – Anul LI. – Vol. XXXVI. – 1974. – 
Nr 1–2. – Р. 8, fig. 2.

164 Cernovodeanu D., Mănescu J.N. Noile steme ale judeţelor şi municipiilor. – Р. 8, 
fig. 3.

165 Gorovei Ş.S. Întemeierea Moldovei. – Р. 43; Gorovei Ş.S. Animalele Ţărilor 
Moldovei. – Р. 458.
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bourului 166. Legătura dintre pădure şi vânătoare, pe de o parte, respectiv în-
semnele comunităţilor, de cealaltă, stă la baza unei întregi serii de însem-
ne, trecute în revistă de către Constantin C. Giurescu, care le-a consacrat o 
secţiune aparte din lucrarea sa dedicată pădurii 167. Un alt sigiliu, mai târziu, 
dar care poate trimite la un însemn din epoca întemeierii, este cel al Dornei 
Cândrenilor din Ocolul Câmpulungului, purtând capul tăiat al cerbului Sf. 
Hubert 168. Vânatul apărea şi în heraldica de dincolo de munţi, tot la epoca 
întemeierii: vechile arme ale secuilor înfăţişau un braţ cu spadă străpungând  
un cap de urs tăiat 169. 

Iată premisele apariţiei capului de bovideu în Moldova, iar împrumutul 
acestuia din Maramureş ni se pare, în lumina tuturor celor arătate mai sus, 
cea mai plauzibilă explicaţie. Tot astfel, la fel de plauzibilă ni se pare ipoteza 
potrivit căreia guvernarea lui Dragoş, realizată în numele monarhului ange-
vin şi sub steagul acestuia, s-a folosit de însemnele cu fascii şi flori de crin 170, 
simboluri care de atunci s-au împământenit în Moldova, împreună cu capul 
de bovideu.

În contextul de faţă, sigiliul celor cinci oraşe din Maramureşul anului 
1701 este un valoros izvor al heraldicii intra – şi extracarpatice, prin vechi-
mea incontestabilă pe care o au figurile redate, îndeosebi cele două capete de 
bovideu ale Sighetului şi Câmpulungului. Abordarea acestor însemne mara-
mureşene este mai mult decât utilă pentru limpezirea contextului în care a 
apărut stema Moldovei. 

Am pus faţă în faţă teoriile deja enunţate, izvoarele inedite sau nevalo-
rificate, precum şi propriile noastre ipoteze. Definitiva elucidare a originilor 
stemei Moldovei cere însă izvoare suplimentare, dar şi mai multă rezervă în 
afirmarea unor teze greu de probat, precum originea preistorică a capului de 
bovideu, ori seria de concesiuni datorate Ungariei şi Poloniei (într-o epocă 
în care diplomele de blazon constituiau o raritate arhivistică).

166 Moldovanu D. Teoria câmpurilor toponimice. – Р. 283–284.
167 Giurescu C.C. Istoria pădurii româneşti. – Р. 315–318.
168 Grămadă N. Vechile peceţi săteşti bucovinene 1783–1900 // Codrii Cosminului. – 

Vol. XII. – 1936–1939. – Р. 243, nr 56, tab. III, nr 44.
169 Szekeres A.I. A székely címer // Jelképek a Székelyföldön – Címerek, pecsétek, 

zászlók / Mihály János red. – Miercurea Ciuc, 2011. – Р. 15–28.
170 Biţa T. Când a devenit capul de bour stemă a Moldovei. – Р. 193.
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***

Abstract

This study was occasioned after identifying, in a private collection, the 
seal matrix bearing the arms of the five privileged cities of Maramureş Coun-
ty. Although dated 1701, two of these arms, featuring an ox head (of Sighet 
and Câmpulung-la-Tisa), have undoubtedly ancient origins. Attested through 
other sources, these ox heads are part of a series of several noble families Hun-
garian heraldic achievements. Also, the spread of this figure can be explained 
through the royal and noble chases of the aurochs (or bison), which was a 
feature of the eastern territories of the medieval Kingdom of Hungary. On 
the other hand, the presence of ox heads in the coats of arms of both Mara-
mureş and Moldavia is an argument for the supposition that the founders of 
this Principality (and particularly prince Dragoş), brought this simbol from 
Maramureş. Further, the study approaches some of the main directions of the 
research in the field of the origins of the coat of arms of Moldova. The already 
known information is systematized, confirming some prior assumptions and 
proposing new ones.

Sigiliile celor patru juzi ai nobililor  
din Comitatului Maramureş (sec.XV–XVII)

Însemne de autorităţi din Comitatul Maramureşului (I)

CO
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TVS
RVS
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Sigiliul celor cinci oraşe privilegiate ale Comitatului Maramureş (1701), colecţie 
particulară, Bucureşti – câmpul sigilar şi vederea laterală a matricei

Stema Comitatului Maramureş (post 1748) şi stema Sighetului medalie din 1876, 
colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca  

(comunicare Livia Călian) – ansamblu şi detaliu



434 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк V

Însemne de autorităţi din Comitatul Maramureşului (II)

Exemple de capete de bovideu în Transilvania şi Ungaria (I)

Sigiliul Sighetului (1576) Sigiliul Câmpulungului-la Tisa (sec. XVII)

Sigiliul Sighetului (1902) Sigiliul Câmpulungului-la Tisa (sec. XIX)

Sigiliul lui «Comes Tristanus» (1255) Stema neamului Buzáth-Hahót (sec. XIV)
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Stema lui Leonard Barlabási 
de Idrifaia, vicevoievod  
al Transilvaniei,
la biserica de la Daia,  
jud. Harghita  
(începutul sec. XVI)

Stema nobililor Csányi 
(sec. XIV)

Stema nobililor Bánffy  
de Alsó-Lindva (sec. XIV)

Stema nobililor Hahóthy 
(sec. XIV)
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Exemple de capete de bovideu în Transilvania şi Ungaria (II)

Stema nobililor Barlabási  
de Idrifaia (sec. XV–XVI)

Stema nobililor Balassa  
de Gyarmath (sec. XV–XVI)

Stema nobililor Wass de Sântejude  
şi Ţaga (sec. XVII)

Sigiliul lui Gheorghe  
şi Ioan Brancović (1479)



TudOr-radu TirON · Noi ipoteze referitoare la originile stemei Мoldovei... 437

Însemnele folosite de Drăgoşeşti (Drágffy de Bedeu)

Pe o spadă, la muzeul Eski-Serai din Istanbul (sec. XV)

Pe diploma de baron (1507)
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Heraldica regilor maghiari în epoca întemeierii Moldovei

Stema Moldovei cu fascii şi flori de crin; 
exemple similare din Transilvania şi Ungaria

Regele Carol Robert I purtând scutul cu fascii şi flori de crin
«Sub vexillo regio»: baniera cu fascii şi flori de crin

(Chronicon Pictum Vindobonense)

Moneda lui Petru I, domnul Moldovei (post 1377)
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Însemnele regalităţii maghiare în stemele de colectivităţi

Stema oraşului şi provinciei 
Bistriţa (sec. XV)

Armele regale introduse 
într-o stemă de provincie: 

sigiliul provinciei Sibiu 
(1372)

Stema oraşului Brezno  
(sec. XVI)

Imaginea unui sfânt  
rege maghiar într-o stemă 

orăşenească: sigiliul oraşului 
Baia Mare (sec. XIV)

Stema scaunului Cincul Mare 
(sec. XIX, cu origine în sec. XIV)

Coroana regală introdusă 
într-o stemă orăşenească: 

sigiliul oraşului Braşov 
(1396)

Vânătoarea oglindită în stemele de colectivităţi

Cerbul Sf. Hubert  
în sigiliul oraşului Baia 
(sec. XVII, probabil  
cu origini în sec. XIV)

Capul de mistreţ în sigiliul 
oraşului Roman (sec. XVII, 

probabil cu origini în sec. XIV)
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Originea rozei Muşatinilor

Capul cerbului Sf. Hubert într-o stemă sătească:
sigiliul localităţii Dorna Cândrenilor, jud. Suceava 

(sec. XVIII, cu origini mai vechi)

Capul de urs din stema 
secuilor (sec. XIV)

Stema neamului Pok  
(sec. XIV)

Roza sculptată pe un ecuson în piatră 
de la Cetatea Sucevei (sec. XV)
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Віта ль га луБоВіч 
(Горадня, Беларусь)

ініцыялы на шляхецкіх гербаВых пячатках: 
рэшткі напячаткаВых легенд  

альбо ноВы геральдычны элемент?

Вывучэнне гербавых пячатак з’яўляецца магістральным накі-
рункам сучаснай сфрагістыкі часоў ВКЛ, калі сыходзіць з колькас-
ці публікацый. Аднак на сённяшні дзень у дадзеным кірунку абра-
ная хутчэй экстэнсіўная метадалогія даследавання, якая прадугледж-
вае апісанне асобных помнікаў і комплексаў пячатак. На нашу думку, 
перспектыўнасць такога шляху мае пэўныя абмежаванні, паколькі рана 
ці позна асноўныя крыніцы будуць уведзеныя ў абарачэнне. Між тым 
застаюцца паза ўвагай асобныя «вузкія» праблемы, якія патрабуюць 
больш пільнай увагі сфрагістаў. Асабістая пячатка найперш з’яўляецца 
носьбітам інфармацыі пра яе ўладальніка, таму, не адмаўляючыся ад 
прызнання каштоўнасці ўсіх іншых элементаў пячаткі, не апошнюю 
ролю варта надаваць літарным сімвалам. Сярод іх, напэўна, найменш 
месца надаецца так званым ініцыялам, што не адпавядае рэальнай вазе 
дадзенага элемента ў кампазіцыйнай структуры пячатак XV–XVIII cт. 

Ініцыял (ад лац. – initialis) як тэрмін мае вузкае значэнне і 
датычыцца так званых поўных скаротаў імёнаў і прозвішчаў альбо ў 
кніжнай культуры – загaлоўных літар. Увогуле, практыка скаротаў вя-
домая яшчэ з антычных часоў 1. Розныя спосабы скарачэння словаў пры 
выкананні пячаткі былі агульнай практыкай яшчэ ў старажытнай Русі 2. 

1 Szymański J. Nauki pomocnicze historii. – Warszawa, 2002. – S. 352–361.
2 Гавриленко В. Теоретико-методологічні засади сфрагістики // Сфрагістичний 

щорічник. – Вип. І. – К., 2011. – С. 147.

образ на особоВих печатках
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На беларускіх землях пячаткі з поўнымі абрэвіяцыямі вядомыя толькі 
з XVI cт. Між тым, скароты, альбо асобныя літары, якія можна разгля-
даць як ініцыял, адыгралі заўважную ролю ў фармаванні гербавых пя-
чатак. Больш таго, даўно было заўважана, што многія гербы русінскай 
шляхты маюць падабенства «да літараў славянскага алфавіта», з чаго 
была зробленая слушная выснова, што «гербы ў Русі пайшлі ад пячатак, 
а не ад знакаў на сцягах альбо шчытах» 3. Такім чынам, трансфармацыя 
ініцыялаў з’яўляецца адным з шляхоў утварэння гербаў.

Праблема вывучэння ініцыялаў як гербавых сімвалаў была 
пастаўлена знакамітым беларусістам, гадаванцам Оксфарда, Гаям дэ 
Пікарда ў працы, прысвечанай геральдычнай культуры Беларусі 4. Ан-
гельскі даследчык абгрунтаваў неабходнасць вылучэння менавіта гэтага 
элемента герба, як з практычнага пункту гледжання, бо «самае кляйно 
маглі выкарыстоўваць да трох соцень сем’яў», так і мастацкага, паколь-
кі «кірылічнае пісьмо XVII ст. само па сабе было досыць дэкаратыўнае». 
Аднак жа яго развагі абмежаваліся так званай кніжнай геральдыкай.

Як у актавай, так і сфрагістычнай расейскай археаграфіі тэрмін 
ініцыял не выкарыстоўваецца пры характарыстыцы скарачэнняў 5. Па-
водле С. Каштанава, а ён разглядае толькі суспенсію і кантракцыю, 
скарачэнні асабістых імёнаў на пячатках прынята перадаваць вялікімі 
літарамі, хаця ў практыцы прынцып раскрыцця абрэвіятур можа супа-
даць з правіламі перадачы тэкста дакумента 6.

У сучаснай беларускай гістарыяграфіі ўвагу да ініцыялаў вельмі 
добра ілюструюць наяўныя методыкі апісання пячатак. Так, Анатоль 
Цітоў разглядаў ініцыялы як змест так званых літарных пячатак альбо 
як асобны элемент легенды сыгнетаў 7. Як і А. Цітоў, іншы беларускі 

3 Вярыга-Дароўскі А. Рускія пячаткавыя знакі. Геральдычныя тлумачэнні // 
Спадчына. – 1992. – № 5. – С. 7.

4 Пікарда Г. Алегарычная геральдыка Францішка Скарыны і кароткі дапамож-
нік па беларускай геральдыцы // Спадчына. – 1993. – № 2. – С. 61.

5 Каштанов С. Актовая археография. – М., 1998. – С. 179–180, 202–206.
6 Там само. – С. 204–205.
7 Цітоў А. Асноўная сфрагістычная тэрміналогія і спроба перыядызацыі пом-

нікаў беларускай сфрагістыкі // Сфрагістичний щорічник. – Вип. І. – К., 2011. – 
С. 114–115. 



Віталь галуБоВіч · Ініцыялы на шляхецкіх гербавых пячатках... 443

гісторык, Аляксандар Груша, асобна не вылучае нейкія асаблівасці 
ініцыялаў як у палеаграфічнай практыцы, так і пры апісанні пячатак, 
агаворваючы толькі парадак перадачы надпісаў, лігатур і манаграм 8. 
Адсюль узнікае патрэба ў методыцы апісання і расшыфроўкі ўсіх 
скарочаных элементаў пячаткі, у тым ліку ініцыялаў.

З сучасных даследаванняў найбольшую каштоўнасць для нашай 
тэмы мае сінтэза Э. Рымшы, прысвечанай гарадскім пячаткам ВКЛ.  
У гэтай працы літоўскі гісторык звярнуў увагу на розныя аспекты 
афармлення легенд пячатак, у тым ліку на практыку скаротаў, але асоб-
на праблема ініцыялаў ім не вылучалася 9.

Такім чынам, пытанне вывучэння ініцыяльных знакаў на гер-
бавых пячатках застаецца дасюль у гістарыяграфіі нераспрацаванай. 
Вырашаць яе, на наш погляд, трэба з сістэматызацыі ініцыяльных 
знакаў.

Класіфікацыя ініцыялаў. Сістэматызацыя ініцыяльных элементаў 
не складае вялікай праблемы. Найбольш просты спосаб заключаецца 
ў вылучэнні іх паводле моўнай прыкметы. Гербавыя пячаткі выразна 
падзяляюцца па ўжыванні кірыліцы і лацінскага алфавіта. Пячаткі з 
кірылічнымі ініцыяламі маюць сваю спецыфіку ў тым, што могуць 
утрымліваць:

– поўны пералік ініцыялаў, г. зн., імя, імя па бацьку і прозвішча: 
пячатка пінскага лаўніка Багдана Іванавіча Сінецкага 1623 г. – БИС 10;

– толькі імя і прозвішча: пячатка баярына Яна Цюндзелевіча  
1543 г. – ЯТ 11;

– імя і імя па бацьку: пячатка гаспадарскага двараніна Пятра Ці-
мафеевіча Майсеевіча 1543 г. – ПТ 12, пячатка Сцяпана Цімафеевіча 

8 Груша А. Беларуская кірылічная палеаграфія. – Менск, 2006. – С. 45–47; Гру-
ша А. Насколько полным должно быть описание печати при издании актовых ис-
точников эпохи средневековья? // Сфрагістичний щорічник. – Вип. І. – К., 2011. –  
С. 288–292.

9 Rimša E. Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego. – Warszawa, 2007. – 
S. 143–165.

10 Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі: Нарысы сфрагістыкі. – Менск, 
1993. – С. 101.

11 Там само. – С. 61.
12 Там само. – С. 60.
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Лускіны 1559 г. – CТ 13; апошні варыянт літары быў уласцівы для га-
радскіх пячатак ВКЛ у XVI cт. 14; 

– толькі адзін элемент іменавання ў выглядзе ініцыялу ў спалучэнні 
са скарочанай формай іменавання. Прыкладам можа быць пячатка 
Льва Іванавіча Катовіча (сярэдзіна XVI cт.), на якой ініцыялізавана 
толькі прозвішча, а імя пададзена ў кантракцыйнай форме без галос-
най літары – ЛВК 15.

Напэўна, агульнай адметнасцю пячатак з кірылічнымі сімваламі 
будзе з’яўляцца максімальнае выкарыстанне поля пячаткі для фіксацыі 
імя, а падача імя па бацьку і прозвішча выяўляецца як другасная мэта. 
Адсюль параўнальна невялікая колькасць пячатак з ініцыяламі, у адроз-
ненні ад лацінскіх пячатак, дзе, дарэчы, адбітак поўнай версіі імя і про-
звішча ўладальніка пячаткі пазначаецца пераважна ў атоку.

Цікава, што на некаторых пячатках сустракаецца спалучэнне 
кірыліцы і лацініцы: на пячатке гарадзенскага зямяніна Якуба 
Эйсімонтавіча пры перадачы поўнай версіі імя апошняя літара была 
ўзятая з лацінскага алфавіта: ЯКУB 16. Многія ж ініцыялы можна 
прачытаць і па кірылічнай, і па лацінскай традыцыях.

Пячаткі з лацінскімі ініцыяламі маглі змяшчаць адзін кампанент:
– імя, як на пячатцы 1547 г. Януша Гальшанскага – I 17.
Падаўляючая большасць ініцыялаў з’яўляецца двухкампанентнай, 

г. зн., складаецца з імя і прозвішча.
Акрамя класічнай двухлітарнай мадэлі, былі распаўсюджаныя 

розныя варыянты скаротаў, адного ці другога кампанента:
– ініцыял прозвішча і суспенсія (звычайна дзве пачатковыя літары 

імя): пячатка гаспадарскага двараніна Юрыя Тышкевіча 1551 г. – IVT, 
пячатка харужага берасцейскага Васіля Букрабы 1603 г. – VAB 18. Тут 

13 Rimša E. Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego. – S. 1133. 
14 Ibid. – S. 159.
15 Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 74.
16 Шаланда А. Шляхецкая геральдыка Беларусі ў другой палове XVI–XVIII ст. 

Дадатак да дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата гістарычных на-
вук. – Менск, 2000. – С. 3.

17 Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 41.
18 Там само. – С. 41, 96.
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трэба заўважыць, што пераход шляхты ВКЛ у канцы XVI – пачатку 
XVII ст. на польскі імяннік, у пэўнай ступені, спрасціў выкарыстанне 
ініцыялаў;

– ініцыял імя і дыграф, г. зн., спалучэння першых літар прозвіш-
ча альбо імя, як на пячатцы Яна Літавора Храптовіча 1739 г. – ICH, 19 
альбо на пячатцы жонкі ашмянскага пісара Тэадоры Швыкоўскай  
1699 г. – THS 20;

– ініцыял з пазначэннем другога кампанента складанага імя, як на 
пячатцы Казіміра Габрыэля Войны 1692 г. – КGW 21;

– ініцыял з пазначэннем другога кампанента складанага прозвіш-
ча, як на пячатцы берасцейскага ваяводы Марціна Тышкевіча Лагой-
скага – MTL 22.

Распаўсюжданыя і трохкампанентныя структуры, якія, у сваю чар-
гу, могуць утрымліваць:

– ініцыялы імя, прозвішча, а таксама ініцыял імя па бацьку. 
Прыкладам могуць быць пячаткі прадстаўнікоў роду Гарноўскіх (сяр. 
1590-х гадоў): Аляксандра і Васіля Львовічаў, на пячатках якіх сустра-
каем ініцыялы – ALH i WLH 23;

– ініцыялы імя, імя па бацьку і суспенсію прозвішча, як на пячатцы 
Фёдара Багданавіча Юрагі 1571 г. – FBIV 24. 

Звяртае на сябе ўвагу той факт, што прадстаўнікі аднаго роду, 
якія карысталіся адным гербам, суправаджалі яго на пячатцы рознымі 
ініцыяламі: так, на пячатцы Грыгорыя Валовіча ўжытая літара V для 
абазначэння прозвішча, а на пячатцы гарадзенскага падкаморыя Паўла 
Валовіча – W 25. Падобным чынам імя Васіль перадавалася ініцыялам 
V альбо W 26. Пры гэтым прасачыць пэўную логіку ва ўжыванні гэтых 
літар дастаткова складана, што фіксуецца і па легендах гарадскіх 

19 Шаланда А. Шляхецкая геральдыка Беларусі. – С. 37.
20 Там само. – С. 33.
21 Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 83.
22 Там само. – С. 71.
23 Там само. – С. 79.
24 Там само. – С. 89.
25 Там само. – С. 79.
26 Там само. – С. 79.
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пячатак 27. Магчыма, з канца XVI cт. экспансія польскай мовы ў ВКЛ 
прадвызначыла больш паслядоўнае ўжыванне польскай W замест кла-
січнай V пры вырабе пячатак. Дарэчы, літара V на шляхецкіх гербавых 
пячатках паслядоўна замяняла літару U, невядомую ў ВКЛ у XVII cт. 28.

Месца ініцыялаў на гербавых пячатках. Звычайна ініцыялы раз-
мяшчаліся над тарчай, пры гэтым яны маглі аддзяляцца адзін ад ад-
нога кляйнотам. Такі парадак размяшчэння ініцыялаў не заўжды 
вытрымліваўся 29, асабліва, калі была неабходнасць змясціць больш 
звестак пра ўладальніка, таму над тарчай часам з’яўляліся ініцыялы, 
якія пазначалі тытул альбо пасаду. Але такія ўдакладненні не змянялі 
агульнага прынцыпа – спачатку ішло імя і родавае прозвішча, а потым 
астатняе. Аднак жа ініцыялы маглі не толькі скакаць вакол тарчы ў 
полі пячаткі. Часам яны станавіліся галоўнай адментнасцю менаві-
та гербавай выявы. Так, на пячатцы 1676 г. менскага земскага суддзі 
Станіслава Свірскага ініцыялы трапілі ў гербавае поле, атачаючы знак 
«Ліса» зверху трыма літарамі: SSS, а наваградскі зямянін Крыштап 
Сваратоўскі ў 1613 г. меў пячатку, дзе ініцыялы не толькі традыцыйна 
размяшчаліся над тарчай, але яшчэ і на ёй самой унутры падковы, па-
вернутай рагамі ўніз: SШ 30. Судовы ваўкавыскі староста Міхал Да-
нат Масальскі меў у 1750–1752 гг. пячатку з ініцыяламі, размешча- 
нымі на мантыі 31. 

Ініцыялы маглі выконваць у кампазіцыі пячаткі вельмі значную 
ролю, што відавочна, калі звярнуць увагу на іх памеры. Магчыма, мно-
гае залежала ад тэхнікі выканання пячаткі, але тая акалічнасць, што ча-
сам агульна ініцыялы займаюць да 1/3 плошчы адбітка, паказвае, што 
яны фактычна з’яўляюцца не дадатковым, а дамінуючым элементам. 
Такія выпадкі не з’яўляюцца адзінкавымі, але, напэўна, пераважна на-
лежаць да XVI cт.: пячатка Яна Міхайловіча, Паўла Цяцерскага, Андрэя 

27 Rimša E. Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego. – S. 157.
28 Там само. – S. 157.
29 На прыклад на пячатке Станіслава Кішкі 1616 г. ініцыялы SK размешчаныя 

паабапал тарчы (Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 47).
30 Шаланда А. Шляхецкая геральдыка Беларусі. – С. 30, 20.
31 Там само. – С. 39.
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Завішы 32. І калі на гэтай падставе ініцыялы нельга назваць галоўным 
элементам пячаткі, то, па меншай меры, другім па значнасці.

Ініцыял і від пячаткі. З’яўленне ініцыяльных элементаў на 
пячатцы залежала ад яе практычнага прызначэння і значнасці асобы 
ўладальніка. Натуральна, што магнатэрыя, альбо прадстаўнікі сярэдняй 
шляхты, асабліва ў XVII cт. карысталіся вялікімі разгорнутымі пячатка-
мі, дзе ініцыялы проста не адпавядалі мэце паўнавартаснай ілюстрацыі 
сацыяльнага статуса шляхціца.

Так, полацкія юрысты Аляксандр і Міхал Тышкевічы, якія па чар-
зе амаль пяць дзесяцігоддзяў на працягу 1611 г. па 1658 г. ачольвалі по-
лацкі земскі суд 33, карысталіся нават ў бягучым справаводстве поўнымі 
версіямі сваіх гербавых пячатак, дзе не было ініцыяльных знакаў  
(мал. 1–2).

32 Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 72, 80, 84.
33 Радаман А., Галубовіч В., Вілімас Д. Земскія ўраднікі Полацкага ваяводства 

(другая палова XVI – першая палова XVII ст.) // Commentarii polocenses historici. – 
Tom I. – Наваполацк–Менск, 2004. – C. 76.

мал.2: гербавая пячатка полацкага 
земскага падсудка Міхала Тышкевіча

мал.1: гербавая пячатка полацкага 
земскага суддзі Аляксандра Тышкевіча
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Паколькі ніякіх юрыдычных нормаў адносна выбару мовы пя-
чаткі ў ВКЛ не існавала, то і мова ініцыяла залежала ад культурнай 
арыентацыі ўладальніка. Варта адзначыць, што яшчэ напрыканцы XVI 
cт. вельмі ўплывовыя павятовыя ўраднікі ВКЛ карысталіся пячаткамі з 
кірылічнымі ініцыяламі: напрыклад, пінскі земскі суддзя Гурын Фурс 
меў на пячатцы 1588 г. ініцыяльныя сімвалы – ГФ 34. Альбо гродскі сло-
німскі суддзя Фёдар Васілевіч Чачот 1578 г. – ФЧ 35. Аднак падаўляючая 
большасць вядомых пячатак шляхты княства ўжо з другой паловы XVI 
cт. аздаблялася лацінскімі літарамі і словамі. Хіба, старабеларуская мова 
стала выкарыстоўвалася на пячатках толькі прадстаўнікамі сярэдняга 
стану, г. зн., мяшчанамі: пячаткі пінскіх лаўнікаў  36. Хаця і гэта магло 
мець рэгіянальны характар, бо вядомыя пячаткі гарадзенскіх машчанаў 
другой паловы XVI–XVII cт. маюць толькі лацінскія ініцыялы 37.

Ініцыялы пасадаў. Абрэвіяцыі на полі пячаткі выкарыстоўваліся 
не толькі для абазначэння імя і прозвішча, але таксама пасады яе 
ўладальніка. Адметна, што ініцыялы мінімальна выкарыстоўваліся 
для скарачэнняў тытулаў. Практычная значнасць гэтай групы 
ініцыялаў зразумелая: яны мусілі інфармаваць аб сацыяльным ста-
тусе ўладальніка тых, хто быў уключаны ў разуменне семантыкі такіх 
сімвалаў. Размяшчэнне гэтых ініцыяльных знакаў звычайна ішло пасля 
іменавальных ініцыялаў. На некаторых пячатках, Грыгорыя Валовіча, 
наваградскага кашталяна (1571 г.), і Яна Глябовіча, менскага кашта-
ляна (1582 г.), ініцыялы ўрадаў былі змешчаныя над тарчай з правага 
боку кляйнота 38. Аднак звычайнай практыкай было іх размяшчэнне з 
абодвух бакоў тарчы. Барочная мода не ператварала ініцыялы ў кідкі 
мастацкі элемент пячаткі, але яе ўплывы праяўляюцца ў аздобе пя-
чатак XVІIІ cт., пры гэтым, чым больш было пасадаў і тытулаў, тым 
больш цікавую кампазіцыю з ініцыялаў можна было скласці: пячаткі 

34 Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 43.
35 Там само. – С. 82.
36 Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 100–101.
37 Шаланда А. Геральдыка гарадзенскіх мяшчанаў у XVI–XVII ст.: спроба 

класіфікацыі // Гарадзенскі соцыум 2013. Гісторыя і памяць. XV–XX cт. Матэрыялы 
міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Гародня, 2014. – С. 54–63.

38 Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 44, 46.
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трыбунальскіх пісараў Мікалая Рудаміны Дусяцкага 1755 г. і Зянона 
Казіміра Віславуха 1760 г. 39.

Ці з’яўляецца ініцыял асобным геральдычным элементам на полі 
пячаткі? Па-першае, прыведзеныя прыклады сведчаць, што ініцыялы 
маглі быць фактычна цэнтральным элементам пячаткі. Па-другое, не-
абходна асабліва падкрэсліць, што ініцыяльны элемент знайшоў належ-
нае месца ў мастацкай структуры пячаткі, гарманічна спалучаючыся з 
гербавай выявай. Нарэшце, гістарычная значнасць ініцыялаў паля-
гае на тым, што ўласна яны становяцца асновай для ўзнікнення так 
званых манаграмных гербавых пячатак, якія набылі распаўсюджанне 
ў другой палове XVIII cт., але з’явіліся ў ВКЛ ужо ў XVII cт. Яшчэ 
адным сведчаннем важнай функцыі ініцыялаў менавіта ў геральдыцы, 
а не сфрагістыцы можа служыць той факт, што яны выкарыстоўваліся  
ў геральдычных гравюрах старадрукаў. Але гэта ўжо іншы – геральдыч-
ны – напрамак даследаванняў.

39 Шаланда А. Шляхецкая геральдыка Беларусі. – С. 40.



УДК 930.2:929.651 «19»

450

іВан СВарник

(Львів)

Вірменські печатки В дослідженнях  
ярослаВа дашкеВича

Ярослав Дашкевич був одним із небагатьох українських істориків, 
які систематично займалися спеціальними історичними дисциплі-
нами, в тому числі сфрагістикою. Аналіз його життєвого й наукового 
шляху, багатющого наукового доробку 1 попри значну кількість пу-
блікацій про вченого ще довго залишатиметься актуальною пробле-
мою історіографів. Особисто мені пощастило познайомитися з цією 
видатною особистістю 1975 р., коли після виключення з Львівського 
університету й дворічної служби у ВМФ я був змушений шукати нову 
сферу застосування своїх інтелектуальних можливостей. Широке коло 
знайомств мого батька дало мені змогу влаштуватися на «тепленьке» 
місце — формально молодшим науковим співробітником, а фактич-
но архіваріусом в Історичному архіві. Щоправда, відносно теплими 
сховища відділу давніх актів, за товстелезними мурами в цокольному 
поверсі Бернардинського монастиря, ставали десь під кінець червня. 
Зате й узимку температура в них ніколи не була від’ємною. Не над-
то тепло було й у величезній робочій кімнаті відділу: кахлева піч була 
в самому кутку, а тепло від неї підносилося до старезного світильника 
високо під ребристі склепіння. Десь у перші місяці моєї праці в ар-
хіві моя наставниця Корнилівна (Валентина Корнилівна Сіверська) 
послала мене за чимось до Дашкевича. Цей спомин закарбувався 
в моїй пам’яті назавжди. Вчений сидів сам у досить просторому кабі-

1 Див.: Ярослав Дашкевич. Біобібліографічний покажчик / уклад. М. Кривен-
ко. — Львів, 2006.
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неті. За спиною — старовинний різьблений стелаж, прикрашений угорі 
бюстом Міцкевича. На ньому досить багато книг і папок. Натомість 
на письмовому столі науковця лежав один-однісінький аркуш паперу, 
на якому він щось писав авторучкою. Про Ярослава Дашкевича Кор-
нилівна розповіла мені заздалегідь, отож я знав, до кого йду. Науковець 
вирізнявся в архіві своєю зовнішністю — довге посріблене на скронях 
волосся, смаглява шкіра, орлиний профіль, гострий вдумливий погляд, 
гордовита постава. На пальці золотий сиґнет. Одягався дуже просто: 
переважно в джинсовий костюм, светр, на шиї хустина. У рідкісних 
випадках — на велику оказію чи офіційний прийом — вдягав кос-
тюм. З людьми поводився терпляче, уважно вислуховував навіть тих, 
що плели несусвітні речі. Саме ця обережність, тактовність (не кажучи 
про основне в його особистості — гострий аналітичний розум, блиску-
чу ерудицію, енциклопедичні знання) притягувала численних відвід-
увачів, громадських активістів, які шукали його підтримки й поради 
в різних справах, не конче пов’язаних з історією. Ці риси характеру 
Ярослава Дашкевича сприяли й формуванню «школи Дашкевича» чи 
львівської школи української археографії. До неї можна зарахувати як 
співробітників ученого з Львівського відділення Інституту української 
археографії ім. М. Грушевського (А. Гречило, М. Капраль, Ігор та Ірина 
Скочиляси, Я. Федорук, Н. Бортняк, М. Вавричин, О. Голько), так і 
молодих архівістів — Г. Сварник, У. Кришталович, О. Круковського, 
а також музейних і бібліотечних працівників, викладачів, численних 
краєзнавців. Особливо важливим при цьому було зосередження уваги 
дослідників на історичних джерелах, насамперед документах, викорис-
тання різних видів і типів джерел, і не лише писемних. Найвиразнішим 
прикладом універсального джерела вчений уважав печатку.

Вірменська сфрагістика привернула увагу вченого ще на початку 
його наукової кар’єри, коли він працював над монографією про істо-
рію вірменських колоній на українських землях (1961–1962 рр.), що ля-
гла в основу кандидатської дисертації, а 1967 й 1969 рр. опублікував 
добірку вірменських судових документів з Кам’янця-Подільського 2 

2 Дашкевич Я. Армянская колония в Каменце-Подольске в 50–60-х годах ХVІ в. 
(Половецкие акты армянского суда 1559–1567 гг. как исторический и юридический 
источник) // Документы на половецком языке ХVІ в. — М., 1967. — С. 65–96.
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та збірник документів про українсько-вірменські зв’язки 3. До 1968 р. 
він зібрав, скопіював і науково опрацював великий масив різноманіт-
них вірменських печаток, що побутували на теренах України в XVI–
XVIII ст. Тоді Я. Дашкевич збирався опублікувати цей матеріал 4 у Києві 
(на папці І напис «посланий в Інститут археології 5. Х.68»). Очевидно, 
до статті були зауваження, бо наступна папка ІІ має напис «повний». 
Як це не дивно, але в листуванні з найближчим колегою-істориком 
І. Бутичем про це немає згадки, хоча саме 5 жовтня Я. Дашкевич до-
кладно писав товаришеві про свої заняття, наукові плани, про робо-
ту колег 5, які займалися спеціальними історичними дисциплінами. 

3 Украинско-армянские связи в ХVІІ веке: сборник документов. — К., 1969.
4 Дашкевич Я. Армянские печати на Украине (ХVI–XVIII в.) // Меморіальна 

біб ліо тека-архів Ярослава Дашкевича. VI.5. Сфрагістика І. Статті. 79 с., 10 табл.
5 Листування Ярослава Дашкевича та Івана Бутича (1960–1986). — Львів, 

2012. — № 164.

Мал. 1
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Щодо планованого місця видання, то саме в ці роки Інститут архе-
ології АН УРСР видавав російськомовний збірник «Нумизматика и 
сфрагистика» (протягом 1963–1974 рр. вийшло п’ять його випусків). 
Його відповідальним редактором був знаний дослідник монет Бос-
пора й Херсонеса Владилен Анохін, автура представляла всю терито-
рію СРСР, включно з Москвою, Ленінградом, Мінськом, Сумгаїтом. 
Україну непогано репрезентували В. Анохін, М. Котляр, В. Зварич, 
В. Шеломенцев-Терськой та інші автори. Явним недоліком збірника 
було значне переважання суто нумізматичних матеріалів (у 1-му ви-
пуску 13 нумізматичних і лише 1 сфрагістичний матеріал, у 2-му — 
16 нумізматичних і 1 сфрагістична стаття, у 3-му — 11 нумізматичних  
і 2 сфрагістичні публікації). Отож запропоновану Я. Дашкевичем ці-
каву статтю з вірменської сфрагістики було відхилено, вочевидь, не з 
наукових міркувань і не через завеликий обсяг матеріалу 6, а виключ-
но тому, що автор у минулому був політв’язнем сталінських таборів. 
На щастя для науки, Ярослав Романович був людиною вольовою й на-
полегливою. Невдача з опублікуванням розвідки у Києві змусила його 
шукати інші можливості. З огляду на тему матеріалу й уже налагоджені 
наукові зв’язки з Інститутом історії Вірменської АН та Матенадараном 
учений запропонував цей матеріал вірменським колегам, і в значно 
розширеному вигляді (загалом 156 сторінок машинопису) він вийшов 
російською мовою трьома окремими статтями у «Віснику Матенадара-
на» 1974, 1980 і 1986 років 7. При публікації Я. Дашкевич виділив в окре-
мий розділ громадські печатки, в тому числі міські, приватні й духовні 
(останні з огляду на ідеологічні й цензурні міркування делікатно назва-
ли «середньовічними») 8. Усі три публікації супроводжувалися ретельно 

6 Дві статті М. Котляра, присвячені грошовому обігові Червоної Руси й діяль-
ності Львівського монетного двору в ХІV — ХV ст. (Нумизматика и сфрагистика. — 
Вып. ІІ. — К., 1965. — С. 91–112, 113–120) сумарно займають 30 сторінок друку.

7 Ярослав Дашкевич. Біобібліографічний покажчик. — № 267, 361, 413.
8 Дашкевич Я. Армянские общественные печати на Украине (ХVI–XVIII в.). —

32 с.; Дашкевич Я. Армянские частные печати на Украине (ХVI–XVIII в.). — 63 с. 
// Меморіальна бібліотека-архів Ярослава Дашкевича. VI.5. Сфрагістика І. Статті; 
Дашкевич Я. К средневековой сфрагистике армян Украины // Меморіальна бібліо-
тека-архів Ярослава Дашкевича. VI.5. Сфрагістика ІІ. Статті. 61 с.
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дібраним, добре репродукованим і сумлінно дослідженим ілюстратив-
ним матеріалом. Рукописні тексти, машинописи, позитиви й навіть 
негативи ілюстрацій відклалися в архіві історика.

Надзвичайно цікавими для вивчення наукової лабораторії вченого 
є підготовчі матеріали до розділу «Сфрагістика», виділені самим Ярос-
лавом Романовичем в окрему папку 9. Вони містять ґрунтовну історі-
ографію предмета, план дослідження, схему опису окремої печатки, 
численні аналогії. Щодо опису, то його історик здійснював за такою 
деталізованою схемою: 1) дата й місце видачі документа (оригіналу, 
копії, основного тексту); 2) видавець документа (ім’я, прізвище, про-
фесія); 3) рід (зміст) документа; 4) оригінальність документа; 5) печат-
ка: а) щит, б) зображення на щиті, в) декорація щита (шолом, корона, 
нашоломник, намет), г) ініціали, ґ) легенда, д) свідок; 6) матеріал пе-
чатки, колір; 7) форма, розміри в мм; 8) для чого застосована печатка; 
9) наявність другої печатки на документі; 10) сигіляційна формула; 

9 Меморіальна бібліотека-архів Ярослава Дашкевича. VI.5. Сфрагістика ІІІ. 
Матеріали.
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11) підпис на документі, його відно-
шення до печатки; 12) місце зберіган-
ня, стан збереження; 13) дата складання 
опису. У цій же папці зібрані й зобра-
ження (фото, олівцеві прориси, рисун-
ки, зроблені самим дослідником тощо) 
та описи окремих міських, міщанських 
печаток, печаток установ. Ставлення 
вченого до предмета дослідження про-
стежується в описі печатки братства св. 
Григорія, під яким є дрібні написи олів-
цем: «прекрасна печатка», «ювелірний 
шедевр!». Легенди печаток науковець 
розшифровував як сам, так і звертався 
до колег-науковців. Наприклад, при роз-
шифруванні напису вірменської печатки 
м. Станіслава (Станиславова) йому до-
помагав акад. Л. С. Хачікян (Я. Дашке-
вич зазначив це в описі).

Окремі вірменські сфрагістичні комплекси, у зіставленні з україн-
ськими й польськими печатками, відображені в цікавих публікаціях 
про символіку Кам’янця-Подільського 10 — єдиного міста України, 
де одночасно діяли три магістрати, що послуговувалися різними пе-
чатками. Проаналізувавши документацію цього міста, відкладену 
в різних архівах, учений виділив п’ять етапів використання однієї, 
двох і трьох печаток. Вірменська печатка із загальновживаним вірме-
нами України національно-релігійним символом Божого Ягняти 11 
використовувалася поруч із магдебурзькою (польською) печаткою 
зі св. Юрієм та руською, що зображала св. Петра, упродовж трьох 
століть — 1491–1790 рр. Аналізуючи вірменські печатки двох типів, 

10 Дашкевич Я. Кам’янець-Подільський ХVІ — ХVІІІ ст.: місто трьох гербів // 
Міста та містечка в гербах, прапорах і печатках. — Львів, 2003. — С. 75–94.

11 Дашкевич Я. Емблематика та символіка вірменів України ХІV–XVIII ст. // 
Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — Том ССХХХІ. — Львів, 1996. — 
С. 258–277.
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вчений не обмежується лише Кам’янцем, а залучає вірменську сфра-
гістику Криму, вказує на трансформації зображення, аналізує тексти 
легенд. Він зауважує, що печатки за період 1496–1548 рр. не виявлені, 
тому невідомо, якими були їхні зображення й легенди. Після 1790 р. 
вірменська печатка не використовувалася (українська не використову-
валася від 1670 р.). Усі три печатки, об’єднані гербом Поділля, схема-
тично зображені на картуші, який прикрашає гравюру К. Томашевича 
70-х рр. XVII ст. із зображенням захопленого турками Кам’янця, що, 
на думку гравера, мало показати єдність усіх націй міста під польським  
владарюванням.

Ярослав Дашкевич був єдиним істориком, який спробував проана-
лізувати й узагальнити позадокументне використання печаток 12, зна-
чною мірою вірменських, на теренах Галичини у ранньомодерну добу. 
На конкретних архівних прикладах дослідник наводить такі галузі за-
стосування печаток:

— позначення ав-
тентичності й таємності 
листів та інших докумен-
тів (наприклад, опечату-
вання 1742 р. у Львові 
духівниці Криштофа Ав-
густиновича);

— позначення влас-
ності (1632 р. у Львові ку-
пець Сефер опечатав свої 
коштовності, заставлені 
в жида Літмана);

— засвідчення до-
стовірності мір (1733 р. 
у Перемишлі каптуровий 
суд вирішив, що в ра-
туші й у жидівському 

12 Дашкевич Я. Позадокументне застосування печаток і ціх на західноукраїн-
ських землях (ХV–XVІІІ ст.) // Дашкевич Я. Майстерня історика: Джерелознавство 
та спеціальні історичні дисципліни. — Львів, 2011. — С. 373–379.
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кагалі мають зберігатися 
еталони мір — гарнець, 
лікоть, важки та півмі-
рок для продажу зерна, 
засвідчені печаткою під-
воєводи й міською ціхою 
(печаткою міста меншого 
розміру*));

— засвідчення якос-
ті товару (1558 р. у Львові 
слуги вірменина Іваш-
ка Юрковича підробили 
віск, поставивши на ньо-
го фальшиві печатки. Піс-
ля виявлення підробки 
віск спалили, Івашка від-
лучили від церкви й ви-
гнали з вірменської гро-
мади. Від смертної кари 
Івашка врятувало тільки 
заступництво короля Жи-
гимонта ІІ.);

— знак сплати мита 
(1511 р. король заборонив 

холмському старості Вікторинові з Сінна брати з люблінських купців 
мито й один гріш за печатку);

— знак секвестру майна (1518 р. у Перемишлі після смерті право-
славного владики опечатали речі покійного до вибору його наступника 
й вирішення справи спадщини). Учений наводить багато прикладів ви-
користання печаток, ціх і тавра з печатним зображенням у різних міс-
тах Руського й Белзького воєводств, особливо для контролю за мірами 
та якістю товарів.

Мал. 5

* При публікації цього документа в «Aktach grodzkich i ziemskich» А. Прохаска 
неправильно ідентифікував ціху як цехову печатку. Я. Дашкевич слушно вважає її 
міською печаткою. Аналогічні приклади були й у Львові.
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На доповнення спостережень Я. Дашкевича додам, що печатки 
застосовували також як знак непорушності чи недоторканості товару 
або приміщення. У цих випадках печатки використовувалася нарівні  
з пломбами, що мали значно вужче поле використання 13. У Львові 
1554 р. раєцькою печаткою опечатували бочки з непроданим муска-
том і мальвазією, а 1584 р. за наказом архієпископа Я. Д. Суліковського 
опечатали православні церкви після відмови русинів прийняти новий 
календар 14.

Одним із останніх досліджень вченого з вірменської сфрагістики 
була доповідь (на жаль, неопублікована) на ХІ геральдичній конферен-
ції восени 2002 р. «Посольство імператора Фердинанда ІІІ до гетьмана 
Богдана Хмельницького 1657 року: сфрагістичний аспект». Я. Даш-
кевич розповів про посольство Парчевича в Україну, яке мало певні 

13 Див., напр.: Сварник І., Шишак В. Свинцеві печатки кінця ХVI — почат-
ку ХVIII ст. з розкопок у Львові 2003 р. // Археологічні відкриття в Україні 2002–
2003 рр. — К., 2004. — С. 360–361.

14 Зубрицький Д. Хроніка міста Львова. Видання друге, виправлене й доповне-
не. — Львів, 2006. — С. 158, 189.
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труднощі під час подорожі, отож дорогою послові довелося тричі по-
зичати гроші у вірменських купців, а потім — ще раз, у Львові, теж 
у вірмен. Оскільки австрійські дипломати не повернули борг вчасно, 
вірмени зі Львова 1659 р. звернулися у цій справі до імператора Лео-
польда. Два вірменські листи, кожен із яких засвідчували по 3 лакові 
перстеневі печатки, віденські архівісти скопіювали для Ярослава Даш-
кевича. Окремо зробили гіпсові муляжі печаток купців Михайла, Іва-
на й Варфоломія 15. Здійснивши докладний сфрагістичний аналіз цих 
пам’яток ХVІІ ст., вчений дійшов таких висновків: 1) печатки відігра-
вали роль достовірного засвідчення документа фінансового характеру, 
заміняючи підписи; 2) матеріал відтисків — лак, а не сажа — свідчить 

15 Меморіальна бібліотека-архів Ярослава Дашкевича. VІ.5. Сфрагісти-
ка І. Статті. Папка І.

Мал. 7
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про західну, а не східну традицію, поширену у вірменській сфрагістиці 
того часу; 3) аналізовані печатки належали «закордонним», східним, 
а не місцевим купцям, оскільки легенди печаток виконані турецькою, 
вірменською і латинською мовами.

* * *
Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що Ярослав Даш-

кевич з 60-х рр. ХХ ст. й до початку ХХІ ст. самостійно здійснив ви-
явлення, описання й копіювання вірменських громадських, міських, 
церковних і особистих печаток ХІV–XVIII ст. в архівах і бібліотеках 
України, Вірменії, Росії, Польщі та окремих пам’яток в інших країнах. 
Виявлений матеріал він проаналізував і узагальнив у низці публікацій 
у Вірменії (1973–1986) та Україні (2000–2003). Плановане велике до-
слідження, обсягом 79 сторінок машинопису й 10 таблиць ілюстрацій, 
яке спочатку мало вийти в Києві в кінці 60-х рр., так і не було опублі-
коване. Отож згодом науковець подав його, розділивши на три розді-
ли, до друку в вірменському «Віснику Матенадарану», і воно, значно 
розширене за обсягом, вийшло друком протягом 1974–1986 рр. Наявні 
в архіві вченого рукописи, машинописи й коректурні відбитки дають 
змогу відтворити весь процес наукового пошуку, опрацювання й уза-
гальнення вірменських сфрагістичних пам’яток, які органічно влили-
ся в поліетнічну й багаторелігійну сфрагістику наших теренів і стали 
невід’ємною частиною нашої культури. Попри републікацію цього 
корпусу вірменської сфрагістики в збірнику «Вірмени в Україні» 16 є 
сенс видати всі три дослідження, що від початку були задумані вче-
ним як цілість, окремим виданням. Останнє могло б слугувати не лише 
джерелом вивчення вірменської духовної культури, а й методологічним 
взірцем для дослідників української сфрагістики. Позадокументне ви-
користання вірменських печаток засвідчило широку сферу застосуван-
ня печатки в торгівлі, зокрема, для затвердження мір, якості виробів чи 
товарів, опечатування товарів та приміщень, позначення власності, 
при секвестрі майна тощо. Востаннє вчений звернувся до вірменської 
сфрагістики 2002 р., дослідивши печатки вірменських купців, котрі 

16 Дашкевич Я. Вірмени в Україні: дорогами тисячоліть. Збірник наукових 
праць. — Львів, 2012.
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позичали гроші послові германського імператора Парчевичу. Аналіз 
цих печаток дав вченому можливість з’ясувати відмінності печаток за-
хідних і галицьких вірмен і став ще одним підтвердженням тези про ви-
користання печатки також замість підпису на фінансових документах. 
Вірменською сфрагістикою науковець цікавився сорок років і за цей 
час опрацював величезний масив архівних і бібліотечних збірок з ві-
рменськими документами, виявив, описав і опублікував унікальний 
масив приватних, громадських і церковних печаток вірмен України. 
Цей доробок Ярослава Дашкевича важливий як для вірменського, так і 
для українського народу і є вагомим внеском у дослідження історичних 
зв’язків та культури двох братніх християнських народів.
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єВген чернецький

(м. Біла Церква)

пломба ВальціВного млина  
кінця хіх — початку хх ст. як сВідчення  

князіВських амбіцій подгорських

Рід Подгорських відомий на Волині з XVI ст. Дані про витоки цього 
роду ґрунтуються на родинних переказах, а також на конструкції вар-
шавського генеалога Войцеха Вельондка, відомого створенням фан-
тастичних родоводів. Оповідається, що їхнім пращуром був переяслав-
ський князь Враг, син Ольха, онук Всеволода і правнук Мстислава 1. 
Предком волинських Подгорських вважається князь Федір Давидович 
Подгорський, одружений з княжною Курбською. Їхній син — князь 
Григорій Федорович Подгорський — вийшов з Московського цар-
ства до Великого князівства Литовського та отримав у 1563 році 
село Цецинівці Кременецького повіту. Також є свідчення про нього: 
за 1570 рік — згадується як новогородський намісник, за 1580 рік — як 
волинський поборця. У 1583 році він володів частиною сіл, як-от Во-
роновичі, Борки та ін., у тому ж Кременецькому повіті. Від його сина 
Михайла, народженого в шлюбі з Оксинією Толмач-Борковською, ви-
водиться весь рід Подгорських 2.

1 Двох останніх можна ідентифікувати серед Мономаховичів: Всеволод Гавриїл 
(† 1138), син Мстислава Великого, онук Володимира Мономаха, був князем Пере-
яславським у 1132–1133 рр. Його син Мстислав помер 1168 р., і це все, що про ньо-
го відомо (Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. — Біла Церква, 2006. —
С. 457, 460, 464).

2 Rodzina. Herbarz szlachty polskiej / Opr. przez S. hr. Uruskiego przy współudziale 
A. A. Kosińskiego, wykończony i uzupelniony przez A. Włodarskiego. — Tom XIV. — 
Warszawa, 1917. — S. 137–139.
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Князівське походження Подгорських фіксують гербовник Несець-
кого, документи XVI–XVII ст., а також поколінний розпис, виданий 
Тео дором Жихлінським у 1892 році 3. Згодом князівське походження 
Подгорських констатували граф Северин Уруський зі співавторами гер-
бовника «Rodzina» (1917) 4 та Томаш Лінчевський (1995–1996) 5. Юзеф 
Вольф хоча і згадував Подгорських у своїй праці «Kniaziowie litewsko-
ruscy od końca czternastego wieku», проте наголошував, що не зміг зна-
йти у Татищева і в «Нікольському літописі» згадки про них, наведені 
Жихлінським, а також додавав, що відсутність даних про цей рід у ро-
сійських родоводах видається дивним 6. Промовисто оминули Подгор-
ських у своїх дослідженнях князівських родів граф Єжи-Север Дунін-
Борковський (1881 7, 1895 8, 1908 9) та Леонтій Войтович (2006) 10.

У актових книгах Кременецького земського суду зафіксовані свід-
чення про князів Подгорських в останній третині XVI — першій чвер-
ті XVII ст. у зв’язку зі згаданими вище маєтками. Зокрема, йдеться 
про князів Григорія і Михайла, причому перший з них фігурує також 
як князь Подгорський-Вороновецький (напевно, за маєтком Воро-
новичі). У зв’язку з Борками згадується також пан Миколай Под-
горський 11.

3 Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej. — Rocznik XIV. — Poznań, 1892. —
S. 13–21.

4 Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. — S. 139.
5 Lenczewski T. Genealogie rodów utytułowanych w Polsce. — Warszawa, 1995–

1996. — S. 67–78.
6 Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. — Warszawa, 

1895. — S. 368.
7 Dunin Borkowski hr. J. S. Rocznik szlachty polskiej. — Lwów, 1881. — XII+621 s.
8 Dunin Borkowski hr. J. S. Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich. — 

Lwów, 1895. — 767 s.
9 Dunin Borkowski hr. J. S. Almanach błękitny. Genealogia żyjących rodów pols-

kich. — Tom І. — Lwów — Warszawa, 1908. — 578 s.
10 Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. — Біла Церква, 2006. — 784 с.
11 Кременецький земський суд: описи актових книг. — Вип. І: книги № 1–11 

(1568–1598 рр.). — К., 1959. — С. 52, 63, 65, 66, 183; Вип. ІІ: книги № 12–22 (1601–
1614 рр.). — К., 1965. — С. 14, 15, 67, 141, 307; Вип. ІІІ: книги № 23–35 (1616–
1625 рр.). — К., 1965. — С. 27, 160, 223.
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На початку ХІХ століття Подгорські титулувалися князями та на-
магалися довести своє право на цей титул у Київському дворянсько-
му депутатському зібранні та в Герольдії 12. Згодом Т. Жихлінський 
підсумував результати цих зусиль у версії про Костянтина Подгор-
ського з Миколаївки: у 1836 році їм було відмовлено у князівському 
титулі до подачі відповідних документів, проте не позбавлено пра-
ва на зображення князівської корони і намета у гербі та залишено 
цей рід у п’ятій частині родовідної книги, призначеної для титуло- 
ваних родів 13.

Ця версія легко спростовується на підставі наявних даних. Офі-
ційний «Список дворян Киевской губернии» (1906) фіксує рід Подгор-
ських, який був затверджений лише у давньому дворянстві (шоста час-
тина родовідної книги) указом Урядового Сенату по Герольдії від 31 
березня 1836 року за № 3355 14. Щодо герба Подгорських, то в ньому 
не могли бути зображені згадані елементи хоча б тому, що він ніколи 
не був затверджений чи наданий російськими імператорами 15, а відпо-
відно, з погляду тогочасного російського законодавства, сприймався 
як приватний малюнок.

Подгорські користуються видозміненим гербом Брода: на чер-
воному полі — блакитна куля із золотим паском і хрестом зверху, 
а також двома хрестами обабіч кулі знизу 16. Повний варіант цього 
герба — з пурпуровим наметом, підбитим горностаєм, князівською 
короною та девізом — видав граф Юліуш Островський, принагід-
но наголосивши, що ця «московська родина» невідома «російським 

12 Легітимована правобережна шляхта (кінець XVIII — середина ХІХ ст.) / 
Уклад.: С. Лисенко, Є. Чернецький. — Том ІІ: Список легітимованої шляхти Київ-
ської губернії. — Біла Церква, 2006. — С. 156.

13 Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej. — S. 13, 15–16.
14 Список дворян Киевской губернии / Издание Киевского дворянского депу-

татского собрания. — Киев, 1906. — С. 205–206.
15 Лукомский В., Тройницкий С. Перечень родам и лицам, гербы которых утверж-

дены или пожалованы российскими монархами, а также утверждены Правитель-
ствующим Сенатом Временного Правительства России. — СПб., 2004. — С. 191.

16 Rodzina. Herbarz szlachty polskiej… — S. 137.



єВген чернецький · Пломба вальцівного млина кінця XIX — початку XX ст. ... 465

родовідним» 17. У наш час цей герб повторив у своєму гербовнику 
Тадеуш Гайль 18.

Як бачимо, зусилля Подгорських у ХІХ столітті щодо офіцій-
ної фіксації їхнього князівського титулу та пов’язаного з ним гер-
ба закінчилися цілковитою невдачею. Нащадки цього роду напри-
кінці ХІХ ст. намагалися компенсувати це публікаціями, в яких на-
водилася їхня версія походження роду, підкріплена неправдивими 
даними про актуальний статус цього роду та його герб. Прикладом 
слугують згадані відомості Теодора Жихлінського, графа Северина  
Уруського тощо 19.

Слід зазначити, що ці й подібні публікації були адресовані осві-
ченим верствам суспільства — передусім аристократії, земським пред-
ставникам та інтелігенції. Проте Подгорські не обмежилися цими со-
ціальними групами. Свідченням поширення цієї ідеологічної про-
грами Подгорських серед широких верств населення як на тере-
нах Київської губернії, так і, можливо, поза її межами є свинцева 
пломба Горо дище-Пусто-
ва рівського вальцівного 
млина (у Сквирському по-
віті Київської губернії).

Цей млин належав 
спадкоємцям Казими-
ра Подгорського, сина 
Бальтазара, який помер у 
1898 році. Після Казимира 
маєтком і, зокрема, згада-
ним млином володів дво-
юрідний небіж останньо-
го Стефан Подгорський, 
син Михала, одружений 

17 Ostrowski hr. J. Księga herbowa rodów polskich. — Część I. — Zeszyt XII. — 
Warszawa, 1901. — S. 453 (№ 2649); Część IІ. — Warszawa, 1901. — S. 269.

18 Gajl T. Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku. — Gdańsk, 2007. — S. 271.
19 Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej. — S. 13–21; Rodzina. Herbarz szlachty 

polskiej. — S. 137–139.

Мал. 1. Одна з будівель Городище-
Пустоварівського вальцівного млина.

Фото Володимира Павлюченка. 2013 р.
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з Софією із графів Жевуських (пом. у 1974 р.). Наскільки відомо, Сте-
фан (1873–1928) був останнім власником цього маєтку з резиденцією 
у с. Березна 20.

Згідно з даними, виданими 1912 році, вальцівний млин С. М. Под-
горського в Городищі-Пустоварівському працював на двигуні сис-
теми «Моріцъ Гілле» і за добу міг перемолоти 2 000 пудів пшениці 21. 
У 1899 році на ньому працювало 18 чоловіків із місцевих селян 22.

Продукція млина фасувалася, ймовірно, в мішки, які пломбува-
лися свинцевими пломбами діаметром 17 мм і вагою близько 8 гра-
мів. На аверсі стояв номер фасувальника (відомі № 1 та № 3), оточений 
написом по колу: «ГОРОДИЩ.-ПУСТОВ. ВАЛЬЦ. МЕЛЬНИЦА». 

20 Чернецький Є. Історія Білої Церкви: події, постаті, життя. — Біла Церква, 
2012. — С. 295; Lenczewski T. Genealogie rodów utytułowanych w Polsce. — S. 77; Afta-
nazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wyd. drugie przejrzane 
i uzupełnione. — Tom ХІ: Województwo kijowskie oraz uzupełnienia do tomów І–Х. — 
Wrocław — Warszawa — Kraków, 1997. — S. 35.

21 Справочник к карте мельниц, винокуренных, пивоваренных, маслобойных 
и писчебумажных фабрик и заводов губерний Киевской, Волынской, Подольской, 
Черниговской и Полтавской. — Киев, 1912. — С. 12–13.

22 Список населенных мест Киевской губернии / Издание Киевского губерн-
ского статистического комитета. — Киев, 1900. — С. 1355.

Мал. 2–3. Пломба Городище-Пустоварівського вальцівного млина
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На реверсі зображено герб Подгорських — з князівськими наметом  
і короною, а також, напевно, девізом. Над гербом зазначено: «ПОД-
ГОРСКАГО», що закінчує напис, розпочатий на аверсі.

Цей герб ідентичний зображенням у згаданих гербівниках Остров-
ського та Гайля 23, про що свідчить, наприклад, вертикальне штриху-
вання гербового поля, яке позначає його червоний колір.

На жаль, ми не маємо даних про кількість річної продукції 
Городище-Пустоварівського вальцівного млина, проте є відомості 
про його потужність — йшлося про щонайменше 400 000 пудів борош-
на на рік. Враховуючи, що на один мішок припадало 3 пуди, отримуємо 
понад 130 тис. мішків і, відповідно, пломб на рік. Це означає, що за пе-
ріод функціонування Городище-Пустоварівського вальцівного млина 
до місць збуту його продукції могло потрапити понад мільйон пломб 
із зображенням герба, що підтверджував князівське походження роду 
Подгорських.

Ці пломби, напевно, рекламували походження Подгорських на те-
ренах значної частини Київської губернії. Відомі нам три екземпляри 
походять з Білоцерківського (Мала Сквирка) та Сквирського (Буки) 
районів Київської області. Що ж стосується справжнього масштабу 
генеалогічно-геральдичного самоствердження Подгорських, то його 
могли б продемонструвати дані про поширення продукції Городище-
Пустоварівського вальцівного млина, які ще слід розшукати. Поза тим 
необхідно дослідити пломби інших підприємств, що належали Подгор-
ським у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.

23 Ostrowski hr. J. Księga herbowa rodów polskich. — Część I. — Zeszyt XII. — S. 453 
(№ 2649); Część IІ. — S. 269; Gajl T. Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku. —
S. 271.
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скорочення

ГДГАМ — Гарадзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей

МШ — Музей Шереметьєвих

НГАБГ — Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі у Горадні

НГАБМ — Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі у Менску

НГМРБ — Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь

НМІУ — Національний музей історії України

СКОА — Сфрагістична колекція Олександра Алфьорова

ЦДІАК — Центральний державний історичний архів України  
у місті Києві

ЦДІАЛ — Центральний державний історичний архів України  
у місті Львові

APPozn — Archiwum Państwowe w Poznaniu

APW — Archiwum Państwowe we Wrocławiu

APZG — Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

GStAPKB — Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin

MNZP — Muzeum narodowe ziemi Przemyskiej w Przemyślu
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Алфьоров О.
Княжі знаки на печатках Київської Русі
У статті подано інформацію про всі відомі науці печатки із зображен-

ням княжого знаку Рюриковичів доби Київської Русі. До раніше відо-
мих екземплярів печаток із знаками долучено нові, що походять з колек-
ції Олексія Шереметьєва. Аналіз сфрагістичного матеріалу, термінології та 
системи їх вжитку дає можливість по-новому інтерпретувати розвиток зна-
кової системи передгеральдичного періоду. Отримані результати демон-
струють подібність процесів формування ранньої геральдики на західно-
європейських і руських землях Х–ХІІІ ст. У статті подано нові методоло-
гічні рекомендації дослідження знакової системи правлячої династії Русі.

Ключові слова: княжі знаки Рюриковичів, печать, сфрагістика, Київ ська 
Русь, князі, протогеральдика, герб.

Алфёров А.
Княжеские знаки на печатях Киевской Руси
В статье представлена информация обо всех известных науке печатях 

с изображением княжеского знака Рюриковичей времен Киевской Руси. 
К ранее известным экземплярам печатей со знаками добавлены новые, 
которые происходят из коллекции Алексея Шереметьева. Анализ сфра-
гистического материала, терминологии и системы их использования по-
зволяет по-новому интерпретировать знаковые системы предгеральдиче-
ского периода. Полученные результаты демонстрируют схожесть процес-
сов формирования ранней средневековой геральдики на западноевропей-
ских землях и землях Руси Х–ХIII вв. В статье представлены новые мето-
дологические рекомендации исследования знаковой системы правящей 
династии Руси.

Ключевые слова: княжеские знаки Рюриковичей, печать, сфрагистика, 
Киевская Русь, князья, протогеральдика, герб.
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Alf’orov О.
Signs of Princes on the Seals of Kуivan Rus’
This paper presents information on all the known seals showing the Ru-

rikid princely sign from the Kуivan Rus’ period. The earlier known specimens 
featuring the signs are supplied with new pieces from Oleksii Sheremetiev’s col-
lection. The analysis of sigillographic materials, terminologyб and the system 
of their use suggests a new interpretation of the signs from the pre-heraldic pe-
riod. The results obtained show the similarity of the formation of early medi-
aeval heraldry in Western European lands and the land of Rus’ from the tenth 
to the thirteenth century. This paper also presents new methodological recom-
mendations for the exploration of the system of signs and symbols of the ruling  
dynasty of Rus’.

Keywords: signs of the Rurikid princes, seal, sigillography, Kуivan Rus’, princes, 
proto-heraldry, coat of arms.

Бривко М.
Чорнобильська катастрофа у сучасних сфрагістичних пам’ятках гро-

мадських організацій
У статті досліджується використання печаток з чорнобильською те-

матикою. Вказано на різноманітність їхнього змісту, оригінальність іко-
нографії та символічного наповнення. Констатовано проблеми у вивчен-
ні чорнобильських печаток з огляду на їх невпорядкованість та відсутність 
детальних описів.

Ключові слова: Чорнобиль, дзвін, печатка.

Брывко М.
Чернобыльская катастрофа в современных сфрагистических памят-

ках общественных организаций
В статье исследуется использование печатей с чернобыльской тема-

тикой. Отмечено разнообразие их содержания, оригинальность иконогра-
фии и символического наполнения. Констатируются проблемы в изуче-
нии чернобыльских печатей, обусловленные их необработанностью и от-
сутствием детальных описаний.

Ключевые слова: Чернобыль, колокол, печать.
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Bryvko М.
The Chornobyl’ Disaster in Modern Sigillographic Monuments of Public 

Organizations
This paper studies the use of seals with Chornobyl’ subjects, indicating the 

variety of their contents and the originality of their iconography and symbolism. 
There are problems in studying of Chornobyl’ seals, because they are unworked, 
and there detailed descriptions are missing.

Keywords: Chornobyl’, bell, seal.

Голубович В.
Ініціали на шляхетських гербових печатках: рештки печаткових ле-

генд чи нові геральдичні елементи?
Автор дослідження звертає увагу на значення ініціалів на шляхетських 

гербових печатках, які у деяких випадках є центральними елементами пе-
чатки. Історичне значення ініціалів, на думку автора, полягає в тому, що 
вони становлять основу для виникнення так званих монограмних гербо-
вих печаток, які почали поширюватись у другій половині XVIII cт., але 
з’явились у ВКЛ вже у XVII cт.

Ключові слова: ініціали, монограма, печатка.

Голубович В.
Инициалы на шляхетских гербовых печатях: остатки легенд или но-

вые геральдические елементы?
Автор исследования обращает внимание на значение инициалов на 

шляхетских гербовых печатях, которые в некоторых случаях являются цен-
тральными элементами печати. Историческое значение инициалов, по мне-
нию автора, состоит в том, что они составляют основу для возникновения 
так называемых монограмных гербовых печатей, которые стали распростра-
няться во второй половине XVIII в., но появились в ВКЛ уже в XVII в.

Ключевые слова: инициалы, монограмма, печать.

Halubovich V.
Initials on Szlachta Heraldic Seals: Remains of Seal Legends or a New 

Heraldic Element?
The author pays attention to the initials on szlachta (gentry) heraldic seals, 

which in some cases form central elements of the seal. In the author’s point of 
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view, the initials’ historical value is that they formed the background for the shap-
ing of the so-called monogram heraldic seals, which appeared from the second 
half of the eighteenth century, though in the Grand Duchy of Lithuania they 
became known as early as the seventeenth century.

Keywords: initials, monogram, seal.

Глебьонек М.
Невідома печатка князя Андрія Володимировича при документі Брест-

ського миру від 1435 року
Автор статті розглядає документ з печаткою князя Андрія Володими-

ровича, порівнює її з іншими відомими нам печатками князя. Простеже-
но зміни в іконографії печаток князя.

Ключові слова: князь Андрій Володимирович, печатка, герб.

Глебьонек М.
Неизвестная печать князя Андрея Владимировича при документе 

Брестского мира 1435 года
Автор статьи рассматривает документ с печатью князя Андрея Влади-

мировича, сравнивает её с другими известными нам печатями князя. Про-
слеживаются изменения в иконографии печатей князя.

Ключевые слова: князь Андрей Владимирович, печать, герб.

Hlebionek M.
An Unknown Seal of Prince Andrei Vladimirovich at the Document of the 

Piece of Brest in 1435
The author of this paper analyses a document with a seal of Prince Andrei 

Vladimirovich, comparing the latter with other known seals of this Prince. The 
changes in the iconography of the Prince’s seals are traced.

Keywords: Prince Andrei Vladimirovich, seal, coat of arms.

Гречило А.
Уманська міська печатка з першої половини XVII ст.
Статтю присвячено віднайденій на початку 2015 р. печатці міста 

Умань. Печатка функціонувала у першій половині XVII ст., за часів воло-
діння містом Калиновськими, оскільки на ній використано назву «Калин-
грод», яка з другої половини XVII ст. не вживалась. Введення цієї печатки 
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в науковий обіг має велике значення для вивчення міської сфрагістики 
XVII ст.

Ключові слова: печатка, Калингрод, Умань.

Гречило А.
Уманская городская печать первой половины XVII ст.
Статья посвящена найденной в начале 2015 года печати города Умань. 

Печать использовалась в первой половине XVII в., когда городом владе-
ли Калиновские, поскольку на ней использовано название «Калингрод», 
которое со второй половины XVII в. не употреблялось. Введение этой пе-
чати в научный оборот имеет большое значение для изучения городской 
сфрагистики XVII в.

Ключевые слова: печать, Калингрод, Умань.

Hrechylo А.
A Town Seal of Uman’ from the First Half of the Seventeenth Century
This paper deals with a seal of Uman’ town discovered in early 2015. This 

seal was used in the first half of the seventeenth century, when this city was a pos-
session of the Kalynovs’kyis, since it used the placename “Kalynhrod,” which 
did not appear from the second half of the seventeenth century on. The introduc-
tion of this seal into the scholarship is important for the studies in seventeenth-
century urban sigillography.

Кeywords: seal, Kalynhrod, Uman’.

Гриценко І.
Пам’ятки української сфрагістики доби перших визвольних змагань 

з колекції Олександра Депутата
Статтю присвячено унікальним печаткам адміністративних та воєн-

них установ, формувань УНР та Української Держави, які містяться у при-
ватній колекції Олександра Депутата. Деякі печатки публікуються вперше.

Ключові слова: УНР, Українська Держава, повіт, військова округа.

Гриценко И.
Памятники украинской сфрагистики времён Украинской революции 

1917–1921 гг. из коллекции Александра Депутата
Статья посвящена уникальным печатям административных и воен-

ных учреждений, формирований УНР и Украинской Державы, которые 
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находятся в частной коллекции Александра Депутата. Некоторые печати 
публикуются впервые.

Ключевые слова: УНР, Украинская Держава, уезд, военная округа.

Hrytsenko І.
Monuments of Ukrainian Sigillography from the Age of the First Libera-

tion Competitions in Oleksandr Deputat’s Collection
This paper deals with unique seals of administrative and military institu-

tions formed by the Ukrainian People’s Republic and the Ukrainian State, now 
stored in Oleksandr Deputat’s private collection. Several seals are published for 
the first time.

Keywords: Ukrainian People’s Republic, Ukrainian State, district, military region.

Денисова Т.
Сюжетні композиції парафіяльних печаток Перемишльської греко-

католицької єпархії кінця XVIII — ХІХ ст.: призначення, еволюція, особ-
ливості іконографії та мистецького вислову

Сюжети парафіяльних печаток Перемишльської греко-католицької 
єпархії, які здебільшого відтворювали титули храмів, є одними із визна-
чальних елементів матриць. У статті звернуто увагу на багатофігурні сю-
жетні композиції та відмінні підходи у розробці варіантів їх відтворення 
на невеликих площинах печаток.

Ключові слова: парафіяльні печатки, титул церкви, Перемишль, греко-
католицька єпархія.

Денисова Т.
Сюжетные композиции приходских печатей Перемишльской греко-

католической епархии конца XVIII — ХІХ в.: назначение, эволюция, осо-
бенности иконографии и художественного выражения

Сюжеты приходских печатей Перемышльской греко-католической 
епархии, по большей части отображавшие титулы храмов, являются од-
ними из определяющих элементов матриц. В статье обращено внимание 
на многофигурные сюжетные композиции и несхожие подходы в разра-
ботке вариантов их воссоздания на небольших плоскостях печатей.

Ключевые слова: приходские печати, титул церкви, Перемышль, греко-
католическая епархия.
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Denysova T.
Scenes on Parish Seals of the Peremyshl’ Greek Catholic Bishopric from 

the Late Eighteenth to the Nineteenth Century: Their Purpose, Evolution, Fea-
tures of the Iconography and Artistic Expression

On the parish seals of Peremyshl’ (Przemysl) Greek Catholic Bishopric, 
scenes that mostly reproduced the names of churches were among key elements 
of the seal-matrices. This paper pays attention to many-figured compositions and 
different approaches to the variants of their making on small seals.

Keywords: parish seals, names of churches, Peremyshl’, Greek Catholic bi-
shopric.

Жлутка А.
До питання автентичності печатки Міндовга з документа 1255 року
Статтю присвячено документу 1255 року з печаткою, яку пов’язують 

з Міндовгом. Автор за допомогою порівнянь з іншими документами Мін-
довга, а головне — на основі печатки доводить автентичність зазначено-
го документа.

Ключові слова: Міндовг, палеографія, сфрагістика.

Жлутка А.
К вопросу аутентичности печати Миндовга с документа 1255 года
Статья посвящена документу 1255 года с печатью, которую связыва-

ют с Миндовгом. Автор с помощью сравнений с другими документами 
Миндовга, а главное — на основе печати доказывает подлинность данно-
го документа.

Ключевые слова: Миндовг, палеография, сфрагистика.

Zhlutka А.
On the Problem of Authenticity of Mindowe’s Seal from a 1255 Document
This paper discusses a document from 1255 with a seal supposedly related to 

Mindowe. The author proves the authenticity of this document by the compari-
son with other Mindowe’s documents and, most importantly, from the seal itself.

Keywords: Mindowe, palaeography, sigillography.
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Калуський Т.
Хірурги з Глогівського князівства у світлі печаток ранньомодерного 

часу
Автор на прикладі печаток хірургів Глогівського князівства ранньомо-

дерного часу показує, як образ без легенди ідентифікує власника печатки, 
а також розкриває його професійний характер та зв’язок із іншими суміж-
ними групами, приміром фельдшерами, в межах Сілезії та Чехії.

Ключові слова: хірург, печатка, Глогівське князівство.

Калуский Т.
Хирурги из Глоговского княжества в свете печатей раннемодерного 

времени
Автор на примере печатей хирургов Глоговского княжества ранне-

модерного времени показывает, как образ без легенды идентифицирует 
владельца печати, а также раскрывает его профессиональный характер 
и связь с другими смежными группами, например фельдшерами, в преде-
лах Силезии и Чехии.

Ключевые слова: хирург, печать, Глоговское княжество.

Kałuski T.
Surgeons in the Głogów Duchy in the Light of Early Modern Seals
The seals of surgeons in the Głogów Duchy from the Early Modern Period 

give the author the reason to uncover how legendless image identifies the seal’s 
owner, his profession, and relation to other similar groups, such as medical at-
tendants, in the area of Silezia and Czehcia.

Keywords: surgeon, seal, Głogów Duchy.

Мазепа О.
Обговорення актуальних проблем української геральдики в листах 

Миколи Битинського до Романа Климкевича
На основі епістолярної спадщини українських дослідників геральди-

ки М. Битинського та Р. Климкевича автор ілюструє важливі питання, що 
обговорювались вченими у листах і є актуальними до сьогодні. Автор пе-
реконливо доводить важливість епістолярію у вивченні проблем україн-
ської геральдики.

Ключові слова: епістолярна спадщина, геральдика, герб.
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Мазепа О.
Обсуждение актуальных проблем украинской геральдики в письмах 

Николая Бытинского к Роману Климкевичу
На основании эпистолярного наследия украинских исследователей 

геральдики Н. Бытинского и Р. Климкевича автор иллюстрирует важные 
вопросы, которые обсуждали учёные в письмах и которые актуальны и се-
годня. Автор убедительно доказывает значение эпистолярия в изучении 
проблем украинской геральдики.

Ключевые слова: эпистолярное наследие, геральдика, герб.

Mazepa О.
The Discussion of Topical Problems of Ukrainian Heraldry in Mykola 

Bytyns’kyi’s Correspondence to Roman Klymkevych
The epistolographic heritage of Ukrainian heraldry researchers M. Bytyns’kyi 

and R. Klymkevych allows the author to demonstrate important problems, dis-
cussed by the scholars in their letters, but still topical in our days. The author 
convincingly proves the importance of epistolography for the study of the prob-
lems of Ukrainian heraldry.

Keywords: epistolographic heritage, heraldry, coat of arms.

Однороженко О.
Зображення щитів на руських печатках ХІ–ХІІІ ст.
Для вивчення витоків геральдичної традиції важливе значення мають 

передгеральдичні зображення на щитах ХІ–ХІІ ст., що в подальшому част-
ково трансформувалися в геральдичні сюжети ХІІІ–XIV ст. На підставі ви-
вчення зображень щитів на руських печатках цього періоду зроблено висно-
вок щодо іконографічних особливостей розміщених у них сюжетів. Окре-
мо простежуються особливості зображень на щитах розетки, що була голо-
вним династичним знаком Русі у цей період.

Ключові слова: геральдика, щит, знак, іконографія, сфрагістика.

Однороженко О.
Изображения щитов на руських печатях ХІ–ХІІІ вв.
Для изучения истоков геральдической традиции важное значение 

имеют предгеральдические изображения на щитах XI–XII вв., которые 
в дальнейшем частично трансформировались в геральдические сюжеты 
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ХIII–XIV вв. На основании изучения изображений щитов на руських пе-
чатях этого периода делается вывод об иконографических особенностях 
размещённых в них сюжетов. Отдельно прослеживаются особенности 
изображений на щитах розетки, которая была главным династическим 
знаком Руси в этот период.

Ключевые слова: геральдика, щит, знак, иконография, сфрагистика.

Odnorozhenko О.
Images of Shields on Rus’ Seals from the Eleventh to Thirteenth Centuries
Pre-heraldic images of shields on the eleventh and twelfth century seals, 

which later partially reshaped into thirteenth and fourteenth century heraldic 
scenes, are important for the research on the sources of heraldic tradition. The 
research of images of shields on the seals of Rus’ from that period suggests some 
conclusion concerning iconographic features of the scenes shown on them. Par-
ticular study addresses the rosette shown on shields as the main dynastic emblem 
of Rus’ in the period in question.

Keywords: heraldry, shield, sign, iconography, sigillography.

Перкун В.
Про що нам говорить образ на печатці?
Стаття розглядає значення образу на печатці та його еволюцію про-

тягом усього часу використання печаток. Зроблені автором висновки вка-
зують на важливе, часто ключове, значення образу у вивченні сфрагістич-
ного матеріалу.

Ключові слова: образ, іконографія, історична антропологія.

Перкун В.
О чём нам говорит образ на печати?
Статья рассматривает значение образа на печати и его эволюцию 

на протяжении всего времени использования печатей. Сделанные авто-
ром выводы указывают на важное, часто ключевое, значение образа в из-
учении сфрагистического материала.

Ключевые слова: образ, иконография, историческая антропология.
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Perkun V.
What Does the Image on Seal Tell Us?
This paper analyses the value of the image on seal and its evolution through-

out the entire period when seals were used. The author’s conclusions underline 
the image’s important, and often key, role for the studies of sigillographic ma-
terials.

Keywords: image, iconography, historical anthropology.

Пєх З.
Печатка як іконографічне джерело: з досліджень з історичної іконо-

графії
Автор показує широкий інформаційний потенціал сфрагістичних зо-

бражень, зазначає важливість залучення широкого кола іконографічно-
го матеріалу для вивчення образу на печатці, акцентує увагу на методах 
історії мистецтва, культурної антропології задля глибшого розуміння та 
осмислення візуальної частини печаток.

Ключові слова: печатка, іконографія, культурна антропологія, образ.

Пех З.
Печать как иконографический источник: из исследований по истори-

ческой иконографии
Автор показывает широкий информационный потенциал сфраги-

стических изображений, отмечает важность привлечения широкого кру-
га иконографического материала для изучения образа на печати, акценти-
рует внимание на методах истории искусства, культурной антропологии 
для более глубокого понимания и осмысления визуальной части печатей.

Ключевые слова: печать, иконография, культурная антропология, образ.

Piech Z.
Seal as an Iconographic Source: From the Studies in Historical Icono-

graphy
The author shows wide informative potential of sigillographic images, un-

derlines the importance of wide circle of iconographic materials for the research 
on an image of a seal, and accentuates the value of art history and cultural anthro-
pology methods for deeper understanding and reflection of visual part of seals.

Keywords: seal, iconography, cultural anthropology, image.
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Сварник І.
Вірменські печатки в дослідженнях Ярослава Дашкевича
Статтю присвячено аналізу наукового внеску українського історика 

Я. Дашкевича у дослідження вірменської сфрагістики. У роботі викорис-
тано наявні в архіві вченого рукописи, машинописи й коректурні відбит-
ки, які дають змогу відтворити весь процес наукового пошуку, опрацюван-
ня й узагальнення вивчення вірменських сфрагістичних пам’яток.

Ключові слова: вірменська сфрагістика, Я. Дашкевич, печатка.

Сварник И.
Армянские печати в исследованиях Ярослава Дашкевича
Статья посвящена научному вкладу украинского историка Я. Даш-

кевича в исследование армянской сфрагистики. В работе использованы 
находящиеся в архиве ученого рукописи, машинописи, корректурные от-
печатки, которые позволяют воспроизвести весь процесс научного поиска, 
обработки и обобщения изучения армянских сфрагистических памятников.

Ключевые слова: армянская сфрагистика, Я. Дашкевич, печать.

Svarnyk I.
Armenian Seals in Iaroslav Dashkevych’s Studies
The paper discusses Ukrainian historian Iaroslav Dashkevych’s contribu-

tion to the studies in Armenian sigillography. The work addresses manuscripts, 
typescripts, and proof-sheets in the scholar’s archive, allowing to reconstruct the 
process of his academic search, processing and summarizing in his researches of 
Armenian sigillographic monuments.

Keywords: Armenian sigillography, Iaroslav Dashkevych, seal.

Скочиляс І.
Сюжетні зображення деканатських печаток Перемишльської греко-

католицької єпархії кінця ХVIII — початку ХХ ст.: еволюція, типологія та 
основні тенденції

На сфрагістичному матеріалі ХVIII — початку ХХ ст. автором про-
аналізовано еволюцію сюжетних зображень на печатках деканатів Пере-
мишльської греко-католицької єпархії, які містяться в архівних та музей-
них зібраннях Львова, Перемишля та Києва.

Ключові слова: деканат, єпархія, матриця, штемпель.
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Скочиляс И.
Сюжетные изображения деканатских печатей Перемышльской греко-

католической епархии конца ХVIII — начала ХХ вв.: эволюция, типоло-
гия, основные тенденции

На сфрагистическом материале ХVIII — начала ХХ вв. автором про-
анализирована эволюция сюжетных изображений на печатях деканатов 
Перемышльской греко-католической епархии, находящихся в архивных 
и музейных собраниях Львова, Перемышля и Киева.

Ключевые слова: деканат, епархия, матрица, штемпель.

Skochylias І.
Scenes on Deanery Seals of the Peremyshl’ Greek Catholic Bishopric from 

the Late Eighteenth to the Early Twentieth Century: Their Evolution, Typology, 
and Main Trends

Sigillographic materials from the eighteenth to early twentieth centuries al-
lows the author to analyse the evolution of scenes shown on seals of deaneries in 
the Peremyshl’ Greek Catholic Bishopric, which are now in archival and mu-
seum collections of Lviv, Peremyshl’ (Przemysl), and Kуiv.

Keywords: deanery, bishopric, seal-matrix, punch.

Тірон Т.-Р.
Нові гіпотези про походження герба Молдавії у світлі інформації, яку 

надає печатка від 1701 року п’яти привілейованих міст Марамороської 
столиці

У статті розглядаються спірні питання, пов’язані з проблемою по-
ходження державного герба Молдавського господарства, у зв’язку з ві-
домостями, які надають герби з печатки Марамороських міст від  
1701 року.

Ключові слова: державний герб, Молдавія, Марамороські міста, пе чатка.

Тирон Т.-Р.
Новые гипотезы о происхождении герба Молдавии в свете информа-

ции, предоставляемой печатью от 1701 года пяти привилегированных го-
родов комитата Марамуреш

В статье рассматриваются спорные вопросы, связанные с пробле-
мой происхождения государственного герба Молдавского господарства, 
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в связи со сведениями, предоставляемыми гербами с печати Марамуреш-
ских городов 1701 года.

Ключевые слова: государственный герб, Молдавия, Марамурешские го-
рода, печать.

Tiron T.-R.
New Hypotheses on the Origin of the Coat of Arms of Moldavia in the 

Light of 1701 Seal of Five Privileged Towns in the Comitatul Maramureş
This paper addresses disputable aspects related to the origin of the state 

emblem of Moldavia in relation to the account of coats of arms on 1701 seal of 
Maramureş towns.

Кeywords: state emblem, Moldavia, Maramureş towns, seal.

Чернецький Є.
Пломба вальцівного млина кінця XIX — початку ХХ ст. як свідчення 

князівських амбіцій Подгорських
Статтю присвячено геральдично-генеалогічній програмі Подгор-

ських, націленій на поширення в суспільстві образу цього роду як княжо-
го. Одним з інструментів цієї програми стала описана в статті пломба зла-
му XIX–XX ст. Розглянуто версії Подгорських про їх походження і родо-
вий герб, а також історіографічні оцінки цього питання.

Ключові слова: герб, Київська губернія, князі, млин, пломба, Подгорські.

Чернецький Е.
Пломба вальцованной мельницы конца XIX — начала ХХ в. как сви-

детельство княжеских амбиций Подгорских
Статья посвящена геральдическо-генеалогической программе Под-

горских, нацеленной на распространение в обществе образа этого рода 
как княжеского. Одним из инструментов этой программы стала описан-
ная в статье пломба рубежа XIX–XX вв. Рассмотрены версии Подгорских 
об их происхождении и родовом гербе, а также историографические оцен-
ки данного вопроса.

Ключевые слова: герб, Киевская губерния, князья, мельница, пломба, Под-
горские.
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Chernets’kyi Ie.
A Seal of a Rolling Mill from the Late Nineteenth and Early Twentieth 

Centuries as an Evidence of the Podhors’kyis’ Ducal Ambition
This paper deals with the Podhors’kyis’ heraldic and genealogical program 

aimed at the distribution of their family emblem as the ducal coat of arms in the 
society. Among their tools was the seal from ca. 1900 described in the paper. The 
Podhors’kyis’ versions of their origin and family emblem and historiographic 
considerations on the subjects are analysed.

Keywords: coat of arms, governorate of Kуiv, dukes, mill, seal, the Podhors’kyis.

Чхаїдзе В.
Феофано Музалон: нові знахідки — старі відкриття
Автор аналізує усі відомі та введенні у науковий обіг молівдову-

ли Феофано Музалон, особливо звертаючи увагу на третій молівдовул з 
колекції Музею Шереметьєвих. Доходить висновку про остаточну іден-
тифікацію фігур, зображених на молівдовулах, а саме Богородиці та  
св. Миколая.

Ключові слова: молівдовул, архонт, Феофано Музалон, візантійська 
сфрагістика.

Чхаидзе В.
Феофано Музалон: новые находки — старые открытия
Автор анализирует все известные и введённые в научный оборот 

моливдовулы Феофано Музалон, особенно обращая внимание на тре-
тий моливдовул из коллекции Музея Шереметьевых. Приходит к выво-
ду об окончательной идентификации фигур, изображённых на моливдо-
вулах, а именно Богородицы и св. Николая.

Ключевые слова: моливдовул, архонт, Феофано Музалон, византийская 
сфрагистика.

Chkhaidze V.
Theophano Mouzalon: New Finds — Old Discoveries
The author analyses all known and already introduced into scholarship seals 

of Theophano Mouzalon, with particular stress on the third molybdoboullon 
from the collection of the Sheremetievs’ Museum. His conclusion concerns the 
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final identification of the figures portrayed on the seals, namely the Mother of 
God and St. Nicholas.

Keywords: molybdoboullon, archon, Theophano Mouzalon, Byzantine sigil-
lography.

Шаланда А.
Геральдика князів Друцьких у XV–XVIII cт.: від геральдичних знаків 

до герба «Друцьк»
У статті досліджується геральдика князів Друцьких шляхом висвіт-

лення генези їхнього родового герба, який отримав назву «Друцьк». Ви-
вчаються його відмінні форми, аналізуються пов’язанні з ним легенди, які 
знайшли своє відображення в історичній та геральдичній літературі ВКЛ 
та Речі Посполитої.

Ключові слова: Друцьк, геральдика, герб, князь.

Шаланда А.
Геральдика князей Друцких в XV–XVIII вв.: от геральдических зна-

ков до герба «Друцк»
В статье исследуется геральдика князей Друцких путём освещения ге-

незиса их родового герба, который получил название «Друцк». Изучаются 
его различные формы, анализируются связанные с ним легенды, нашед-
шие своё отражение в исторической и геральдической литературе ВКЛ 
и Речи Посполитой.

Ключевые слова: Друцк, геральдика, герб, князь.

Shalanda А.
The Heraldry of the Duke of Druck from the Fifteenth to Eighteenth Cen-

turies: From Heraldic Symbols to the Druck Coat of Arms
This paper investigates the heraldry of the Dukes of Druck in the light of 

the genesis of their family coat of arms which was titled “Druck.” Its various 
forms are studied and related legends are analysed, particularly those reflected 
in historical and heraldic scholarship of the Grand Duchy of Lithuania and the 
Rzeczpospolita.

Keywords: Druck, heraldry, coat of arms, duke.
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Шкляр Т.
Печатки Білоруської Народної Республіки у сфрагістичному зібранні 

Національного історичного музею Республіки Білорусь
Статтю присвячено маловідомій сфрагістиці Білоруської Народної 

Республіки на основі колекції Національного історичного музею Респу-
бліки Білорусь. Деякі матриці представлені вперше.

Ключові слова: Білоруська Народна Республіка, Погоня, Віленський му-
зей ім. І. Луцкевича.

Шкляр Т.
Печати Белорусской Народной Республики в сфрагистическом собра-

нии Национального исторического музея Республики Беларусь
Статья посвящена малоизвестной сфрагистике Белорусской Народ-

ной Республики на основе коллекции Национального исторического му-
зея Республики Беларусь. Некоторые матрицы представлены впервые.

Ключевые слова: Белорусская Народная Республика, Погоня, Вильнюс-
ский музей им. И. Луцкевича.

Shkliar Т.
Seals of the Belorussian People’s Republic in the Sigillographic Collection 

of the National Historical Museum of the Republic of Belarus
This paper discusses poorly known seals of the Belorussian People’s Repub-

lic against the background of the collection of the National Historical Museum 
of the Republic of Belarus. Some of the materials are published for the first time.

Keywords: Belorussian People’s Republic, Pogoń, Ivan Lutskevich Museum in 
Vilnius.
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