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Вступне слово

Шостий випуск Сфрагістичного щорічника присвячений проблема
тиці Написів на печатках. Він є результатом однойменної сфрагістичної 
конференції, яка відбулася у Києві 27—29 листопада 2015 р., зорганізованої 
Музеєм Шеремєтьєвих, Інститутом історії України НАНУ та Інститутом 
української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ.

Пропонуючи дану тему для наукового обговорення організатори кон
ференції хотіли розпочати предметну розмову щодо інскрипцій на сфрагі- 
сах як важливій складовій печаток. Яка їхня інформаційна роль, які функ
ції вони виконують, що нового сфрагістичні написи можуть принести у 
вимірі як печаткознавства, так і суміжних допоміжних історичних дисци
плін, рівно ж і на відтинку лінгвістики. Чи такі написи можуть бути дже
релом для вивчення теології, культурної, релігійної, історичної антропо
логії, ідеології влади, політичної історії, маркування конфесійних, циві- 
лізаційних та культурних фронтирів тощо.

До збірника ввійшли 22-і статті дослідників із трьох держав: Украї
ни, Польщі, Білорусі. Історики здійснили спробу подивитись на інфор
маційний потенціал легенд печаток у хронологічно-проблемному діапазо
ні від цивілізації Давнього Єгипту до XX ст. Представлені матеріали мож
на поділити на кілька груп: печатки Давнього Єгипту; написи на печатках 
аристократії (князів, монархів), шляхти, духівництва; написи на сфрагісах 
міст, організацій; огляд інформаційного потенціалу сфрагістичних легенд.

Так, Віталій Гавриленко розглянув печатки Давнього Єгипту, показу
ючи капітальну джерельну вартість написів та зображень на них. Фактич
но усі сфери суспільного життя, як показує автор, знайшли відображення 
на сфрагістичних пам’ятках.

Дві розвідки висвітлюють середньовічну сфрагістику Східної Європи. 
Юрій Самойленко розповідає про архів візантійських молівдовулів, який 
походить із Криму, а нині знаходиться у Музеї Шеремєтьєвих. А Євген Чер
нецький описує вісім пломб XI—XII ст., знайдених на Київщині у 2013 р.
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Наступні два матеріали присвячені сфрагістиці Центральної Європи. 
Проф. Пєх детально оглянув написи на печатках Пястів. Історик їх ви
вчив як джерело до з ’ясування політичних та територіальних аспірацій 
князів. Легенди на печатках аристократії та шляхти знайшлися у фокусі 
уваги Марціна Глєбьонка. Автор показав ті сфрагістичні написи, які є на 
загал не тільки мало знані, але й не зауважувані навіть дослідниками пе
чаток. Йдеться про написи належності печаток на воскових мисочках ви- 
слих сіґілюмів, прикріплених до угоди про створення Пруського Союзу 
1440 р. Дослідник показує розбіжності, які є у легендах печаток та напи
сах на воскових мисочках печаток. Автор наголошує на важливості таких 
«написів на печатках» для ідентифікації власника та відчитання знищених 
або погано збережених сфрагістичних інскрипцій.

Написів на печатках ранньомодерної шляхти Великого князівства Ли
товського стосуються дві статті білоруських істориків. Віталь Галубовіч зу
пинився на питанні впровадження на печатках білоруської шляхти другої 
половини XVI ст. латинських ініціалів. Аляксєй Шаланда дослідив моно
грами на печатках шляхти XVII-XIX ст. Автор вважає, що такий тип сфра- 
гісів слід віднести до групи літерних печаток.

Написи на руських (українських) гербових печатках XIV—XVI ст. 
(князівських, шляхетських, земянських, міських, цехових, вищого духів
ництва) склали предмет детального вивчення у статті Олега Однороженка.

Віталій Перкун здійснив спробу оглянути напис на печатці у вимірі 
зрозуміння коду письма як форми комунікації та на окремих прикладах 
показав джерельний потенціал сфрагістичних інскрипцій.

Конфесійній сфрагістиці присвячено чотири статті. Томаш Калуські 
аналізує легенди на печатках абатів ордену цистеріан у Нижній Сілезії в се
редньовіччі. Показує як інскрипції їхніх печаток трансформувались із ано
німних на персональні. Сфрагістичним написам на парафіяльних печатках 
присвячено дві статті. Ґжеґож Трафальський розглядаючи легенди парафі
яльних римо-католицьких печаток приходить до цікавих висновків щодо 
причин домінації напису на конфесійній печатці у XIX ст. Автор вважає, що 
причинами превалювання написів у цей час були: альфабетизація суспіль
ства; потреба безпомилкової ідентифікації із конкретною парафією та ви
найдення сажі й тушу як матеріалів для від тиску, що змушувало спрощувати 
сфрагістичну нарраціїо. Тетяна Денисова здійснила аналіз написів матриць 
греко-католицьких парафіяльних церков Перемишльської єпархії XIX ст.
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Ірина Скочиляс провела скрупульозний огляд змін, яких зазнавала 
легенда печаток греко-католицьких деканатів та деканів цієї ж єпархії про
тягом XIX—XX ст.

Зріз інскрипцій на печатках пластових організацій як джерела до іс
торії самого Пласту показав Андрій Сова.

Андрій Клос на прикладі печатки Польського Комітету Національно
го Визволення 1944 р. означив сфрагістичну складову у контексті визна
чення (не)легітимності прийняття рішень від імені держави.

Сфрагістичні легенди печаток м. Ніжина XVII—XVIII ст. подає Ігор 
Ситий. Дослідник вважає, що печатка міста відображає культурну, соці
альну та політичну складову українського суспільства того часу. Андрій 
Гречило повертається до проблеми поширення нині у Польщі міфу про 
«девіз герба Львова». Автор опирається у своїх аргументах на інскрипції 
печаток львівських економічних урядників XVII—XVIII ст.

Кілька статей даного тому знаходяться в дещо іншому проблемно
му полі. Вони присвячені нобілітаційним привілеям, виводам шляхетства 
та родоводам, що зумовило комплексне використання авторами цих ста
тей сфрагістичних, геральдичних та генеалогічних сюжетів. Олександр 
Алфьоров здійснив спробу детального відтворення генеалогії слобідсько- 
українського роду Кондратьєвих, з залученням печаток і гербів представни
ків цього клану. А Тарас Вихованець подав генеалогічно-геральдичний етюд 
про Валеріана-Антонія Стройновського, Ярослав Лисейко — про нобіліта- 
ційний привілей одного з козацьких послів на сейм Речі Посполитої 1659 р. 
Олег Однороженко представив геральдично-сфрагістичне дослідження гер
бових та нобілітаційних привілеїв козацької старшини XVI—XVII ст.

Завершує збірник огляд публікації А. Сови про печатки січового руху 
в Галичині авторства Я. Тимчака.

Статті у збірнику, зрозуміло, є лише пропозицією щодо вивчення 
сфрагістичних інскрипцій. Значна частина питань, винесених на обгово
рення під час конференції, не порушена авторами, або ж тільки засигналі- 
зована. Тому хочеться вірити, що в українській історіографії дана скром
на спроба звернути увагу на таке джерело як печаткові написи знайде своє 
продовження у подальших наукових студіях.

О л е к с ій  Ш е р е м е т ь є в
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Т еоретичні аспекти написів на печатках

УДК 930.2:929.651
В іт а л ій  Га в р и л е н к о  

(Львів)

П ечатки-циліндри Стародавнього Є гипту

(матеріали до підручника)

Печатки у формі циліндрів вперше з’явилися у двох найстаріших 
центрах людської цивілізації -  Месопотамії та Стародавньому Єгипті.

Своєрідність практики застосування печаток у долині річки Нілу 
полягала в тому, що, розпочавшись з циліндрів, вона переважно зосе
редилась на використанні персневих печаток у вигляді скарабеїв. У цій 
публікації зосеред жуємо увагу на циліндричних печатках, які побутува
ли понад 1500 років (Раннє, Давнє і Середнє царства -  за списком ди
настій давньоєгипетського жреця Манефона).

Перші циліндри походять з ранньодинастичного періоду історії 
Єгипту (близько 3000 року до н. е.). Вони коротші за месопотамські 
циліндри, ширші за діаметром, з вузькими наскрізними отворами для 
шнурів1 (рис. 1).

У єгипетській ієрогліфічній системі письма поняття «печатка» по
давалося знаком, який нагадує циліндричну печатку зі шнуром, про
пущеним через її поздовжній отвір, у вигляді довгої петлі (щось на зра
зок фіксатора парасолі на зап’ястку руки). З протилежного боку шну
рок утримувався вузликом, і відповідний виступ наявний у згадано
му ієрогліфі. Це яскраво ілюструють печатки з ім’ям царя II династії

1 Лихачев Н.П. Древнейшая сфрагистика: Из лекций по дипломатике, читанных 
в императорском Археологическом институте за 1904-1905 уч. год /  Зав. изданием 
слушатель митр. И. Белавенец. -  Санкт-Петербург, 1906. -  С. 10; Гавриленко В. Ци
ліндричні печатки стародавньої Месопотамії та їх глиняні відбитки / /  Сфрагістич- 
ний щорічник. -  Вип. IV. -  Київ, 2013. -  С. 8.
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Рис. 1. Найдавніші єгипетські циліндри.
Африканське ебенове дерево. Абідос, І  династія

Перібсена, де знак печатки повторюється кілька разів (рис. 2). З пли
ном часу накреслення ієрогліфа «печатка» змінюється: петелька шну
ра зменшується, округлюється, прямокутник поділяється двома попе
речними лініями, зображення подається і вертикально, і горизонталь
но. Але при всіх модифікаціях ієрогліф передає обрис циліндра. Ідео
грама (графічний знак) печатки фонетично відтворюється трьома при
голосними звуками «htm» (г-т-м). У давньоєгипетському письмі для за
гальних понять голосні не вживалися, отже, слово «htm» (печатка) ви
мовлялося як «гетем».

Первісний тип циліндрів панував до початку III династії царів 
(близько 2649 р. до н.е.)2, коли з ’являються дещо довші печатні вали
ки з широкою порож-ниною всередині. Обидва типи співіснують до V 
династії (2465-2323 рр. до н. е.), причому перший тип притаманний 
циліндрам приватних осіб, другий -  царським печаткам. У часи VI ди
настії (2323—2150 рр. н. е.) циліндричні печатки досягають апогею сво
го розвитку і поступово гублять поліфункціональність, звужується сфе
ра їх побутування3.

2 Хронологія Давнього Єгипту не уніфікована, тут і далі датування на основі су
часних оксфордських видань.

3 Флиттнер Н.Д. Египетские цилиндры собрания В.С. Голенищева / /  Извес
тия Российской Академии истории материальной культуры. -  Москва -  Ленинград, 
1924. -  С. 246, 255.
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Рисунок 2. Прорис відбитка циліндра з ієрогліфом «печатка».
Некрополь Абідоса, I I  династія

Після падіння Давнього царства і досить тривалого періоду розпа
ду спостерігається певне відродження традиції циліндричної печатки 
(Середнє царство, XI—XIII династії, 2040-1640 рр. до н. е.). Робляться 
спроби удосконалення техніки нанесення відтисків на глиняні поверх
ні. Валики печаток доповнюються простим пристроєм у виді металічної 
скоби (дужки), пропущеної через поздовжній отвір циліндра (рис. 3).

Рисунок 3. Циліндрична печатка царя XI династії Ментухотепа II  з руків’ям.
Лувр, Франція

Однак звичай циліндричних печаток згодом згасає, вони втрачають 
суспільну та правову вагу і переважно використовуються як сакральні 
амулети, престижно-статусні предмети, коштовні прикраси. У зобра
женнях переважають декоративно-орнаментальні мотиви.

Серед сфрагістичних пам’яток виділяється невелика група цилін
дричних печаток із клинописними написами. Єгиптологи відносять їх
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до кочових гіксосів, вихідців із Передньої Азії, які у XVII ст. до н. е. за
хопили Єгипет і заснували тут окрему XV династію.

За XVIII династії (1550-1307 рр. до н. е.) циліндри поступаються 
місцем високохудожнім персням -  гемам, зокрема їхнім єгипетським 
різновидам —скарабеям (рис. 4). Єгипетські скарабеї (священні жуки) 
із заглибленими зображеннями (т. зв. інталії) вставлялись у золоті чи 
срібні каблучки або в оправи з поворотним пристроєм.

Рисунок 4. Скарабей, стеатит. Нове царство.
Відділ мистецтва Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, Україна

Згодом скарабеї трансформуються у штемпелі з ручками. Вони ві
домі з часу Нового і Пізнього царств (XVI—IV ст. до н. е.). Характер
ною щодо цього є невелика бронзова матриця квадратної форми, з ку
тів якої виходять ковані прутики, що збираються у верхній частині в 
ажурну пірамідку. Пам’ятка належала посадовцю господарства храму 
Амона Фіванського4.

Циліндри і штемпелі (матриці) мають, як  правило, врізані (загли
блені) зображення і написи. їхні відтиски випуклі — чітко виділяють
ся на опечатуваній поверхні, звичайно, за умови бездоганного вико
нання й уникнення подальших механічних пошкоджень. Трапляють
ся циліндри з опуклою різьбою, що виступає над поверхнею. Вони за
стосовувалися для опечатування папірусів. На окремих сфрагістичних 
знахідках цього типу помітні залишки фарби, переважно чорного ко
льору. Техніка виготовлення цих пам’яток досить трудомістка, адже

4 Флиттнер Н. Печать «Дома Амона» / /  Сборник Египтологического кружка 
при Ленинградском государственном университете. -  Вып. 3. -  Ленинград, 1929. -  
С. 25-27.
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зрізати поверхню навколо образу чи ієрогліфа значно важче і довше, 
аніж виконати заглиблену лінію по контуру візерунка. Можливо, саме 
тому циліндри цього типу зустрічаються рідко.

Основним матеріалом для виготовлення циліндрів було будівель
не та напівдорогоцінне каміння, зокрема тих порід, що надавалися для 
дрібних виробів: гематит, серпентин, стеатит, халцедон, шифер, яшма. 
Відповідно до названих мінералів циліндри мають чорне, зелене, чер
воне, рожеве і сіре з різними відтінками забарвлення. У період XII ди
настії (1991-1783 рр. до н. е.) з ’являються великі фаянсові циліндри 
яскраво-блакитного кольору. На початку Нового царства, коли поши
рюються скарабеї з напівдорогоцінного каміння, добачаємо циліндри 
із сердоліку біло-рожевого та червоного кольорів, що були доступні за
можним верствам населення. Трапляються циліндри-печатки з дерева, 
слонової кістки і металів. Іноді кам’яні та дерев’яні циліндри покри

валися тонким золотим листом, поєднаним з 
основою за допомогою спеціальної техніки че
канки (тиснення). Відомі суцільні золоті ма
триці печаток царів IV -V  династій5 (рис. 5).

Єгипетські циліндри -  різні за величи
ною. Спочатку (І—III династії) їхні розміри 
були за довжиною 14—20 мм, діаметром 12-18 
мм, тобто майже кубічної форми. Пізніше до
вжина збільшується майже вдвічі, а діаметри 
практично не змінюються. Трапляються і ве
ликі зразки, наприклад, циліндр із ім’ям Піопі 
І (2289—2255 рр. до н. е.) має розмір 71x19 мм6.

Зустрічаю ться м ініатю рні циліндри , 
більш схожі на намисто, ніж на сфрагістичні 
речі, хоча на них наявні схематичні малюнки 
і написи. У настінних розписах однієї з гроб
ниць V династії зображено сановника з низ
кою крихітних циліндрів на довгому шнурку

5 Флиттнер Н. Д. Египетские цилиндры... -  С. 245-246.
6 Флиттнер Н. Эрмитажный цилиндр-печать с именем Пиопи I / /  Сборник Го

сударственного Эрмитажа. -  Вып. 35. -  Ленинград, 1926. -  С. 8.

Рисунок 5.
Золотий циліндр царя 

V династії Iceci 
(2328-2351рр. дон. е.). 

Бостонський музей, 
США
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поверх традиційного широкого єгипетського нашийника. Очевидно, 
тут йдеться не про прикрасу, а магічний перев’яз, що застосовувався 
як амулет й оберігав від нечистих сил.

Сфрагістичні мотиви вбачаємо і на інших пам’ятках давньоєгипет
ського мистецтва -  скульптурі, рельєфах, розписах гробниць. Зокрема, 
на знаменитій палеті (табличці) Нармера (поч. III тис. до н. е.), де зо
бражено постать жреця, що супроводжує царя з низкою циліндричних 
печаток на довгих шнурках. Це перше історичне свідчення про збері
гана державних печаток, т. зв. «чаші» (t’tj).

Окрім циліндрів і штемпелів (матриць) до нас дійшли у великій 
кількості їхні відбитки -  заключний етап сфрагістичних процедур. 
Саме вони мають вирішальне значення для визначення функціональ
них повноважень різного виду печаток. Ш ирокий діапазон побуту
вання цих артефактів: діловодство, забезпечення таємниці листуван
ня, майнові відносини, торгівля, транспортні послуги і винятково важ
лива для єгиптян сфера -  сакральні культи тощо.

Відомо принаймні три види відбитків єгипетських печаток: І) гли
няні булли на посуді з рідинами і пакунках із товарами; 2) відбитки на 
глині чи гіпсі при входах у гробниці та поховальні камери; 3) фарбові 
відтиски на папірусах.

Печатки на посуді з харчо
вими припасами наносилися на 
глиняні обмазки, якими фіксува
лися дерев’яні затички на горло
винах піфосів, глечиків та інших 
ємностей. Одна чи кілька печа
ток покладались на пом’якшену 
глину довільно в різних напря
мах. Нерідко глина розповзалась, 
і зображення деформувались, що 
утруднює їх дослідження (рис. 6).

Глиняні булли з відбитками Ысунок о. зикам нниши глиняний 
печаток оберігали посуд з вином, відбиток циліндричної печатки
олією, риб’ячим соусом, оливка- з ім’ям царя І  династії Аджиба
ми, фруктами та іншими продук- (бл. 2925-2900рр. до н. е).
тами. У написах глиняних затичок НекропольУмм-ель-Кааб в Абідосі
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повідомлялось про вміст упаковок, назву господарств-виробників, дані 
про урядовців, які поставили печатки. Наприклад, на глиняних відбит
ках з Державного Ермітажу (Петербург) читаємо написи: «Меріка світ- 
лозоряний, щедрою рукою, Меріка», «Нісіху, опечатуючий всі золоті 
речі» та ін .7 На посудині з відбитком печатки з недавно відкритої гроб
ниці в Долині царів читаємо: «Рік п ’ятий, вино Чару», тобто з околиць 
знаменитої фортеці в дельті Нілу. На думку спадають сучасні супровід
ні бирки, етикетки, товарні знаки.

Печатки забезпечували таємницю листування, недоторканність 
документу. На циліндрі одного з царів II династії наявний ієрогліф, 
що має вигляд запечатаного у формі згортка папірусу. Папірусів ран- 
ньодинастичного періоду не збереглося, наявність окремого ієрогліфа

для позначення папірусного сувою свід
чить про значне поширення цього явища 
ще в архаїчну епоху історії Єгипту.

Сфрагістичні пам’ятки були як аму- 
лети-обереги. На Стародавньому Схо
ді амулети традиційно наділялись над
природними властивостями, їм при
писували чудодійну здатність оберіга
ти людину від нещастя, хвороб, злих на
мірів. Особливо це характерно для Дав
нього Єгипту, де печатки-амулети поєд
нували земне життя з потойбічним сві
том, виступали охоронцями таємної сут
ності людини, ідентифікації особистості 
(рис. 7).

Стародавні єгиптяни були велики- 
Рисунок 7. Амулет-циліндр ми життєлюбами, веселими людьми, ці- 

із вушком для шнурка нували матеріальні блага, насолоджува-
у верхній частині. лися життям. Саме тому вони намагали-

Фіви, XXII династія ся перенести все це у потойбічний світ.

7 Николаев А.Н. Четыре ранние древнеегипетские печати из собрания Государ
ственного Эрмитажа / /  Сообщения Государственного Эрмитажа. -  Вып. LXX. -  
Санкт-Петербург, 2012. -  С. 25-26.



Віталій Гавриленко • Печатки-циліндри Стародавнього Єгипту 13

Згідно з релігійними віруваннями давніх єгиптян, кожна людина 
має два життя. Одне -  земне, друге -  потойбічне. Покійник повинен 
одержати все необхідне для неземного життя: житло (піраміду, гроб
ницю або принаймні просту могилу — «мастабу»), одяг, меблі, твори 
мистецтва, що свідчили про багатство і суспільний статус померлого, 
їжу, напої, предмети щоденного вжитку, в т. ч. печатки8. Не випадко
во переважна частка циліндричних печаток, їхніх відбитків розшукана 
в некрополях Нага-ед-Дере, Умм-ель-Кааб, Абідоса, Абусіра, Саккари, 
Гізи, Дахшура, Медума, Хавари, Ель-Амарни, Долини царів.

Сфрагістичні знахідки в усипальнях єгиптян мають різне функці
ональне походження. По-перше, це циліндри, що використовувалися 
для повсякденних потреб, а після смерті їх власників ставали поховаль
ними амулетами. У некрополі Нага-ед-Дере в одній із могил знайдено 
цілий набір таких циліндрів. По-друге, виготовлялися спеціальні зау
покійні зразки з відповідними зображеннями (постать людини з під
нятими руками, що сидить за жертовним столом із двома хлібами) та 
ритуальними формулами: «ладан чудовий, молоко пряжене для [ім’я], 
шанованого царем» або «хліб і вино чудове для улюбленця царя поваж
ного», або «хліб і пиво чудове улюбленця богині Нейт»9 10.

Досить повне уявлення про звичай застосування сфрагістичних 
пам’яток у поховальних обрядах подає англійський археолог Говард 
Картер в описі гробниці фараона Тутанхамона в Долині царів -  єди
ної усипальні, що дійшла до нас не пограбованою|0.

Комплекс цієї невеликої за єгипетськими масштабами царської 
гробниці складався з чотирьох кам’яних камер і чотирьох (один в од
ному) дерев’яних позолочених ковчегів (нагробний покров у вигляді 
великої кімнати). У найменшому з них знаходився саркофаг із гірсько
го кришталю і три (одна в одній) золоті домовини антропоїдної фор
ми з мумією фараона. Скарби Тутанхамонової гробниці в експозиції 
Каїрського музею займають десять кімнат, загальна площа яких дорів
нює футбольному полю.

8 История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний Вос
ток, античность. -  Москва, 1981. -  С. 33.

9 Картер Г. Гробница Тутанхамона. -  Москва, 1959.
10 КотреллЛ. Во времена фараонов. -  Москва, 1982. -  С. 144.
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Збереглися відбитки печаток з гробниці Тутанхамона двох типів: 
охоронної служби царського некрополя та іменні сфрагіси власника 
гробниці".

При вході в гробницю на стулках дверей розташовувався відтиск 
штемпеля служби охорони (рис. 8). Друга печатка, що оберігала похо
вальну камеру, виявилася пошкодженою. Третя -  при вході до другої 
камери належала фараону Тутанхамону. Четверта печатка, що стояла 
на великому поховальному ковчезі, зіпсована. П ’ятий і шостий гіпсо
ві відтиски охороняли другий і третій ковчеги, на них чітко читається 
тронне ім’я Тутанхамона «Небхепрур».

Рисунок 8. Печатка на вхідних дверях гробниці фараона XVIII 
династії Тутанхамона (помер 1323р. до н. е.). Долина царів

Позаду ковчегів розташована ще одна камера, яку дослідники на
звали скарбницею. Вона вщерть була заповнена скринями з коштов
ностями, золотим посудом, амулетами та священними емблемами. 
Скрині без запорів, їх оберігали відтиски печаток.

Велику кількість глиняних печаток з ім’ям Тутанхамона (по
мер 1323 р. до н. е.) знайдено у сплюндрованій гробниці з так зва
ним Золотим гробом, який деякі дослідники відносять до фараона- 
сонцепоклонника Ехнатона (1353-1335 рр. до н. е.). Поява сфрагіс- 
тичних регалій Тутанхамона в сторонній гробниці пояснюється тим, 11

11 Перепёлкин Ю.Я. Тайна Золотого гроба. -  Москва, 1969. -  С. 160, 168.
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що ними були опечатані його щедрі заупокійні дари вінценосному по
переднику12.

У 2006 році поруч з усипальницею Тутанхамона знайдено невели
ку гробницю, яку вчені назвали «потаємною кімнатою» для збережен
ня внутрішніх органів та залишків матеріалів бальзамування. У ново
відкритій гробниці виявлено сім саркофагів без мумій, предмети по
ховального інвентарю, уламки печаток некрополя та печатку з напи
сом Анхесенпаатон (Жива для бога Атона) -  так величали дружину Ту
танхамона.

На окремий розгляд заслуговує штемпель печатки царських некро
полів. Він овальний, виготовлений з блакитного фаянсу, має довжи
ну!- 70 мм. На звороті — вузький продовгуватий виступ із обопільними 
заглибленнями у центрі для утримування 
штемпеля пальцями руки під час виготов
лення відбитків.

У верхній частині поля печатки -  
зображення священного шакала Ану- 
біса (бога-охоронця некрополя), вни
зу -  дев’ять грабіжників із заламаними 
за спину руками. Число дев’ять у Єгип
ті пов’язували з поняттям великої кіль
кості, тобто печатка була пересторогою 
усім, хто зазіхав на спокій мумій та скар
би поховань 13(рис. 9).

Відбитки печаток із зображеннями 
лежачого шакала і дев’яти в ’язнів відомі 
впродовжXIV-XII ст. до н. е., а спорадич
но -  аж до VII ст. до н. е. Крім гробниці 
Тутанхамона і Золотого гробу Долини ца
рів вони оберігали входи до поховань не
крополів Саккари, Дахшура та ін.

12 Spurr S., Reeves N., Quirke S. Egyptian Art at Eton College. Selection from the 
Myers Museum. — New York, 1999. — Catalog,№ 60.

13 Древнеегипетская мифология и религия / /  Советская историческая 
энциклопедия. -  Т. V. -  Москва, 1964. — С. 351.

Рисунок 9. Фаянсовий 
штемпель охоронної служби 
некрополя. XIVcm. до н. е. 

Музей Майерса, Ітон
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Стародавні єгиптяни шанобливо ставилися до живої природи, де
які птахи (соколи, ібіси), тварини (коти, собаки, павіани), крокодили, 
риби та ін. обожнювалися, після смерті поміщалися в керамічний по
суд, спеціальні саркофаги і опечатувалися циліндрами або скарабеями 
жерців. Вони покладалися в храми, а звідти потрапляли у гробниці фа
раонів, знатних людей, на спеціальні кладовища, які простягалися під 
пісками пустелі на десятки кілометрів. За неповними даними забаль
замовано близько чотирьох мільйонів тварин і птахів|4. На жаль, пере
важна більшість згаданого сакрального посуду з відбитками печаток не 
витримала випробовувань часу.

Невичерпним джерелом для поповнення печатних валиків та їх 
глиняних відбитків слугують археологічні розкопки палаців фараонів, 
будинків знаті, храмів, адміністративних споруд, міських кварталів. 
Наприкінці 90-х років XX ст. археологами розкопано розкішне житло 
у давньоєгипетському місті Абідос, яке не поступалося палацам фарао
на. Завдяки знайденим там печаткам вдалося ідентифікувати власника 
житла -  місцевого правителя періоду XII династії (Середнє царство)14 15.

Цікаві печатки надходять із випадкових знахідок місцевих селян 
(фелахів). Торгівля антикваріатом стала своєрідною «індустрією». Зо
крема, їй завдячуємо тим, що єгипетська старовина змогла потрапити 
до дослідників багатьох країн, в т. ч. України16. Було подолано моно
полію Англії та Франції на накопичення та дослідження сфрагістичних 
пам’яток, яку вони утримували досить довго.

Особливе значення мають знахідки печаток додинастичного пері
оду, про який наші відомості обмежені. Збереглися циліндри, глиняні 
відбитки з архаїчних могил Нага-ед-Дере з ім’ям Аха (деякі історики

14 Как жили «новые египтяне» до нашей эры / /  Затерянный мир: журнал Рос
сийской Академии наук. -  Москва, 2000. -  № 4. -  С. 13.

15 Коллекция древностей египетских, римских, греческих и других предметов 
М.А. Хитрово, бывшего дипломатического агента в разных восточных государствах.
— Одесса, 1897. -  С. 2 -6 ,Доконт И. Г. Древнеегипетские памятники в Одесском го
сударственном археологическом музее / /  Вестник древней истории. -  1965. -  № 2.
-  С. 212; Ходжаш С.И. Древнеегипетские скарабеи: Каталог печатей и скарабеев из 
музеев России, Украины, Кавказа и Прибалтики. -  Москва, 1999.

16 Николаев А.Н. Новый памятник с именем царя Перибсена / /  Сообщения 
Государственного Эрмитажа. -  Вып. LXVII. -  Санкт-Петербург, 2009. -  С. 32.
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ототожнюють його з Нармером), єгипетським царем, що за переказа
ми розпочав процес об’єднання Верхнього і Нижнього Єгипту в єди
ну державу. Цікаві сфрагістичні матеріали царів І династії -  Джера, 
Дена, Аджиба, Семерхета, цариці Мернейт; II династії -  Хотебсехе- 
муї, Перібсена, Нечерхета і Хасехемуї; III династії -  Джосера і Сехем- 
хета; IV династії -  Мікеріна; V династії — Неферіркари, Iceci; VI динас
тії -  Піопі (Пепі) І, Меренра I; XI династії — Ментухотепа И; XII динас
тії -  Сенусерта І, Аменемхета III, Аменемхета IV; XIII династії — Аме- 
немхета VII, Себекхотепа II та ін. (рис. 10).

Рисунок 10. Циліндри царів X III династії Аменемхета VII 
і Себекхотепа II. XVIII cm. до н.е.

Крім автократорів (самодержців) володільцями печаток були жре- 
ці, номархи, урядовці різних рангів, начальники господарських ві
домств, судді, міські громади. Збереглася печатка Хеміуна, будівничо
го великої піраміди Хеопса та ін.

Найповніше представлена сфрагістична спадщина царя Перібсе
на (біля 2700 р. до н. е.), яка становить кілька циліндрів і близько ЗО 
глиняних відбитків. Вона вирізняється не лише чисельно, але й ново
введеннями, що наклали свій відбиток на подальший розвиток цилін
дричних печаток. Так, на циліндрах вперше з ’являються ієрогліфічні 
картуші, якими обрамляються імена царів; розширюється перелік бо
жественних покровителів єгиптян: Гор, Аш, Сет, Нейт, Сешат та ін. 
У написах наголошується на спадковості царської влади, зокрема, на 
глиняному відбитку з некрополя Умм-ель-Кааб поблизу Абідоса пові
домляється про передаю т правлячим царем «двох земель» (Верхній і
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Рисунок 11. Прорис відбитка печатки царя Перібсена із зображенням бога Лиш 
та символів богів Гора і Сета. I I  династія X X V II cm. до н.е.

Нижній Єгипет) своєму синові Перібсену17. Цим спростовується хиб
не припущення деяких істориків, що нібито Перібсен був узурпатором 
престолу (рис. 11).

Цілісне уявлення про єгипетську сфрагістику важко скласти без ви
вчення зображень і написів печаток. Образний світ і художня манера 
сфрагістичних пам’яток Єгипту особливо чітко простежуються при по
рівнянні з месопотамськими циліндрами. Якщо зображення печаток 
Дворіччя конкретні, багатофігурні, часом це завершені жанрові сюже
ти, то в Єгипті вони надто схематичні, з контурною різьбою. Графіч
ні символи подаються вперемішку з піктографічними та ієрогліфічни
ми знаками, які майже не відрізняються один від іншого (тобто, малю
нок від ієрогліфа). Щодо цього сфрагістичні пам’ятки відмінні й від ін
ших витворів єгипетського мистецтва (скарабеїв, скульптур, рельєфів, 
розписів гробниць) з їх реалістичними, а деколи й персоніфікованими 
зображеннями18.

Впадає в око сталість зображень печаток, їх канонічність, яка крім 
художніх традицій базувалась і на пануючому в Єгипті спадковому при
кріпленні до професій. Ремісницькі навички передавалися від батька до

17 Michałowski К. Teby /  Sztuka i kultura świata starożytnego. -  Warszawa, 1974. -  
27 s., 86 tabl.

18 Ходжаш С.И. Скарабеи с изображением бога Беса / /  Мировая культура: Тра
диции и современность. -  Москва, 1991. -  С. 91-99.
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синів, онуків і далі. Проте цілком можливий був і творчий підхід, виро
блення індивідуального різьбярського почерку, що збагачувало мисте
цтво гліптики і робило його таким привабливим впродовж тисячоліть.

Перспективним є вивчення мистецьких якостей єгипетських сфра- 
гістичних пам’яток, зокрема в контексті взаємозв’язку з мистецтвом ін
ших країн. Для прикладу згадаємо композицію з богом Бес, який зій
шовся у двобої з грифонами (вигаданої тварини з тілом, лапами і хвос
том лева та піднятими догори крилами хижого птаха), що зустрічається 
впродовж усього періоду побутування єгипетської гліптики. Цей образ 
повністю співпадає зі сфрагістичними мотивами пам’яток шумерсько- 
аккадського та ассирійсько-вавилонського періодів, ахеменідського 
Ірану, стародавньої Еллади19.

Характерною ознакою більшості циліндрів є насиченість зобра
жень. Так, у площині печатки одного з родоначальників І династії Дже- 
ра вирізано понад тридцять символів. Нерідко сюжетні компоненти 
повторюються, щоб відзначити правничу міць печаток, пієтет до цар
ських осіб, богів.

Згодом на циліндричних печатках з’являються людські фігури на 
увесь зріст або в сидячому положенні. Постаті царів за розміром біль
ші від підданих та інших членів царської родини. їх вирізняють головні 
убори з богом-соколом або царським уреєм (аспідом) та накладні боро
ди. Важливими атрибутами царської влади були корони. Царі Нижньо
го (північного) Єгипту мали високу круглу корону, Верхнього (півден
ного) Єгипту — продовгувату, скошену до тилу корону. Найвищий ста
тус мали подвійні корони, вставлені одна в одну, як ознака об’єднаної 
держави. Розпізнавальними символами Нижнього Єгипту була бджо
ла, Верхнього — стебло папірусу20. Вони широко використовуються до
слідниками для атрибуції сфрагістичних пам’яток.

Царі на троні зображалися з канчуком (короткий плетений батіг) у 
правій руці та заокругленим крюком або довгим жезлом у лівій руці (пе
чатка Рамзеса II з колекції М. Романченка). Поруч із троном наявний

19 Ходжаш С.И. Скарабеи с изображением бога Беса 11 Мировая культура: Тра
диции и современность. -  Москва, 1991. -  С. 91-99.

20 Перепёлкин Ю.Я. Тайна Золотого гроба... — С. 92—93, 100—103; Котрелл Л. Во 
времена фараонов... -  С. 7, 10,337.
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знак «от» -  прямокутник із розсіченою навпіл нижньою стороною 
([ ]). У давньоєгипетській мові цей ієрогліф звучав як  «пер-о», давні 
греки за біблійною традицією передавали його як  «фараон». Спочат
ку цей термін означав поняття «царський палац» і лише з XVIII династії 
так величалися царі, з XXII династії (945-712 рр. до н. е.) він увійшов 
у офіційну титулатуру21.

У Давньому Єгипті царі обожнювалися, їхні імена і титули вважа
лися священними. Дослідники сфрагістичних пам’яток верифікують 
кілька різновидів імен єгипетських верховних правителів -  особисті, 
що надавалися при народженні, царські (тронні), заупокійні (теофор- 
ні), поетично-величальні та ін.

Іменні особисті циліндри зустрічаються рідко. У більшості випад
ків на печатках наявна тронна і теофорна титулатура царів: «Схоте-

нибра» (тронне ім’я царя XII династії Аменем- 
хета І), «Улюбленець обох земель, улюбленець 
бога Ра» (Піопі І) (рис. 12), «Гамуючий сер
це Гора, подолавшого Сета» (Мікерін), «Живе 
втілення Амона» (Тутанхамон) та ін .22

Вивчаючи систему царських імен у напи
сах печаток слід мати на увазі, що у давньо
єгипетських джерелах (Абідоський, Карнак- 
ський і Саккарський списки царів, Турін- 
ський царський папірус, список династій Ма- 
нефона, фрагмент Каїрського кам’яного літо
пису, написи на давньоєгипетській кераміці й 
не серед останнього -  написи на циліндрич
них печатках та їх глиняних відбитках) наяв
ні різні інтерпретації імен царів. Наприклад, 
власне ім’я засновника II династії Хотепсехе- 
муї, тобто «Дві влади у світі», яке наявне на

Рисунок 12. Циліндр 
царя Піопі (Пені) І  

(2289-2255рр. до н.е.). 
VI династія

21 Haywood J. Starożytne cywilizacje Bliskiego Wschodu i basenu morza Śródziem
nego. -  Warszawa, 1998. -  S. 54-55.

22 Флиттнер H. Эрмитажный цилиндр-печать... -  С. 10,12; Эрлихман В.В. Пра
вители мира: Хронологическо-генеалогические таблицы по всемирной истории в 
4-х тт. -  Т. I: Древний Восток и античность. -  Москва, 2002.
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кістяному циліндрі з Бруклінського музею (Нью-Йорк), відоме у Абі- 
доському списку як «Беджау» (Корабельник), Саккарському -  «Бауне- 
чер», а жрець Манефон в «Історії Єгипту» передає його ім’я у грецько
му варіанті -  «Боетос». Ім’я п ’ятого фараона І династії Аджиба, тобто 
«Наповнений серцем», відоме в Абідоському списку як «Мерибіапу», 
Саккарському -  «Мерибіанен», Турінському папірусі -  «Меригерег- 
пен», в «Історії» Манефона — «Мієбіс».

Збереження імені давні єгиптяни вважали збереженням особистос
ті, душі, тому імена царів наявні не лише на їхніх власних сфрагістич- 
них інсигніях, а й на печатках підлеглих чиновників, державних уста
нов. За принципом — що більше, то краще. На печатці правителя доме
ну (господарства) ім’я царя Перібсена згадується тричі: «Афенут [міс
то], Перібсен, управляючий поселенням Ітіувіау, Перібсен, управляю
чий поселенням Ітіувіау, Перібсен»23.

Звичай використання у написах дав
ньоєгипетських циліндрів заступних імен 
царів увійшов у світову сфрагістичну прак
тику. Через Східну Римську імперію, Візан
тію він потрапив у Київську Русь, де в ле
гендах вислих свинцевих булл застосовува
лися здебільшого не княжі імена, що дава
лися їм при народженні, а хресні імена та па- 
трональні зображення святих24. Це вказує на 
глибоке коріння у розвитку печаток, прояви 
впливу і взаємодії у сфрагістичній практиці.

У написах циліндричних печаток зосе
реджено потужний потенціал інформації про 
історію і культуру Єгипту. З ранніх періодів 
єгипетської історії збереглося обмаль писем
них джерел. Численні печатки-циліндри та

Рисунок 13. Типовий 
ієрогліфічний напис. 

Циліндр царя Сенусерта І  
(1971- 1925рр. до н.е.). 

XII династія

23 Петров Н. Южнорусские металлические печати дотатарского периода / /  
Труды императорской Киевской Духовной Академии. -  Книга V. -  Киев, 1913. -  
С. 61; Янин В.Л. Актовые печати Древней Руси X-XV вв. — Т. I. — Москва, 1970. -  
С. 155-158.

24 Замаровський В. Сім чудес світу. -  Київ, 1972. -  С. 37-38.
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їх глиняні відбитки певною мірою заповнюють цю прогалину (рис. 13). 
Написи на циліндрах з успіхом використовуються при вивченні про
блем становлення і розвитку ієрогліфічної системи письма, основ дав
ньоєгипетської епіграфіки й палеографії.

Ієрогліфами позначалися живі істоти, предмети, окремі дії та тру
дові процеси, а згодом і абстрактні поняття. Наприклад, рисунок бика 
позначав слово «бик» і рогату худобу взагалі; зображення людини зі 
зв’язаними руками -  «полоненого», чубата чапля -  відповідного птаха 
і складне поняття «світлозоряний» зі сфери заупокійної лексики тощо.

Поряд з ієрогліфами-рисунками, що передавали конкретні обра
зи, застосовувалися тотожні за накресленням фонетичні (звукові) зна
ки за принципом сучасних ребусів. У 1813 році засновник єгиптології 
Ж.Ф. Шампольйон розшифрував ієрогліф «рогата змія» як звуковий 
знак «Ф». Відтоді покладено початок ієрогліфічній абетці, яка нарахо
вує 24 приголосні літери25.

Для позначення загальних і абстрактних понять (імена, титули, поса
ди, географічні назви та ін.) використовувалися ієрогліфи-рисунки не в 
їхньому звичайному застосуванні, а в фонетично-звукових еквівалентах.

Прочитання написів єгипетських печаток передбачає цілу сис
тему дослідницької методики. Акцентуємо увагу на трьох послідов
них діях цього процесу: 1) розгляд і компонування ідеограм ієрогліфів 
(транскрипція); 2) визначення звукового ряду та передача його літера
ми сучасного алфавіту (транслітерація); 3) переклад та інтерпретація 
написів26(рис. 14).

Написи на циліндрах читаються справа наліво і знизу вгору. Але за 
наявності імен царів вони спрямовуються у бік імен самодержців. Тоб
то дотримується обов’язкова вимога придворних церемоніалів -  ніко
ли не повертатися до царя спиною. Подвійна система відтворення тек
стів має важливе значення, адже від того, в який бік спрямовані ієро
гліфи, залежить зміст написів печаток27.

25 Николаев А.Н. Четыре ранние древнеегипетские печати... -  С. 25.
26 Перепёлкин Ю.Я. Основы египетской раннединастической эпиграфики / /  

Коростовцев М.А. Писцы Древнего Египта /  Под общей редакцией А.С. Четверухи- 
на. -  Санкт-Петербург, 2001. -  С. 309—336.

27 Замаровський В. Сім чудессвіту. -  С. 39-40.
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Рисунок 14. Циліндр і його сучасна відкатка на пластиліні. X X IX cm. до н. е.
І  династія: транскрипція, транслітерація і переклад напису: htm (w) hr.t ś  nb.tNhb- 

Nj.tnmtr («Той, що опечатує все, що стосується озера, Нехеб-нейт. Слушно»)

У зв’язку з тим, що, як  попередньо зга
дувалося, в єгипетському письмі не вживали
ся голосні, тому ієрогліфи можна було читати 
по-різному. Щоб уникнути непорозумінь, ви
користовували певні позначки -  т. зв. детер
мінативи -  умовні знаки, які не вимовляють
ся, а лише вказують на категорію понять, слів. 
Наприклад, слово «п—р» можна прочитати як 
«перйо» (дім) або «піре» (виходити), коли поруч 
із ним подано рисунок крокуючих ніг ~7Г2І.

Значною проблемою при прочитанні на
писів на циліндричних печатках було довільне 
розташування ієрогліфів, тому згодом написи 
стали поділяти на окремі колонки, обмежені 
лініями. Імена царів містяться у т. зв. картуші 
(прямокутні або овальні рамки), увінчані охо
ронцями царських осіб -  богом небес Гором у 
подобі сокола або міфічними тваринами бога 
С етатаін . (рис. 15). 28

28 Перепёлкин Ю.Я. Основы египетской раннеди
настической эпиграфики... -  С. 330.

Рисунок 15. Циліндр 
царя Аменемхета IV  

(1799-1787рр до н .е .)  
з чітко окресленим  

картушем (серехом).
X II династія
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Ієрогліфи-рисунки поступово модифікуються, втрачають натура
лістичність і набирають графічних форм. У процесі різьблення відсі
каються відгалуження, складні переплетення, що дає змогу вписува
ти в обмежені площини циліндричних валиків досить значну за обся
гом інформацію.

Єгиптологи помітили, що процес компонування ієрогліфів на пе
чатках пов’язаний зі зміною династій. Отож відкривається досить зруч
ний і надійний спосіб атрибуції печаток. Наприклад, знак «рука» печат
кою  зображався із розведеними пальцями, а при II царській династії він 
набрав компактного обрису, -  з притиснутими один до другого пальця
ми. Архаїчний знак «серце» з двома довгими судинами спрощується, на
буває вигляду невеликої вази. Розгалужене листя «папіруса», зображен
ня якого панувало в ієрогліфічному письмі до III династії об’єднується 
по контуру єдиною лінією. Ієрогліф «вухаста сова» на початку IV динас
тії поступається місцем безвухій птиці. Пагорб із сонячним півдиском 
над ним і безліччю променів втрачає в кінці III династії реалістичний 
вигляд -  промені зливаються в суцільне зображення29. Трансформація 
ієрогліфічних знаків спрощує процес виготовлення циліндрів і сприяє 
поширенню сфрагістичних регалій серед єгиптян (рис. 16).

Рисунок 16. Циліндрична печатка П іопі І  (тронні імена — Неферсахор, Меріре). 
VI династія. Королівський музей мистецтва та історії, Бельгія

29 Всемирная история. -  Т. І. -  Москва, 1956. -  С. 152.
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Циліндричні печатки -  важливе джерело пізнання суспільно- 
політичного і правового устрою, системи врядування, виробничих від
носин Давнього Єгипту, особливо перших династичних періодів, про 
які наші відомості обмежені. Так, у написах циліндрів І—II династій 
згадуються «майстерні їжі», «суднобудівніустанови», спеціальні «домі- 
ніїцаря» і «матері дітей царя» (цариці), царські сади, виноградники 
царського дому, винні погреби, млини, відомства з відгодівлі худоби, 
храмові господарства. Відбитки печаток з упаковок харчових припа
сів, виготовлених у царських господарствах, що знайдені у льохах зна
тних і незнатних родин, свідчать про натуральну систему винагород за 
працю30.

Єгипет -  типова теократична держава з найрозвинутішим у старо
давньому світі бюрократичним апаратом. Вивчення написів циліндрів 
дає змогу відтворити систему державного управління Давнього Єгипту 
від перехідних форм первісно-общинного ладу до централізованих ін
ститутів влади рабовласницького суспільства. Сфрагістичні пам’ятки 
доносять до нас не лише назви посад, звань і титулів, а й дають змогу 
з’ясувати процес становлення державного апарату.

Через інертність суспільних відносин і традиційний консерватизм 
єгипетської економіки становлення нових органів верховної влади три
вало повільно, доволі довго відчувалися впливи родоплемінних форм 
урядування. Наприклад, у написах печаток з періоду І і II династій зу
стрічаються посади попереднього часу: керівники релігійних церемо
ній і жертвоприношень (з характерним одягом зі звірячих шкір, яким 
користувалися жреці);«сехеми» — інспектори в справах іригації, які по
значалися піктографічним зображенням людської постаті у воді і фо
нетичним звуком «śhm»; почесне звання «хатія» (h ’tj') -  воєначаль
ник. Термін «сер» (śr) -  старійшина, що позначався ієрогліфом у ви
гляді людини з посохом31.

Про незрілий характер державного апарату архаїчного періоду свід
чать факти довільного, безсистемного сумісництва посад, що в підсум
ку не сприяло професійному розвитку адміністраторів. Так, сановник

30 Постовская Н. Начальная стадия развития государственного аппарата 
в Древнем Египте / /  Вестник древней истории. -  1947. -  № 1. -  С. 243-244.

31 Там само. -  С. 245; Флиттнер Н.Д. Египетские цилиндры... -  С. 252-253.
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Сабеф одночасно обіймав посади «семеро палацу», «сехема Красного 
дому», «хері-сешета», «удж меду» і керівника церемонії бога Сета. Ін
ший сановник Хемака був «оберігачем печатки царя Нижнього Єгипту», 
«сехемом» і «андж-мером» трьох царських резиденцій і «гер-хотепом» 
(начальником жертвоприношень)32.

Із плином часу номенклатура посад збільшується, до названих 
вище додаються «джазет», <<уарту», низка посад у сфері судочинства, 
«начальник царських комор» і його помічник «сехедж». Дві останні по
сади свідчать про розвиток практики співпідпорядкування -  важливої 
складової управлінської діяльності33.

Написи печаток XXVII—XXVI ст. до н. е. вказують на стрімке роз
галуження і ускладнення державного апарату управління, диференціа
цію функцій посадовців. Відповідно зростає й чисельність циліндрич
них печаток, стають змістовнішими їхні написи, поліпшуються компо
ненти ієрогліфічного письма, що дає змогу розробити перші класифі
каційні схеми посад. Так, на печатках періоду правління царя Періб- 
сена наявні назви чотирьох посад, пов’язаних з господарською діяль
ністю: управляючий (hrp), керівник (hrphrj-ib), наглядач (hrj-wdj), ад
міністратор ( ’d-mr)34.

Напис відтиску циліндричної печатки останнього царя II династії 
Хасехемуї засвідчує важливий поворотний момент у діловодстві Дав
нього Єгипту -  появу периферійних органів центральної влади, відо
соблених від місцевого управління (рис. 17). Йдеться про централізо
ване відомство земельних справ і створення самостійних господарств 
царя, відокремлених від загальнодержавного земельного фонду. Ціка
ва згадка іншої печатки про таврування тварин, що передбачає приват
ну власність на домашню худобу.

Відбитий напис централізованого відомства продовольчого поста
чання і окремого писця (важливого державного чиновника) цієї уста
нови сигналізує про подальший розвиток апарату для збирання дани
ни та розподілу продуктів серед державних службовців, будівельників,

32 Постовская Н. Начальная стадия... -  С. 246.
33 Николаев А.Н. Новый памятник...- С. 33.
34 Постовская Н. Начальная стадия... -  С. 245-246,248.
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Рисунок 17. Відтиск печатки з  гробниці Хесехемуї в Абідосі 
з даними про систему управління. I I  династія

що споруджували царські гробниці та палаци, наглядачів за канала
ми тощо.

Комплекс давньоєгипетських печаток засвідчує, що між службами 
царського палацу, загальнодержавними органами і храмовими струк
турами не існувало належного зв’язку, що породжувало паралелізм в 
управлінні країною, особливо в сфері господарської діяльності, і при
зводило до невиправданого розростання апарату управління, бюрокра
тизації влади.

Еволюція апарату управління чітко простежується на прикладі по
сади «чаті» (t ’tj) — від зберігала державної печатки, першої особи після 
царя в епоху Нармера, до посад, характерних для територіальних орга
нів пізнішого часу: «зберігач печатки Нижнього Єгипту», «зберігач пе
чатки відомства збирання данини Півночі», «зберігач печатки для всіх до
кументів Півдня» та ін .35 36

Зберігачі печаток, як правило, були видатними людьми. Так, го
ловний охоронець державної печатки фараона XVIII династії Ехнато- 
на (1353-1335 рр. до н. е.) Маї був талановитим архітектором, будівни
чим нової столиці Єгипту, сановником найвищого рангу («утримувач 
опахала справа від фараона»)*6.

35 Постовская Н. Начальная стадия... -  С. 245-246,248.
36 Бродский Б. Романтические ведуты. -  Москва, 1966. -  С. 19.
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У Старому Заповіті наведено історію про те, як фараон, признача
ючи Йосипа управителем землі Єгипетської, на знак царської волі зняв 
зі своєї руки і передав йому перстень. Це, здається, найдавніша писем
на згадка про призначення державного печатника (Книга Буття, гл. 42). 
Історики вважають, що це відбувалося в період панування гіксоських 
династій у Єгипті (близько 1700—1580 рр. до н. е.).

Образи печатників втілені в багатьох творах єгипетського мисте
цтва. У Дуврі експонується статуя зберігала печатки Нахті (період Се
реднього царства), який міцно стискає у лівій долоні печатку-циліндр.

Різні часи пережив Давній Єгипет — розквіту, занепаду і навіть іно
земного поневолення. Циліндричні печатки та їх чисельні глиняні від
битки відображають пройдений єгипетськими спільнотами історичний 
шлях, репрезентують суспільно-політичні й економіко-соціальні про
цеси, доповнюють писемні джерела. Значимий культурно-мистецький 
внесок пам’яток гліптики. Проведений огляд засвід чує, що сфрагістич- 
ні пам’ятки засновані на реальному ґрунті, є відображенням існуючих 
процесів, подій та явищ історичного минулого Єгипту.
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УДК 930.2:929.651
В іта л ій  П еркун  

(Київ)

ЧИ НАПИС НА ПЕЧАТЦІ ВАЖЛИВІШИЙ 
ЗА ї ї  ОБРАЗ? 1

Вочевидь більшість погодиться, що зображення на печатці є її най
більш привабливою інформаційною частиною. Образ приковує увагу 
як фахівців, так і любителів старовини. Завдяки своєму універсально
му коду він зрозумілий людям різних культур. Приміром, зображення 
Матері Божої, св. Трійці, Спасителя, святих, символів -  як то хреста, 
орла, лева чи портретів, гербів, емблем тощо.

Напис на печатці є менш зрозумілий протягом тисячоліть для біль
шості тих, хто або кидав оком на нього, або намагався читати викар- 
буване. Був кодом складнішим, принаймні за поверхневим візуальним 
сприйняттям порівняно з образом. Вимагав відповідних знань, вмінь 
для його дешифрування. Тому це обмежувало коло тих, хто міг прочи
тати епіграф.

Фахове зрозуміння образу на печатці передбачає присвоєння знань 
у царині іконографії, Біблії, символів влади, геральдики, семіотики. 
Декодування напису на печатці, вимагає насамперед освоєння засад 
розвитку письма та вміння дешифрувати і перекласти текст. Тому пе
ред тим, як оглянути написи на печатках, слід поставити запитання: що 
є письмо? яка його генеалогія?

1 Стаття є продовженням аналізу даної проблеми, див.: Perkun V. О czym nam 
mówi legenda cerkiewnej (kościelnej) pieczęci? Na przykładzie dziewiętnastowiecznych 
pieczęci Ukrainy Prawobrzeżnej / /  Inskrypcje na pieczęciach. Treści, formy, funkcje /  pod 
red. P. Pokory, M. Hlebionka, T. Kałuskiego. -  Poznań, 2016. -  S. 83-92.
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Письмо
Правдоподібно близько IV тис. до н. е. на території Дворіччя, в до

лині річок Тигру та Євфрату, зародилася нова форма суспільної кому
нікації -  письмо. Вчені XIX ст. знаходили глиняні таблички, які в ряд
ки були заповнені суцільними знаками, символами. Вони були кли
ноподібні, тому це дало привід назвати новий код передачі інформа
ції клинописом.

Жан Ж ак Руссо (1712-1778) вважав, що «перший спосіб письма, 
який передавав не звуки, а предмети, явища, відповідає пристрасній 
мові та передбачає вже наявність якогось суспільства та потреб, що по
роджені пристрастями2».

Дещо пізніше (IV—III тис. до н.е.) з ’явився новий тип письма -  іє
рогліфи (Єгипет, Китай). Вони відрізнялись від клинопису тим, що мо
гли означали як певний предмет, істоту, так і окремий звук чи склад. За 
Ж.Ж. Руссо, цей другий спосіб письма з’являється тоді, «коли мова ціл
ковито сформована та весь народ об’єднаний спільними законами»3.

У I I  тис. до н. е. у Фінікії зароджується абетка -  упорядкована 
система знаків, яка пришвидшила систему комунікації між різними 
народами. Створення фінікійцями алфавіту означало, що є суспіль
ний запит на розуміння письма ширшого кола осіб та є необхідність 
в об’єднанні людей для реалізації певних цілей. Ж.Ж. Руссо висловив 
припущення, що необхідність такого етапу «породили торговельні на
роди, які [...] повинні були спілкуватись на кількох мовах. Тому вони 
змушені були винайти такі знаки, які пасували би до різних наріч»4. 
Створення алфавіту уможливило реалізацію такого задуму. Письмо 
розпочало повільний шлях до ширших соціальних кіл.

Чи були глибші або ж інші причини народження письма як форми 
комунікації? Швидше за все, поява нового способу трансмісії інформа
ції була необхідною у кількох вимірах. Навряд чи його створення було 
зумовлено виключно потребою тільки звичайного обміну інформації.

2 Руссо Ж.Ж. Избранные сочинения. -  Т. І: О письме. -  Москва, 1961. -  С. 229.
3 Там само.
4 Там само.
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Ното sapiens десятки тисяч років жив без письма. Тому в V -IV  тис. 
до н.е. мали визріти серйозні причини до його появи.

Мабуть, на певному етапі розвитку суспільства письмо стало тим 
інструментом, який, з одного боку, забезпечував політичне домінуван
ня елітним суспільним групам та позначував їх економічні, соціальні 
переваги/статус/можливості; а з другого боку -  саме письмо виявилось 
тим універсальних кодом, який допомагав людям вести упорядковане 
економічне та соціальне життя.

Дослідники, які здійснили спробу вивчення походження або ж зна
чення письма, приходять прямо чи опосередковано до висновку щодо 
письма як інструменту політичної та економічної влади5. Зі зростанням 
державотворчих процесів письмо ставало дедалі важливішим інстру
ментом існування влади. Клод Леві-Стросс (1908—2009), французький 
антрополог культури, вважав, що «основною функцією письма є зміц
нення поневолення6; письмо позбавило людство чогось істотного [...] 
хоча разом із тим принесло стільки добродійств»7. Воно було револю
ційним за своєю суттю: поневолюючи людину, надавало їй нові мож
ливості. Письмо як інструмент було також покликане до життя, прав
доподібно, як щось «міцне та незмінне, більш придатне, аніж звук, для 
забезпечення єдності мови та часу»8.

5 «pismo [...] wielokrotnie powiększyło możliwości sprawowania i wykonywania 
władzy», див.: Dyplomatyka staropolska /  pod redakcją Tomasza Jurka. -  Warszawa, 
2015. -  S. 24.

6 «Zasadniczą funkcją pisma jest wzmacnianie zniewolenia», див.: Derrida J. O 
gramatologii /  przedmowa, posłowie i przekład B. Banasiak. -  Łódź, 2011. -  S. 177; «Люд
ство є абсолютним паном усної мови [...] аби позбавити людство панування над мо
вою, а відтак і панування над собою, слід призупинити усний характер мови. Пись
мо є процесом розпорошення людей, поєднаних в організм та початком їх понево
лення», див.: Precedee d’un Essai sur l’origine et les progress de la langua francaise, par 
M. Petitot, et suivie du Commentaire de M. Duclos, auquel on a ajoute des notes, Perlet. 
An XI-1803. -  P. 420, цит. за: Derrida J. О gramatologii. -  S. 225.

7 «[Rewolucja] wynalezenia pisma pozbawiła ludzkość czegoś istotnego, choć wraz z tym 
przyniosła jej tyle dobrodziejstw», див.: Levi-Strauss C. Antropologia strukturalna, przełożył 
Krzysztof Pomian. -  Warszawa, 1970. -  S. 468; цит. за: Derrida J. O gramatologii. -  S. 187.

8 Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. -  Екатеринбург, 1999. -  С. 32.
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Приклад карбування Законів Хаммурапі (Стародавній Вавилон, 
1780 р. до н. е., нині в Іраку) на діориті, написів на скелі Бегістун (нині 
Західний Іран) трьома мовами народів Дворіччя у період правління в 
Персії Дарія І (522-486 рр. до н. е.) свідчать про запит на правове регу
лювання суспільних взаємин, на демонстрацію влади та збереження її 
у пам’яті для наступних поколінь.

Ключовою тут все ж таки є потреба архівування пам’яті. Без апе
ляції до норм, засад, які не мали матеріального сліду, було складно ре
гулювати хитросплетіння політичних та економічних процесів. Тому 
пам’ять була черговою ключовою причиною появи письма.

Ж ак Ле Ґофф (1924-2014), видатний історик сучасності, дослі
джуючи історію та пам’ять, наголошує: «Поява письма пов’язана із 
глибокою трансформацією групової пам’яті [...] письмо дало можли
вість груповій пам’яті здійснити подвійний поступ у вимірі розквіту 
двох форм пам’яті. Перша є вшануванням події, гідної залишитись у 
пам’яті. Пам’ять у цьому випадку набирає форми інскрипції [...]9. [...] 
Іншою формою пам’яті є документ, який був створений на матеріалі, 
що призначався для відповідної мети (тканина, кістка, шкіра, глина, 
віск, кора берези, пальмові листки, панцир черепахи, папірус, перга
мент, папір) [...]. У такого типу документах письмо виконує дві осно
вні функції: по-перше, зберігає інформацію, що дозволяє комуніка
цію у просторі та часі, водночас надає людині способи фіксації знаків, 
запам’ятовування та реєстрування; по-друге, забезпечуючи перехід від 
слуху до зору, письмо дає можливість поглянути інакше на речення, пе
реробити його загалом і окремі слова»10 11.

Важливе місце письмо посідало у Давньому Римі та Греції. У Римі 
воно було знаним і можна погодитись із тезою про високу культуру 
письма Вічного міста. Дослідники (зокрема, Луї Робер (1904-1985), 
французький історик) називали Античний світ епіграфічною цивілі
зацією".

9 Le Goff J. Historia i pamięć /  przekład A. Gronowska, J. Stryjczyk. -  Warszawa, 
2007. -  S. 109.

10 Ibidem. - S .  111.
11 Ibidem.
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«Тому, хто поміж І та III ст. н. е. оглядав би якесь місто Римської 
імперії, презентувалося б воно не тільки як місто пам’ятників, святинь, 
публічних місць, а й як місто написів, наявних всюди: на площах та на 
вулицях, на мурах та на подвір’ях, намальованих, вирізьблених та по
вішених на дерев’яних таблицях або накреслених на білих чотирикут
никах [...], деякі з них мали характер реклами, інші мали вимір полі
тичний чи якимсь чином стосувалися політики, інші мали вимір скор
ботний або урочистий, публічний або приватний, що виступав у фор
мі нотатки, образи чи жарту», — так писав італійський історик письма, 
професор Армандо Петруччі (нар. 1932 р .)п. Таку кар’єру напису в ан
тичному світі можна пояснити відповідною просторовою архітектурою, 
у якій напис був необхідним та гармонійним елементом для маніфес
тації політичних, соціальних, економічних аспірацій.

Падіння Риму, відхід цілої епохи Античної цивілізації пригальму
вав розвиток письма. У середні віки письмо було кодом комінукації 
освіченої меншості. Разом із конвенцією образу воно набуло магічних, 
метафоричних рис12 13. Писане слово асоціювалося з Біблією. Саме Свя
те Письмо сформувало Нову Європу на засадах християнства, яке за
початкувало нову цивілізаційну епоху Старого, а згодом і Нового світу.

Письмо все частіше супроводжує образ. До письма вдаються для 
того, щоб (як і в часи близькосхідних цивілізацій) зберегти пам’ять та 
закріпити свої соціальні, політичні позиції. Але воно демократизуєть
ся, поступово виходить за межі політичної та церковної влади.

Письмо вже не тільки регулює взаємини. До нього апелюють, воно 
є умовою sine qua non функціонування соціальних груп, державних

12 Petrucci A. Pismo. Idea і przedstawienie /  przekład Anna Osmólska-Mętrak. -  
Warszawa, 2010. -  S. 19.

13 «Слово в середні віки мало іншу цінність аніж сьогодні, коли нас безкінечно 
заливає повінь усного слова [...], коли маємо справу з інфляцією слова. Слову припи
сували магічну міць. Вірили в існування таємничого зв’язку поміж назвою предмета і 
ним самим [...] та в можливість впливу завдяки цьому словом на той предмет. Письмо 
було продовженням слова [...]. У ранньому середньовіччі слово ставили значно вище, 
аніж образ, літературу, [вище] ніж малярство [...]», див.: Wallis М. Sztuka і znaki. Pisma 
semiotyczne. -  Warszawa, 1983. -  S. 204-205; «У середні віки письмо надалі розумілось 
у метафоричному сенсі, тобто як натуральне, вічне, універсальне письмо, привілейо
вану систему означуваної правди», див.: Derrida J. О gramatologii. -  S. 39.
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утворень. Писаний документ, який споряджають канцелярії, є тим ін
струментом, який формує відповідний простір та ритм життя. Проте 
письмо у масовому вимірі поступалося образу, який був для більшості 
населення зрозумілішим і доступнішим.

XV ст. почало вносити корективи у ці пропорції. На схилі серед
ньовіччя відбувалися події, які стали поворотним пунктом у траєкторії 
життя образу та письма. Винахід Йоганна Гутенберга (1397/1400-1468) 
у середині XV ст. сприяв збільшенню друкованої продукції, яка адре
сувалась широким колам людей. Відтоді письмо множилося мільйон
ними примірниками.

У XVI ст. Реформація надає чергового поштовху письму/слову на 
противагу образу. Останній був важливим ідеологічним елементом 
християнства, супроти його деяких засад ідеологи нового руху вийшли 
на історичну арену. Тому образ знову намагаються зіпхнути на маргінес.

Реформація наділяє сакральним змістом саме напис-письмо, воно 
було для неї ближчим та виражало основний її зміст. Філіпп Меланхтон 
(1497-1560), один із ідеологів Реформації, зазначав: «Є багато речей, 
які не можна намалювати, хоча можна говорити про них словами»14. 
Проте образ не був остаточно маргіналізований. Мартін Лютер (1483— 
1546), основоположник Реформації, надавав йому життя, але за умо
ви співіснування з письмом: «Роль образів як  знаків, що підсилюють 
пам’ять, збільшується, коли їх оздоблюють цитатами з Біблії, ведучи 
тим самим глядача через образ знову до Слова Божого. Образи так само 
можуть, як і тексти, вказувати на Божий витвір. Вони є зовнішніми зна
ками, яким глядач не віддає шану, але які інтерпретує [...]»15.

Та попри «тандем» образу та слова, який дослідники називають 
«словесно-образною мовою»16, Ганс Белтінґ (нар. 1935 р.), сучасний

14 «Multa enim non possunt pingi, quae tarnen verbis utcumque declared possunt», 
див.: Białostocki J. Symbole i obrazy w świecie sztuki. -  Warszawa, 1982. -  S. 232.

15 Belting H. Obraz i kult: histoda obrazu przed epoką sztuki /  przełożył T. Zatorski. -  
Gdańsk, 2010. -  S. 618.

16 Див. детальніше про взаємодоповнення нарації слова та образу в ранньо- 
модерний період на епоху Просвітництва: Siedel-Grzesińska A., Wisłocki М. Słowo 
a obraz. О roli inskrypcji w kontynuowaniu treści dzieła sztuki / /  Studia epigraficzne. -  
T. I. -  Zielona Góra, 2004. -  S. 103-116.
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дослідник історичної іконографії та культурний антрополог, вважає, 
що «Реформація з’явилася як панування слова, яке витіснило всі інші 
знаки релігії [...]; писане слово набуло вищого рангу порівняно з інши
ми намальованими чи різьбленими візерунками»17. Відтепер, а особли
во з початком XVII ст., «слово та письмо» поступово ставали складо
вою частиною savoir vivre, нового стилю вираження думок, конвенції18.

У той саме час стає відчутною криза образів. Разом із відкриттям 
Нового світу, розвитком наук, технічними винаходами, промисловою 
революцією, сталося прискорення темпу життя, його раціоналізація. 
І вже наступна епоха -  Просвітництво, стала епохою цивілізації писа
ного слова'9. Політичні, цивілізаційні, устроєві зміни, які надходили з 
кінцем XVIII ст., чинили суттєвий вплив на зміст, форму інструментів 
суспільної комунікації.

Світ пришвидшував свій темп. Поступово ancien regime з його 
структурованістю, ієрархічністю, еклезіальністю відходив у минуле. 
Світ секуляризувався, бунтував, експериментував. Естетичні смаки по
передньої belle epoque відходили у минуле. А з ними і вразливість до пре
красного, витонченого20. Він насичувався новими знаннями, перео
смислював природу та людину в ньому. Такі нові виклики потребували 
саме письма, яке було тим інструментом, що допомагав у поступі, про
дукуванні, засвоєнні та упорядкуванні знань21, випрацюванні ставлен
ня до світу, у раціональній комунікації поміж людьми. Відтоді відсут
ність письма автоматично означала маргіналізацію у межах цивілізова
ного простору. Письмо фактично тримає у своїх лещатах mappae mundi.

17 Ibidem. -  S. 530.
18 Taine H. Filozofia sztuki. -  Gdańsk, 2010. -  S. 55.
19 Chaunu P. Cywilizacja wieku Oświecenia /  przełożyła E. Bąkowska. -  Warszawa, 

1989. -  S. 168.
20 Стендаль саме ці тенденції вважав «основною перешкодою для мистецтва XIX 

ст. Світ наповнений людьми, яким багатство дозволяє купувати, але грубість смаку 
заважає цінувати», див.: Стендаль Ф. Прогулки по Риму. -  Москва, 2011. -  С. 141.

21 Поль Валері пояснював: «теоретична фізика [...] змушена була відмовитись 
від образів, від зримих та рухових уподібнень: щоб зуміти охопити своє безмежне 
царство, щоб пов’язати воєдино закони та обумовити їх місцем, часом та рухом спо
стерігача, вона повинна керуватись виключно аналогією формул», див.: Валери П. 
Об искусстве. -  Москва, 1976. -  С. 71.
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Без нього як інструменту пам’яті, системи організації людського жит
тя не можна уявити сучасний світ та попередні принаймні п ’ять-шість 
тисячоліть історії.

Польський історик, медієвіст, автор книжки з історії латинсько
го письма Александер Ґейштор (1916—1999 рр.) так резюмував вимір 
письма в людській цивілізації:«[...] письмо зміцнило та надало трива
лості у просторі та часі зв’язкам поміж людьми, слугує передачі відо
мостей, питань та наказів; полегшило нагромадження та використан
ня суспільного досвіду, зокрема понять, якими людина послуговуєть
ся для розуміння та опанування зовнішнього світу»22.

Сфрагістичні інскрипції

Наша стаття має на меті лише пунктирно окреслити цю пробле
му, зокрема, виявити характерні частини написів на печатках і тільки 
на тих елементах, що, як  на мене, мають колосальний джерельний по
тенціал (який донині мало проаналізований) та змусять по-новому по
глянути на важливість печатки і напису на ній як історичного джерела.

Складно сказати, коли достеменно написи з’явились на печатках. 
Так, на печатках цивілізації Дворіччя переважали зображення, але вже 
від IVтис. до н.е. помітні написи, які супроводжують зображення23.

Дедалі частіше письмо та письмові знаки з’являються на печатках 
у ранньому середньовіччі. Тоді ж струкгурується семантичний простір 
печатки, який складається із двох полів: зображення та напису (хоча 
написи знаходять місце і в «просторі» сфрагістичних зображень).

Немає універсальної форми сфрагістичних інскрипцій. У різні часи 
напис набував тих чй інших конструкцій. Але можна означити най
більш поширену конфігурацію, притаманну переважній більшості нині

22 Gieysztor A. Zarys dziejów pisma łacińskiego. -  Warszawa, 2009. -  S. 26.
23 До прикладу: Лихачев H. Древнейшая сфрагистика. Из лекций по диплома

тике. -  Санкт-Петербург, 1906. -  С. 24, passim; Лихачев Н. Древнейшие буллы и пе
чати Ширпурлы. -  Санкт-Петербург, 1907. -  Passim; Гавриленко В. Циліндричні пе
чатки стародавньої Месопотамії та їх глиняні відбитки (матеріали до підручника) / /  
Сфрагістичний щорічник. -  Вип. IV. -  Київ, 2013. -  С. 14, 16 (іл. печатки із напи
сом середини III тис. до н.е., Аккад); KittelЕ. Siegel. -  Braunschweig, 1970. -  Р. 28,29.
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знаних печаток. Вона складається з кількох частин, які розміщувалися 
по колу печатки, у рядок/рядки або вертикально у кілька рядків. Пер
шою є слово ПЕЧАТКА (ętppayię, сфрагіс, signum, sigillum, Siegel, seel, пе
чать). Наступною є окреслення власника. Третьою складовою є гео
графічна ознака власника. До четвертої частини можна віднести титу- 
латуру власника. П ’ята -  зазначення хронології. Шоста складова на
писів -  сентенції, мотта, вотуми. Останні часто мають біблійне похо
дження (фрагменти молитв, літаній24), передають християнську мен
тальність власника, благання про опіку Божу.

Видається, що саме ця християнська частина інскрипцій є най
більш потенційно інформативна та веде свій сфрагістичний родовід 
принаймні від раннього середньовіччя. Однією із найстарших знаних 
вотивних формул є «DEI GRATIA»25 (лат. з Божої Ласки). Її карбува
ли на печатках імператорів, князів, шляхти, церковних ієрархів. Така 
формула виводить свій родовід із листів св. Павла. У її основі лежить 
теологічна засада: влада як церковна, так і світська походить від Бога. 
Вперше ця формула з ’являється у IV ст., згодом набуває поширення у 
всій латинській Європі26. У VIII ст. вона вже використовується монар
хами (Піпін III Короткий, 752-768).

Вживалися також формули «PERMISSIONE DIVINA» (лат. Від
даюся Ласці Божій), «CHRISTE, PROTEGE» (Господи, захисти). 
Остання карбувалась, зокрема, на печатках короля франків, імпера
тора Заходу Карла І Великого (747—814), імператора франків Людові- 
ка І Благочестивого (778-840)27. Формула «MATER MISERICORDIE

24 Pokora Р. Insrypcje napieczętne późnośredniowiecznego episkopatu Królestwa 
Polskiego / /  Inskrypcje na pieczęciach. Treści, formy, funkcje /  pod redakcją P. Pokory, M. 
Hlebionka, T. Kałuskiego. -  Poznań, 2016. -  S. 64.

25 Або ж поширене «Dei Gracia».
26 Góralski W. Dei Gratia //Encyklopedia katolicka.- T .  III. — Lublin, 1979.-K. 1101. 

Див. також: Pokora Р. Inskrypcje napieczętne późnośredniowiecznego episkopatu Królestwa 
Polskiego. -  S. 69-70 (автор подає приклади скорочення формули «Dei Gracia»).

27 Lecoy de la Marche A. Les sceaux. -  Paris, 1889. -  P. 274. На нумізматичних 
пам’ятках VII ст. карбувалась формула «Боже, поможи Римлянам» («Deus adiuta 
Romanis»), див.: Лихачев Н. Материалы к византийской и русской сфрагистике. -  
Вып. I. -  Ленинград, 1928. -  С. 103.
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SALVA»28 (лат. Мати Милосердна, слав) передана на печатці капітули 
кафедрального костелу Влоцлавка (XIII-XV ст.) -  це слова із марійно- 
го антифону, який набув поширення в середньовіччі. Подібна форму
ла існувала у Візантії та на Русі. У Х -Х ІІ ст. грецькі слова «£Х&р ©єоо» 
(Божою милістю) карбувались на печатці митрополита Русі29 Костян
тина (1167-1174), в XIII ст. -  митрополита Кирила (1225—1233)30. Од
нак таке окреслення не було типовим та поширеним у руській сфрагіс
тиці того часу та раніше31.

У період Київської Русі на печатках митрополитів, єпископів 
карбуються переважно вотивні грецькі формули, які містять прохан
ня про опіку: «Kopie ßot)0ei т~ф о~<р бобХф» (Господи, допоможи рабу 
своєму)32; «ПОСПОДИ] nO M O Z H  РАБЪ СВОЄИ»33; «2xćm>Cę тю 
оф бооХф» (Споглянь на раба свого)34; «беотокє ßoi)0ei» (Богородице, 
допоможи)35; «Äyvi) ох£яоід це tóv» (Пресвята, споглянь на мене)36; 
«Ayve, oxśno(ę це tóv» (святий, споглянь на мене)37; «СПАСИ, ГОС
ПОДИ, РАБА СВОЄЮ »38; «ГОСПОДИ, ПОМОЗИ РАБОУ СВОЄМ 
[...] НА МНО ЛЕТА»39; «0еотбхе ßori0£i тез оф бобХф» (Мати Божа, спа

28 Hlebionek М. Katalog pieczęci przy dokumentach samoistnych w zasobie Archiwum 
Państwowego w Bydgoszczy. -  Warszawa, 2012. -  S. 164.

29 На печатках часто передається Pcoolaę, що перекладається, як Росія. Слово 
Русь рівнозначно грецькому Pókrfaę, Poję, староруською -  PtfCH.

30 Янин В. Актовые печати Древней Руси. — Т. I. — Москва, 1970. -  С. 49.
31 Ніколай Ліхачев у своему сфрагістичному альбомі нотує три печатки східних 

православних ієрархів із формулою «Божою милістю» за Х-ХІІІ ст.: єпископа Зіла X 
ст., Никифора патріарха Єрусалима XI—XII ст., Методія II архієпископа Константи
нополя, Нового Риму, вселенського патріарху 1240 р., див.: Лихачев Н. Моливдовулы 
греческого Востока. -  Москва, 1991. -  С. 40-41,170,288.

32 Там само. -  С. 68.
33 Лихачев Н. Материалы к византийской и русской сфрагистике. -  Вып. I. -  

Ленинград, 1928. -  С. 118.
34 Там само. -  С. 50.
35 Там само. - С .  51.
36 Там само. -  С. 54.
37 Там само. -  С. 56.
38 Там само. -  С. 108.
39 Филипчук О. Володимир Мономах і візантійська політична культура / /  Сфра

гістичний щорічник. -  Вип. IV. -  Київ, 2013. -  С. 92.
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си раба Твого)40; «БР'П О М О ЗН  AMH(N)» (Богородице, допоможи, 
амінь)41.

Про що ж такі, наведені вище, «самоуничижительные» (за висло
вом В.Л. Яніна42) формули грецько-візантійської традиції можуть про
мовляти? Формули «ГОСПОДИ ПОМОЗИ РАБУ СВОЙОМУ», «ГОС
ПОДИ, СПАСИ» на противагу «DEI GRATIA43 /  M ISERATIONE 
DIVINA /  DIVINA VOCATIONE»44 є причиною пошуку шляхів до 
з ’ясування моделі розуміння взаємин на вісі Бог-володар у латинській 
та грецько-візантійській традиції, що також може дати ключ до розу
міння ментальних імперативів Сходу та Заходу Європи.

По-перше, західна формула стала можливою у період раннього се
редньовіччя з кардинальною зміною філософії/теології влади. Вона по
лягала у вмонтуванні у структуру легалізації статусу володаря Волі Бо
жої. Це був наслідок християнізації Європи. Володар, за висловом Е. 
Канторовіча, ставав намісником завдяки «ласці Бога, Його Милості. 
Влада короля є владою Бога. Влада є Божою за походженням та ко
ролівська завдяки ласці. Тому король також є Богом та Христом, але 
завдяки ласці, і хоч би чинив, то чинить не як  звичайна людина, а як 
той, хто став Богом та Христом завдяки ласці»45. Проте у Візантійській 
традиції була інша філософія влади, яка формувала жорстку вертикаль 
підпорядкування. Топоси «РАБ, ГОСПОДИ ПОМОЖИ, ГОСПОДИ 
СПАСИ» були її індикаторами.

т Prigent V. Bizantine military forces in Sicily: some sigillographic evidence / /  
Byzantine and Rus’ seals. -  Kyiv, 2015. -  P. 167.

41 Алфьоров О. Княжі знаки на печатках Київської Русі / /  Сфрагістичний щоріч
ник. -  Вип. V. -  Київ, 2015. -  С. 118. Слово «Амінь» у його грецькому варіанті пе
редавалось як «AMHN», руському -  «АМЄКЬ», див: Лихачев Н. Материалы для ис
тории византийской и русской сфрагистики. -  Ленинград, 1928. -  Вып. I. — С. 114.

42 Янин В. Актовые печати Древней Руси. — Т. I. — С. 68.
43 Формула, яка зустрічається від раннього середньовіччя і до XX ст. Див.: Кли

манов Л. «Византийские отражения» в сфрагистике. Коллекция металлических печа
тей VII-XX веков в Западноевропейской секции Архива СПб ФИРИ РАН. -  Санкт- 
Петербург, 1999. -  С. 141.

44 Hlebionek М. Katalog pieczęci. -  S. 354.
45 Kantorowicz E. Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej. -  

Warszawa, 2007. -  S. 41.
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У чому різниця поміж двома конструкціями формул та філософій/ 
теологій влади, які ці формули відображають? Відповідь можна спробу
вати знайти у церковних доктринах східного та західного християнства.

У православ’ї зміцнилась концепція апофатичної філософії (Кле
менс Александрійський, Псевдо-Дионісій Ареопагіт). Її апологетами 
були св. Василь, св. Григорій з Ніси. їхня концепція передбачала не
можливість людського розуму пізнати натуру Бога. Такий імператив 
паралізував волю, упокорював людину. Тому і православ’я як теологіч
ний прояв цієї концепції радше базується на прийнятті засад Старого 
Заповіту, його буквальному розумінні та абсолютному підпорядкуванні 
себе волі Бога. Католицизм же формувався на потребі постійного від
криття Бога, в основі чого є вільна воля людини, чин, дія через розум.

Вважаю, причини для розуміння цих легенд слід шукати й у прин
ципах устрою Східної та Західної імперій. Римська імперія ґрунтува
лась на засадах права, республіки (respublica). Вже сам девіз Римської 
держави: «Senatus populusque Romanus» свідчить про права громадян. Ві
зантія Констянтином Великим створювалась як країна salus publicus — 
загального блага, священної держави, яка є синтезом земного та Бо
жественного.

Імператор ромеїв мав необмежену владу. Він був намісником Бога 
на землі. Патріарх був у його підпорядкуванні. Мешканці були піддани
ми46 і як добрі християни повинні були слухняно виконувати волю во
лодаря46 47. Це, своєю чергою, детермінувало взаємини на рівні володар- 
аристократія, володар-народ. Така конфігурація політичної теології ви
значала патерналістичну концепцію взаємин у грецько-візантійському 
цивілізаційному просторі: твоя доля залежить не стільки від Ласки Бо

46 «Всі, вільні, та не вільні, були його [імператора. -  В.П.] підданими або слуга
ми (рабами) [...] Він був єдиним законодавцем, суддею, вождем, головнокомандую
чим армії [...]. Імператорові належало виказувати справедливість, чинити благодіян
ня, милості, виявляти благочестя, турботу, піклуватися про своїх підданих [...]. Всі 
вони повинні були коритися та молитися за нього як за «Батька ромеїв [...]», див.: Іс
торія Візантії. Вступ до візантиністики /  за ред. С. Сорочана і Л. Войтовича. -  Львів, 
2011. — С. 28-29.

47 Детально про політичну теологію Візантії, див.: Казаков Г. Sacrum imperium 
(к телогията на императорската власт във Византия) / /  Medievalia ukrainica: менталь
ність та історія ідей. — Т. 1. — Київ, 1992. -  С. 3-25.
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жої, скільки від самоприниження та цілковитого віддання себе до дис
позиції Господа та його намісника -  імператора. Автономність люди
ни зведена до абсолютного мінімуму.

Натомість у Західній Європі був поділ світської та духовної влади. 
Домінування християнського світогляду на Заході без сумніву прийма
ло концепцію Божої Волі та світського володаря, який є таким із Ласки 
Божої. Приймало, але залишало право автономії людської волі, раціо, 
що зрештою детермінувало траєкторію розвитку західного суспільства 
з його акцентом на такі цінності, як людська гідність та право.

Від XV ст. на руських землях фіксуємо домінуючу формулу «МИ
ЛІСТЮ БОЖОЮ» (зустрічається також топоси «ВОЛЕЮ БОЖИЮ»48, 
«З ЛАСКИ БОЖ(ОЇ))»49. Пояснення превалювання цієї формули над 
попередньою можна спробувати відшукати від XIII ст. у дедалі більшо
му зближенні Київської Церкви з християнською традицією Заходу50.

Ця формула поширюється також на Волощину: на печатці волось
кого господаря і воєводи Влада II 1439 р. викарбовано довкола герба: 
«МИЛ(ОС)Т(І)Я Б(0)Ж ЇЄЯ»51. Вона наявна і на печатках московських 
володарів, вищого духівництва від другої половини XIV ст.52 Причи

48 Зокрема, на печатках митрополита Михайла Рогози та єпископа Кирила Тер- 
лецького, див.: Денисова Т. Гербові та агіографічні печатки ієрархів УГКЦ / /  Сфра- 
гістичний щорічник. -  Вип. IV. -  Київ, 2013. -  С. 227.

49 На печатці єпископа холмського і белзького Діонісія Збируйського (1596 р.), 
див.: Денисова Т. Гербові та агіографічні печатки ієрархів УГКЦ. -  С. 231.

50 Детальніше про політику Київської Церкви стосовно Західної Церкви в піз
нє середньовіччя, див.: Гудзяк Б. Грецький Схід, Київська митрополія і Флорентій
ська унія І  І  Записки Наукового Товариства імені Т.Г. Шевченка. -  Т. CCXXVIII: 
Праці Історично-філософської секції. -  Львів, 1994. -  С. 48-64. У цей час також 
прослідковується процес інтеграції руської культури із західноєвропейською, див.: 
Aleksandrowycz W. Ukraińskie malarstwo religijne drugiej połowy XIV-XVI wieku / /  
Między sobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie /  pod redakcją prof. T. Chynczewskiej- 
Hennel i prof. N. Jakowenko. -  Lublin, 2000. -  S. 56-83.

51 Каталог пергаментних документів Центрального державного історично
го архіву УРСР у Львові 1233-1799 /  упор. О. Купчинський, Е. Ружицький. -  Київ, 
1972. -  С. 77.

52 ЛакиерА. Русская геральдика. -  Москва, 1990. -  С. 105 (печатка Алексія ми
трополита всієї Русі 1371 р.); Соболева Н. Об авторе первой русской государственной
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ною цьому може бути, по-перше, падіння Візантійської імперії 1453 р., 
а з нею і зникнення певних політико-церковних констант, пов’язаних 
із політичним патронатом Константинополя над Москвою. По-друге, 
зміцнення політичної сили Північно-Східної Русі, яка виходила на ціл
ком самостійний політичний шлях і вважала, що Візантія поступово 
зраджувала православній вірі (налагоджуючи контакти з Римом та ро
блячи реальні кроки до унії православної та католицької Церков з ме
тою власного збереження перед загрозою з боку турків). І по-третє, 
звертання уваги на аналогічні сфрагістичні пам’ятки Заходу. Москов
ські володарі прагнули бути рівними з європейською елітою у титулах 
та атрибутах політичної та церковної влади.

Іншою формулою у сфрагістичних епіграфах, яка була свідчен
ням християнського способу мислення, є словосполучення «ANNO 
DOMINI» (лат. Року Божого). Таке окреслення бере початок від VI 
ст., коли на прохання папи Іоана І Діонисій Малий запровадив прин
цип літочислення від народження Христа53. Формула прижилась у За
хідній Європі — фіксується на печатках включно до XIX ст., має міс
це, зустрічається, наявна у латиномовних легендах, в яких карбувались 
роки. Формула «POKtf БОЖОГО» була поширена й у староукраїнсько
му документі.

У києво-руській традиції печатки князів могли мати також при
кінцеву формулу: «НА МНО ЛЄТА». Вона відтворена на одній із пе
чаток Володимира Мономаха. На думку Олександра Филипчука, цей 
тип був взятий з політичної культури візантійського імператора як еле
мент похвал54.

Слова Ісуса Христа до св. Петра «TIBI DABO CLAVES R(EGNI) 
C(OELORUM)»55 на печатці капітули у Регенсбурзі 1186 року доповню
ються зображенням двох рук, які тримають ключ, одна з них виходить

печати / /  Heraldyka і okolice /  red. A. Rachuba, Sławomir. Górzyński, H. Manikowska. -  
Warszawa, 2002. -  S. 217.

53 Szlaga J. Anno Domini / /  Encyklopedia Katolicka. — T. I. — Lublin, 1995. -  
K. 631-632.

54 Филитук O. Володимир Мономах і візантійська політична культура / /  Сфра
гістичний щорічник. -  Вип. IV. -  Київ, 2013. -  С. 92-93.

55 «Тобі даю ключі від Царства Небесного».
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із хмар. Так алегорично передається образ св. Петра56 -  патрона кафе
дрального костьолу. Або ж «GRATIA DEI SUM ID QUOD SUM»57: такі 
написи вподобали собі священики або ж церковні інституції, або топос 
із агіографічної легенди про св. Стефана «О SIGNIFER REGIS SUMMI 
BONE NOS EXAUDI» (печатка Гальберштадської капітули 1288 р .)58. 
Чи, приміром, ще старозавітні слова пророка Ісаї: «SECRETUM 
MEUM М ІНІ»59. Така сама традиція карбування на печатках топосів 
із святих писань була і в православній сфрагістиці, зокрема, епіграф на 
печатці Києво-Софійської кафедри: «ПРЄМУДРОСТЬ СОЗДА СЄБЄ 
ХРАМЪ И ^ТВЄРДИ СТОЛПЪ СЄДМЬ»60.

У такій іпостасі інскрипції засвідчують, наскільки християнська 
ментальність у часи середньовіччя та раннього модерного часу була 
тотальною. Складається враження, що власник печатки добирав такі 
фрагменти літаній, молитов, цитат зі Св. Письма, щоб якнайкраще ві
добразити свою інтенцію, свою позицію. Тут відчувається, як креатив- 
ність, теологічна глибина поєднувалась як  із практичністю, так і з ес
тетикою метафоричності.

56 Glejtek М. Stredovekä cirkevnä pećat’. Prameń krest’anskej ikonografie. -  Hradec 
Krälovö, 2013. -  S. 183. Ці слова викладено на мозаїці фризу антаблементу куполу со
бору Св. Петра у Римі: «Tu es Petras et super hanc Petram aedificabo ecclesiam meam et 
tibi dabo claves regni coelorum», див.: Стендаль Ф. Прогулки по Риму. -  С. 118.

57 Lecoy de la Marche A. Lessceaux. -  P. 280—281; Цитата з: 1 до Коринтян, 15:10, 
«Та благодаттю Божою я те, що є» (переклад Івана Огієнка).

58 Ibidem. Напис інскрипції з: Elucidatorium Ecclesiasticum ad officium Ecclesiae 
pertinentia planius exponens, et quator libros complectens. -  Parisiis, 1556. -  P. 172. У 
розділі «De sancto Stephano protomartyre, prosa» читаємо: «О Stephane signifer regis 
summi bone: nos exaudi».

59 Lecoy de la Marche A. Les sceaux. -  P. 279; «Але я сказав: маю таємницю, гріз
ну маю таємницю, біда мені» (лат. «secretum meum mihi, meum meum mihi, vae 
mihi!»; див.: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu -  Biblia Tysiąclecia /  wyd. III, 
Pallottinum. -  Poznań-Warszawa, 1982).

60 Ситий І. Печатки вищих церковних інституцій і монастирів Східної України 
XVI-XVIII ст. Спроба опису / /  Записки наукового товариства імені Шевченка. -  
Том CCXL: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. -  Львів, 
2000. -  С. 280; Perkun V. Kilka uwag о pieczęciach ukraińskich hierarchów cerkiewnych z 
XVH-XVIII wieku / /  Pieczęcie herbowe -  herby na pieczęciach /  pod red. W. Drelicharza 
i Z. Piecha. -  Warszawa, 2011. -  S. 222.
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До речі, прикладом креативності та навіть гумору є віршована ле
генда куявського князя Лєшека Чорного 1287 р.: «SIGILLUM DUCIS 
LESTCONIS PARS AQUILAE PARSQUE LEONIS»61. Віршовані фор
ми нотуються і у Візантії: «ГєФруїш ох£яоід рє oepvś Ilap0ćv£ Xt3xvoę 
угущ  рої toię тонн cpoę62 xeę63 xpißoig» (.Поглянь на мене, Георгія, Пречис
та Діво, світильник ногам моїм, світло в шляхах моїх)64.

На легендах вбачаються також сліди античних часів. Нещодавно 
детально проаналізована інскрипція печатки польського короля Пше- 
мисла II 1295 р. (реверс: [+R]EDDIDIT IP[SE D]EVU[S V]ICT[RICIA 
SIGNA POLON1S]) Войцєхом Дреліхажем вказує на джерело інспірації 
у конструюванні легенд володарів також у творчості поетів (як от Вер- 
гілія) та хроністів (поет Саксон, Саксон Граматик). Саме у цих творах 
формувалися концепції здобуття політичної влади65 і, відповідно, вони 
були джерелом для формування інскрипційних формул.

61 Krejcik Т. Pećet’ V kulturę stredoveku. -  Ostrava, 1998. -  S. 289.
62 Має бути <«p6ję».
63 Має бути «tatę». За уточнення у прочитанні грецьких написів вдячний нау

ковому співробітнику Інституту історії України НАНУ кандидату філологічний наук 
Є. Чернухіну.

64 Лихачев Н. Моливдовулы Греческого Востока. -  С. 110—111. Псалтир, 118 
псалом, вірш 105, переклад Івана Огієнка: «Для моєї ноги Твоє слово світильник, то 
світло для стежки моєї», див.: http://bible.ggwo.oig.ua. На цю легенду звернув також 
увагу В.О. Гавриленко, див.: Гавриленко В. Візантійські печатки та їх ремінісценції у 
сфрагістичній практиці Київської Русі (матеріали до підручника) / /  Записки Науко
вого Товариства імені Т.Г. Шевченка. -  Т. CCXL: Праці Комісії спеціальних (допо
міжних) історичних дисциплін. -  Кн. І. -  Львів, 2010. -  С. 359.

65 Drelicharz W. Królewska pieczęć Przemyśla II i jej historiograficzne inspiracje 
/ /  Pieczęcie herbowe -  herby na pieczęciach /  pod red. W. Drelicharza i Z. Piecha. -  
Warszawa, 2011. — S. 33-86. Автор, здійснюючи аналіз джерел інспірації тексту ін- 
скрипції, резюмує: «Переможні знаки, які Бог повертає полякам через королівську 
коронацію Пшемислава II, були б символами поновного набуття Польщею незалеж
ності від цісарства. Маємо тут хіба слід справжньої історіософської концепції, у якій 
історія Польщі сприймалась як ланцюг історичних подій, що привели до втрати не
залежності у часи Карла Великого до її набуття під час з’їзду в Гнєзно 1000 р. та знову 
її втрати за Казимира Справедливого та до її нового набуття за Пшемислава II. Пере
можні знаки, про які йдеться на печатці Пшемислава II, були б символом його пере
можної місії, здійсненої Божої волі» (S. 77-78).

http://bible.ggwo.oig.ua
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Сфрагістичні легенди також несуть інформацію щодо тих чи інших 
реальних подій. Так, печаткова інскрипція сігілюму капітули Егерсько- 
го костьолу нотує факт татарського наїзду на Угорщину в XIII ст.: у до
вкільному написі вирізьблено словосполучення «postplagam» (лат. піс
ля нещастя) -  «S(IGILLUM) CAPIT(V)L(I) AGRIEN(SIS) ECCLESIE 
POST PLAGAM»66.

Цікавим для подальшого вивчення видається поєднання в одній 
інскрипції кількох мов. Така практика відома щонайменше від XII ст.67 
Зустрічаються поєднання в одній легенді різних алфавітних систем, 
приміром, вкраплення грецьких літер у латинські написи, поєднання 
латини та німецької68.

Цікавим фактом є передання імені Христа у латинських напи
сах грецькою версією: Christo -  Хро69. Приміром, Якуб із Курдвано- 
ва, єпископ Плоцька, на своїй печатці 1422 р. передав ім’я Спасите
ля грецькими літерами: «Reue(re)ndi in хро (=christo) p(at)ris et d(omi) 
ni d(omi)ni /  iacob i: dei gr(aci)a : ep(iscop)i: plocen(sis)»70. На печат
ці львівських злотників і срібників у німецькомовній легенді замість 
слова «SIEGEL (SIGEL)» читаємо «SIGILLUM : SIGILLUM  DER 
GOLD UND SILBER ARBEITER CU. I. IN N U N G  DER HAPT STADT 
LEMBERG»71.

Така традиція існувала і в XIX ст. Наприклад, однакову легенду 
кількома мовами фіксуємо на громадських печатках Східної Галичи
ни72 та Закарпаття73. У такому випадку одна мова репрезентувала дер

66 Glejtek М. Texty na stredovekych pećatiach uhorskej proveniencie (XI-XVI 
storoćie) / /  Inskrypcje na pieczęciach. Treści, formy, funkcje /  pod redakcją P. Pokory, 
M. Hlebionka, Tomasza. Kałuskiego. -  Poznań, 2016. -  S. 59.

67 Lecoy de la Marche A. Les sceaux. -  P. 273.
68 Rimśa E. Pieczęcie miast Wielkiego księstwa Litewskiego /  przełożył Jan Sienkie

wicz. -  Warszawa, 2007. -  S. 150,158.
69 Pokora P. Insrypcje napieczętne. -  S. 68.
70 Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju Melneńskiego z 1422 roku /  wydali 

P. Nowak i P. Pokora. -  Poznań, 2004. -  S. 27.
71 Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Відділ 

рукописів, ф. 719/1, п. 4.
72 Perkun V. Katalog pieczęci z ziem ukraińskich ze zbiorów Prof. Mariana Gumow

skiego. -  Warszawa, 2011. -  S. 165,179,181.
73 Мариконь Б. Печатки, герби міст і сіл Закарпаття. -  Ужгород 2011. -  Passim.
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жавну, а інша (або дві інші) — мову національних громад цієї місце
вості.

Латинська мова на печатках костьолів XIX ст. Правобережної 
України також свідчить про знайомство з латиною в Україні принай
мні до 1918 р. -  коли поступово структури католицької церкви в Ро
сійській імперії знищувались. Латина та німецька на печатках люте
ранських кірх Правобережжя засвідчує характер протестантських цер
ковних громад, їх національний склад та культурно-цивілізаційний ха
рактер.

Цікаві результати оприлюднила Олена Ярова на прикладі сфрагі- 
сів російських купців XIX ст. Поряд із інскрипціями теологічного ха
рактеру (на печатці із підписом «М. Терешкевичу» викарбовано слова: 
«НЕТ НАДЕЖДЫ». А Г.М. Гвоздева довкола Всевидячого Ока замо
вила напис: «Я ПОГИБНУ, ЕСТЛИ ТЫ МЕНЯ ОСТАВИШЬ»74) ноту
ються цілком оригінальні написи, ба більше -  як приклад прояву ціл
ковитої ароганції75. Вже немає витонченої ерудиції, алюзій до Старо
го чи Нового Заповіту, античних поетів, середньовічних хроністів. Але 
надалі триває віра у Бога, силу та провидіння.

Видаються дуже цікавими у вимірі сфрагістичних інкрипцій печат
ки володарів та аристократії як  світської, так і духовної. На печатках 
вони карбували свою повну титулатуру, тим самим роблячи з печатки 
не тільки знак, який їх ідентифікує, а також семіофор (за Кшиштофо- 
ром Помяном76), який є елементом престижу, що вказував на їхні ам
біції, статус, аспірації та сферу впливу -  фактичного чи номінального.

Мірою зміцнення культури письма (зріле середньовіччя Х ІІ-Х ІП  
ст.) написи на таких печатках розбудовуються, вони максимально де
шифрують зображенйя. Але складність латини чи кирилиці однознач
но обмежувало коло реципієнтів цих епіграфів. Вони були карбовані 
правдоподібно виключно для вузького кола канцелярії, дипломатів та 
самих володарів -  власників печаток.

74 Яровая Е. Печати купечества XIX века из собрания Н.Ф. Романченко / /  Сфра
гістичний щорічник. -  Вип. IV. -  Київ, 2013. -  С. 470,473.

75 Там само. -  С. 475.
76 Pomian К. Jak uprawiać historię kultury / /  Przegląd Historyczny. -  1995. -  Z. I. — 

S. 1-13.
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Подібним чином і печатки міст/сіл означували назви населеного 
пункту, його статус. Нерідко інскрипції на цих сфрагісах є важливим 
джерелом для вивчення назв (зокрема їх змін) населених пунктів, їх
ніх форм орфографії. Вони містять джерельний потенціал з історичної 
географії та ономастики, який недостатньо використовується україн
ськими істориками у цій історичній дисципліні.

Сама палео- та неографія печаток є джерелом до вивчення пись
ма. А невідповідність форми інскрипції стилю письма епохи, у якій 
вона функціонувала, може бути приводом розглядати таку матрицю як 
фальсифікат. Проте слід бути обережним: стиль написів на печатці не 
завжди є тим джерелом, яке за палеографією безапеляційно допома
гає визначити час карбування печатки. Прикладом тут можуть слугу
вати печатки XIX ст. -  на них часто відтворювались українські літери 
на скорочення (титли) на взірець XVII ст., що може свідчити про кон
серватизм сфрагістики, тривалість сфрагістичної пам’яті. І тільки сама 
конструкція легенди та сфрагістичне зображення на таких печатках до
помагає локалізувати створення та функціонування печаток у відповід
ному хронологічному діапазоні. Орфографія також свідчить про рівень 
володіння письмом у певну епоху. Каталогізація написів за хронологіч
ним принципом дасть можливість прослідкувати формування того чи 
іншого правопису, а відтак і розвитку мови та письма.

Важливими складовими печаткових написів є монограми. Вони ви
казували ім’я власника сфрагісу або ж зазначали корпоративну належ
ність: приміром, поєднання літер IH S77 фактично стало емблемою ор
дену єзуїтів і зустрічалась на сігілюмах інституцій цього ордену. Та
кож таку монограму можна зафіксувати на печатках парафіяльних 
костьолів, однак не завжди її наявність можна пояснити освяченням

77 Монограма, яка означає «Ісус Христос». Це латинізована форма грецько
го слова «IHCOYC» («Ісус»). Близько 200 р. було відоме скорочення імені Спаси
теля як «ІН». За два століття додано літеру «С». Внаслідок латинізації отримуємо 
IHS. Згодом три літери намагались у різний спосіб інтерпретувати (In hoc signum; 
Jesus hominum Salvator). У XVI ст. монограму взяв за свою емблему орден єзуїтів, 
інтерпретуючи монограму як Jesu humilis societatis, див.: Forstner D. Świat symboliki 
chrześcijańskiej /  przekład i opracowanie W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński. -  
Warszawa, 1990. -  S. 34; Dudzińki P. Alfabet heraldyczny. -  Warszawa, 1997. -  S. 110.
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храму під ім’ям Спасителя78. Поширеним є вензель літер, які скла
даються на слово «MARIA». Часто така монограма наявна на печат
ках костьолів, які висвячені в ім’я Богородиці. На печатках володарів, 
аристократії та інших осіб монограма передавала ім’я, титул, прізвище 
власника.

Від Середніх віків на печаткових написах прослідковуються скоро
чення (сиглі, контракції, суспензії, лігатури, титли) через нестачу про
стору для розлогих написів. Застосовувались усталені форми абревіа- 
цій, а тому з часом їхнє прочитання не становило проблеми для тих, хто 
потенційно мав би розтлумачити епіграф. Такі навички розшифрову
вати написи також є полем для дослідження вмінь, способу мислення 
та кодування інформації.

Складовою написів є цифри. Зазвичай вони означають час вирі
зання матриці та заснування інституції, яку печатка репрезентує, час 
надання привілею (приміром, для печаток міст подається рік надання 
магдебурзького права), інших важливих подій для власника печатки.

У руській сфрагістиці раннього модерного часу означення цифр 
відбувалось іноді за допомогою кириличних літер. Такі фіксуються 
на печатках київського митрополита Сильвестра (вказано рік: 
АФНЗ -  1557), луцького та острозького єпископа Кирила Терлецько- 
го (АФПЄ -  1585)79, на печатках Києва (АХОА -  1671, А Ш  -  1702)80.

78 Приміром, на печатках костьолу м-ка Красне (Ямпільський деканат Кам’я- 
нецької дієцезії, 1886, 1902 рр.), м-ка Рокитне (Києво-Василькіський деканат, 1806 
р.) присутність монограми IHS складно пояснити, оскільки титул святого патро
на костьолу не вказує безпосередньо на Ісуса Христа: костьол у Красному та Рокит
не був освячений в ім’я св. Йосипа, див.: Elenchus omnium ecclesiarum еу universi cleri 
dioecesium Luceoriensis et Zytomiriensis nec non Camenecensis, Anno Domini 1918. -  P. 
21,71; Перкун В. Особливості емблематичного ряду та легенд печаток парафіяльних 
костьолів Луцько-Житомирської та Кам’янецької дієцезій (1800-1916 рр.) / /  Спеці
альні історичні дисципліни: питання теорії та методики. -  Ч. 4. -  Част. 1. -  Київ, 2000. 
-  С. 108; Вінницький обласний крєзнавчий музей, Рукописний відділ, Д-987 (Книги 
передшлюбних іспитів Мурафського костьолу за 1882 р.), арк. 106 б (тут печатка Крас- 
нянського костелу за 1886 р.). Хіба можна припустити, що монограма IHS була алюзі
єю до патрона парафії св. Йосипа, який у іконографії передається із Ісусом на руках?

79 Rimsa Е. Pieczęcie miast. -  S. 166.
80 Ibidem. -  S. 168.



В і т а л і й  П е р к у н  - Чи напис на печатці важливіший за  ї ї  образ? 49

Від XIX ст. починається нова історія печатки, у якій напис відіграє 
ключову роль. Він починає домінувати81. Епіграф стає виразнішим, за
ймає більше місця у полі печатки та часто стає єдиним елементом на 
печатці. Саме у цей час образ, зображення як код комунікації внаслідок 
поступової втрати свого простору (із кінця XVIII ст., з відходом у ми
нуле давньої епохи, де образ був важливою складовою соціальних ре
гуляцій) часто поступається (але не зникає) місцем знакові, більш кон
кретній візуальній формі передачі інформації. Це було наслідком роз
витку науки, технологій, зміни мислення людини, її сприйняття світу. 
Раціоналізація життя вимагала конкретики, чіткості, що, безсумнів
но, ставило у привілейоване становище мовний та письмовий код по
рівняно з візуальним.

Зростання бюрократії, справочинства, а відтак і темпу життя, вима
гало більшої практичності канцелярських інструментів. Печатка була 
одним з цих інструментів. Динамізація часу, яка несла із собою розши
рення та пришвидшення роботи канцелярій, також у підсумку впли
вала на зменшення печатки у розмірі та домінацію напису на печат
ках. Все частіше не зображення відіграло основну роль, а напис про на
лежність печатки та сама власне печатка як така. Написи на печатках 
ХІХ-ХХ ст. показують елементи централізації, уніфікації канцелярій 
інституцій.

До винятків тут слід віднести печатки греко- та римо-католицької 
церков. «Цивілізаційний поступ» змін торкнувся їх найменшою мірою, 
і розкішне довге тривання естетики середньовічної та ранньомодерної 
церковної сфрагістики у вимірі інскрипції та образу дійшло в них до 
XX ст. Яскравим прикладом цього є висла печатка митрополита Андрея 
Шептицького, яка скріплює пергаментну грамоту владики (рукопокла- 
дення ієромонаха Сотера Стефана Ортинського на єпископа Північної 
Америки ЗО квітня 1908 р .)82.

81 На що також звернув увагу 3. Пєх, див.: Piech Z. W drodze do podręcznika 
sfragityki (staro) polskiej / /  In memorem honoremque Casimiri Jasiński /  pod red. J. Wenty 
i P. Olińskiego. -  Toruń, 2010. -  S. 63.

82 Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського На
ціональної академії наук України, ф. 18, спр. 401. Жак Лє Ґофф та Ігор Шевченко гово
рили про довге середньовіччя (вираз Жака Лє Ґоффа), яке, за Ігорем Шевченком, для
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Написи на печатках часом вказують на довге тривання колектив
ної, політичної, національної, релігійної пам’яті, співіснування двох 
або кількох культурних, цивілізаційних традицій. Зміст написів свід
чить або ж допомагає відчути темп життя, спосіб мислення, імперати
ви поведінки певних соціальних груп. Через мову вони маркують по
літичну історію та політичну культуру, визначають політичні та наці
ональні кордони.

Інскрипції на печатках показують різні етапи життя метафорич
ності, алегоричності мислення людини у середні віки та ранньомодер- 
ний час83 і домінування практичності, канцелярської сухості від XIX 
ст. Печаткові інскрипції виконували функцію пам’яті. Яскравим при
кладом цього є сігілюм костьолу колегіальної капітули Столичного 
Білграду в Угорському королівстві XIII ст. Легенда сфрагісу читається: 
«S(IGILLUM) MEMORIALE CAPITULIECCLESIE ALBENSIS»84 (Пе
чатка пам’ятна капітули костьолу в Білграді). Або ж легенда печатки м. 
Ошмяни: «STANISLAIAUGUSTI MEMORIA 1792», як  пам’ять про на
дання місту вольностей за часів короля Станіслава Августа85.

окремихслов’янськихнародівмоглобсягатиХУІІІст.(Д/ееченко/.УкраїнаміжСходом 
та Заходом. Нариси з історії культури до початку XVIII ст. -  Львів, 2014. -  С. 28-29), 
Жак Ле Ґофф навіть говорив про завершення medium aevi в XX ст.:«[...] культура се
редньовіччя вміщувала у собі групу цінностей, [...] яка почала розпадатись у 1750— 
1850 рр., а остаточно перестала існувати в п’ятдесятих роках XX ст.», див.: Le Goff 
J. Długie średniowiecze /  przekład M. Żurowska. -  Warszawa, 2007. -  S. 47). Чи мож
на припустити з огляду, приміром, на зазначену печатку митрополита Андрея Шеп- 
тицького довге тривання українського середньовіччя у вимірі греко-католицької ми
трополичої сфрагістики (беручи до уваги й дипломатичну складову, тт. пергамент
ний документ, який супроводжує печатка) до початку XX ст.?

83 Інскрипції, зокрема урочисті, поетичні, з біблійних та агіографічних сюже
тів, на печатках у середні віки та ранньомодерний час відображали загальну тенден
цію життя написів у творах мистецтва. Вони відігравали магічну роль як для тих, 
хто їх. вмів відчитати, так і тих, кому це було не під силу, оскільки відчували, що на
писи містили знаменний зміст, святу правду віри і усвідомлення того, що незрозу
мілі для них таємничі знаки пошани були гідні. Див.: Wallis М. Sztuka і znaki. Pisma 
semiotyczne. — Warszawa, 1983. -  S. 206.

84 Glejek M. Texty na stredovekych pećatiach. -  S. 59.
85 Rimsa E. Pieczęcie miast. -  S. 145,774.
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Оглядаючи печатки від часів давніх цивілізацій до XXI ст., мож
на крізь їхню призму прослідкувати траєкторію життя написів. Тобто 
печатки не були ізольованими від людського життя і всотували у себе 
дух часу.

Тільки побіжний огляд написів на сфрагісах у контексті довгого 
тривання засвідчує капітальний інформаційний потенціал печаткових 
епіграфів щодо вивчення різних рівнів культури та цивілізації86. Оче
видним є те, що сфрагістичні інскрипції мають дати поштовх до ви
вчення як епіграфіки, так і палео- та неографії.

Відчитання письма на печатці вимагає лінгвістичних знань та 
вмінь, відповідних «зусиль, адже слідкування лінії тексту, приміром, 
по колу [...] є складнішим, оскільки напис прибирає «ненатуральної» 
форми та вимагає часто маніпуляцій об’єктом»87. А тому письмовий 
код, зокрема на печатці, мав та має обмежене коло реципієнтів. І ця 
обставина також має бути врахована у процесі досліджень.

Повертаючись до заголовку статті: чи напис на печатці важливі
ший за її образ? Напис є alter ego зображення. Іншим кодом інформації, 
письмом, сфрагістична інскрипція вербалізує нам візуальний зміст се- 
міофору, цим самим надаючи йому людського подиху. У написі на пе
чатці людина означувала свою присутність через соціальні, політичні, 
релігійні імперативи, через жарт, пережиту трагедіїо, бажання зберег
ти пам’ять. Таким чином, сфрагістичні інскрипції є джерелом для ви
вчення «горизонту повсякдення, метафізичної цінності родової та осо
бистої ідентичності»88, структур довгого тривання — психології, мен
тальності людини, інтенцій, культури. Специфікою печаткових легенд 
є їхня конденсованість. Це джерело в мініатюрі, і в цьому його специ
фіка та, можливо, і перевага.

86 На джерельний потенціал сфрагістичних інскрипцій, на прикладі візантій
ських печаток, акцентував нещодавно увагу В.О. Гавриленко, див.: Гавриленко В. Ві
зантійські печатки. -  С. 359.

87 Hlebionek М. Pieczęć jako system informacyjny. Przykład polskich pieczęci 
królewskich / /  Сфрагістичний щорічник. -  Вип. III. -  Київ, 2012. -  С. 185.

88 Поліщук В. Особова печатка в правових колізіях станового суспільства на Во
лині (по записах луцької замкової книги 1561 р.) / /  Сфрагістичний щорічник. -  Вип. 
I I .-К и їв , 2012.- С .1 10-111.
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N ie tylko inskrypcje.
Napisy na pieczęciach przy akcie erekcyjnym 

Związku P ruskiego

Kiedy myślimy o pojawiających się na pieczęciach napisach, pierwszym 
skojarzeniem są najczęściej inskrypcje napieczętne. Są nimi tak legendy, 
umieszczane zazwyczaj w otoku, służące identyfikacji dysponenta, jak 
inskrypcje towarzyszące wyobrażeniu, mające na celu wyjaśnienie niektórych 
jego części, albo też elementy chronologiczne czy sygnatury złotników. Tego 
typu napisy pojawiają się tak na odciskach, jak i typariuszach pieczęci. Trzeba 
przy tym podkreślić, że wachlarz inskrypcji umieszczanych na typariuszach 
jest znacznie szerszy. Na odwrociu płytki pieczęci, czy na rękojeściach tłoka 
możemy bowiem znaleźć informacje o warsztatach, które wykonały typariusz, 
nazwiska fundatorów albo członków władz miejskich, cechowych lub innych 
z okresu kiedy zabytek powstał1. Mimo iż jest to zjawisko dość częste, napisy 
tego typu nie doczekały się jeszcze szerszego opracowania, co jest pochodną 
stanu edycji typariuszy. Zupełnie wyjątkowo natomiast spotykamy inne 
kategorie napisów towarzyszących odciskom pieczęci. Są one względnie 
częste na pieczęciach nowożytnych, występujących w dziewiętnasto- czy 
dwudziestowiecznych aktach. Urzędnik, bądź użytkownik owej dokumentacji, 
opatrywał niekiedy konkretne odciski własnym komentarzem, wpisując go 
w odcisk, ale też, znacznie częściej, obrysowywał elementy wyobrażenia 
znajdujące się na odcisku, wykonanym przez papier albo na papierze. To

1 Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu 
/  pod red. P. Pokory przy współpracy M. Hlebionka. -  Poznań, 2015. -  S. 231, nr 522; s. 
249, nr 566.
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ostatnie zjawisko przypomina nieco znane z materiałów nowożytnych 
probatio репе. W kategoriach kulturowych można je chyba interpretować 
jako «ślady obecności» -  mające, według Rocha Sulimy, poświadczać czyjąś 
obecność w danym miejscu i czasie, w naszym przypadku zaś styczność z 
określoną dokumentacją2.

W tym kontekście wyjątkowe wydaje się zjawisko, z którym dane mi 
było się zetknąć w trakcie opracowania zespołu pieczęci przywieszonych 
do dokumentów aktu erekcyjnego Związku Pruskiego. Otóż większość, 
a pierwotnie chyba wszystkie pieczęcie przywieszone do nich posiadają 
sporządzone odręcznie opisy umieszczone na miseczkach chroniących 
odcisk. Właśnie zagadnieniu tych «napisów na pieczęciach» chciałbym 
poświęcić niniejszy artykuł.

Związek Pruski był konfederacją miast i rycerstwa ziem pruskich 
zawiązaną na zjeździe w Kwidzynie 13 marca 1440 r.3 Jej celem, najogólniej 
rzecz ujmując, była walka z nadużyciami ze strony Zakonu Krzyżackiego. 
Podejmowane przez Wielkich Mistrzów kolejne próby rozbicia Związku 
nie dość, że nie zakończyły się sukcesem, to doprowadziły do zwrócenia 
się konfederacji ku Polsce. Na jesieni 1453 r. przedstawiciele organizacji

2 Sulima R. Antropologia codzienności. -  Kraków, 2000. -  S. 84—89.
3 Związek Pruski posiada bardzo bogatą literaturę. Wiadomości na temat tej organizacji 

Czytelnik znajdzie w opracowaniach: Związek Pruski i poddanie się Prus Polsce. Zbiór 
tekstów źródłowych /  pod red. K. Górskiego. -  Poznań, 1949; Biskup M. Jan Cegenberg 
współtwórca Związku Pruskiego (ok. 1390—1456) / /  Zapiski Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu. -  T. XV. -  Toruń, 1949. -  Z. 1-2; Idem. Walka o zjednoczenie Pomorza 
Wschodniego z Polską w połowie XV w. / /  Szkice z dziejów Pomorza. -  Cz. I: Pomorze 
średniowieczne /  pod red. G. Labudy. -  Warszawa, 1958; Biskup M., Janosz Biskupowa I. 
Ze studiów nad konceptem aktu erekcyjnego Związku Pruskiego z 14 III 1440 r. / /  Studia 
Źródłoznawcze. -  T. III. -  Warszawa, 1958; Biskup M. Trzynastoletnia wojna z Zakonem 
Krzyżackim 1454-1466. -  Warszawa, 1967; Idem. Der preussische Bund 1440-1454 -  
Genesis, Struktur, Tätigkeit und Bedeutung in der Geschichte Preussens und Polen / /  
Hansische Studien. -  Bd. III: Bürgertum -  Handelskapital -  Städtebünde /  hrsg. K. Fritze, 
E. Müller-Mertens, J. Schildhauer. -  Weimar 1975; Biskup M., Labuda G. Dzieje Zakonu 
Krzyżackiego w Prusach. -  Warszawa, 1986; Grzegorz M. Pomorze Gdańskie pod rządami 
Zakonu Krzyżackiego 1308-1466. -  Bydgoszcz, 1997; Oliński P. Droga do założenia 
Związku Pruskiego w Kwidzynie w 1440 r. / /  Związek Pruski. Działo się w Kwidzynie w 
1440 r. /  pod red. J. Liguz. -  Kwidzyn, 2016.
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zaproponowali królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi poddanie Prus 
Koronie, a w lutym następnego roku wypowiedzieli Zakonowi posłuszeństwo. 
Stało się to bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny trzynastoletniej. Wybuch 
powstania w Prusach i późniejsza wojna nie zakończyły działalności Związku, 
ale zapoczątkowały proces jego rozkładu. Jako symboliczną datę zakończenia 
jego działalności Karol Górski przyjął rok 1465, kiedy to przedstawiciele 
stanów pruskich opowiadający się za Polską rokowali z przedstawicielami 
stanów sprzyjającymi stronie krzyżackiej. Zdaniem tego badacza wówczas już 
«konfederacja -  jeśliby kto mniemał, że istnieje -  nie reprezentowała całości 
kraju, lecz tylko pewne jego dzielnice»4. Jednak pamięć o tej organizacji stała 
się jednym z ważnych elementów konstytuujących tożsamość mieszkańców 
Prus Królewskich w okresie przedrozbiorowym.

Dokumenty erekcyjne związku zostały wystawione w dwóch, niemal 
jednobrzmiących (drobne różnice dotyczą przede wszystkim układu tekstu, 
ortografii zapisu nazw własnych oraz sekwencji przywieszenia pieczęci), 
oryginalnych egzemplarzach, (z których jeden m iał trafić do archiwum 
miejskiego Torunia, drugi zaś do archiwum miejskiego Elbląga) na 
wspomnianym już zjeździe Stanów Pruskich w Kwidzynie, i są datowane na 
14 marca 1440 r.5 Już wcześniej przewidziano jednak możliwość przystąpienia 
do konfederacji po zjeździe kwidzyńskim, a zainteresowani mieli tego 
dokonywać na mocy osobnych dokumentów, których formularz ustalono na 
zjeździe elbląskim w lutym 1440 r., a ponownie zatwierdzono w Kwidzynie w 
marcu tego roku. Także te akty miały być wystawiane w dwóch oryginałach6. 
Do dziś, oprócz obu oryginałów aktu erekcyjnego Związku, zachowały się 
dokumenty akcesyjne wydane przez 23 wystawców7. Do obu kompletów 
dokumentów przywieszono pierwotnie łącznie 137 pieczęci, z tego 72 wisiały

4 Górski K. Związek Pruski. -  S. XLV.
5 Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. -  Bd. II 

/  hrsg, von. M. Toeppen. -  Leipzig, 1880. -  S. 171-176, nr 108.
6 Acten der Ständetage Preussens. -  Bd. II. -  S. 169, nr 107; Oliński P. Droga do 

założenia Związku Pruskiego. -  S. 19
7 Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej cyt. APT), Akta miasta Torunia, kat. I, 

954; 955; 957; 958; 959; 960; 961; 963; 964; 965; 968; 977; 978; 979; 980; 981; 983; 987; 
989; 1417; Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej cyt. APG), Kolekcja dokumentów 
elbląskich, sygn. 1/48; 1/49; 1/50; 1/51; 1/52; 1/53; 1/54; 1/55; 1/56; 1/57; 1/70; 11/49; 11/50; 
11/51; II/52; 11/53; 11/54; 1/58; III/24; VI/1.
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przy dokumencie erekcyjnym8. Do dziś w całym zbiorze zachowały się odciski 
122 pieczęci, należących do 120 dysponentów, z tego przy dokumentach 
erekcyjnych 44 odciski znajdują się przy egzemplarzu toruńskim9 (42 rycerskie 
i szczątki dwóch miejskich) a 42 przy elbląskim (z tego 14 miejskich i 28 
rycerskich)l0. Podkreślić trzeba, że oba zbiory toruński i gdański, ze względu 
na różny stan zachowania odcisków, są względem siebie komplementarne. 
Liczba zachowanych, tak przy dokumentach erekcyjnych jak i akcesyjnych, 
pieczęci rycerskich i miejskich powoduje, że są one jednym z podstawowych 
źródeł do dziejów heraldyki i sfragistyki pruskiej. Interesujące nas dyplomy 
są obecnie przechowywane w zasobach archiwów Państwowych w Toruniu 
i Gdańsku. Mimo iż tak same dokumenty erekcyjne11, jak i zachowane przy 
nich odciski pieczęci były publikowane12, żaden z wydawców nie odnotował

8 Według XVII wiecznego inwentarza Archiwum Stanów Prus Królewskich, gdzie 
złożono jeden z egzemplarzy interesującego nas dokumentu, wówczas istniało przy nim 
jeszcze 71 pieczęci. Zob.: APT, Akta miasta Torunia, kat. И, XIII, 45, s. 73-74.

9 APT, Akta miasta Torunia, kat. 1 ,952.
10 APG, Kolekcja dokumentów elbląskich, sygn. VI/1.
11 Runau D. Historia und Beschreibung des XIII jährigen Krieges in Preussen von 

1454 bis 66. -  Wittembergae 1582 (non vidi); Schütz C. Historia rerum Prussicarum. -  
Grosse, 1599. -  K. 140-141; Hartknoch Ch. Alt- und Neues Preussen, oder Preussischer 
Historien zwey Theile, in derer erstem von desz Landes vorjähriger Gelegenheit und 
Nahmen [...] In dem andern aber von desz Teutschen Ordens Ursprung, desselben, wie 
auch der nachfolgenden Herschafft [...] mit sonderbahren Fleisz zusammen getragen. -  
Franckfurt am Mayn -  Leipzig, 1684. -  S. 309-312; Kries J.A. Memoria. -  K. C -C  2; 
Codex Diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae. -  T. IV: In quo totius 
Prusiaerescontinentur/wyd. M. Dogiel. -  Vilnae, 1764. -  K. 135nn; Acten der Ständetage 
Preussens. -  Bd. II. -  S. 171-176, nr 108; Górski К. Związek Pruski. -  S. 119nn; Ostatnio 
przedruk tego tłumaczenia dokumentu na język polski zamieszczono w tomie: Związek 
Pruski. Działo się w Kwidzynie w 1440 r. /  pod red. J. Liguz. — Kwidzyn, 2016. — S. 81-83.

12 Vossberg F.A. Münzen und Siegel der preussischesn Staedte Danzig, Elbing, Thom, 
so wie Herzogen der Herzoege der Pommerellen. -  Berlin, 1841; Idem. Geschichte der 
preussischen Münzen und Siegel von frühester Zeit bis zum Ende der Herrschaft des 
Deutschen Ordens. -  Berlin, 1843; Idem. Münzgeschichte der Stadt Danzig. -  Berlin, 
1852; von Mülverstedt G.A. Der abgestorbene Adel der Provinz Preussen. -  Nürnberg, 
1874; Idem. Nachträge zu Vossberg’s Geschichte der Preussischen Siegel / /  Zeitschrift 
des Historisches Verein für den Regierungbezierk Marienwerder. — Hit VI. — 1882; Idem, 
Zur mittelalterlichen Orts- und Adelskunde Westpreussens / /  Zeitschrift des Historischen
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istnienia pochodzących z epoki napisów na miskach pieczęci. Jedynie G.A. 
Mülverstedt opisując pieczęć rycerza Ticze Marwitza w oparciu o doniesienie 
elbląskiego rajcy Neumanna, wzmiankował identyfikujący dysponenta napis, 
który według niego, znajdować się m iał na pasku pergaminowym13. Tak 
umiejscowienie napisu, jak i podana przez Mülverstedta lekcja, okazały się 
błędne.

Interesujące nas napisy występują na miseczkach pieczęci przywieszonych 
wyłącznie do dokumentów erekcyjnych. Nie stwierdzono ich przy tym 
na żadnym z zachowanych dokumentów akcesyjnych. Stan zachowania 
napisów jest różny i w dużej mierze związany jest ze stanem zachowania 
samych miseczek. Znaczna część uległa częściowemu lub całkowitemu 
zatarciu, tak, że czytelne są tylko poszczególne litery lub grupy liter, albo 
jedynym śladem po nich są charakterystyczne zabrudzenia miseczek. W tym 
ostatnim przypadku w ich odczycie nie pomagają nawet próby oświetlenia 
światłem ultrafioletowym (podjęte dla egzemplarza toruńskiego), choć trzeba 
przyznać, że niekiedy ujawniły one niewidoczne gołym okiem fragmenty 
lepiej zachowanych napisów czy ślady korekt. Wydaje się przy tym, że nieco 
lepiej zachowane są one przy egzemplarzu toruńskim.

Napisy nanoszono na różne części misek: często spotykamy je na 
zewnętrznej stronie kołnierza miseczki, niekiedy na samym jej spodzie. W 
przypadku pieczęci miejskich, o dużej średnicy, której spód był zazwyczaj 
spłaszczony, napis umieszczano albo w centralnym miejscu spodu miseczki, 
albo też biegł on po łuku wzdłuż skraju wypłaszczenia. Poza kształtem miski 
rzutującym na eigonomię wykonania napisu, trudno wskazać inne czynniki, 
które decydowały o jego umiejscowieniu. Prawdopodobnie nie było tu reguły.

Trzeba tu przypomnieć, że wosk, jako m ateriał pisarski znany był w 
kancelariach miast pruskich. Dokumentację o charakterze tymczasowym 
(podręczną) prow adzono tam  bowiem na woskowych tabliczkach,

Vereins für den Regierung-Bezierk Marienwerder. -  Hft XXXIV. -  1896; Beckherm C. 
Die Wappen der Städte Alt-Preussens. -  Königsberg, 1892; Engel B. Die mittelalterlichen 
Siegel des Thomer Rathsarchives. -  Theil I: Ordensbeamte und Städte. -  Thom, 1894; 
Theil II: Privatsiegel mit Ausschluss der rein polnischen. -  Thom, 1895; Hupp 0 . Wappen 
und Siegel der deutschen Städte, Flecken und Dörfer. -  Hft I: Ostpreußen, Westpreußen 
und Brandenburg. -  Frankfurt am Main, 1896.

13 Mülverstedt G.A. Zur mittelalterlichen. -  S. 27
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łączonych często w poliptyki. Jak się wydaje, technika wykonania naszych 
napisów różniła się nieco od praktyki pisania na wosku znanej z kancelarii 
miast pruskich. Przypomnijmy, że zdaniem tak Karola Górskiego, Witolda 
Szczuczki ale też Tomasza Jasińskiego, napisy na tabliczkach woskowych 
wykonywano przede wszystkim rozgrzanym, metalowym rylcem 14. Choć 
nie można wykluczyć używania rylca do wykonania niektórych napisów (tak 
mogły zostać wykonane napisy na niektórych miskach pieczęci miejskich, 
np. Welawa (dziś Znamiensk (Знаменск) w obwodzie kaliningradzkim), czy 
Alemborka (dziś Drużba (Дружба) w obwodzie kaliningradzkim)), wydaje 
się, że w naszym przypadku stosowano inną technikę.

Wykonane rylcem napisy na miskach pieczęci Welawy i Alemborka

Wskazuje na to z jednej strony wypełnienie napisów barwnikiem (którego 
śladów brak w dwóch poprzednich przypadkach), ale też widoczne często 
rozszczepienie linii składających się na litery. Sugeruje to, że do pisania 
używano dość elastycznego przedmiotu, z rozdwojoną końcówką, który 
dość mocno dociskano do powierzchni wosku. Nie wykluczone, że było to 
po prostu zamoczone w inkauście pióro15. Podkreślić trzeba, że wykonanie 
napisów w taki sposób byłoby możliwe tylko wtedy, kiedy wosk, z którego 
uformowano miseczkę był jeszcze plastyczny. Inaczej narzędzie ślizgałoby 
się po twardej skorupie. Spostrzeżenie to będzie miało znaczenie dla ustalenie 
okohczności ich wykonania, ale też określenia funkcji, które miały one pełnić.

Napisy zostały wykonane minuskułą gotycką. Formy liter odpowiadają 
z reguły tym, z którymi spotykamy się na współczesnych tabliczkach

14 Górski K., SzczuczJco W. Tabliczki woskowe miasta Torunia ok. 1350 -  XVI w. 
-  Toruń, 1980. -  S. XI; Jasiński T. Tabliczki woskowe w kancelariach miast Pomorza 
Nadwiślańskiego. -  Poznań, 1991. -  S. 319.

15 Stosowanie w wyjątkowych jednak przypadkach, pióra do pisania na tabliczkach 
woskowych zauważa też: Jasiński T. Tabliczki woskowe. -  S. 319.
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Ślady rozdwojonej końcówki narzędzia pisarskiego w napisach na miskach pieczęci 
Klemensa Dybesa i Jana Bażyńskiego

woskowych z kancelarii Torunia i innych miast nadwiślańskichl6. Niewątpliwie 
sporządziło je kilku pisarzy. Niestety, zazwyczaj fragmentaryczny stan 
zachowania napisów -  często ograniczonych do kilku liter -  nie pozwala 
na ustalenie dokładnej liczby rąk pisarskich. Na pewno wyróżnić można 
kilka charakterów pisma (wydaje mi się, że aż sześć, ale stan zachowania 
napisów nie pozwala na ich pełną analizę, na slajdzie wybrane przykłady 
czterech rąk), ewidentnie różniące się między sobą stopniem kursywizacji 
czy kształtem liter. Obraz ten zaciemniają także prawdopodobne późniejsze 
działania mające na celu odtworzenie słabo czytelnego napisu, widoczne 
na pieczęciach przywieszonych do egzemplarza przechowywanego w 
Archiwum Państwowym w Gdańsku17. Z naszego punktu widzenia istotne jest 
spostrzeżenie, że napisy wykonane tą  samą ręką spotykamy na pieczęciach 
przywieszonych do obu egzemplarzy aktu erekcyjnego. Wydaje się przy tym, że 
miseczki pieczęci tego samego dysponenta na obu egzemplarzach mogły być 
opisywane tą samą ręką, choć trzeba podkreślić, że stan zachowania napisów, 
głównie przy dokumencie gdańskim, nie pozwala na pełną weryfikację tego 
spostrzeżenia.

Treść napisów służyła bez wątpienia identyfikacji dysponenta. Była też 
mocno sformalizowana. Zazwyczaj składała się z imienia lub jego skrótu, 
niekiedy poprzedzonego skrótem wyrazu «Herr», co mogło wskazywać

16 Zob. fotografie tabliczek zamieszczone w pracach: Górski K., Szczuczko W. Tabliczki 
woskowe. -  Fot. 2,5; Jasiński T. Tabliczki woskowe. -  Fot. 1,2,4.

17 APG, Kolekcja dokumentów elbląskich, sygn. VI/1.
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Tabl. 1: Zestawienie rąk pisarskich. 
Podpisy pod zdjęciami wskazują na dysponenta pieczęci

Egzemplarz toruński Egzemplarz gdański

Szymon z Głażewa

Jan ze Słomowa

Ticze Marwitz

Mikołaj z Bajerza
Mikołaj z Zakurzewa

Aleksander z Ruszkowa
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Knipawa
Knipawa

Pietrasz z Gardyn

Jerzy z Dźwierzyna (napis 
retuszowany)

na rycerza pasowanego, dalej następow ało nazwisko lub przydawka 
posesjonatywna -  czasem też skracana. W jednym przypadku, na misce 
pieczęci Clemensa Dybesa [Dziwisza] w świetle UV widoczna jest również 
nazwa okręgu, który reprezentował (okręg dzierzgoński). Nie można 
wykluczyć, że było to notowane częściej. W przypadku pieczęci miejskich na 
misce umieszczano jedynie nazwę miejscowości. Do ciekawych wniosków 
prowadzi zestawienie interesujących nas napisów z testacją dokumentu oraz
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legendą odpowiednich pieczęci. Niech za przykład posłużą tu pieczęcie 
Szymona z Głażewa, Jurgi Spyrowa oraz wspomnianego Klemensa Dziwisza. 
W testacji dokumentu Głażewski został zapisany jako «Simon von Glazow» 
lub «Symon von Glazew» (w zależności od edycji)18. Legenda jego pieczęci, 
którą odziedziczył po ojcu (była to pieczęć karencyjna) brzmi: + S ‘ S[A] 
N[D]ER • VON • GLASAW19. Zaś na misce pieczętnej umieszczono napis w 
formie: Symon vo[n] Glasaw.

Jurga Spyrow dysponował już osobistą pieczęcią. Jednak w testacji 
dokumentu nie występuje w ogóle, a w legendzie jego pieczęci jego imię i 
nazwisko pojawia się w formie «Iorge Spyraw» (+ SIGILLVM + IORGE 
* SPYRAW [gałązka])20. Ale na miseczce zapisano: H(err). Jurgę von der 
Delów. Trzeba zauważyć, że związki Spyrowa z Dylewem poświadczają 
dobrze inne źródła21. We wspomnianym już przypadku napisu na pieczęci 
Klemensa Dybesa, w którym oprócz imienia i nazwiska dysponenta pojawia 
się nazwa okręgu (w formie «Christberger» -  dzierzgończyk), którego był 
przedstawicielem. Co prawda określenie terytorium, które świadkowie 
reprezentowali, pojawia się w testacji, ma ono jednak charakter zbiorczy (tzn. 
dotyczy określonej grupy osób), a nie indywidualny22 23.

Przykłady rozbieżności w zapisie imienia i nazwiska rycerskiego 
dysponenta w testacji, legendzie pieczęci i na misce pieczętnej można by 
mnożyć. Jeszcze bardziej rzucają się one w przypadku nazw miejscowości. 
Niech za przykład posłuży Górowo Iławeckie (dawniej Landsberg), którego 
nazwę w testacji zapisano jako «Landeszberg» 23, w legendzie napieczętnej

18 Acten der Ständetage Preussens. -  Bd. II. -  S. 174, i tamże, s. 174, przyp. q.
19 Engel B. Die mittelalterlichen Siegel. -  Theil II: Privatsiegel. -  S. 9, Taf. I, nr 9; 

Wybrane pieczęcie w: Związek Pruski. Działo się w Kwidzynie. -  S. 63.
20 Engel B. Die mittelalterlichen Siegel. -  Theil II: Privatsiegel. -  S. 6, Taf. II, nr 

71; Karczewska T. Przegląd pieczęci pruskich z dokumentów traktatu toruńskiego z 1466 
roku / /  Komunikaty Warmińsko-Mazurskie. -  1962. -  Nr 6. -  S. 469, nr 7, tabl. IV, nr 4; 
Grzegorz M. Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego 1466 
r. -  Toruń, 1970. -  S. 141, nr 27; tabl. XXV, nr 82; Wybrane pieczęcie. -  S. 74.

21 Engel B. Die mittelalterlichen Siegel. -  Theil II: Privatsiegel. -  S. 6 -7; Grzegorz M. 
Analiza. -  S. 141.

22 Acten der Ständetage Preussens. -  Bd. II. -  S. 174—175, nr 108.
23 Ibidem. -  S. 175, nr 108.
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występuje w formie «Landesberch»24, zaś na misce zapisano «Landisberg». 
Wskazać wreszcie trzeba na jedyny przypadek błędnego opisu na misce. 
Pojawia się on na egzemplarzu, w którym odcisk niestety się nie zachował. 
Niemniej pieczęć dysponenta wskazanego w tym opisie (Jerzego z Dźwierzyna 
(von Zefeldt)) zachowała się przywieszona w innym miejscu (ale tu z kolei 
nie zachował się napis). Pokazuje to, że wzoru dla napisów umieszczanych 
na pieczęciach nie stanowiły legendy odcisków, a prawdopodobnie też nie 
był nią sam tekst dokumentu.

Napisy o podobnym charakterze, mające na celu identyfikację dysponenta 
konkretnej pieczęci, dość często towarzyszą odciskom przywieszonym do 
średniowiecznych dokumentów. Zazwyczaj jednak umieszczane były albo 
na plice dyplomu, uwierzytelnianego przez dany odcisk, albo na pasku 
pergaminowym, na którym go do dokumentu przywieszono25. Na marginesie 
warto tu zauważyć, na co zwrócił mi uwagę prof. Jan Wroniszewski w trakcie 
rozmów na temat edycji pieczęci przy dokumentach Związku Pruskiego, 
że takie dodatkowe opisywanie pieczęci, niekiedy zresztą błędne, może 
wskazywać, że sam odcisk niekoniecznie był dla współczesnych wystarczająco 
identyfikowalny. Niewykluczone też, że umieszczanie opisów na elementach 
dokumentu miało w jakimś stopniu charakter «profilaktyczny», zapobiegając 
uszkodzeniu samego odcisku w czasie manipulacji nim, przy odczytywaniu 
inskrypcji napieczętnej. Niemniej, jak już wspomniano, umieszczanie opisów 
na elementach samej pieczęci, w naszym przypadku na miskach, należy do 
rzadkości. Żeby zrozumieć ten fenomen, musimy się cofnąć do momentu 
rozpoczęcia prac nad redakcją aktu erekcyjnego.

Przypomnijmy, że zjazd stanów pruskich w Kwidzynie odbywał wbrew 
woli krzyżackiego Wielkiego Mistrza. Inicjatorzy w pismach zapraszających 
na spotkanie przedstawicieli rycerstwa i miast nie informowali też o jego 
zasadniczym celu, jakim było zawiązanie konfederacji. To miało zostać 
przedstawione zgromadzonym dopiero na miejscu. Wstępny koncept 
dokumentu założycielskiego Związku Pruskiego opracowano podczas

24 Vossberg F.A. Geschichte. -  S. 46, Taf. XVII, nr 57; Engel B. Die mittelalterlichen 
Siegel. -  Theil I: Ordensbeamte und Städte. -  S. 14; Hupp 0 . Die Wappen. -  S. 10; Gumowski 
M. Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII і XIV w. -  Toruń, 1960. -  S. 89, nr 134.

25 Zob. np.: APB, Klasztor norbertanek w Strzelnie, sygn. 2; APT, Akta miasta Torunia, 
Kat. I, sygn. 1537.
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zjazdu Stanów, który odbył się w Elblągu 21 lutego 1440 r .26 Wówczas też 
określono pewne zasady związane z jego pieczętowaniem. Ustalono, że akt 
erekcyjny Związku, zostanie uwierzytelniony w czasie kolejnego zjazdu, który 
zaplanowano na niedzielę Judica tego roku (13 marca 1440 r.)27. Wskazano 
też liczbę gwarantów z poszczególnych ziem, oraz określono, że miasta miały 
pieczętować akt swymi wielkimi pieczęciami28. To ostatnie postanowienie 
utrzymał zjazd małych miast pruskich, do którego doszło w Gdańsku 25 
lutego tego roku29. Mniej wiemy o przygotowaniach do kwidzyńskiego 
spotkania przedstawicieli rycerstwa. Jednak dla należących do ziemi 
chełmińskiej okręgów toruńskiego i bierzgłowskiego zachował się ciekawy 
dokument, wyznaczający przedstawicieli miejscowej szlachty na zjazd, oraz 
obligujący ich by opieczętowali główny dokument «za siebie samych i za nas 
wszystkich, jak i inni rycerze pasowani i niepasowani i miasta czynić będą».

Jednocześnie dokument ten pokazuje że wystawianie «na szybko» 
wielopieczętnych dyplomów mogło powodować trudności. Okazało się 
bowiem, że znaczna część zgromadzonego tam rycerstwa po prostu nie zabrała 
ze sobą swoich typariuszy. Stąd też zaprzysięgła dokument przyrzekając, że 
dotrzyma jego postanowień, tak, jakby go sama opieczętowała30. Studia nad 
konceptem dokumentu erekcyjnego pokazują, że do ostatniej chwili lista 
gwarantów aktu ulegała zmianom. Porównanie listy osób wymienionych 
w liście świadków konceptu datowanego na ok. 13 marca 1440 r. z testacją 
samego dokumentu, wystawionego dzień później, pokazuje, że doszło do 
całkowitej wymiany przedstawicieli niektórych ziem, a także pojawiają się 
przedstawiciele wcześniej nie uwzględnianych terenów31. Zamieszanie to 
musiało odbić się na procesie sigillacji dokumentu. Tym bardziej, że jak się 
wydaje już po ustaleniu listy świadków aktu pojawiali się kolejni chętni do 
jego opieczętowania, o czym świadczy przywieszenie do dyplomów pieczęci 
Jurgi Spyrowa, w ogóle nie wymienianego wśród gwarantów na żadnym z

26 Biskup M., Janosz Biskupowa I. Ze studiów. -  S. 126, 127.
27 Acten der Ständetage Preussens. -  Bd. II. -  S. 152, nr 96.
28 Acten der Ständetage Preussens. -  Bd. II. -  S. 153, nr 96.
29 Acten der Ständetage Preussens. -  Bd. II. -  S. 161, nr 100.
30 Acten der Ständetage Preussens. -  Bd. II. -  S. 165-167, nr 106; Górski K. Związek 

Pruski. -  S. 13.
31 Biskup M., Janosz Biskupowa /. Ze studiów. — S. 134—136.
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egzemplarzy dokumentu. Do pieczętowania przystąpiono zapewne wkrótce po 
spisaniu obu egzemplarzy dokumentów. Nad procesem tym czuwali zapewne, 
wyznaczeni do prac nad dyplomami, pisarze miejscy Torunia, Gdańska i 
C hełm na32. Przygotowania do opieczętowania dokumentów musieli oni 
rozpocząć od wykonania woskowych misek dla pieczęci. Ponieważ pieczęcie, 
szczególnie miejskie, różniły się rozmiarami, poszczególne miski musiały 
być dopasowane do średnicy poszczególnych typariuszy. Dopiero później 
miski mocowano na paskach pergaminowych, a następnie odciskano w nich 
pieczęcie. Paski pergaminowe, służące mocowaniu pieczęci do dokumentu 
erekcyjnego, ułożono w cztery rzędy. Dwa pierwsze (górne), przeznaczono 
dla pieczęci rycerskich. Dwa pozostałe, generalnie, dla pieczęci miejskich33. 
Taki układ pieczęci, oprócz sekwencji świadków zawartej w dokumencie, 
był warunkowany rozmiarami odcisków. Ponieważ pieczęcie znajdujące 
się w wyższych rzędach zachodziły na te, które były przywieszone niżej, 
umieszczenie w pierwszym bądź drugim rzędzie dużych pieczęci miejskich 
groziłoby obtłuczeniem i zniszczeniem mniejszych i delikatniejszych pieczęci 
rycerskich. Ilość pasków w poszczególnych rzędach przy egzemplarzach 
toruńskim i gdańskim jest różna34. Przy dokum entach erekcyjnych w 
przypadku pieczęci rycerskich, ze względu na znaczną ilość świadków, 
zastosowano wielokrotne pieczętowanie na jednym pasku. Najczęściej na 
jednym wiązadle wieszano pieczęcie dwóch rycerzy, jednokrotnie, przy 
egzemplarzu gdańskim dokumentu, spotykamy się z aż trzema odciskami 
przywieszonymi w ten sposób. Być może niektóre z pieczęci wisiały 
pojedynczo, ale obecny stan zachowania zbioru nie pozwala na jednoznaczne

32 Biskup M., Janosz Biskupowa I. Ze studiów. -  S. 137. Autorzy wiążą z toruńskim 
pisarzem miejskim redakcję egzemplarza, który później trafił do toruńskiego archiwum. 
Zob. też: Chyła D. Akt erekcyjny Związku Pruskiego z 14 marca 1440 r. / /  Związek Pruski. 
Działo się w Kwidzynie. -  S. 38.

33 APT, Akta miasta Torunia, kat. I, 952; APG, Kolekcja dokumentów elbląskich, 
sygn. V I/1; Kries J.A. Memoria. -  К. C 2v.

34 W pierwszym rzędzie przy egzemplarzu toruńskim znajduje się 13 pasków, podczas 
gdy przy egzemplarzu gdańskim jest ich 16. W drugim rzędzie na egzemplarzu toruńskim jest 
pasków 15, a na egzemplarzu gdańskim 11. W rzędzie trzecim przy egzemplarzu toruńskim 
umieszczono pasków 10 i taka sama ich ilość znajduje się przy egzemplarzu gdańskim. Rząd 
czwarty przy egzemplarzu toruńskim składa się z 8 pasków, natomiast przy egzemplarzu 
gdańskim z pasków 10.
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stwierdzenie, których odcisków mogłoby to dotyczyć. Pieczęcie miejskie, ze 
względu na rozmiary, przywieszane były zawsze pojedynczo.

Jak zauważono wcześniej, interesujące nas napisy musiały być wykonane 
w czasie, kiedy wosk miski był jeszcze mięki. Zatem miało to miejsce zaraz 
po jej uformowaniu. Spostrzeżenie to potwierdza fakt, że w niektórych 
przypadkach pasek pieczęci przechodzi przez wcześniej wykonany napis. 
Stąd też sporządzenie napisów identyfikujących dysponenta trzeba wiązać z 
przygotowaniem do opieczętowania dokumentu.

W iązdła przechodzące przez napis umieszczony na misce

Starałem się też wyżej wykazać, że podstawą do sformułowania treści 
napisu nie był ani tekst dokumentu, ani też legendy poszczególnych pieczęci. 
Prawdopodobnie na bieżąco zapisywano imię i nazwisko gwaranta, dla którego 
przygotowana była miseczka, opierając się na informacjach uzyskanych albo 
od zainteresowanego, albo, co chyba bardziej prawdopodobne, od osoby 
(osób?) wyznaczonych do zebrania odpowiednich danych. Ogląd miseczek 
w świetle UV ujawnił, że w procesie tym musiało dochodzić do pomyłek: 
na pieczęciach przywieszonych do dokumetu toruńskiego zdarzają bowiem 
ślady wcześniejszych napisów, później zatartych, i zastąpionych właściwymi. 
Odczyt pierwotnich napisów uniemożliwia jednak stan ich zachowania.

Okoliczności, w których doszło do opisania misek pieczętnych, pozwalają 
określić funkcję, jaką miały one pełnić. Sądzę, że intencją osób opisujących 
pieczęcie, być może wspomnianych pisarzy miejskich z Chełmna, Gdańska 
i Torunia, było zapewne uniknięcie zamieszania przy pieczętowaniu dwóch 
dokumentów, do których miało być przywieszonych po ponad siedemdziesiąt 
pieczęci. Napisy miały po prostu pomóc w określeniu gdzie dana miska ma 
zostać przywieszona oraz gdzie powinna zostać odciśnięta konkretna pieczęć.
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A. Pozostałości zatartego (skorygowanego?) napisu; В. W łaściwy napis

Pomysłodawca (lub pomysłodawcy) takiego rozwiązania okazali się 
nadzwyczaj przezorni. Okazało się ono bowiem bardzo praktyczne. A stało 
się potrzebne tym bardziej, że w czasie kwidzyńskiego zjazdu nie zakończono 
pieczętowania dokumentu. Wiemy ze źródeł krzyżackich, ale też związanych z 
kręgami bliskimi Związkowcom, że część przedstawicieli małych miast, mimo 
iż początkowo wyraziła chęć przystąpienia do konfederacji i miejscowości 
te zostały wpisane do testacji dokumentu, ostatecznie wstrzymała się z jego 
sigillacją. Dotyczy to przedstawicieli Welawy i Alemborka. Wspomniano 
wyżej, że umieszczone na pieczęciach tych dwóch miast napisy, różnią się 
formą od pozostałych (wykonane zostały zapewne rylcem, nie wypełniono 
ich barwnikiem). Nie można w tym przypadku wykluczyć, że pieczęcie tych 
miast albo w całości zostały dowieszone do dokumentu później, na co może 
właśnie wskazywać odmienność techniki wykonania napisu (który wówczas 
również musiałby być wykonany później), albo też do dyplomu przywieszono 
puste miski, a później wykonano w nich same odciski. Wnioskowanie 
takie może jednak budzić pewne wątpliwości. Opisywanie misek miałoby 
sens wtedy, gdyby do dyplomu miały zostać przywieszone one puste, bez 
odcisków. Mielibyśmy wówczas do czynienia z kontynuacją praktyki 
zastosowanej na innych pieczęciach, choć przy wykorzystaniu innej techniki. 
W przypadku, gdyby później dowieszano całe pieczęcie ich opisywanie dla 
celów identyfikacyjnych mijałoby się z celem, bowiem w grę wchodziłoby 
umocowanie przy peigaminie kilku odcisków (może tylko dwóch), dla których
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zarezerwowano zapewne wcześniej miejsce. To zaś nie powinno powodować 
trudności organizacyjno-technicznych. Naniesienie na odwrocia pieczęci 
nazw tych dwóch miejscowości, o ile przywieszono je później, można chyba 
tłumaczyć dążeniem do ujednolicenia formy pieczęci, być może w obawie 
(na wyrost?) przed zakwestionowaniem ich ważności przez Zakon Krzyżacki, 
próbujący podważyć prawomocność aktu erekcyjnego.

Zagadkowe napisy, pojawiające się na pieczęciach dokumentów 
aktu erekcyjnego Związku Pruskiego, stanowią jak sądzę, pozostałość po 
przygotowaniach do opieczętowania aktu. M iały być «podpowiedzią» dla 
osoby pieczętującej, gdzie powinna zostać przywieszona dana pieczęć. Wtórnie 
stały się one jednak swoistym rejestrem osób poświadczających dokument, 
będąc przy okazji wskazówką pozwalającą na identyfikację właścicieli, czasem 
nie najlepiej wykonanych, bądź słabo zachowanych, odcisków. Obecnie 
są one doskonałą pomocą, pozwalającą nie tylko na ustalenie dysponenta 
pieczęci, których odciski uległy zniszczeniu, ale ułatwiają także rozwiązanie 
legend napieczętnych, a szczególnie występujących tam nazw własnych.
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(Katowice, Polska)

Napisy na pieczęciach opatów
Z KLASZTORÓW CYSTERSKICH NA DOLNYM ŚLĄSKU

W ŚREDNIOWIECZU

Inskrypcje umieszczane na pieczęciach stanowią już od wielu lat 
przedmiot badań w sfragistyce europejskiej1 oraz polskiej2. W rozważaniach 
poświęconych pieczęciom cysterskim napisy napieczętne badano jednakże 
wraz z wyobrażeniami umieszczanymi na pieczęciach, nie ujmując ich 
w obszerniejsze studia3. Inskrypcje na pieczęciach cysterskich zostały

1 Przykładowo: Diederich T. Rheinische Städtesiegel. -  Köln, 1984. -  S. 86-92; 
Vahl W. Fränkische Rittersiegel. Eine sphragistisch-prosopographische Studie über 
den fränkischen Niederadel zwischen Regnitz, Pegnitz und Obermain im XIII und XIV 
Jahrhundert. -  T. I /  Veröffentlichungen der Gesellschaft für Fränkische Geschichte. -  
Reihe IX. Darstellungen aus der Fränkischen Geschichte. -  Bd. XLIV. -  Neustadt a. d. 
Aisch, 1997. -  S. 104-210; Krejcik T. Pećef v kultufe stfedovöku. -  Ostrava, 1998. -  S. 
276-298, R im a E. Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego. -  Warszawa, 2007. -  
S. 143-172.

2 Należy wymienić ź dawnych opracowań przede wszystkim: Haisig M. Studia 
nad legendą pieczęci miejskich. -  Wrocław, 1953; Kuczyński S.K. Pieczęcie książąt 
mazowieckich. -  Wrocław, 1978. -  S. 176-210; Fabijański W. Legenda na pieczęciach 
piastowskich książąt legnicko-brzeskich do 1675 r. / /  Ze skarbca kultury. — 1988. -  Z. 47. -  
S. 7-56. Ostatnio ukazała się publikacja: Inskrypcje na pieczęciach. Treści, formy, funkcje 
/  red. P. Pokora, M. Hlebionek, T. Kałuski. -  Poznań, 2016. Tam liczne odwołania do 
nowszej literatury przedmiotu.

3 Wójcik M.L. Pieczęcie cystersów jemielnickich do połowy XVI w. (z zespołu Rep. 85 
Archiwum Państwowego we Wrocławiu) / /  Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej 
/  red. P. Dymmel. -  Lublin, 1998. -  S. 31-37; Tenże. Średniowieczne pieczęcie cystersów 
rudzkich / /  Cystersi w społeczeństwie Europy środkowej /  red. A.M. Wyrwa, J. Dobosz.
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również odnotowane w katalogu wystawienniczym poświęconym rzemiosłu 
sakralnemu4.

W niniejszym tekście zostały omówione inskrypcje występujące na 
pieczęciach opatów z klasztorów cysterskich na Dolnym Śląsku wywodzących 
się z Unii portyjskiej. Badaniami objęto zatem opactwo w Lubiążu ufundowane 
w 1175 r. W kolejnym stuleciu powstały jej filie w Henrykowie (w latach 1222— 
1228) oraz w Kamieńcu (1246 r.). W 1292 r. założono klasztor w Krzeszowie 
jako filię opactwa w Henrykowie5.

Bezimienne napisy na pieczęciach opatów

Pieczęcie opatów cysterskich znane są z Europy Zachodniej od XII 
w. Przedstawiały one w polu napieczętnym rękę trzymającą pastorał, czy 
wyobrażano opata trzymającego pastorał w jednej ręce i księgę w drugiej, 
jak na przykład w macierzystym klasztorze w Citeaux6. W obu przypadkach 
legendy napieczętne nie zawierały imienia opata, ale wskazywały jedynie na 
urząd opata w danym klasztorze, który działał też w imieniu całego klasztoru. 
Decydujący wpływ na wizerunek i napisy na pieczęciach opatów, a także 
pojawienie się pieczęci konwentów m iało ustawodawstwo papieskie oraz 
uchwały kapituły generalnej cystersów. Postanowienia kapituły generalnej 
z 1200 r. i 1218 r. wyraźnie zakazywały wprowadzania innych wizerunków 
poza dwa ustalone wyżej wymienione, a także zakazywały stosowania

-  Poznań, 2000. -  S. 405-415; Tenże. Pieczęcie opatów rudzkich / /  Klasztor cystersów 
w Rudach /  red. N. Mika. -  Racibórz, 2008. -  S. 41-56; Stróżyk P. Pieczęcie cysterskie 
z opactwa w Łeknie-Wągrowcu (cz. I) / /  Studia i materiały do dziejów Pałuk. -  T. IV. -  
Poznań, 2003. -  S. 179—202; Tenże. Pieczęcie cysterskie z opactwa w Łeknie-Wągrowcu 
(cz. II) / /  Studia i materiały do dziejów Pałuk. -  T. VI. -  Poznań, 2006. -  S. 139-153.

4 Marcisz-Czapla B. Tłoki pieczętne i pieczęcie kościelne z terenu Śląska / /  Gloria 
Deo. Rzemiosło sakralne. -  T. II /  red. M. Korżel-Kraśna. -  Wrocław, 2010. -  S. 99-122.

5 Kozak S., Tamas-Tomczyk A., Wójcik M.L. Henryków/ / Monasticon Cisterciense 
Poloniae. -  T. II /  red. J. Strzelczyk. -  S. 64-78; Kozak S., Tamas-Tomczyk A., Wójcik 
M.L. Kamieniec / /  Monasticon Cisterciense Poloniae. — T. II. -  S. 113-128; Dziurla H. 
Krzeszów// Monasticon Cisterciense Poloniae. -  T. II. — S. 164-188; Harc A., Harc L., 
Łużyniecka E. Lubiąż / /  Monasticon Cisterciense Poloniae. -  T. II. -  S. 202-217.

6 Marilier J. Sigillographie des abbćs de Citeaux aux XVIIe et XVIIIe sifccles / /  
Mćlanges ä la mćmoire du рёге Anselme Dimier. -  Vol. II. -  Arbois, 1984. -  P. 366-367.
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pieczęci przez konwenty7. W 1335 r. bullą Fulgens sicut Stella Matutina 
papieża Benedykta XII konwenty cysterskie miały jednakże posiadać już 
własne pieczęcie, co powtórzyła kapituła generalna w tymże roku nakazując 
jednocześnie wprowadzanie na pieczęciach konwentu wizerunku Maryi. 
W bulli papieskiej nakazano również, aby pieczęcie opackie zawierały imię 
danego opata, co miało pozwolić na uniknięcie fałszerstw z użyciem tych 
pieczęci8.

Ustawodawstwo papieskie oraz ogólnozakonne wpłynęło również na 
kształtowanie się pieczęci w klasztorach na ziemiach polskich. Pieczęcie 
opackie pojawiają się na tym obszarze od XIII wieku, a konwentów po 
1335 r. Do najstarszych zachowanych pieczęci Opatów spoza Śląska należy 
zaliczyć sigilla pochodzące z klasztorów w Jędrzejowie, Pelplinie, Byszewie, 
Koprzywnicy, Sulejowie, Szczyrzycu i Wąchocku9.

Najstarsze pieczęcie opackie z linii portyjskiej na Śląsku znane są z 
klasztoru w Lubiążu. Z XIII w. należy wymienić pieczęcie należące do opata 
Guntera II z I połowy XIII w. Zachowały się w oryginale dwa rodzaje jego 
pieczęci z wyobrażeniem opata z pastorałem w prawej ręce oraz otwartą 
księgą w lewej ręce. Na pierwszej jego pieczęci przywieszonej na dokumencie 
z 1220 r. umieszczono wokół pola pieczęci napis: + SIGILL(um) A[BBATIS 
D]E LVBENS • (zdjęcie nr 1)l0. Na kolejnej jego pieczęci zachowanej przy 
dokumencie z 1226 r. napis zachował się tylko końcowej partii w formie [...]

7 Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1786, 
ed.J.M. Canivez.- T .  I.-L ouvain , 1933.- 1200/15; 1218/17. Poszczególne uchwały idąc 
za literaturą przedmiotu cytuję tylko z rokiem i numerem postanowienia. Zob. też: Stróżyk 
P. Pieczęcie cysterskie (cz. II). -  S. 145-148.

8 Constitutio Benedicti papae XII pro reformatione ordinis cisterciensis / /  Statuta III. 
-  P. 411, pkt. 2; P. 415, pkt. 9; Statuta III. -  1335/2. Zob. też: Kittel E. Siegel / /  Bibliothek 
für Kunst- und Antiquitätenfreunde. -  Bd. XI. -  Braunschweig, 1970. -  S. 416-417; 
Stróżyk P. Pieczęcie cysterskie (cz. I). -  S. 186-187.

9 Stróżyk P. Pieczęcie cysterskie (cz. II). -  S. 149; Szymoniak M. Średniowieczne 
pieczęcie cysterskie z diecezji krakowskiej jako źródło badań nad zakresem władzy Opatów i 
konwentów / /  Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Nauki Społeczne. -  T. IX. -  2014. -  Z. 2. -  S. 151.

10 Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej cyt. APW), Rep. 91, nr 30. Reprodukcja 
i opis zamieszczony w: Schultz A. Die schlesischen Siegeibis 1250. -  Breslau, 1871.- S .  13, 
Taf. VIII, nr61.
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[DE] LVBEN[S]n. Powielenie takiej samej inskrypcji napieczętnej można 
też zaobserwować na pieczęci opata Hartlieba z II połowy XIII w .11 12 oraz na 
pieczęciach Teoderyka (Dietricha)13 oraz Jana I z Krosna z I połowy XIV w .14 
Porównanie omawianych pieczęci pozwala wysnuć wniosek, że bezimienna 
pieczęć opacka była zapewne w tym przypadku użytkowana przez kolejnych 
opatów.

Bezimienne pieczęcie znane są również z końca XIII w. z klasztoru w 
Henrykowie. Pieczęć opata Fryderyka zachowana w egzemplarzu w 1290 
r . posiada legendę napieczętną umieszczoną w otoku w brzmieniu: + 
S(igillum) • ABBATIS : DE : hEnRIChOW /E15. Pieczęcią z legendą nie 
wskazującą na konkretnego opata posługiwano się również w klasztorze w 
Kamieńcu. Posłużył się nią opat Lambert. Legenda, znana mi z literatury 
przedmiotu, została wyryta na pieczęci znanej z odcisku z 1288 r. Inskrypcja 
«+ S(igiUum) ABBATIS DE CAMENCZ ORDI(ni)S CISTERCIEN(sis)» 
jest już bardziej rozbudowana i wskazuje na przynależność opata do zakonu 
cystersów16. Kolejne sigillum opata z tego klasztoru zawiera również 
zbliżoną legendę napieczętną. Inskrypcja na pieczęci, którą posługiwał się 
opat Reinhold została także pozbawiona jego imienia. Legenda utrzymana 
została, tak jak u poprzedniego opata, w rozbudowanej formie. Brzmi ona 
mianowicie: + S(igillum) • ABBATIS • DE • CAMINE • ORDI(ni)S

11 APW, Dokumenty miasta Wrocławia, nr 4. Reprodukcja i opis zamieszczony w: 
Schultz A. Die schlesischen Siegel. -  S. 13, Taf. VIII, nr 60. W momencie publikacji tej 
pozycji pieczęć była już również silnie obłupana.

12 Dokument z pieczęcią opata przechowywany w Archiwum Archidiecezjalnym we 
Wrocławiu. Podobizna pieczęci znana jest mi ze zdjęcia przechowywanego w Instytucie 
Herdera w Marburgu, sygn. DSHI 500 Schlesien 1282. Zob. też: Pfotenhauer P. Die 
schlesischen Siegel von 1250 bis 1300, beziehentlich 1327. -  Breslau, 1879. -  S. 22.

13 APW, Rep. 91, nr 140.
14 APW, Rep. 91, nr 229; nr264; Rep. 125, nr 166.
15 Dokument z pieczęcią opata przechowywany w Archiwum Archidiecezjalnym 

we Wrocławiu. Odczyt inskrypcji dokonany na podstawie zdjęcia przechowywanego w 
Instytucie Herdera w Marburgu, sygn. DSHI 500 Schlesien 1290. Zob. też: Pfotenhauer P. 
Die schlesischen Siegel. -  S. 22, Taf. XIII, nr 95.

16 Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków średnich doby piastowskiej. Uzupełnienie. 
-  Kraków, 1936. -  S. 6, nr 646, fig. 419.
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• CISTERCIEN(sis)17. Podobny układ inskrypcji posiada również pieczęć 
opata Teoderyka zachowana w egzemplarzu z 1332 r. Legenda, która brzmi: 
+ S(igillum) • [ABBATIS] DE CAMEn [...] ORDI(ni)S CISTERCIEN(sis) 
podkreślała również związek opata z zakonem cystersów18. Z klasztoru 
w Krzeszowie zachowały się również pieczęcie, które nie odnoszą się do 
konkretnego opata. Henryk I używał mianowicie pieczęci tego rodzaju, która 
została poświadczona w użyciu w 1318 r. Wokół otoku wyryto inskrypcję o 
treści: + S(igillum) • ABBATIS • GRACIE • S(an)C(t)E [• ]  M ARIE19. 
Pieczęć przejął następnie opat Henryk II Camerarius. Znana jest ona z 
egzemplarza z 1326 r .20 W obu inskrypcjach napieczętnych podkreślono 
poprzez wspomnienie Maryi pełnioną przez nią opiekę nad klasztorem 
i Opatem, a także wskazano przywiązanie do kultu maryjnego, który był 
podstawą cysterskiej duchowości. Centralne miejsce jakie zajmowała u 
cystersów Maryja może też świadczyć o pozbawieniu omawianych inskrypcji 
odniesienia do lokalizacji opactwa, co było już regułą w innych klasztorach 
cysterskich na Śląsku.

Należy wskazać porównując ze sobą tłoki poszczególnych opatów, że we 
wszystkich omawianych klasztorach na Dolnym Śląsku część opatów mogła 
się posługiwać się tą  samą pieczęcią. Na aspekt dziedziczenia typariuszy 
przez opatów zwróciła już przed II wojną światową Helene Krahmer, a przed 
kilkunastoma laty Marek Wójcik, a następnie Paweł Stróżyk21. Przejmowanie 
tłoka przez kolejnych opatów podkreślało symbolicznie trwałość urzędu

17 Dokument z pieczęcią opata, przy której przywieszono również wzmiankowaną 
wcześniej pieczęć opata Fryderyka z Henrykowa jest przechowywany w Archiwum 
Archidiecezjalnym we Wrocławiu. Odczyt inskrypcji dokonany na podstawie zdjęcia 
przechowywanego w Instytucie Herdera w Marburgu, sygn. D SH I500 Schlesien 1290. Zob. 
też: Pfotenhauer P. Die schlesischen Siegel. -  S. 21-22, Taf. XIII, nr 93.

18 APW, Rep 83, nr 66.
19 APW, Rep 83, nr 46. Zob. też: Pfotenhauer P. Die schlesischen Siegel. -  S. 22, Taf. 

XIII, nr 94.
20 APW, Rep 83, nr 60.
21 Krahmer H. Beiträge zur Geschichte des geistlichen Siegels in Schlesien bis zum 

Jahre 1319 / /  Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens. -  Bd. 69. — 1935. -  S. 
30; Wójcik M.L. Średniowieczne pieczęcie cystersów rudzkich / /  Cystersi w społeczeństwie 
Europy środkowej /  red. A.M. Wyrwa, J. Dobosz. -  Poznań, 2000. -  S. 407; Stróżyk P. 
Pieczęcie cysterskie (cz. II). -  S. 149.
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opata, a ponadto utrwalało w pamięci odbiorcy pożądany przez dysponenta 
pieczęci obraz, jak i treść pisma. Napisy na wymienionych pieczęciach 
zostały ponadto wyryte m ajuskułą gotycką z elementami uncjały, jak 
litery «Е» i «n».

Personalizacja napisów na pieczęciach opatów 
od połowy XIV wieku

Przełomowa zmiana w treściach inskrypcji nastąpiła u cystersów śląskich 
w II połowie lat 30-tych XIV w. Było to spowodowane wprowadzeniem 
w życie wymienionej bulli z 1335 r. W Lubiążu tego typu zmiany zostały 
wyraźnie uwidocznione w materiale sfragistycznym. Za rządów opata Jana I 
z Krosna wprowadzono do użycia dwie pieczęcie. Pierwsza bezimienna jest 
potwierdzona w użyciu w latach 1326-133322. Natomiast kolejna pieczęć 
zachowała się przy dokumentach z lat 1337-133923. Niewątpliwie została 
ona wykonana niedługo po 1335 r. Na inskrypcji wprowadzono imię opata 
w formie: • S(igillum) • FR(atr)IS • IOh(ann)IS • ABBATIS • DE • 
LVBEnS. Układ inskrypcji był następnie powielany przez kolejnych opatów, 
którzy każdorazowo wprowadzali swoje imię. Tego typu inskrypcja jest znana 
z pieczęci Konrada II z 1340 r .24, a także Jana II z Legnicy z egzemplarzy 
zachowanych z lat 1341-134325. Napisy z zastosowaniem takiego układu 
wyrazów stosowano również od połowy XIV w. modyfikując nieznacznie 
końcową partię inskrypcji. Na pieczęci bowiem z 1350 r. opata Mikołaja 
z Krzeszowa legenda w otoku została zapisana w formie: + S(igillum) 
• FRATRIS • nIC[OLAI] [ • ABBAJTIS • LVBEnSIS • 26. Klasztor, 
na którego czele stał opat podano zatem w formie przymiotnikowej. Na

22 APW, Rep. 91, nr 229; nr 264; Rep. 125, nr 166.
23 APW, Rep. 125, nr 176; Rep. 133, Zg. 5/32, nr 3. Por. też: Könighaus W.P. 

Die Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien von ihrer Gründung bis zum Ende des XV 
Jahrhunderts. -  Wiesbaden, 2004. -  S. 365, nr 14. Autor podał niedokładny odczyt legendy 
napieczętnej i inną datę roczną dokumentu z 1339 r. (1338 r.), przy którym przywieszono 
pieczęć opata Jana.

24 Könighaus W.P. Die Zisterzienserabtei Leubus. -  S. 366, nr 15.
25 APW, Rep. 91, nr 288; nr 291; nr 292; Rep. 125, nr 186 b.
26 APW, Rep. 91, nr 305.
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pieczęciach kolejnych opatów zapis inskrypcji uległ ponownej zmianie w 
odniesieniu do miejsca, z którego wywodzili się kolejni rządcy klasztoru. 
Znane są sigilla opata Tilo I 27 oraz Bartłomieja I. Na pieczęciach tego 
drugiego dostojnika zachowanych z lat 1371—1374 wyryto napis: + S(igillum) 
FR(atr)IS BARThOLOM[E]I • ABBAUS • In LVBEnS. Wprowadzono 
również linię poziomą nad literą «R» w wyrazie «FRATRIS» na oznaczenie 
skrótu28. Taki sam układ legendy zastosowano również na pieczęci Jana V 
znanej z egzemplarza z 1397 r.29

W klasztorze henrykowskim imienne pieczęcie Opatów pojawiły się od lat 
40-tych XTV w. Napis w formie [SIGILLUM] [F]R(atr)IS • (io)H[ANNI]S 
• D(e) • hEnRICh(ow) występuje na pieczęci opata Jana przywieszonej przy 
dokumencie z 1344 r.30 W inskrypcji pojawiło się również skrócenie poprzez 
umieszczenie apostrofu po literze «D». Interesujący jest brak wskazania na 
pełniony urząd przez Jana, a tylko podkreślenie przynależności do wspólnoty 
klasztornej. Z II połowy XIV w. zachowały się jeszcze pieczęcie opata 
M ikołaja31. Utrzymały one zbliżony układ inskrypcji, jak na poprzedniej 
pieczęci opata Jana, jednakże dodano już wyraz ABBAS. Na płytce tłoka 
wyryto mianowicie inskrypcję: + S(igillum) FR(atr)IS • nICOLAI • [A] 
BB[A]TIS DE hEYnRIChOW.

Z 1395 r. zachowała się również pieczęć opata Mikołaja IVz Krzeszowa32. 
Powiela ona znany już z innych klasztorów układ inskrypcji z dodaniem 
imienia opata. Legenda w otoku brzmi zatem następująco: + S(igillum) • 
[NICOL] Al • ABB[A]TIS • InGRISOV •. W ten sam sposób postąpił opat 
Jan I z klasztoru w Kamieńcu. Wprowadził bowiem na swoich pieczęciach 
znanych z początku XV w. inksrypcję : +  S(igillum) • fratriS • iohanni[s] 
abbati[s] • in camencz • (zdjęcie nr 2)33. Odmienny był tu już jednak krój 
liter, które zapisano minuskułą gotycką.

27 APW, Rep. 91, nr 323.
28 APW, Rep. 91, nr 346; nr 352.
29 APW, Rep. 91, nr 380.
30 APW, Rep 67, nr 263.
31 APW, Rep 84, nr 130; nr 131
32 APW, Rep 83, nr 153.
33 APW, Rep 88, nr 192; nr 203; Rep. 132 a, Dep. miasta Dzierżoniowa, nr 60.
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Inskrypcje z II połowy XIV i początku XV w. wskazywały na danego 
opata, który pełnił nadrzędną rolę w klasztorze. Jednakże często dodawano 
słowo frater, które podkreślało ścisłe związki opata ze swoją wspólnotą34. 
Prawie wszystkie omawiane inskrypcje na pieczęciach opatów z klasztorów 
cysterskich na Dolnym Śląsku były wykonane w II połowie XIV w., majuskułą 
gotycką z elementami uncjały przy zastosowaniu nielicznych skrótów. 
Natomiast od początku XV w. inskrypcje zapisywano już minuskułą gotycką.

Napisy na pieczęcie opatów z XV w. uległy dalszemu rozbudowaniu. 
Wprowadzono bowiem nazwę klasztor, doprecyzowując miejsce sprawowania 
rządów przez danego opata. Zmiana jest zauważalna na pieczęciach opatów 
lubiąskich, a mianowicie w pierwszej kolejności u Pawła I z Nysy. Na jego 
pieczęciach zachowanych w egzemplarzach z lat 1403-1410 wyryto bowiem 
inskrypcję: Sigillvm • fratriS • pauli • abbatiS • mon(asterii) • IvbensiS • 35.

Zbliżony układ legendy pojawił się również w I połowie XV w. w 
klasztorach w Henrykowie oraz Krzeszowie. Na pieczęciach bowiem opata 
henrykowskiego Mikołaja IV z Brzegu zachowanych w odciskach z 1427 i 
1447 r. umieszczono inskrypcję w formie : S(igillum) x fr(atr)iS x nicolai 
X abb/at(is) [x] mon(asteri) [x] he(n)richow *36. Omawianej pieczęci 
używał następnie jego następca opat Jakub od 1447 r.37 Inskrypcja została 
przerytowana w miejscu imieniu opata. Z 1482 r. znana jest natomiast nowa 
pieczęć, którą posługiwał się opat Jan V38, a która pozostawała w użyciu 
przynajmniej do końca XVI w.39

W klasztorze krzeszowskim, który był filią opactwa w Henrykowie, zaszły 
również podobne zmiany. Od lat 20-tych XV w. stosowane były mianowicie 
inskrypcje, które oprócz informacji o miejscowości podawały także miejsce 
sprawowania rządów opata. Na pieczęci opata Pawła Kómichena znanej z 
odcisków z 1425 oraz 1426 r. wyryto legendę w formie: + Sigillium + fratriS 
pauli [abbatijS + mon(a)steiy + in + grissov *40. Tłok tej pieczęci był następnie

34 Na ten aspekt zwrócił już uwagę: Stróżyk P. Pieczęcie cysterskie (cz. II). -  S. 150.
35 APW, Rep. 91, nr 385; nr 388; nr 400; Dokumenty miasta Świdnicy, U. 509.
36 APW, Rep 88, nr 215; Dokumenty miasta Świdnicy, U. 772.
37 APW, Rep 83, nr 226.
38 APW Rep. 132, Dep. Księstwa oleśnickiego, nr 362.
39 APW, Rep. 91, nr 763.
40 APW, Rep 83, nr 196; nr 198.
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stosowany przez kolejnych opatów przynajmniej do końca XV w.41 Zmieniano 
imię opata oraz wprowadzono skrócony wyraz «frater» zapisany w genetiwie w 
formie «fris» z poziomą linią nad literą «і» na oznaczenie kontrakcji. Ponadto 
w wyrazie «monastery» oznaczono ten sam typ skrótu poprzez wyrycie dwóch 
drobnych krzyży nad literą «n» oraz zapisano poprawnie wyraz «Sigillum». Po 
raz pierwszy taki zapis znany jest z pieczęci Michała I zachowanej w odcisku 
z 1437 r.42 Z II  połowy XV w. pieczęcie z inskrypcjami tego typu używał opat 
Michał II, Mikołaj VI z Liebau oraz jego następca Jan III z Hayn43.

W klasztorze w Lubiążu w drugiej ćwierci I połowy XV w. opaci 
powrócili do inskrypcji znanych już poprzedniego stulecia. Zmianę można 
zaobserwować na sigillach opata Marcina z Prus zachowanych z lat 1429- 
143944. Wskazano tylko na miejscowość, w której przebywała wspólnota 
klasztorna. Inskrypcja na pieczęci tego opata brzmi: x S(igillum) ffratr(i) 
S X m arti/ni & : abbatiS i(n) IvbenS. Wprowadzono również różne znaki 
skróceń. Pojawił się apostrof po literze «S» w wyrazie «Sigillum», a także 
linia pozioma nad «S» w wyrazie «ffratriS» na oznaczenie kontrakcji oraz 
Unia pozioma nad Uterą «і» wyrazie «in» na oznaczenie suspensji. Z drugiej 
połowy XV w. znana jest natomiast pieczęć Piotra II Wartenberga z 14624S. 
Na swojej pieczęci podtrzymał układ inskrypcji stosowany już przez swoich 
poprzedników. W otoku wyryto mianowicie napis: x S(igillum) ffratr(i)S [...] 
[pejtri /  &: abbatiS • i(n) • IvbenS. W tej inskrypcji również zastosowano 
różne skrócenia. Oznaczono apostrofem po literze «S» suspensję w wyrazie 
«Sigülum», a także wprowadzono linię poziomą nad «S» w wyrazie «ffratriS» 
na zaznaczenie kontrakcji oraz linię poziomą nad Uterą «і» w wyrazie «in» na 
oznaczenie suspensji. Porównanie omawianej pieczęci z sigillami kolejnych 
Opatów, tj. Pawłem II z Opawy46, Bartłomiejem II Lehnmanem47 oraz

41 APW, Rep 83, nr 296.
42 APW, Dokumenty miasta Świdnicy, U. 3786.
43 APW, Dokumenty miasta Świdnicy, U. 3179; Rep 83, nr 246; nr 267; nr 271; nr 279; 

nr 296; Rep. 91, nr 571; nr 634.
44 APW, Rep. 91, nr 453; nr 487; nr 489.
45 APW, Dokumenty miasta Świdnicy, U. 890.
46 APW, Rep. 91, nr 539; nr 549.
47 APW, Rep. 91, nr 557c.



T o m a s z  K a ł u s k i  • Napisy na pieczęciach opatów z  klasztorów cysterskich... 77

Andrzejem Hoffmanem z Krosna48, który sprawował rządy w klasztorze w 
latach 1498-1534, pozwala wyciągnąć wniosek, że wzmiankowani Opaci 
posługiwali się stale jednym tłokiem aktualizując każdorazowo imię danego 
opata.

Tradycyjny układ inskrypcji utrzymano również na pieczęciach opatów 
z Kamieńca w XV w. Na pieczęci opata Mikołaja III z Paczkowa zachowanej 
w egzemplarzu z 1424 r. wprowadzono mianowicie inskrypcję w formie: 
• S(igillum) * frat[riS] [ • nicolai] [...] abbatiS in Camencz • 49. Tłok 
pieczętny był, podobnie jak w sąsiednich klasztorach cysterskich, użytkowany 
przez kolejnych opatów. Zmieniano tylko imię dysponenta pieczęci oraz 
wprowadzono na części pieczęci nowe przerywniki między poszczególnymi 
wyrazami. Do chwili obecnej zachowały się pieczęcie opatów: Krzysztofa 
I z Wrocławia50, Jakuba I Stumpa51, Jana II Streupolta52 oraz Mikołaja IV 
Viereckela53 i Jakuba II z Kłodzka54.

Podsumowanie

Wprowadzane inskrypcje na pieczęciach cysterskich podobnie jak obraz 
były ściśle podporządkowane uchwałom Kapituły Generalnej jako władzy 
zwierzchniej w zakonie. Początkowo legendy napieczętne były związane 
z urzędem opata, gdyż pomijano ich imiona. Od lat 30-tych XIV w. w 
inskrypcjach zaczęto podawać imiona poszczególnych opatów obok nazwy 
klasztoru, w którym sprawowali rządy. Taki układ inskrypcji przetrwał w głąb 
czasów nowożytnych. Napisy podlegały również przerytowaniom, co można 
zaobserwować we wszystkich klasztorach cysterskich na Dolnym Śląsku. 
Wynikało to z dłuższego użytkowania jednego tłoka przez znaczną część 
opatów. Poza względami praktycznymi mogło to mieć wydźwięk symboliczny 
wskazując na trwałość urzędu opata.

48 APW, Rep. 91, nr 571; nr 583; nr 598; nr 600; n r609, nr 633; nr 661; nr 681; nr 682.
49 APW, Rep 88, nr 210 b; nr 211 a.
50 APW, Rep. 75 b, nr 30; nr 31; Rep 88, nr 216.
51 APW, Rep 88, nr 217 a.
52 APW, Rep 88, nr 219; nr 221; Rep 83, nr 237; Dokumenty miasta Kłodzka, nr 19-21.
53 APW, Rep 88, nr 228 a; nr 229.
54 APW, Rep 88, nr 246; Rep. 91, nr 634.
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1. Pieczęć opata Guntera I I z  Lubiąża 
1220г.

2. Pieczęć opata Jan I z  Kamieńca 
1401—1417 r.
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О л ег  О д н о ро ж е н к о

(Харків)

Н аписи на руських гербових печатках 
кінця ХІУ -  середини ХУІ ст.

Поява руських гербових печаток, як більш-менш цілісного комп
лексу, припадає на останню третину XIV ст. У цей час домінуючим ти
пом на руських землях стає печатка з геральдичним зображенням у 
полі та написом по колу (легендою).1 Її використання набуває поши
рення серед руських князів, титулованої аристократії та рицарства, в 
церковних інституціях, міських самоврядних громадах і корпораціях.1 2

1 Однороженко О. Родова геральдика Руського королівства та Руських земель 
Корони Польської XIV-XVI ст. -  Харків, 2009. — С. 23-31; Його ж. Родова гераль
дика Русо-Влахії (Молдавського господарства) кінця XTV—XVI ст. -  Харків, 2008. 
-  С. 23-44; Його ж. Князівська геральдика Волині середини XIV-XVIII ст. -  Хар
ків, 2008. -  С. 12-13; Його ж. Герб князів Острозьких / /  Наукові записки. Серія 
«Історичні науки». Матеріали міжнародної наукової конференції «Князь Василь- 
Костянтин Острозький в історії України та Європи». -  Вип. XIII. -  Остріг, 2008. — 
С. 60-65; Його ж. Руськая сфрагистика периода позднего Средневековья (XIV -  се
редина XVI в. / /  Антиквар. — Київ, 2010. -  № 11 (48). -  С. 38-44; Його ж. Руські 
родові герби XIV-XVI ст. як генеалогічне джерело / /  Генеалогія. Збірка наукових 
праць. -  Вип. І. -  Київ, 2013. -  С. 395-426.

2 Гавриленко В. Львівські цехові печатки XIV-XV ст. та питання про час їх виник
нення / І  Історичні джерела та їх використання. -  Вип. І. -  Київ, 1964. -  С. 248-262; 
Його ж. Опис львівських цехових печаток та ціх XIV-XVIII ст. / /  Економічні приві
леї міста Львова XV-XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких кор
порацій /  Упор. М. Капраль. -  Львів, 2007. -  С. 795-800; Маркевич О. Документаль
ні матеріали ЦДІА УРСР у місті Львові, як джерело вивчення сфрагістики / /  Історич
ні джерела та їх використання. -  Вип. І. -  Київ, 1964. -  С. 233-248; Його ж. Печатки 
міст Галичини як історичне джерело / /  Історичні джерела та їх використання. -  Вип.
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Достатньо значним є також територіальне поширення руської гербової 
печатки. Вже на зламі XIV—XV ст. фіксується її присутність практично 
на всіх землях тогочасної Русі (Волинь і Галичина, Полісся та Підляш- 
шя, Київська та Сіверська землі, Поділля та Молдавія).3 Крім того, пе
реважне використання у цей час руської мови при господарських дво
рах та у канцеляріях Великого князівства Литовського і Руського та 
Молдавського господарства, зумовило уживання гербових печаток з

II. -  Київ, 1966. -  С. 222-237; Його ж. Печатки міст України як джерело для дослі
дження мистецтва і архітектури / /  Третя республіканська наукова конференція з архі
вознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. -  Друга секція. -  Київ, 1968.
-  С. 354-371; Його ж. Значення печаток міст для дослідження міської геральдики / /  
Історичні джерела та їх використання. -  Вип. IV. -  Київ, 1969. -  С. 246-254; Гречило
A. Українська міська геральдика. -  Київ, 1998. -  С. 15-37; Його ж. Генеза львівсько
го міського герба / /  Галицька брама. -  1996. -  № 12. -  С. 14; Його ж. До питання про 
генезу герба міста Володимира-Волинського / /  Минуле і сучасне Волині: Олександр 
Цинкаловський і край. -  Луцьк, 1998. -  С. 100-101; Його ж. Печатки міста Львова 
XIV-XVIH ст. -  Львів, 2010. -  С. 4 -7 ,15-17; Однороженко О. Руські королівські, гос
подарські та князівські печатки XIII—XVI ст. -  Харків, 2009. -  С. 6-16; Його ж. Зна
ки руської слави / /  Український тиждень. -  Київ, 2010. -  № 15 (128); Алфьоров О., 
Однороженко О. Печатка воєводи і господаря Стефана І / /  Сфрагістичний щорічник.
— Вип. IV. — Київ, 2013. — С. 143—157; Михайлина Л., Однороженко О., Пивоваров С. 
Печатка воєводи Богдана. Сфрагістичні знахідки з городища XIV ст. в с. Зелена Липа 
та їх значення для вивчення історії формування державної геральдики Молдавсько
го господарства / /  Сфрагістичний щорічник. -  Вип. IV. -  Київ, 2013. -  С. 119-142.

3 Haisig М. Sfragistyka szlachecka doby średniowiecza w świetle archiwaliów 
lwowskich. -  Lwów, 1938. -  S. 15-65; Однороженко O. Українська (руська) еліта доби 
Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада. -  Київ, 2011. -  С. 84-87, 
146-147, 178-179; Його ж. Родова геральдика Волинської землі в другій половині 
XIV -  першій половині XV ст. / /  Вісник Харківського національного університету ім.
B. Н. Каразіна. -  Вип. 822. -  Харків, 2008. -  С. 44-50; Його ж. Родова геральдика Сі- 
верської та Смоленської земель доби середньовіччя (друга половина XIV-XV ст.) / /  
Сіверянський літопис. -  Чернігів, 2008. -  № 3. -  С. 12-22; Його ж. Родова гераль
дика Сіверської, Смоленської та Мстиславської земель ВКЛ в XIV-XVII ст. / /  Ге
рольд Litherland. -  Горадня-Менск, 2011. -  № 18. -  С. 4-20; Його ж. Родова гераль
дика Русо-Влахії. -  С. 23-44; Його ж. Родова геральдика Руського королівства. -  С. 
23-31,110-184; Його ж. Шляхетська геральдика Київської землі XV -  першої поло
вини XVII ст. за архівними джерелами та матеріалами сфрагістичної колекції Музею 
Шереметьєвих / /  Сфрагістичний щорічник. -  Вип. II. -  Київ, 2012. -  С. 170-256.
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руськими написами представниками литовського і волоського нобілі
тету, поруч з руськими князями, панами та рицарством.4

У легендах гербових печаток, що походили з руських земель, вже 
від останньої третини XIV ст. спостерігається виразна двомовність 
-  поруч із руською мовою постійним стає уживання латини. Поча
ток цьому процесу, очевидно, було покладено ще за часів правлін
ня Руським королівством останніх Романовичів (короля Юрія І та 
його спадкоємців), двобічна печатка яких, з маєстатичним та кін
ним зображеннями, оздоблена латиномовним написом («+ S • 
DOMINI • G eO R G I • RGGIS • R V S I€ / + S • DOM INI • GGORGI 
• DVCIS • LADIMGRIG»).5 Серед князів литовського походження,

4 Однороженко О. Родова геральдика Русо-Влахії. -  С. 23—122; Його ж. Русь
кі королівські, господарські та князівські печатки. -  С. 34-36; Його ж. До питан
ня про час польсько-литовського «гербового розбратання» / /  Średniowiecze Polskie і 
Powszechne. -  Tom VIII. -  Katowice, 2012. -  S. 238-250; Його ж. Геральдика членів 
господарської ради великого князя Свидригайла Ольгердовича / /  Студії і матеріали 
з історії Волині. -  Кременець, 2012. -  С. 153-194.

5 AGAD, Perg. 7226; GStAPKB, XX. Hauptabteilung, Peigamenturkunden, Schiebl. 
81, n. 1; n. 2; n. 3; n. 4; n. 5; MNK, Rkps 1482, Tom 2, karta 4 v; MNW, N P O 10831; Lewicki 
A. Ruthenische Teilfürstentümer bis zur Vereinigung mit Polen 1387 / /  Die Österraichisch- 
Ungarische Monarchie in Wort und Bild. Galizien. -  Wien, 1898. -  S. 175; Piekosiński F. 
Pieczęcie polskie wieków średnich. -  Kraków, 1899. -  S. 306, n. 386-387, il. 260-261; 
Piekosiński F. O źródłach heraldyki ruskiej / /  Polska Akademia Umiejętności. Wydział 
Historyczno-filologiczny. -  Serya II. -  Tom XIII. -  Kraków, 1899. -  S. 200; Ibid. Studia, 
rozprawy i materiały z zakresu prawa i heraldyki polskiej. -  Tom III. -  Kraków, 1899. -  S. 
222-223; Sokołowski A. Dzieje Polski ilustrowane. -  Tom I: Epoka Piastowska. -  Warszawa, 
1899. -  S. 211; Лаппо-Данилевский А. Печати последних Галицко-Владимирских кня
зей и их советников. -  Санкт-Петербург, 1906. -  С. 247-249; табл. 4 -7; Barwiński В. 
Pieczęcie książąt halicko-włodzimierskich z pierwszej połowy XIV wieku / /  Wiadomości 
numizmatyczno-archeologiczne. — Kraków, 1909. -  № 7. -  S. 127-130; Барвінський Б. 
Українські сфрагістичні пам’ятки XII-XIV століть / /  Записки Наукового товариства 
ім. Шевченка. -  Том ССХХХІ: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних 
дисциплін. -  Львів, 1996. -  С. 255; Грушевський М. Ілюстрована історія України. -  
Київ-Львів, 1913. -  С. 128-129, мал. 113-114; Погодин А. Зарубежная Русь. -  Петро
град, 1915. -  С. 10, мал.; Голубець М. Начерк українського мистецтва. -  Перша час
тина. -  Львів, 1922. -  С. 186, мал.; Лихачів Н. Материалы для истории византийской 
и русской сфрагистики. -  Вып. I. -  Ленинград, 1930. -  С. 24; Sochaniewicz К. Herb 
miasta Lwowa. -  Lwów, 1933. -  S. 14; Історія українського війська. -  Львів, 1936. -  С. 
101, мал.; Історія української культури. -  Львів, 1937. -  С. 56, мал.; ГречилоА. Земель-
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що правили у цей час на теренах Русі, латиномовні написи ужива
ли на своїх печатках Олександр Коріатович, князь Володимирський 
(1366—1370) і господар Подільської землі (1370-1380) у 1375 р. («+ S’ 
ALGZANDRI DVS’ VLADIMIRICS • »),* і * * * * 6 Федір Любартович, вели
кий князь Руський (1384-1386), князь Володимирський (1384-1393), 
Новгородський (1393-1405), Ж идачівський (1405-1431) і Луць
кий (1431) у 1393-1430 рр. («+ s dux •: • fedor •: • lubertow •: • <-»)7

на геральдика / /  Пам’ятки України. -  Київ, 1991. -  № 3. -  С. 42; GrechyloA. Eagle and 
Lion in the heraldry of the Galician-Volhynian State (Xlllth-XIVth centuries) / /  Actes du 
IX colloque international d’hóraldique. -  Cracovie, 1995. -  P. 124, il. 1; Фіголь M. Мис
тецтво стародавнього Галича. — Київ, 1997. -  С. 206, мал.; Дашкевич Я. Геральдич
не зображення лева в період Галицько-Волинської держави (перша половина XIV 
сторіччя) / /  Знак. -  1998. -  Ч. 16. -  С. 7, мал. 5; Гречило А. Територіальні символи 
Галицько-Волинської держави (XIII -  початку XIV ст.) І  І  Король Данило Романович
і його місце в українській історії. -  Львів, 2001. -  С. 128-136. -  С. 129; Історія укра
їнської культури. -  Том II: Українська культура XIII -  першої половини XVII століть.
-  Київ, 2001. -  С. 43, мал.; Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського
князівства XIII -  першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти. -  Львів, 2004.
-  С. 147-148, 168, 171,176, 183; табл. 3; табл. 8; табл. 9; табл. 10, мал. а, б; табл. 11, 
мал. 4; табл. 12, мал. 5; Корсун І. Імена твої, Україно. -  Луцьк, 2007. -  С. 32, мал.; Ko
cie Р. Українські хоругви. -  Київ, 2009. — С. 48.

6 ЛНУ, Збірка Павліковських, п. 296; ANK, Archiwum Aktów Dawnych Miasta 
Krakowa, Perg. 61; Zbiór luźnych pieczęci 90 (Sygn. 51); MNK, Rkps 1458, karta 101, 
103; Rkps 1482, Tom 2, karta 5; DziałyńskiA. Statut litewski. -  Poznań, 1841. -  S. 544, 
tab. 3; Vossberg F. Siegel des Mittelalters von Pollen, Lithauen, Schlesien, Pommern und 
Preussen. -  Berlin, 1854. -  S. 44, taf. 24, il. 104; ЛакиерА. Русская геральдика. -  Мо
сква, 1855. — С. 81, табл. VII, рис. 4; Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków średnich.
-  S. 320, n. 512, il. 320; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich / /  Ateneum Wilieńskie.
-  Rok VII. -  Wilno, 1930. -  S. 689, tab. 8, il. 52; Грамоти XIV ст. /  Упорядкування, 
всупна стаття, коментарі і словники-покажчики М. Пещак. -  Київ, 1974. -  С. 50, п. 
24; Погорілець О., Саввов Р. Карбування монети на Поділлі в другій половині XIV ст. 
І  І  Грошовий обіг і банківська справа в Україні: минуле та сучасність. -  Львів, 2005.
-  С. 148, мал. 4,5.

7 ANK, Archiwum Dzieduszyckich, Peig. III/l; Perg. III/2; Peig. III/3; Peig. III/4; 
Perg. III/5; Archiwum Sanguszków, Perg. 62; BCz, Perg. 238; Peig. 241; Розов В. Укра
їнські грамоти. -  С. 80, n. 43. -  Том I: XIV вік і перша половина XV віку / /  Збірник 
Історично-філологічного відділу Всеукраїнської академії наук. -  Том LXIII. -  Київ, 
1928.
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та Роман Федорович князь Кобринський (1387—1416) у 1387-1388 рр. 
(«+ s romani domini de cobrin»).8

Дві останні печатки виконано готичним мінускулом, упроваджен
ня якого у легенди печаток припадає на останні десятиліття XIV ст. 
Початок використання цього шрифту на сфрагістичних пам’ятках Русі 
зазвичай пов’язують з наслідуванням мінускульної легенди на вели
кій печатці короля Польщі та Русі (1387-1434) Владислава II Ягайла,9 10 
уживання якої тривало впродовж 1388-1434 pp. (*s • wladislaus • dei
• gra • rex • polonie • nno • tram • cracouie • sadomie • syradie • lacie
• cuyauie • litwanie • pnceps • supm • pomoranie • m ssieqz • dns • 
thrs • tc).'°

8AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 678, 679; BCz, Peig. 1044; Codex 
epistolaris saeculi XV. -  Vol. I. — Cracoviae, 1876. -  P. 12-13, n. 11; Archiwum książąt 
Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. -  Tom I. -  Lwów, 1877. -  S. 11, n. 11; Piekosiński 
F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne / /  Studya, rozprawy i materyały 
z dziedziny historyi polskiej i prawa polskiego. -  Tom VII. -  Kraków, 1907. -  S. 61, n. 
533; S. 62, n. 541; Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego / /  Miesięcznik 
heraldyczny. -  Tom IV. -  Lwów, 1911. -  S. 77; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. 
-  S. 710, tab. 8, il. 53.

9 Гавриленко В. Львівські цехові печатки XIV-XV ст. -  С. 255-256; Piekosiński 
F. Pieczęcie polskie wieków średnich. -  S. 327; Gumowski M. Pieczęcie królów polskich. -  
Kraków, 1910. -  S. 107.

10 ЛНУ, Збірка Павліковських, n. 27; НМІУ, Сектор фотодокументальних ма
теріалів, РД-98; ЦДІАЛ, ф. 131, on. 1, спр. 18; спр. 40; спр. 51; спр. 63; спр. 64; спр. 
82; AGAD, Peig. 36; Peig. 67; Peig. 68; Peig. 86; Perg. 90; Peig. 93; Peig. 99; Peig. 319; 
Peig. 320; Perg. 322; Peig. 323; Peig. 327; Perg. 328; Perg. 330; Peig. 332; Peig. 333; 
Peig. 334; Peig. 341; Peig. 344; Peig. 349; Peig. 569; Peig. 810; Peig. 3453; Perg. 3469; 
Peig. 4688; Peig. 4689; Peig. 4690; Peig. 4692; Peig. 4698; Peig. 4703; Peig. 4704; Peig.
4706; Peig. 4708; Peig. 4709; Peig. 4711; Peig. 4715; Perg. 4826; Peig. 5306; Peig. 5545;
Peig. 6065; Peig. 7236; Peig. 7237; Peig. 7238; Peig. 7245; Peig. 7246; Peig. 7255; Peig.
7256; Peig. 7260; Peig. 7263; Peig. 7268; Peig. 8420; Peig. 8421; Peig. 8422; Peig. 8423;
ANK, Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, Peig. 118; Peig. 119; Peig. 130; Peig. 
134; Peig. 1027; Archiwum Dzieduszyckich, Peig. 22(1/15); Peig. 23(1/14); Archiwum 
Dzikowskie Tarnowskich, Peig. 10; Peig. 16; Peig. 19; Archiwum Gumniskie Sanguszków, 
Peig. 20; Peig. 21; Peig. 22; Archiwum Lanckorońskich, Peig. 13; Perg. 23; Peig. 24; 
Peig. 26; Archiwum Sanguszków, Peig. 32; Peig. 36; Peig. 38; Peig. 41; Peig. 42; Peig. 52; 
Dokumenty depozytowe, Peig. 31; Peig. 32; Peig. 91; Peig. 157; Dyplomy pergaminowe 10;
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Між тим, для теренів Русі маємо приклади значно ранішого вико
ристання мінускульних написів на печатках, статус яких не поступався 
королівській печатці Владислава II. Маємо на увазі, передусім, маєс- 
татичну печатку великого князя, господаря і самодержця Русі11 (1372— 
1379,1385-1387) Владислава Опольського, якою засвідчено цілий ряд 
актів від 1372-1379 рр., і яка мала розлогу мінускульну легенду: ladislavs 
• dei • gracia • dux • opoliensis • etwelvnensis • et • terre • russie • 
domin • et • heres.12 Мінускульний напис присутній і на його менших

Zbiór luźnych pieczęci 10 (Sygn. 86); Archiwum Podhoreckie Rzewuskich, Peig. 1; Zbiór 
dokumentów, Peig. 15; Peig. 36; Perg. 37; Peig. 56; BCz, Peig. 209; Peig. 210; Perg. 219; 
Peig. 231; Peig. 273; Peig. 274; Perg. 280; Peig. 300; BN PAU PAN, Peig. 373; GStAPKB, 
XX. Hauptabteilung, Peigamenturkunden, Schiebl. 109, n. 68; MNK, Peig. 9; Rkps 1457, 
Tom 1, karta 4,5; Tom 2, karta 17; MNW, NPO 10581; UJ, Peig. 22/9515; Perg. 32/9513; 
Peig. 39/1758; Peig. 51/33; Perg. 55/6069; Peig. 67/9916; Działyński A. Statut litewski.
-  S. 544, taf. 4, ii.; Vossberg F. Siegel des Mittelalters. -  S.l 2, taf. 7, il. 22; Żebrowski T. 
O pieczęciach dawnej Polski i Litwy. -  Kraków, 1865. -  S. 44-45, tab. 17, il. 45; Codex 
epistolaris saeculi XV. -  Vol. I. -  P. 59, n. 60; Gumowski M. Pieczęcie królów polskich.
-  S. 13-14, tab. 9, il. 13; Gumowski M. Handbuch der polnischen Siegelkunde. -  Graz, 
1966. -  S. 1, n. 2, il.; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. 1385-1791. -  
Kraków, 1932. -  S. 60, n. 51, poz. 1; S. 84, n. 58, poz. 1; S. 94, n. 60, poz. 1; Polaków portret 
własny. -  Warszawa, 1983. -  II. 17; Kuczyński S.K. Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, 
funkcje. -  Warszawa, 1993. -  S. 25, il. 16; ЦітоуА. Сфрагістика і геральдика Беларусі.
-  Мінск, 1999. -  С. 10,135, іл.; Nowak Р., Pokora Р. Dokumenty strony polsko-litewskiej 
pokoju Mełneńskiego z 1422 roku. -  Poznań, 2004. -  S. 21, il. BI; Національний музей 
історії України. Скарбниця історичної пам’яті. -  Київ, 2009. -  С. 75,194, п. 121; На
ціональний музей історії України. -  Том II. -  Київ, 2013. -  С. 238,330, п. 367; Пла- 
меницька О. Castrum Camenecensis. Фортеця Кам’янець (пізньоантичний -  ранньо- 
модерний час). -  Кам’янець-Подільський, 2012. -  С. 68, іл. 36.

11 Грамоти XIV ст. -  С. 59, п. 28 («Мы кназь Володиславь, Опольскоі земли, и 
Велунъскок земли, и Рускоі земли, господарь, и дЬдичь вкчныи зємламь тім ь са
модержець, КНАЗЬ ВЄЛЄИ»).

12 ЛНУ, Збірка Павліковських, n. 258; ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, спр. 8; спр. 10; спр. 
12; AGAD, Peig. 7233; Peig. 7234; ANK, Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, 
Peig. 861; Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, Peig. 4; MNK, Rkps 1458, karta 62, 65; 
Rkps 1482, Tom 2, karta 27v; MNW, NPO 10986,10987; Vossberg F. Siegel des Mittelalters.
-  S. 32, taf. 19, il. 74; Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z 
archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. -  Tom II. -  Lwów, 1870. -  S. 7, n. 
2; Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków średnich. -  S. 318, n. 500, il. 314; Грушевський
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печатках з руським титулом від 1373-1379 pp. («ladislavs • dux • opolien
• dns • russie • et • welvnens»)13 і 1386 p. («ladislavs • dux • opolien • dns
• welvn • et • tr • russie»).14 Власне з печаток князя, правління якого на 
землях Русі залишило по собі значний слід,15 можемо виводити тради
цію використання мінускульних легенд на руських теренах.

М. Ілюстрована історія України. -  С. 146, мал. 128; Погодин А. Зарубежная Русь. -  С. 
11, мал.; Sochaniewicz К. Herb miasta Lwowa. -  S. 69; Крип’якевич /., Голубець M. Ве
лика історія України. -  Том І. -  Львів, 1935. -  С. 374, мал.; Gumowski М. Pieczęcie 
śląskie do końca XIV wieku / /  Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400.
-  Tom III. -  Kraków, 1936. -  S. 284; Mikucki S. Heraldyka Piastów śląskich / /  Historia 
Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400. -  Tom III. -  Kraków, 1936. -  S. 468; Іс
торія українського війська. Видання четверте змінене і доповнене. -  Львів, 1992. -  
С. 139, мал.; Історія української культури. -  Львів, 1937. -  С. 67, мал.; Gumowski М. 
Handbuch der polnischen Siegelkunde. -  S. 136-137, n. 113, il.; Климкевич P. Руський 
лев в емблемах міста Ченстохови і князя Володислава Опольського / /  Український 
історик. -  1972. -  Ч. 3-4 . -  С. 92-96. — С. 94; Грамоти XIV ст. — С. 61, п. 29; Kuczyński 
S.K. Polskie herby ziemskie. -  S. 23, il.; Piech Z. Ikonografia pieczęci Piastów. -  Kraków, 
1993. -  S. 68; Veldtrup D. Frauen um Herzog Ladislaus ( t  1401). Oppelner Herzoginnen in 
der dynastischen Politik zwischen Ungarn, Polen und dem Reich. — Warendorf, 1999. -  S. 
260-265, il. 10; Sperka J. Władysław książę Opolski, Wieluński, Kujawski, Dobrzyński, 
pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330 -  8 lub 18 maja 1401). -  Kraków, 
2012. -  S. 290-291, il. 2,10,16.

13 ЛНУ, Збірка Павліковських, n. 259; ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, спр. 12; ANK, Zbiór 
Rusieckich, Peig. 84; BCz, Peig. 170; Perg. 173; MNK, Rkps 1458, karta 65,66; Rkps 1482, 
Tom 2, karta 28; Vossberg F. Siegel des Mittelalters. -  S. 32, taf. 19, il. 75; Piekosiński F. 
Pieczęcie polskie wieków średnich. -  S. 319, n. 504; Sochaniewicz K. Herb miasta Lwowa.
-  S. 69; Mikucki S. Heraldyka Piastów śląskich. -  S. 468, tab. 138, il. 193; Antoniewicz 
M. Podstawy i zakres władzy księcia Władysława II opolskiego w ziemi wieluńskiej oraz 
północno-zachodniej Małopolsce / /  Książę Władysław Opolczyk. Fundator klasztoru 
Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. -  Warszawa, 2007. -  S. 237-238, il. 3, 11; 
Sperka J. Władysław książę Opolski. -  S. 291, il. 3 , 11.

14 Gumowski M. Handbuch der polnischen Siegelkunde. -  S. 155, n. 267, il.; Климке
вич P. Руський лев. -  С. 95.

15 Sperka J. Urzędnicy Władysława Opolczyka na Rusi 1372-1378 / /  Społeczeństwo 
Polski średniowiecznej. Zbiór studiów. -  Tom X. -  Warszawa, 2004. -  S. 83-102; Ibid. 
Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370-1401. Studium o elicie władzy w relacjach 
z monarchą. -  Katowice, 2006. -  S. 73-90; Ibid. Władysław książę Opolski. -  S. 103-118, 
279-286,338-376.
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Печатка князя Печатка князя Печатка князя
Олександра Федора Любартовича Романа Федоровича

Коріатовича 1375р. 1393р. Кобринського 1387р.

Латиномовні легенди присутні й на найдавніших печатках молдав
ських правителів. Зокрема, на матриці печатки засновника Молдав
ської держави (Русо-Влахії) -  воєводи Богдана від першої половини 
60-х pp. XIV ст. («+ SGI • BOG[D]ANI • W CW OD:»),16 а також -  пе
чатці засновника династії Мушатинів, що правила в Молдавії упродовж 
кінця XTV -  середини XVI ст., воєводи і господаря (1374-1391) Петра 
І Мушата від 1387 р. («+ S • РЄТМ  WOIWODI MOLDAWICNSIS»).17 
Востаннє латиномовний напис зустрічається на господарській печат
ці Стефана І (1394-1399), що загинув у 1399 р. в битві на Ворсклі. Пе
чатка, знайдена поблизу Збаража, має скорочений напис: + STEP + 
M OLD.18

Всі інші печатки молдавських правителів цього часу мають русь
кі написи. На великих печатках розміщувано повну титулатуру госпо

16 Михайлина Л., Однороженко О., Пивоваров С. Печатка воєводи Богдана. -  
С. 138-142.

17 AGAD, Perg. 5331; Perg. 5334; Уляницкий В. Материалы для истории взаимных 
отношений России, Польши, Молдавии, Валахии и Турции в XIV-XV вв. -  Мо
сква, 1887. -  С. 2, n. 1; Iliesęu О. Indreptari §i lntregiri marunte cu privire la unele 
emisiuni monetäre feudale ale tarilor romine / /  Studii §i cercetari de Numismatica. -  Vol. 
I. -  Bucure§ti, 1957. -  P. 232, tab. 3, il. 1; Ęimanschi L. Cele mai vechi sigilii domneęti §i 
boiere§ti din Moldova (1387-1421) / /  Anuarul Institutului de istorie §i arheologie «A.D. 
Xenopol».-Vol. XVII. -  Ia§i, 1980. -  P. 154, il. 1.

18 МШ, MC-1885; Алфьоров О., Однороженко О. Печатка воєводи і господаря 
Стефана I. -  С. 143-157.
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дарів, як це бачимо на сфрагісах Романа І від 1392 («+ ПЄЧАТЬ Щ) 
РОМАНА ВОЄВОДА ЗЄМЛЬ МОЛДАЬВЬСКОІ»)19 і 1393 рр. («+ ПЄ
ЧАТЬ IW РОМАНА ВОЄВОДЬ ЗЄМЛ'Ь МОЛДАЬВЬСКОІ»),20 Сте
фана І від 1395 р. («+ ПЄЧАТЬ IW ШТЄФАНА ВОЄВОДЬ ЗЄМ ЛЬ 
МЛОДАВЬЄ»)21 та Олександра І Доброго від 1402 («+ ПЄЧАТЬ 
IW О Л Є |А Н Д РА  ВОЄВОДЬІ ГН ЗЄМ Л Ь М О Л ДА ВЬСКО І»),22 
1403-1408 («+ ПЄЧАТЬ IW о л є | а н д р а  ВОЄВОДЬІ ГНЬ ЗЄМ ЛЬ 
МОЛДАВЬСКОІ»)23 і 1411-1431 рр. («+ ПЄЧАТЬ IW * ОЛЄ^АНДРА 
* ВОЄВОДЬ * и ГНА ЗЕМЛЬЬ МОЛДАВЬСКОІ»).24 На малих госпо-

19 Moisil С. Stema Rommiei. Originea §і evolu(ia ei istorica §i heraldica. -  Bucure§ti, 
1931. -  P. 6, il.; История Молдавии. -  Том I. -  Кишинёв, 1951. -  С. 93, илл.; 
Documente privind istoria Rommiei. -  Seria A: Moldova. -  Veacul XIV-XV. -  Vol. I 
(1384-1475). -  Bucureęti, 1954. -  P. 431, il.; Bogdan D. О straveche matrice de pecete 
romineasca / /  Studii §i materiale de istorie medie. -  Vol. I. -  Bucure§ti, 1956. -  P. 252, 
il. 3; Iliesęu О. Indreptari §i mtregiri. -  P. 232, tab. 3, il. 2; Грамоти XIV ст. -  С. 109, n. 
55; Dogaru M. Sigiliile marturii ale trecutului istorie. Album sigilografie. -  Bucure§ti, 1976.
-  P. 21-22, il. 2; Ibid. Aspirata poporului roman spre unitate §i independenta oglindita m 
simbol. Album heraldic. -  Bucure§ti, 1981. -  P. 20, il. 12; История Молдавской ССР. -  
Том I. -  Кишинёв, 1987. -  С. 363, илл.; Jitaru G. Blazoane domneęti in Jara Romaneasca 
§i Moldova. Sec. XII-XV. -  Chięinau, 1997. -  P. 67-68, tab. 45, il. 1.

20 AGAD, Peig. 5330; Уляницкий В. Материалы для истории. -  С. 7, п. 8; Iliesęu 
О. Indreptari §i mtregiri. -  Р. 232, tab. 3, il.; Cemovodeam D. §tiin(a §i arta heraldica in 
Romania. -  Bucure§ti, 1977. -  P. 257, pl. 25, il. 1; Dogaru M. Sigiliile. -  P. 100, il. 70; 
Ęimamchi L. Cele mai vechi sigilii domne§ti §i boiere§ti. -  P. 154, il.; История Молдав
ской ССР. -  Том I. -  С. 372, илл.

21 AGAD, Perg. 5329; Уляницкий В. Материалы для истории. -  С. 9, п. 10; Bogdan 
D. О straveche matrice de pecete romineasca. -  P. 252, il. 4; Iliesęu О. Indreptari §i mtregiri.
-  P. 232, tab. 3, il. 5; Ęimanschi L. Cele mai vechi sigilii domne§ti §i boiere§ti. -  P. 154, il. 6.

22 AGAD, Peig. 5302; Bogdan D. О straveche matrice de pecete romineasca. -  P. 259, 
il. 5; Iliesęu О. Indreptari §i mtregiri. -  P. 232, tab. 3, il. 4; Ęimanschi L. Cele mai vechi sigilii 
domne§ti §i boiere§ti. -  P. 155, il. 7.

23 IP НБУВ, ф. 5, спр. 3592; BN PAU PAN, Peig. 370; Bogdan D. O straveche matrice 
de pecete romineasca. -  P. 259, il. 6; Iliesęu O. Indreptari §i mtregiri. -  P. 232, tab. 4, il. 1.

24 AGAD, Peig. 5305; Peig. 5307; Peig. 5308; Peig. 5309; Perg. 5310; Perg. 5311; 
Peig. 5312; Peig. 5313; Peig. 5314; Уляницкий В. Материалы для истории. -  С. 22, п. 23; 
С. 27, п. 25; С. 34, п. 28; Moisil С. Stema Rommiei. -  Р. 7, il.; Virtosu Е. Din sigiligrafia 
Moldovei §i a Tarii Romane§ti / /  Documente privind Istoria Romaniei. -  Introducere. -  
Vol. II. -  Bucure§ti, 1956. -  II. 23; Bogdan D. O straveche matrice de pecete romineasca.
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дарських печатках титул суттєво скорочено -  Стефана І від 1397 рр. 
(«+ ПЄЧАТ СТЄФАНА ВОЄВД»)25 та Олександра І Доброго від 1404— 
1407 р. («+ П ЄЧА ТЬIW АЛЄКСАНДРА ВОИВОД»).26

Печатка Дмитра 
пана з Гораю, Лади 

і Бож егодару 1390р.

Печатка Бирли 
пана на Хорлові 

1387р.

Печатка пана 
Іоана Туловського 

1407р.

Печатки руських панів та рицарства, що містили в легендах лати
ну, походили здебільшого з галицько-руських та молдавських тере
нів. їх бачимо на сфрагісах львівського і галицького воєводи Міклоша 
Олександровича від 1382 р. (пошкоджений напис по колу: + SIGIV...),27 
королівського підскарбія і маршалка Дмитра пана з Гораю, Лади і

-  Р. 249-250, іі. 1, 2, 8, 9, 10; lliesęu О. Indreptari §і mtregiri. -  Р. 232, tab. 4, іі. 3; 
Cemovodeanu D. §Шп£а §і arta heraldica in Romania. -  P. 257, pi. 25, il. 2; Dogaru M. 
Sigiliile. -  P. 22—23, il. 3; P. 99-100, il. 71; Dogaru M. Din heraldica Romaniei. -  P. 45, 
il. 10; Ę im anschi L . Cele mai vechi sigilii domne§ti §i boiere§ti. -  P. 155, il. 9; Buzdugan C. 
Itinerare arheologice Moldovene. -  Bucureęti, 1981. -  P. 120-121, il. 1.

25 ANK, Archiwum Sanguszków, Peig. 40; Archiwum książąt Sanguszków. -  Tom I.
— S. 21, n. 11, tab. 2.

26 AGAD, Peig. 5303; Peig. 5304; Уляницкий В. Материалы для истории. -  С. 16, 
п. 19; п. 20; Ęimanschi L. Cele mai vechi sigilii domne§ti §i boiere§ti. -  P. 155, il. 8.

27 ZKW, Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego, Peig. A 16; Молдован А. Пять 
новонайденных украинских грамот конца XIV -  начала XV в. / /  Лингвистическое 
источниковедение и история русского языка. -  Москва, 2002. -  С. 262-263, илл. 
15; Katalog dokumentów pergaminowych ze zbiorów Niewodniczańskiego w Bitburgu. -  
Kraków, 2004. -  S. 8 -9 , n. 17, il. 21; Sperka J. Otoczenie Władysława Opolczyka. -  S. 
211, il. 4.
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Божегодару від 1390 р. («+ S • DVMITRV • DE • LADA»),28 молдав
ських панів Бирли Хорловського від 1387-1404 рр. («+ S • DOMINI • 
BORVLES»),29 Станіслава Ротомпана Єловського від 1387-1393 рр. («+ 
STAN ROTOMPANVS»)30 і 1395 р. («+S • STAN ROT[OMPANVS]»),31 
Івана Петровича Стравича від 1393—1397 рр. («+ SIGILVM • IVAN • 
STRAVI»)32 і Романа Сіретського від 1395 р. («SIGILLVM * ROMAN»).33

На всіх цих печатках написи виконано звичним для XIV ст. готич
ним маюскулом. Наявність останнього на деяких печатках, якими за
свідчено акти від початку XV ст., дозволяє датувати час їх виготовлення 
кінцем попереднього століття. Серед таких -  сігілуми сучавського дво
рника Іоана Туловського від 1407-1421 рр., з написом:«+ S • DOMI * 
N... * І * IOANIS •» ,34 та львівського земянина Миколи Дмитровсько- 
го з Чишок від 1420 р. («+ S... INKO... Е CZI... ZI»).35 Кілька шляхет
ських печаток, що були виготовлені наприкінці XIV ст., мають мінус
кульні легенди -  Драгоша витязя пана від Німця від 1393-1421 рр. («+

28 BCz, Perg. 224; MNK, Rkps 1713, karta 173; Piekosiński F. Heraldika polska 
wieków średnich. -  Kraków, 1899. -  S. 78, 224, il. 375; Sperka J. Otoczenie Władysława 
Opolczyka. -  S. 218-219, il. 13.

29 AGAD, Perg. 5303; Perg. 5333; §imanschi L. Cele mai vechi sigilii domne§ti 
§iboiere§ti. -  P. 155, il. 12.

30 AGAD, Perg. 5330; Perg. 5333; §imanschi L. Cele mai vechi sigilii domne§ti 
§i boiere§ti. -  P. 156, il.

31 AGAD, Perg. 5328; §imanschi L. Cele mai vechi sigilii domne§ti §i boiereęti. -  
P. 156, il.

32 AGAD, Perg. 5329; Perg. 5330; ANK, Archiwum Sanguszków, Perg. 40; Archiwum 
książąt Sanguszków. -  Tom I. -  S. 21, n. 21; §imanschi L. Cele mai vechi sigilii domne§ti §i 
boiereęti. -  P. 156, il. 16.

33 AGAD, Peig. 5329; §imanschi L. Cele mai vechi sigilii domne§ti §i boiere§ti. -  
P. 156, il. 20.

34 AGAD, Perg. 5304; Perg. 5308; Bogdan I. Album paićographique moldave. 
-  Bucure§ti-Paris, 1926. -  n. 86; Matei M.D., Emandi E.I., Monoranu O. Cercetari 
arheologice privind habitatul medieval rural din bazinul superior al §omuzului Mare §i a 
Moldovei (Secolele XI-XVII). -  Suceava, 1982. — Tab. I; Cernovodeanu D. §tiin{a §i arta 
heraldica in Romania. -  P. 381, pi. 87, il. 2; §imanschi L. Cele mai vechi sigilii domne§ti §i 
boiereęti. -  P. 154, il. 2-3.

35 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 56; HaisigM. Sfragistyka szlachecka. -  S. 61, il. 157.
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sigilum domini dragosch»)36 і пана Ланка Бона від 1421 р. («+ dominus 
lacko b o c ...»).37

У другій половині XIV ст. з’явився також цілий ряд печаток львів
ських цехів, що відомі за відтисками при присяжному листі м. Льво
ва королю Владиславу II Ягайлу від 9 жовтня 1425 р .38 На деяких бачи
мо легенди виконані готичним маюскулом. Зокрема, на печатках це
хів броварників («+ S • BRASEATORVM»),39 ковалів («+ SIGILLVM + 
+ FABRORVM ~»),40 крамарів («+ SIGILLVM + INSTITORVM ~»)41 і 
чинбарів («SIGLLVM + CERDONVM * ~»),42 на яких після слова «пе-

36 AGAD, Perg. 5304; Peig. 5308; Perg. 5329; Perg. 5330; §imanschi L. Cele mai vechi 
sigilii domne§ti §i boiere§ti. -  P. 157, il. 34.

37 AGAD, Perg. 5308; Ę im anschi L. Cele mai vechi sigilii domne§ti §i boiere§ti. -  P. 
156, il. 28.

38 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, спр. 75; Каталог пергаментних документів Центрального 
державного історичного архіву УРСР у Львові. 1233-1799. -  Київ, 1972. -  С. 62, п. 84.

39 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, спр. 75; Akta grodzkie і ziemskie z czasów Rzeczypospolitej 
polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. -  Tom IV. -  Lwów, 1873.
-  S. 133—134, n. 73; Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI і XVII wieku.
-  Lwów, 1912. — S. 399-400, il.; Katalog wystawy zabytków cechowych, urządzony we 
Lwowie we wrześniu 1905. -  Lwów, 1905. -  S. 18; Історія української культури. -  С. 99, 
мал.; Гавриленко В. Львівські цехові печатки XIV-XV ст. -  С. 249-251, мал. 9; Гав
риленко В. Опис львівських цехових печаток та ціх XIV-XVIII ст. -  С. 797, табл. 1, 
мал. 6; Каталог пергаментних документів ЦЦІАЛ. -  С. 62, n. 84; Величко С. Літопис.
-  Том II. -  Київ, 1991. -  С. 461, мал.

40 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, спр. 75; Akta grodzkie i ziemskie. -  Tom IV. -  S. 133-134, 
n. 73; Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie. -  S. 399-400, il.; Katalog wystawy 
zabytków cechowych. -  S. 18; Історія української культури. -  С. 102, мал.; Гаврилен
ко В. Львівські цехові печатки XIV-XV ст. -  С. 249-251, мал. 1; Його ж. Опис львів
ських цехових печаток та ціх XIV-XVIII ст. -  С. 797, табл. 1, мал. 7; Каталог перга
ментних документів ЦЦІАЛ. -  С. 62-63, n. 84, мал.; Величко С. Літопис. -  Том II.
-  С. 435, мал.

41 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, спр. 75; Akta grodzkie i ziemskie. -  Tom IV. -  S. 133-134, 
n. 73; Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie. -  S. 399-400, il.; Katalog wystawy 
zabytków cechowych. -  S. 18; Гавриленко В. Львівські цехові печатки XIV-XV ст. -  С. 
249-251, мал. 2; Його ж В. Опис львівських цехових печаток та ціх XTV-XVIII ст. -  С. 
795, табл. 1, мал. 2; Каталог пергаментних документів ЦЦІАЛ. -  С. 62-63, п. 84, мал.

42 ЦЦІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 75; Akta grodzkie і ziemskie. -  Tom IV. -  S. 133-134, 
n. 73; Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie. -  S. 399-400, il.; Katalog wystawy
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Печатки львівських цехів пекарів, куш нірів та броварників кінця X IV cm.

чатка» («sigillum») вказано назву відповідного цеху. В свою чергу, на 
печатках цехів пекарів («+ S PISTORVM + LEMBVRGENSIVM»)43 і 
різників («+ S CARNIFICV DE LEMBVRG»)44 вказано на їх львівську 
приналежність.

Подібна схема довколового напису присутня і на трьох цехових пе
чатках при документі від 1425 р., легенди яких виконано готичним мі
нускулом -  кушнірів («+ s + pellificum + lemburgensium»),45 римарів і

zabytków cechowych. -  S. 18; Історія української культури. -  С. 100, мал.; Гавриленко 
В. Львівські цехові печатки XIV-XV ст. -  С. 249-251, мал. 3; Його ж В. Опис львів
ських цехових печаток та ціх XIV-XVIII ст. -  С. 798, табл. 1, мал. 9; Каталог перга
ментних документів ЦДІАЛ. -  С. 62, п. 84; Величко С. Літопис. -  Том II. -  С. 435, 
мал.

43 ЦДІАЛ, ф. 131, on. 1, спр. 75; Akta grodzkie і ziemskie. -  Tom IV. -  S. 133-134, 
n. 73; Łoziński Ж. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie. -  S. 399-400, il.; Katalog wystawy 
zabytków cechowych. -  S. 18; Історія української культури. -  С. 99, мал.; Гавриленко В. 
Львівські цехові печатки XIV-XV ст. -  С. 249-251, мал. 5; Його ж. Опис львівських 
цехових печаток та ціх XIV-XVIII ст. -  С. 796, табл. 1, мал. 3; Каталог пергаментних 
документів ЦДІАЛ. -  С. 62, n. 84; Величко С. Літопис. -  Том II. -  С. 112, мал.

44 ЦДІАЛ, ф. 131, on. 1, спр. 75; Akta grodzkie i ziemskie. -  Tom IV. -  S. 133-134, 
n. 73; Łoziński Ж Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie. — S. 399-400, il.; Katalog wystawy 
zabytków cechowych. -  S. 18; Гавриленко В. Львівські цехові печатки XIV-XV ст. -  С. 
249-251, мал. 4; Його ж. Опис львівських цехових печаток та ціх XIV-XVIII ст. -  С. 
795, табл. 1, мал. 1; Каталог пергаментних документів ЦДІАЛ. -  С. 62, п. 84.

45 ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 75; Akta grodzkie і ziemskie. -  Tom IV. -  S. 133-134, 
n. 73; Łoziński Ж. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie. -  S. 399-400, il.; Katalog wystawy 
zabytków cechowych. -  S. 18; Історія української культури. -  С. 100, мал.; Гавриленко 
В. Львівські цехові печатки XIV-XV ст. -  С. 249-251, мал. 7; Його ж. Опис львівських
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сідлярів («+ sigillum + sellatorum + corrigiatorum + lemburgensium»)46 та 
шевців («+ s sutorum + lemburgensium»).47 Час виготовлення цих печа
ток може припадати як на першу чверть XV, так і на останні десятиліття 
попереднього століття. У XV ст., очевидно, з’явилася і найдавніша ві
дома на сьогодні матриця печатки львівського цеху -  гончарів, що має 
мінускульний напис: + s + lutifigulorum + leopoliensis + ceche.48

Найдавнішою документально зафіксованою міською печаткою се
редньовічної Русі є відбиток сфрагіса міської громади Володимира, то
гочасної столиці Руського королівства, при документі від 3 травня 1324 
р.49 Пошкоджена легенда виконана готичним маюскулом, її вірогідна

цехових печаток та ціх XIV-XVIII ст. -  С. 796, табл. 1, мал. 4; Каталог пергаментних 
документів ЦЦІАЛ. -  С. 62, п. 84; Величко С. Літопис. -  Том II. -  С. 461, мал.

46 ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 75; Akta grodzkie і ziemskie. -  Tom IV. -  S. 133-134, 
n. 73; Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie. -  S. 399-400, il.; Katalog wystawy 
zabytków cechowych. -  S. 18; Гавриленко В. Львівські цехові печатки XIV-XV ст. -  С. 
249-251, мал. 8; Його ж. Опис львівських цехових печаток та ціх XIV-XVIII ст. -  С. 
797, табл. 1, мал. 8; Каталог пергаментних документів ЦЦІАЛ. -  С. 62, п. 84.

47 ЦЦІАЛ, ф. 131,оп. 1,спр. 75; Akta grodzkie і ziemskie.-T o m  IV.- S .  133-134, 
n. 73; Łoziński W. Patiycyat i mieszczaństwo lwowskie. -  S. 399-400, il.; Katalog wystawy 
zabytków cechowych. -  S. 18; Історія української культури. -  С. 100, мал.; Гаврилен
ко В. Львівські цехові печатки XIV-XV ст. -  С. 249-251, мал. 6; Його ж. Опис львів
ських цехових печаток та ціх XIV-XVIII ст. -  С. 796, табл. 1, мал. 5; Його ж. Симво
ліка цехового шкіряного промислу міста Львова. -  С. 17-18; Каталог пергаментних 
документів ЦЦІАЛ. -  С. 62, n. 84; Величко С. Літопис. -  Том II. -  С. 461, мал.; Ка- 
праль М. Ціхи львівського цеху шевців XVII—XVIII ст. -  С. 2, мал. 1.

48 ЛІМ, Сф-2231; Katalog wystawy zabytków cechowych. -  S. 18; Історія україн
ської культури. -  С. 102, мал.; Гавриленко В. Опис львівських цехових печаток та ціх 
XIV-XVIII ст. -  С. 798, табл. 2, мал. 3; 1000 років української печатки. 1000 years of 
Ukrainian seal. -  Київ, 2013. -  С. 155, n. 124.

49 Грушевський M. Лист володимирської громади з 1324 року / /  Записки Науко
вого товариства ім. Шевченка. -  Том LXXII. -  Львів, 1906. -  С. 5-8 , мал.; Грушев
ський М. Ілюстрована історія України. -  С. 126, мал.; Barwiński В. Pieczęcie książąt 
halicko-włodzimierskich. -  S. 129; Барвінський Б. Українські сфрагістичні пам’ятки. -  
С. 256; Антипович К. Київська міська печатка / /  Ювілейний збірник на пошану ака
деміка Дмитра Йвановича Багалія з нагоди сімедесятої річниці життя та п 'ятдесятих 
роковин наукової діяльності. -  Київ, 1927. -  С. 829; Gumowski М. Najstarsze pieczęcie 
miast polskich XIII і XIV wieku. -  Toruń, 1960. -  S. 242, n. 502; Климкевич P. Най
давніші печаті українських міст / /  Київ. -  1963. -  Ч. 1-2. -  С. 49; Маркевич О. Пе-
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реконструкція: [S CIVITATIS LA]D[IMIRIENSIS]. Поява печатки да
тується зламом X III-X IV  ст., коли у Володимирі з ’являється грома
да на німецькому праві. Від цього ж часу походить також найдавніша 
львівська міська печатка, що має подібну конструкцію легенди: + S 
CIVITATIS LEMBVRGENSIS.50 Пізніша печатка, що уживалася впро
довж 1359—1787 р., має подібний маюскульний напис: + S : CIVITATIS 
: LEMBVRGENSIS.51

чатки міст Галичини. -  С. 224, мал. 1; Маркевич О. Печатки міст України. -  С. 
358; Гавриленко В. Українська сфрагістика. -  Київ, 1977. -  Табл. V, мал. 1; Торгів
ля на Україні. XIV -  середина XVII століття. Волинь і Наддніпрянщина /  Упор. В. 
Кравченко, Н. Яковенко. -  Київ, 1990. -  С. 17-19, п. 3; Терлецький Ю. Герби міс
та Володимира-Волинського / /  Друга наукова геральдична конференція. -  Львів, 
1992. -  С. 76, мал.; ГречилоА. Українська міська геральдика. -  С. 25, мал. 1; Його ж. 
До питання про генезу герба міста Володимира-Волинського / /  Минуле і сучасне 
Волині: Олександр Цинкаловський і край. — Луцьк, 1998. -  С. 100-101; Дашкевич 
Я. Володимир-Волинська печатка 1324 року: міська чи князівська / /  Знак. -  1997. -  
Ч. 13. -  С. 8-9 , мал.; Купчинський О. Акти та документи. -  С. 164, табл. XVI, мал. а; 
Rimsa Е. Heraldika. Is praeities { dabart\. -  Vilnius, 2004. -  S. 97, il. 181; Ibid. Heraldry. 
Past to present. -  Vilnius, 2005. -  S. 99, il. 182; Ibid. Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. -  Warszawa, 2007. -  S. 1147-1151, il. 454.

^Л ІМ , Сфр. 902; Сфр. 2380; ЦДІАЛ, ф. 52, on. 1, спр. 238, арк. 15; спр. 875, 
арк. 34; ф. 131, on. 1, спр. 80; спр. 100; спр. 308; спр. 724; MNK, Rkps 1467, karta 44, 
45; Rkps 1486, Tom I, karta 119; MNW, P. 686; Gumowski M. Najstarsze pieczęcie miast 
polskich. -  S. 136-137, tab. 20, il. 250; Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków średnich. 
-  S. 314, n. 452, il. 296; Sochaniewicz K. Herb miasta Lwowa. -  S. 18; Маркевич O. Доку
ментальні матеріали ЦДІАЛ. -  С. 236; Його ж. Печатки міст Галичини як історич
не джерело. -  С. 230-231, мал. 2; Його ж. Печатки міст України. -  С. 365-6, мал. 11; 
Його ж. Значення печаток міст для дослідження міської геральдики. -  С. 249, мал. 
1; Крип’якевич І. До питання про герб Львова / /  Архіви України. -  Київ, 1968. -  № 
1. -  С. 45, мал.; Каталог пергаментних документів ЦДІАЛ. -  С. 64, п. 89, мал.; Дра- 
чук В. Рассказывает геральдика. -  Москва, 1977. -  С. 224, табл. ЗО, мал. 1; ГречилоА. 
Українська міська геральдика. -  С. 25, мал. 2; Його ж. Печатки міста Львова. -  С. 4, 
мал. А-І.

51ЛІМ, Сфр. 987; Сфр. 2880; ЦДІАЛ, ф. 52, on. 1, спр. 468, арк. 100; спр. 908, арк. 
206; оп. 2, спр. 181, арк. 814; ф. 131, on. 1, спр. 62; спр. 108; спр. 195; спр. 211; спр. 
653; спр. 670; спр. 685; спр. 727; MNK, Rkps 1467, karta 44,45,46; Rkps 1486, Tom I, 
karta 119; MNW, NPO 11451; Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej 
z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. -  Tom III. -  Lwów, 1872. — S. 22-
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В XIV ст. з ’явилися і дві найдавнші печатки львівських лавників, 
на одній з яких, від 1403 р., слово «sigillum» подано скорочено: + S • 
SCABINORVM • LEMBVRGENSIVM»,52 а на іншій, якою засвідчува
лися акти упродовж 1412-1764 рр., зміст напису відтворено повністю: 
+ * SIGILLVM * SCABINORVM * LEMBVRGENSIVM *.53 Ще складні-

23, п. 7; Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków średnich doby piastowskiej. Uzupiełnienie 
II / /  Wiadomośći numizmatyczno-archeologiczne. -  Tom XVI-XVII. -  Kraków, 1934— 
1935. -  S. 37, n. 754, il. 518; Sochaniewicz K. Herb miasta Lwowa. -  S. 8, ii.; Gumowski M. 
Najstarsze pieczęcie miast polskich. -  S. 136, tab. 20, il. 249; Історія української культу
ри. -  С. 69, мал.; Гавриленко В. Львівські цехові печатки XIV-XVст. -  С. 249, мал. 11; 
Маркевич О. Документальні матеріали ЦЦІАЛ. -  С. 236-237, мал. 1; Його ж. Печат
ки міст України. -  С. 365-6, мал. 12. злам XIV-XV ст.; Його ж. Значення печаток міст 
для дослідження міської геральдики. -  С. 250, мал. 2; Д р а ч у  к  В. Рассказывает гераль
дика. -  С. 224, табл. 30, мал. 2; ГречилоА. Українська міська геральдика. -  С. 34, мал. 
1; Його ж. Печатки міста Львова. -  С. 5—6, мал. А-И; Зінченко С. Суперекслібриси 
львівського магістрату XVI-XVIII століть / /  До джерел. Збірник наукових праць на 
пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. -  Том І. -  Київ-Львів, 2004. -  
С. 834,839; Енциклопедія Львова. -  Том І. -  Львів, 2007. -  С. 511.

°  ЦДІАЛ, ф. 131, on. 1, спр. 32; MNK, Rkps 1467, karta 44; Rkps 1486, Tom I, 
karta 120; Akta grodzkie i ziemskie. — Tom II. -  S. 48-49, n. 29; Sochaniewicz K. Herb 
miasta Lwowa. -  S. 44, il.; Haisig M. Nieznana, najdawniejsza pieczęć ławnicza m. Lwowa 
/ /  Miesięcznik Heraldyczny. -  Tom XIV. -  Warszawa, 1935. -  S. 119, il. 1; Gumowski M. 
Najstarsze pieczęcie miast polskich. -  S. 137, n. 251; Гавриленко В. Львівські цехові пе
чатки XIV-XV ст. — С. 249, мал. 10; Маркевич О. Печатки міст Галичини як історич
не джерело. -  С. 231-232; Його ж. Значення печаток міст для дослідження міської 
геральдики. -  С. 251; ГречилоА. Печатки міста Львова. -  С. 15, мал. С-І.

53 ЛІМ, Сфр. 832; Сфр. 1100; ЦЦІАЛ, ф. 52, оп. 1, спр. 2, арк. 205v; спр. 373, арк. 
16; оп. 2, спр. 177, арк. 44; спр. 193, арк. 625; спр. 206, арк. 1490; спр. 220, арк. 44,45, 
46,69; спр. 506, арк. 1231; ф. 131, оп. 1, спр. 48; спр. 54; спр. 55; спр. 127; спр. 176; спр. 
193; спр. 194; спр. 317; спр. 339; MNK, Rkps 1467, karta 44,45; Rkps 1486, Tom I, karta 
120; Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków średnich. -  S. 327, n. 579, il. 354; Sochaniewicz 
K. Herb miasta Lwowa. -  S. 8, il.; Gumowski M. Najstarsze pieczęcie miast polskich. -  S. 
137, tab. 20, il. 252; Гавриленко В. Львівські цехові печатки XIV-XV ст. -  С. 249, мал. 
12; Його ж. Українська сфрагістика. -  Табл. 5, мал. 3; Маркевич О. Документаль
ні матеріали ЦДІАЛ. -  С. 236-237, мал. 2; Його ж. Печатки міст Галичини як істо
ричне джерело. -  С. 232; Його ж. Печатки міст України. -  С. 365-6, мал. 14; Його 
ж. Значення печаток міст для дослідження міської геральдики. -  С. 251; Драчук В. 
Рассказывает геральдика. -  С. 224, табл. 30, мал. 4; Гречило А. Українська міська ге
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Печатки міст Володимира і Львова X IV cm.

ший зміст має печатка лавників міста Перемишля: + S + SCABINORVM 
: CIVITATIS PREM IZLIENS.54 Формулу «печатка лавників» з дода
ванням назви міста маємо на сфрагісах Коросна («S • SCABINORVM 
• CROSNENSIVM»)55 і Риманова («SIGILLVM SCABINORVM IN 
RYMANOVE»),56 що походять з другої половини XIV ст.

Територіальну приналежність міської громади вказано у легенді 
печатки руського міста Ланьцута: + S ’ CIVITATIS • LANDISHVTC • 
RVSIC,57 що постала у середині XIV ст., а фіксується в ужитку впродовж 
1406-1579 рр. Звичну формулу, з вказівкаю на приналежність печатки

ральдика. -  С. 34, мал. 2; Його ж. Печатки міста Львова. -  С. 16, мал. С-ІІ; Україна 
-  європейська країна /  Автор-упорядник С. Чайковський. -  Київ, 2015. -  С. 8, мал.

54 ЦЦІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 161; MNK, Rkps 1468, karta 100; Rkps 1489; Rkps 
1520; Gumowski M. Najstarsze pieczęcie miast polskich. -  S. 181, tab. Tl, il. 357; Клим- 
кевич P. Найдавніші печаті українських міст. -  С. 52; Каталог пергаментних доку
ментів ЦЦІАЛ. -  С. 100, п. 179; Paluch К. Pieczęcie і herby miast ziemi przemyskiej i 
sanockiej / /  Materiały numizmatyczne i sfragistyczne. -  Rzeszów, 1994. -  S. 84; Ceap- 
huk І. До історії перемиського герба / /  Пам’ятки України. -  Київ, 1995. -  № 3. -  С. 
118, мал.

55 MNK, Rkps 1466, karta 130; Rkps 1485; Rkps 1520; Gumowski M. Najstarsze 
pieczęcie miast polskich. -  S. 125, tab. 46, il. 220; Климкевич P. Найдавніші печаті укра
їнських міст. -  С. 49-50; Paluch К. Pieczęcie i herby miast. -  S. 77.

56 MNK, Rkps 1490.
57 MNK, Rkps 1467, karta 55, 56; Rkps 1486, Tom II, karta 9; Rkps 1520; Gumowski 

M. Najstarsze pieczęcie miast polskich. -  S. 139, tab. 20, il. 258; Климкевич P. Найдавніші 
печаті українських міст. -  С. 50; Paluch К. Pieczęcie i herby miast. -  S. 80.



96 С ф р а г і с т и ч н и й  щ о р і ч н и к  • В и п у с к  V I

відповідному місту («sigillum civitatis...»), маємо на сигілумі Перевор- 
ська того ж часу: + SIGILLUM CIVIT PRZCW 0RSK 0.58

Дещо видозмінену формулу («sigillum civitatis d e ...»), з використан
ням прийменника «de», що присутній на найдавніших європейських 
міських сфрагісах,59 ужито в легенді печатки міста Вишні від другої по
ловини XIVст.: + S + CIVITATIS + DC VISNA ~.60 Подібним чином ви
глядає напис і на найдавнішій міській печатці Перемишля, самовряд
на громада в якому існує від зламу X III-XIV ст.61 Суттєвою відмінніс
тю перемишльської печатки, що перебувала в ужитку до 1625 р., є на
явність слова «autenticum»: + SIGILLVATTCNTICVM CIVITATIS DC 
PRCMISSCL.62

На найдавнішій міській печатці з теренів Молдавського госпо
дарства, що уживалася містом Роман від кінця XIV ст., також бачи
мо складну формулу: +  S CIVTVM DC • FORO • ROMANI ~ ,63 тобто

58 АРК, Consularia Cracoviensia. Inscriptiones, Sygn. 428, s. 55 («Sigillum in me 
ymagine h(ab)ebat leonem sedentem galeatum capite et super galeam erat media luna 
admodum medii circuli fines sursum extensos, in cuius medie circuli in medio Stella figura 
continetur. In circumferentie vero sigilli erat sculptam littere capitales: Sigillum Civit(atis) 
Przeworsko»); Paluch К. Pieczęcie i herby miast. -  S. 86; Wroniszewski J. Herby rycerskie 
w średniowiecznej sfragistyce polskiej / /  Pieczęcie herbowe -  herby na pieczęciach. -  
Warszawa, 2011. -  S. 248-249.

59 Haisig M. Studia nad legendą pieczęci miejskiej. -  Wrocław, 1953. -  S. 26-40, 
86- 88.

60 ЦЦІАЛ, ф. 52, on. 2, cnp. 179, арк. 1666, 1667; MNK, Rkps 568, n. 162915; n. 
162916; Rkps 1469, karta 4; Rkps 1471, karta 124; Rkps 1491; Rkps 1493; Gumowski M. 
Najstarsze pieczęcie miast polskich. -  S. 240, tab. 40, il. 497; Климкевич P. Найдавніші пе
чаті українських міст. — С. 52; ГречилоА. Українська міська геральдика. -  С. 25, мал. 4.

61 Маркевич О. Невідома грамота князя Льва Даниловича / /  Архіви України. -  
Київ, 1968 .-№  5 .- С .  25-28.

62 MNK, Rkps 1468, karta 99, 100; Rkps 1489; Rkps 1520; Smółka W. O herbie 
miasta Przemyśla. — Przemyśl, 1923. -  S. 89, il. 1; Gumowski M. Najstarsze pieczęcie miast 
polskich. -  S. 181, tab. 27, il. 356; Климкевич P. Найдавніші печаті українських міст. -  
С. 51; Маркевич О. Печатки міст Галичини як історичне джерело. -  С. 233-235, мал. 
4; Сварник І. До історії перемиського герба. -  С. 118, мал.; Paluch К. Pieczęcie i herby 
miast. -  S. 84.

63 Virtosu E. Din sigiligrafia Moldovei §i a Jarii Romane§ti. -  P. 461, 476, fig. 29; 
Cemovodeam D. §tiin{a §i arta heraldica m Romania. -  P. 494-495, pl. 144, il. 4; Полевой
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«печатка міста від Романового торгу». Латинським словом «foro» пере
кладено руське -  «тшргь», яким у період середньовіччя позначали не- 
укріплені міські поселення Молдавії, в тому числі й «Романовь торгь» 
(інша назва -  «Долний торг»).64 Від кінця XIV ст. походить також пе
чатка тогочасної столиці Русо-Влахії -  міста Бані («Банд», «тшргь 
Бани», «місто w Бани», «civitas Moldaviensis», «Stadt Molde»). Печатка, 
якою засвідчено акти від 1421—1667 рр., мала складний мінускільний 
напис («* : sigillum * capitalis * ciuitatis * moldavie * terre * moldaviensis 
:»), в якому Баню (Молдавію) названо столичним містом Молдавської 
землі.65

Руськомовні написи на печатках XIV ст. присутні здебільного на 
сфрагісах князів та титулованої аристократії (панів). Найдавнішими є 
двобічні печатки з розміщенням на одній стороні геральдичного сю
жету, а на іншій -  рядкового напису. Вони являли собою своєрідне 
продовження києво-руської сфрагістичної традиції з її виразним до
мінуванням двобічних булл.66 До таких, зокрема, належить печатка 
великого князя Новгородського та господаря Сіверської землі (1370— 
1392) Корибута Дмитра Ольгердовича від 1385—1388 рр., на лицьовій

Л. Очерки исторической географии Молдавии XIII-XV веков. -  Кишинёв, 1979. -  
С. 53; Бырня П. Молдавский средневековый город в Днестровско-Прутском между
речье XV -  начало XVI веков. -  Кишинёв, 1984. -  С. 120.

64 Полевой Л. Очерки исторической географии Молдавии. -  С. 50-53; Бырня П. 
Молдавский средневековый город. -  С. 52, 80; Список русских городов дальних и 
ближних / /  Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. — Москва, 
1952.- С .  475-477.

65 Ciurea D. Sigiliile medievale ale ora§elor din Moldova / /  Studii §i cercetari §tiin(ifice. 
-  Filiala Ia§i. Istorie. -  Anul VII. -  Fase. II. -  Ia§i, 1956. -  P. 161-162, pi. I, il. 1; Virtosu 
E. Din sigiligrafia Moldovei §i a Jarii Romane§ti. -  P. 461-467, fig. 30; Cemovodeanu D. 
§tiin(a §i arta heraldica in Romania. -  P. 494-495, pi. 144, il. 1; Dogaru M. Sigiliile marturii 
ale trecutului istorie. -  P. 158-159, fig. 143; Полевой Л. Очерки исторической геогра
фии Молдавии XIII-XV веков. -  С. 46; Бырня П. Молдавский средневековый город. 
- С .  53,120-121, илл. 14.

66 Янин В. Актовые печати древней Руси. -  Том I: Печати X -  начала XIII вв. -  
Москва, 1970. -  327 с.; Алфьоров О. Молівдовули київських князів другої половини 
XI -  кінця XII століття (за матеріалами сфрагістичної колекції О. Шереметьева) / /  
Сфрагістичний щорічник. -  Вип. II. -  Київ, 2012. -  С. 5-74.
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стороні якої подано напис у чотири рядки: ПЄЧА/ТЬ КНА/ЗА КО РИ / 
БЮТА.67

Подібним чином відтворено написи на печатках полоцьких кня
зів Вінгольта Андрія Ольгердовича від 1385 р. («ПЄЧАТЬ KHAZA 
иЩДРЪМ»)68 і Семена Андрійовича від 1379 р. («ПЄЧАТЬ КНАЗА 
ВЄЛИКОГО СЄМИМНА ПОЛОЦКОГО»),69 стародубського князя 
Патрикія Наримунтовича від 1383-1385 рр. («ПЄЧ... КНА... ПАТР... 
ІЄВ...»)70 і дорогобузького князя Федора Юрійовича від 1401-1404 рр. 
(«ПЄЧАТЄ 0ЄДОРОВА Ю РЄВИЧ»).71

67 AGAD, Perg. 4435; Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 605, 609; BCz, Perg. 
208; MNK, Rkps 1458, karta 100, 102; Rkps 1482, Tom 2, karta 3; MNW, NPO 11332; 
Działyński A. Statut litewski. -  S. 543, tab. 2; Vossberg F. Siegel des Mittelalters. -  S. 43, 
taf. 23, il. 103; Danitowicz J. Skarbiec dyplomatów. -  Tom I. -  Wilno, 1860. -  n. 255, 
263, 271; Снимки древних русских печатей государственных, царских, областных, 
городских, присутственных мест и частных лиц. -  Москва, 1882. -  С. 79, илл.; Codex 
epistolaris saeculi XV. -  Vol. I. -  P. 5, n. 3; Codex epistolaris Vitoldi. -  Kraków, 1882. -  P. 
10, n. 29; Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków średnich. -  S. 326, n. 572, il. 346, 347; 
Archiwum książąt Sanguszków. -  Tom I. -  S. 10, n. 10; S. 400; Gumowski M. Pieczęcie 
książąt litewskich. -  S. 703, tab. 5, il. 38; Лихачёв H. Материалы для истории византий
ской и русской сфрагистики. -  Вып. II. -  Ленинград, 1930. -  С. 236, 239, илл. 219; 
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 12, n. 16, poz. 1; S. 19-20, n. 22, 
poz. 1; Gumowski M. Handbuch der polnischen Siegelkunde. -  S. 69, n. 52, il.; Хорош- 
кевич А. Печати полоцких грамот XIV-XV веков / /  Вспомогательные исторические 
дисциплины. -  Вып. IV. -  Ленинград, 1972. — С. 133; Румянцева В. Эмблемы земель 
и гербы городов Левобережной Украины периода феодализма. -  Киев, 1986. -  С. 33, 
илл.; Цітоу А. Наш сімвал -  пагоня. Шлях праз стагоддзя. -  Мінск, 1992. -  С. 15, 
мал.; Цітоу А. Пячаткі старажытнай Беларусь -  С. 36, мал.; Цітоу А. Сфрагістика і 
геральдыка Беларусь -  Мінск, 1993. -  С. 134, мал.; Белецкий С. Введение в русскую 
допетровскую сфрагистику. -  Санкт-Петербург, 2001. -  С. 92, рис. 46,6.

68 Хорошкевич А. Печати полоцких грамот. -  С. 133; Янин В., Гайдуков П. 
Актовые печати Древней Руси X-XV веков. -  Том III: Печати, зарегистрированные 
в 1970-1996 гг. -  Москва, 1998. -  С. 220, илл. 800; Белецкий С. Введение в русскую 
допетровскую сфрагистику. -  С. 83, рис. 37,4.

69 GStAPKB, XX. Hauptabteilung, Pergamenturkunden, Schiebl. 52, n. 3; Rimsa E. 
Heraldika. -  P. 94, il. 176.

70 Янин В., Гайдуков П. Актовые печати Древней Руси. -  Том III. -  С. 173, илл. 
436 з; Белецкий С. Введение в русскую допетровскую сфрагистику. -  С. 92, рис. 46,4.

71 Гайдуков П., Малыгин П. Новые сфрагистические находки в Верхневолжье 
/ /  История и культура древнерусского города. -  Москва, 1989. -  С. 243-244, п. 7,
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Печатка князя Корибута Дмитра Ольгердовича Печатка князя
1385р. М ихаила Явнутовича

Іж еславського 1386р.

Великокнязівський титул присутній на печатці великого князя 
Русі (1340-1384) Любарта Дмитра Гедиміновича від 1366-1379 pp. («+ 
ПЄЧАТЬ В КНАЗА ДИМ ИТРИА»).72 Князівський титул у поєднан
ні з іменем присутній у легендах печаток Данила князя з Острога від 
1366 р. («ПЄЧАТЬ KHAZA ДАНИЛА»)73 та Лугвенія Семена Оль
гердовича князя М стиславського від 1385 р. («+ ПЧАТЬ KHAZA

мал. 2,5; Янин В., Гайдуков П. Актовые печати Древней Руси. -  Том III. -  С. 173, мал. 
436 л.

72 BCz, Peig. 254; MNK, Rkps 1713, karta 183; Rkps 1482, Tom 2, karta4v; Daniłowicz 
I. Skarbiec dyplomatów. -  Tom I. -  n. 181, 210; Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków 
średnich. -  S. 316-317, n. 483, il. 305; Пекосинский Ф. Источники русской геральди
ки / /  Heraldica. -  Том I. -  Санкт-Петербург, 1900. -  С. 108; Грушевський М. Ілюстро
вана історія України. -  С. 145, мал. 127; Його ж. Історія України-Руси. — Том IV: 
XIV-XVI віки -  відносини політичні. -  Київ, 1993. -  С. 55; Gumowski М. Pieczęcie 
książąt litewskich. -  S. 705, tab. 8, il. 51; Sochaniewicz К. Najdawnejsze dyplomy Witolda 
/ /  Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne. -  Kraków, 1928. -  S. 94; Грамота XIV 
CT. -  C. 38-39, n. 19.

73 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 609; BCz, Perg. 254; MNK, Rkps 
1713, karta 180; Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków średnich. -  S. 317, n. 485, il. 307; 
Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. -  S. 296, il. 501; Грушевський M. Ілю
стрована історія України. -  С. 145, мал. 127; Halecki О. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza 
Archiwum Koronnego. Materyały do dziejów Rusi i Litwy w XV wieku / /  Archiwum Komisji 
Historycznej. -  Tom XII. -  Część I. -  Kraków, 1919. -  S. 166-167; Грамота XIVст. -  С. 
38-39, n. 19, U.
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ЛЬГВЄН»).74 Ім ’я у поєднанні з патронімом відтворено на сфрагі- 
сах Михайла Явнутовича князя Іжеславського від 1386—1398 рр. («+ 
ПЄЧАТЬ KHAZA МИХАЙЛОВА ЄВИЮ ТЄВНча»),75 Давида Дми
тровича князя Городецького від 1388 р. («ПЄЧАТЬ К Н ........АВА...
...Т...»)76 і, згаданого вище, Лугвенія Ольгердовича від 1388-1389 рр. 
(«+ КИАЖ...ТВ СЄМН ВОЛЬГР»).77 Мозирський князь (1385-1401) 
Жигимонт Кейстутович користувався у 1398 р. печаткою без князів
ського титулу («ПЄЧАТЬ ЖИКГИМОНТОВА»).78 А на печатці Кей-

74 MNK, Rkps 1458, karta 101, 103; Rkps 1482, Tom 2, karta 3; Działyński A. Statut 
litewski. -  S. 544, tab. 3; VossbergF. Siegel des Mittelalters. -  S. 44, taf. 24, il. 106; Daniłowicz 
J. Skarbiec dyplomatów. -  Tom I. -  n. 225,229; Снимки древних русских печатей. -  С. 
78, илл.; Codex epistolaris saeculi XV. -  Vol. I. -  P. 5, n. 3; Piekosiński F. Pieczęcie polskie 
wieków średnich. -  S. 326, n. 573, il. 348; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. -  S. 
704, tab. 3, il. 20; tab. 6, il. 39; Лихачёв H. Материалы для истории византийской и рус
ской сфрагистики. -  Вып. II. -  С. 237; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z 
Litwą. -  S. 400, poz. 1; Gumowski M. Handbuch der polnischen Siegelkunde. -  S. 157, taf. 
32, il. 327.

75 AGAD, Peig. 4436; Peig. 4683; Czacki T. O litewskich i polskich prawach. -  Tom 
I. -  Kraków, 1861. -  S. 73; Daniłowicz J. Skarbiec dyplomatów. -  Tom I. -  n. 256, 315; 
Codex epistolaris Vitoldi. -  P. 8-9 , n. 24; P. 56, n. 189; Puzyna J. O pochodzeniu kniazia 
Fedka Nieswizkiego. -  S. 75; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. -  S. 708; Лихачёв 
H. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. -  Вып. II. -  С. 
268-269; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 5, n. 6, poz. 1.

76 BCz, Peig. 212; MNK, Rkps 1713, karta 171; Rkps 1482, Tom 2, karta 1 v; Piekosiński 
F. Heraldika polska wieków średnich. — S. 53; Ibid. O źródłach heraldyki russkiej. -  S. 203, 
il. 14; Пекосинский Ф. Источники русской геральдики. -  С. 109, рис. 14; Kutrzeba S., 
Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 17, n. 20, poz. 1; Грамота XIV ст. -  С. 82, n. 
43.

77 ЛІМ, Сфр. 707; AGAD, Perg. 4442; BCz, Peig. 218; MNK, Rkps 1458, karta 102, 
103; Rkps 1713, karta 172; Daniłowicz J. Skarbiec dyplomatów. -  Tom I. -  n. 275; Codex 
epistolaris saeculi XV. — Vol. I. -  P. 13-14, n. 13; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich.
-  S. 705, tab. 5, il. 35; ЦітоуА. Наш сімвал — пагоня. -  С. 21, мал.; ЦітоуА. Пячаткі 
старажытнай Беларусі. -  С. 36, мал.

78 Codex epistolaris Vitoldi. -  P. 56, n. 189; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich.
-  S. 724; Лихачёв H. Материалы для истории византийской и русской сфрагисти
ки. -  Вып. И. -  С. 236.
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стута Гедиміновича князя Троцького від 1366 р. вжито складну форму
лу: СЄ ПЄЧАТЬ КИИСТУТІА КНАЗА ТРОЦКОГО.79

Руські написи на печатках нобілітету цього періоду складаються 
здебільшого зі слова «печать» та імені власника, як це бачимо на сфра- 
гісах луцького воєводи Івана від 1366 р. («[ПЄЧАТЬ] ИВАНОВ[А]»),80 
львівського земянина Нестора від другої половини XIV ст. («+ П Є
ЧАТЬ НЄСТЄРОВА»),81 сіверських панів Юрія Звинкиневича82 і Фе
дора Євлашковича Хворощі від 1388 р .,83 молдавських панів Влада від 
Білого Потоку від 1393-1436 рр. («+ ПЄЧАТЬ ВЛАДОВА»),84 Братула 
Нітедула від 1393-1395 рр. («+ ПЄЧАТЬ БРАТУЛА»),85 Станіслава Ро-

79ANK, Archiwum Sanguszków, Teka I, Plik 5; BCz, Rkps 1180, st. 400; MNK, 
Rkps 1482, Tom 2, karta 2; Czacki T. O litewskich i polskich prawach. -  Tom I. -  S. 73; 
Daniłowicz J. Skarbiec dyplomatów. -  Tom I. -  n. 210; Barwiński B. Nieznana pieczęć 
ruska ks. Kiejstuta z 1366 roku / /  Wiadomości humizmatyczno-archeologiczne. -  Kraków, 
1909. -  № 11. -  S. 206; Барвінський Б. Історичні причинки. Розвідки, замітки і ма
теріали до історії України-Руси. -  Том II. -  Жовква, 1908. -  С. 56; Барвінський Б. 
Українські сфрагістичні пам’ятки. -  С. 244; Gumowski М. Pieczęcie książąt litewskich.
-  S. 702; Лихачёв H. Материалы для истории византийской и русской сфрагисти
ки. -  Вып. II. -  С. 237.

80 BCz, Peig. 254; MNK, Rkps 1713, karta 179; Piekosiński F. Pieczęcie polskie 
wieków średnich. -  S. 317, n. 486, il. 308; Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich.
-  S. 300, il. 512; Ostrowski J. Księga herbowa rodów polskich. -  Część I. -  Warszawa, 1897.
-  S. 584, n. 3448; Część II. -  S. 358; Грушевський M. Ілюстрована історія України. -  С. 
145, мал. 127; Грамоти ХГУ ст. -  С. 38-39, п. 19.

81 МШ, МС-1787; 1000 років української печатки. -  С. 133, п. 99.
82 BCz, Peig. 212; MNK, Rkps 1713, karta 163; Пекосинский Ф. Источники рус

ской геральдики. -  С. 109, илл. 11; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą.
-  S. 17, n. 20; Грамоти XIV ст. -  С. 82, n. 43.

83 BCz, Peig. 212; MNK, Rkps 1713, karta 171; Piekosiński F. Heraldyka polska 
wieków średnich. -  S. 155, 296-297, il. 502; Пекосинский Ф. Источники русской ге
ральдики. -  С. 109, илл. 13; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 17, 
n. 20; Грамоти XIV ст. -  С. 82, n. 43.

84 AGAD, Peig. 5303; Peig. 5304; Peig. 5329; Peig. 5330; Peig. 5367.
85 AGAD, Peig. 5328; Peig. 5329; Peig. 5330; §imanschi L. Cele mai vechi sigilii 

domneęti §i boiere§ti. -  P. 154, il. 4.
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томпана Єловського від 1395—1397 («+ ПЧАТЬ СТАНИСЛАВА]»)86 і 
1404-1407 рр. («[+ ПЄЧАТЬ] СТАНИСЛА[ВА]»),87 литовських панів 
Войдила від 1380 р. («ПЄЧАТЬІВОИДИЛОВА»)88 та ковенського ста
рости (1398-1423) і троцького каштеляна (1413-1433) Яна Сунигайла 
від 1398-1410 рр. («ПЄЧАТЬ С^НИГАІЛОВА»).89

На кількох печатках до цієї формули додано патронім, як на сфра- 
гісах волинського пана Васька Кирдеєвича від 1366 р. («[П]Є[ЧА В] 
А[СКА КИРД]»)90 та перемишльського пана Костка Слонечковича від 
1404 р. («[ПЄЧАТЬ КОСТКА] СЛОНЄЧКОВ[ИЧА]»).91 А на печатках 
волинського пана Чурила Бродовського від 1385 р. («[ПЄЧ]А[ТЬ ЧЮ- 
РИЛ]ЄВ[А БРОДОВЬСКОГО]»)92 та молдавського пана Шандра Ні

86 AGAD, Perg. 5329; ANK, Archiwum Sanguszków, Peig. 40; Bogdan I. Album 
palćographique moldave. -  n. 85; Cemovodeanu D. §tiin|a §i arta heraldica m Romania. -  
P. 381, tab. 87, il. \, §imanschi L. Cele mai vechisigiliidomne§ti§iboiere§ti.-P. 156, il. 18.

87 AGAD, Peig. 5303; Perg. 5304.
88 GStAPKB, XX. Hauptabteilung, Pergamenturkunden, Schiebl. 52, n. 4; MNK, Rkps 

1482, Tom II, karta 3v; Barwiński B. Pieczęć ruska Wojdyły w roku 1380 / /  Wiadomości 
numizmatyczno-archeologiczne. -  Kraków, 1909. -  № 9. -  S. 143-145; Барвінський Б. 
Українські сфрагістичні пам’ятки XII-XIV століть. -  С. 249; Semkowicz W. Braterstwo 
szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem w unii horodelskiej 1413 roku / /  Polska i Litwa w 
dziejowym stosunku. -  Kraków, 1914. -  S. 410; Rimsa E. Heraldika. -  P. 120, il. 220; Гу- 
давичюс Э. История Литвы. -  Том I: С древнейших времён до 1569 года. -  Москва, 
2005. -  С. 152.

89 GStAPKB, XX. Hauptabteilung, Peigamenturkunden, Schiebl. 63, n. 4; Codex 
epistolaris Vitoldi. -  n. 179; Semkowicz W. O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze 
szlachtą polską w Horodle w 1413 roku / /  Miesięcznik heraldyczny. -  Tom VII. -  Lwów, 
1914. -  S. 55, il. 2; Ibid. Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem. -  S. 412.

90 BCz, Peig. 254; MNK, Rkps 1713, karta 181; Piekosiński F. Pieczęcie polskie 
wieków średnich. — S. 317, n. 484, il. 306; Ibid. Heraldyka polska wieków średnich. -  S. 
296, il. 500; Грушевський M. Ілюстрована історія України. -  С. 145, мал. 127; Грамоти 
XIV ст. -  С. 38-39, п. 19.

91 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 692; BCz, Peig. 272; MNK, Rkps 
1713, karta 190; ZNiO, Gabinet numizmatyczno-sfragistyczny, Teki Gumowskiego, 
Teka LXXX; Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 297, il. 504; Ibid. Jana 
Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. -  S. 87, n. 894.

92 ANK, Archiwum Sanguszków, Peig. 28 («Чюрило Бродовьскии»).
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мецького від 1395-1421 pp. («+ ПАНЪ ШАНДРА [НЬМ ЄЦКЬІИ]»),93 
найвірогідніше, присутні відтопонімічні прізвища. Панський титул 
ужито на печатках перемишльських панів Дмитра з Дубковичів від кін
ця XIV ст. («+ ПЄЧАТЬ ПАНА ДМИТРИА»)94 та Олешка Грудковича 
з Чижикова від 1404 р. («+ ПЄЧАТЬ [ПАНА 0]ЛШ ЬІКА»),95 а також -  
молдавських панів Іваниша (Януша, Іоаниша) витязя від 1395-1404 рр. 
(«+ ПЄЧАТЬ ПАНА ИВАНИША»)96 та Михайла Невольника Доро- 
гунського від 1395-1407 рр. («+ ПЄЧАТЬ ПАНА МИХАЙЛОВА»).97

Печатка пана Братула М атриця печатки Д м и- Печатка пана 
Нітедула 1393р. тра пана з Дубковичів М ихайла Невольника

кінця X IV  ст. Дорогунського 1395р.

Ім’я з патронімом без слова «печать» відтворено у легендах сфра- 
гісів перемишльських панів Волчка (Вилчка) Кузьмича («+ ВЩЛЧК] 
А [КУЗ]М[И]ЧА ...»)98 і Михайла Сеньковича («[МИХАИЛА СЄ]

93 AGAD, Perg. 5303; Perg. 5304; Perg. 5308; Perg. 5328; §imanschi L. Cele mai vechi 
sigilii domne§ti §i boiere§ti. -  P. 156, il. 22.

94 МШ, MC-2222.
95 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 692; BCz, Peig. 272; MNK, Rkps 

1713, karta 191; Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 297, il. 503; Ibid. 
Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. -  S. 87, n. 903.

96 AGAD, Peig. 5303; Perg. 5329; ANK, Archiwum Sanguszków, Peig. 40; §imanschi 
L. Cele mai vechi sigilii domne§ti §i boiere§ti. -  P. 156, il. 19.

97 AGAD, Peig. 5304; Peig. 5328; Perg. 5329; ANK, Archiwum Sanguszków, Peig. 40; 
§imanschi L. Cele mai vechi sigilii domne§ti §i boiereęti. -  P. 156, il. 17.

98 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 692; BCz, Peig. 272; ZNiO, Gabinet 
numizmatyczno-sfragistyczny, Teki Gumowskiego, Teka LXXX; Piekosiński F. Heraldika
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НКОВИЧА») від 1404 р.99 На печатках литовських панів Станіслава Чу- 
пурни, господарського (1395-1411) і земського маршалка (1407—1411), 
від 1398-1410 рр. («+ W n tf  РОНАВА»)100 і, вірогідно, полоцького на
місника (1396-1415) Монтигирда від 1396 р. («+ ... МОНЬ...»)101 наяв
ні самі лише імена власників.

Не зупиняючись докладніше на палеографії руськомовних печаток 
цього періоду, що не є предметом розгляду даної роботи, зауважимо 
лише те, що переважаючі півуставні форми, якими виконано більшість 
написів на середньовічних руських печатках, вже у другій половині XIV 
ст. перебували під виразним впливом готичного маюскула. Це, зокрема, 
простежується у специфічно готичних закінченнях кириличних літер, 
що мають роздвоєну форму у вигляді ластівчиних хвостів. Цей вплив 
зберігатиметься до першої половини XVI, а спорадично і до XVII ст.

Протягом XV ст. на руських теренах русько-латинський білінгвізм 
печаткових написів продовжує утримувати свої позиції. В латиномов- 
них легендах повністю домінує готичний мінускул, який зустрічаємо 
на князівських, шляхетських, міських та цехових печатках. Перша з цих 
груп має найбільшу варіативність у змісті написів. Прості формули, з 
зазначенням лише імені власника печатки, бачимо на сфрагісах Сан- 
гушка Федоровича князя Кошерського і Ратненського від 1433 р. («+ 
s[ig] czong»)102 та Петра Михайловича Головні князя Острожецького від 
1507-1533 pp. («sigillum pe[tri]»).103

polska wieków średnich. -  S. 297-298, il. 505; Ibid. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno- 
sfragistyczne. -  S. 87, n. 899.

99 BCz, Peig. 272.
100 GStAPKB, XX. Hauptabteilung, Peigamenturkunden, Schiebl. 53, n. 4; Schiebl. 

63, n. 4; Codex epistolaris Vitoldi. -  P. 56, n. 189; Semkowicz W. Braterstwo szlachty 
polskiej z bojarstwem litewskiem. -  S. 411-412; Rimsa E. Heraldika. -  P. 118, il. 217; Py- 
давичюс Э. История Литвы. -  С. 225.

101 Semkowicz W. О litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w 
Horodle w 1413 roku / /  Rocznik Towarzystwa heraldycznego. -  Tom V. -  Kraków, 1920. 
-  S. 55; Ibid. Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem. -  S. 411; Хорошкевич 
А. Печати полоцких грамот. -  С. 136, илл.

102 BCz, Perg. 389; DaniłowiczJ. Skarbiec dyplomatów. -  Tom I. -  S. 154; Piekosiński 
F. Heraldyka polska wieków średnich. -  S. 418; Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka 
Nieswizkiego. -  S. 76; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. -  S. 711, tab. 8, il. 50.

103 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 11; Teka III, Plik 16.
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Печатка Костянтина І  Печатка Олександра Печатка М ихайла 
Івановича князя Івановича Носа князя Львовича князя

Острозького 1508р. Пинського 1425р. Глинського 1501 р.

На печатках Фридерика Федоровича від 1438 р. («* s * du fredericus 
de ostrog»)104 та Костянтина І Івановича від 1508-1515 pp. («s constanti... 
[dux de ostrog]», який вміщено на стрічці)105 вказано титули та володін
ня князів Острозьких. Походження з литовської княжої династії за
значено на печатці князя Болеслава Свидригайла Ольгердовича від 
1431-1432 pp. («s • boleslavi + ducis + litwanie + » ).106 Схожим чином 
виглядає зміст легенди на сфрагісі Михайла Болеслава Жигимонтови- 
ча князя Стародубського від 1432-1433 рр., який вирішив за доціль
не вказати, що є сином великого князя («s • michaelis • Шу • magni • 
ducis • litwanie •» ).107 Правителем «Божою милістю» титуловано Олек
сандра Івановича Носа князя Пинського на його печатці від 1425 р.

104 AGAD, Perg. 1212.
105 ЦЦІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 644; AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. XI, Sygn. 

18, st. 1; Peig. 8409.
106 ЛНУ, Збірка Павліковських, п. 294; AGAD, Peig. 4450; Perg. 5838; Perg. 8501; 

ANK, Archiwum Sanguszków, Peig. 75; Zbiór Rusieckich, Peig. 121; Działyński A. Statut 
litewski. -  S. 544, tab. 2; Danilewicz J. Skarbiec dyplomatów. -  Tom I. -  n. 330; Tom II. 
-  n. 87, 150; Codex epistolaris saeculi XV. -  Vol. I. -  P. 70-71, n. 74; P. 73, n. 77. Codex 
epistolaris Vitoldi. -  P. 84, n. 249; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno- 
sfragistyczne. -  S. 25, n. 90; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. -  S. 714, tab. 5, il. 36.

107 BCz, Peig. 384; Czacki T. O litewskich i polskich prawach. — Tom I. -  S. 73; 
Danilewicz J. Skarbiec dyplomatów. -  Tom I. -  n. 144; Codex epistolaris saeculi XV. -  
Vol. I. -  P. 76-77, n. 81; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. -  S. 708, tab. 8, il. 58; 
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 90, n. 59, poz. 5.
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(«s + allexander + dei + gracia + de pińska»).108 А на сфрагісі Михайла 
Львовича князя Глинського від 1501 р. ужито герцогський титул, в на
писі розміщеному на стрічці: + s : m ichel: herezog: linezk: votus.109

Найбільш уживана формула на латиномовних печатках шляхти XV 
ст. складалася зі слова «sigillum», імені власника печатки та топоніму з 
якого він писався. Найдавнішою серед них є сфрагіс Волчка Преслу- 
жича пана з Рогатина від 1404-1419 рр. («+ sigillum wolczconis * de 
* rogatin **-*»).110 Подібні за змістом легенди уживали на своїх печат
ках Микола Іванович пан з Липська від 1413 р. («Напис по колу: + s 
miw • nu • d ’l... • • •» ) ,111 литовські пани Волчко (Войдило) Кошуло- 
вич від 1413 р. («+ s wolczci de r...cz»)112 і Іван Немира пан зі Вселюби від 
1413-1422 рр. («+ s + iohanis + de + wselub + »),113 львівський бурграбій 
Альберт Слидзень з Сулимова від 1421 р. («s alberti * de * sulimow»),114 
львівський земський судця Станіслав з Давидова від 1425-1435 рр. («+ 
sstanislai • de • dauidow *»),ІІ5львівськийземянинІванДмитровський

108 ANK, Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, Perg. 181; Gumowski M. 
Pieczęcie książąt litewskich. -  S. 690, tab. 8, il. 55.

109 BCz, Perg. 666; ZNiO, Gabinet numizmatyczno-sfragistyczny, S 2916; Kutrzeba 
S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 132, n. 78, poz. 7.

"°AGAD, Perg. 4686; Perg. 4775; BCz, Perg. 272; Prochaska A. Materyały 
archiwalne wyjęte głównie z metryki litewskiej od 1348 do 1607 roku. -  Lwów, 1890. -  n. 
32; Semkowicz W. Ród Awdańców w wiekach średnich / /  Roczniki Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk Poznańskiego. -  Tom XLV. -  Poznań, 1919. -  S. 266.

111 AGAD, Perg. 43; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 53, n. 49.
1I2AGAD, Perg. 43; Semkowicz W. O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze 

szlachtą polską w Horodle w 1413 roku / /  Rocznik Towarzystwa heraldycznego. -  Tom 
IX. -  Kraków, 1929. -  S. 257, il.; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  C. 
52-53, n. 49, poz. 44.

113 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 652; GStAPKB, XX. Hauptabteilung, 
Pergamenturkunden, Schiebl. 109, n. 68; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty 
heraldyczno-sfragistyczne. -  n. 57; Хорошкевич А. Печати полоцких грамот. -  С. 137; 
Nowak Р., Pokora Р. Dokumenty strony polsko-litewskiej. -  S. 83, il. В 98

114 ЦДІАЛ, ф. 131, on. 1, спр. 59; Akta grodzkie i ziemskie. -  Tom IV. -  S. 112; 
Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 283, il. 472; Haisig M. Sfragistyka 
szlachecka. -  S. 50-51, il. 127.

115 ЦДІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 99; MNK, Rkps 1713, karta 12; Piekosiński F. Heraldika 
polska wieków średnich. -  S. 177-178, il. 298; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 45, il.



О л е г  О д н о р о ж е н к о  • Написи на руських гербових печатках... 107

з Чишок від 1437 р. («s iohis dmit... czeszke»),116 галицький земський суд
дя Гнат Кутиський від 1447-1466 рр. («+ s • ihnat • de • cuthicza»)117 
і 1469 p. («* s * ihnat * de * cuthyszcza»),118 холмський земський підсу
док Петро Петрович Волчко пан зі Свиржа та Колодна від 1456 р. («* s 
* vol[czko de swirz]»),119 львівські земяни Іван з Банунина («s iohannis de 
bannynsky»),120 Петро з Біличів («s petri de bielicz»),121 Михайло (Мих- 
но) з Борщова («s michaelis de borsofsky»122 і «s michaelis de borssev»),123 
Іван з Готова («s iohannis de hoschow ~»),124 Яцько з Дідушиць («s + 
iackonis • dedzedosicze»),l25IвaшкoзДyлiб(«s • iohannis de ...yowli»),126

112; Ibid. Ciekawa pieczęć Stanisława z Dawidowa, z połowy XV-go wieku / /  Miesięcznik 
Heraldyczny. -  Тош XVII. -  Warszawa, 1938. -  S. 41, il.

116 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 109; MNK, Rkps 1713, karta 293; Piekosiński F. 
Heraldika polska wieków średnich. -  S. 263, il. 437; S. 299, il. 511; Haisig M. Sfragistyka 
szlachecka. -  S. 61, il. 158.

117 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 146; cnp. 197; Akta grodzkie i ziemskie z czasów 
Rzeczypospolitej polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. -  Т о т  V.
— Lwów, 1875. -  S. 211; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 27, il. 45.

118 Akta grodzkie i ziemskie. -  Т о т  V. -  S. 216; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 
27, il. 46.

119 ANK, Zbiór Rusieckich, Perg. 140.
120 ЦЦІАЛ, ф. 131,on. 1,спр. 190; Akta grodzkie і ziemskie z czasów Rzeczypospolitej 

polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. -  Т о т  VII. -  Lwów, 1878.
-  S. 105; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 26, il. 42.

121 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 190; Akta grodzkie i ziemskie. -  Т о т  VII. -  S. 105; 
Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 302, il. 519; Haisig M. Sfragistyka 
szlachecka. -  S. 62, il. 160.

122 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 190; Akta grodzkie i ziemskie. -  Т о т  VII. -  S. 105; 
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 26, il. 43.

123 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 190; Akta grodzkie i ziemskie. -  Т о т  VII. -  S. 105; 
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 27, il. 44.

124 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 190; Akta grodzkie i ziemskie. -  Т о т  VII. -  S. 105; 
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 49, il. 122; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów na 
Węgrzech i Rusi Halickiej. -  Kraków, 1932. -  S. 129, il. 35.

125 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 190; Akta grodzkie i ziemskie. -  Т о т  VII. -  S. 105; 
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 49, il. 121; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. -  S. 
129, il. 37.

126 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 190; Akta grodzkie i ziemskie. -  Т о т  VII. -  S. 105; 
Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 158; Haisig M. Sfragistyka szlachecka.
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Герман зі Сваричова («s hermani de swarycow»)127 та Іван з Ходороста- 
ву («s iankonis de chodorow»)128 від 1464 р., Микола Гліб з Сіннова від 
1470-1476 («* si * nicolai * de * sennow»)129 і 1471/1475 pp. («* si nicolai * 
de * sennow»)130 та господарський ловчий Ян Мишкович від 1487 р. («+ 
s + ioannes + d e ... -» ) .131

Печатка Волчка 
Преслуж ича пана 

з Рогатина 1404р.

Печатка Івана Печатка пана
з  Бакунина 1464р. Яна М ишковича 1487р.

На печатці львівського земянина Станіслава Кая з Милятина 
і Лешків від 1464 р. у легенді відтворено також його прозвище («s * 
stanislay * kays • d’mylath»).132 Патроніми присутні у написах на пе
чатках литовського пана Микуша Вилчковича від 1413 р. («+ s mycusz

-  S. 53, il. 136.
127 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, спр. 190; Akta grodzkie i ziemskie. — Tom VII. -  S. 105; 

Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 50, il. 124; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. -  S. 
129, il. 33.

128 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 190; Akta grodzkie i ziemskie. -  Tom VII. -  S. 105; 
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 62-63, il. 161.

129 AGAD, Perg. 8512; Perg. 8515; ANK, Archiwum Sanguszków, Peig. 85; ZNiO, 
Peig. 33; Peig. 34; Gabinet numizmatyczno-sfragistyczny, S 2865.

130 ZNiO, Gabinet numizmatyczno-sfragistyczny, S 2865.
131 AGAD, Peig. 4628; Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 668; Piekosiński F. Jana 

Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. — S. 48, n. 391.
132 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, спр. 190; Akta grodzkie i ziemskie. -  Tom VII. -  S. 105; 

Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 232-233, il. 390; Haisig M. Sfragistyka 
szlachecka. -  S. 29, il. 50.
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vilczcovicz»)133 і волинського пана Гринька Клюковича від 1431 р. («+ s 
+ [hrinko klucowicz]»).134 Панський титул присутній на печатці Стецька 
Ілька з Черкас від 1464 р. («s ilco Stecko domin sircai»).135 Уряд львівсько
го земського підсудка, а згодом -  судці, згадано у легендах печаток Іва
на з Давидова від 1503 («s ioannis d : dauydo • sbiudicis + 1 leo»),136 1509 
(«s iohis de davidow: sbiudicis leopo:»)137 і 1509-1512 pp. (« • dawiki ivdex 
terestris 1»).138 Подібно і з урядом перемишльського земського судді -  на 
печатці Івана Риботицького від 1487 р. («’ іас ribothi [ivdex premi]s»).139

Слово «sigillum» відсутнє на печатках подільського воєводи (1439— 
1462) Івана Грицька Кирдеєвича пана з Поморян і Винників від 1449 р. 
(«hriczkon de pomor»),140 холмського каштеляна Ванька Джусича Кир
деєвича пана з Квасилова від 1454 р. («wnkoni [de kwasilow]»),141 сол
тиса Минька Сочевчича з Чишок від 1437 р. («mynko ... so.......owt»)142

133 AGAD, Perg. 43; Semkowicz W  O litewskich rodach bojarskich / /  Rocznik 
Towarzystwa heraldycznego. -  Тош IX. -  S. 252, il.; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji 
Polski z Litwą. -  S. 52, n. 49, poz. 32.

134 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 668; Peig. 4451; Codex epistolaris 
saeculi XV. -  Vol. I. -  Pars I. -  P. 70, n. 73; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty 
heraldyczno-sfragistyczne. -  S. 48, n. 386.

135 ЦДІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 190; Akta grodzkie i ziemskie. -  Tom VII. -  S. 105; 
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 48, il. 120; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. -  S. 
129, il. 36.

136 ЦДІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 266; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 46, il. 114.
137 ЦДІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 287; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 46, il. 115.
138 Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 47, il. 116.
139 AGAD, Peig. 8519; ZNiO, Gabinet numizmatyczno-sfragistyczny, S 2925.
140 ЛНУ, Збірка Павліковських, n. 430; ЦДІАЛ, ф. 134, on. 1, cnp. 807; Haisig M. 

Herb Kierdeja w świetle zabytków sfragistyki średniowiecznej / /  Miesięcznik Heraldyczny. 
-  Tom XV. -  Warszawa, 1936. -  S. 122, il.

141 Akta grodzkie i ziemskie. -  Tom V. -  S. 176; Haisig M. Herb Kierdeja. -  S. 121— 
122, il.; Ibid. Sfragistyka szlachecka. -  S. 25-26, il. 41.

142 Ц ДІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 109; MNK, Rkps 1713, karta 293; Małecki A. Studya 
Heraldyczne. -  Tom II. -  Lwów, 1890. -  S. 344; Piekosiński F. Heraldika polska wieków 
średnich. -  S. 263, il. 436; S. 299, il. 510; Wittyg W. Znaki pieczętne (gmerki) mieszczan 
w Polsce w XVI i zaraniu XVII wieku. -  Kraków, 1907. -  S. 152; Haisig M. Sfragistyka 
szlachecka. -  S. 62, il. 159.
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Печатка Станіслава Кая 
з  М илятина 1464р.

Печатка Стецька Ілька  
пана з Черкас 1464р.

Печатка Івана Грицька 
Кирдеєвича пана 

з Поморян 1464р.

та мельницького старости (1499-1533) і господарського маршалка 
(1510-1533) Немири Грималича від 1501 р. («+ ... nyem ir...»).143

Від останньої третини XV ст. походять найдавніші печатки, в яких 
фігурують ініціали та абревіатури, винесені в горішню частину печат
ки над геральдичним зображенням. Цей тип гербової печатки набуде 
домінуючого становища у другій половині XVI ст., а в окреслений пе
ріод маємо лише спорадичні спроби його впровадження. Зокрема, до 
нього належить сигнетова печатка великого князя (1492-1506) Олек
сандра II Ягелона, на якій над щитом знаходилися літери: ADM L.144 А 
також печатки руського (1465) і подільського (1477-1481), генерально
го старости, подільського (1477—1479) і руського (1479-1485) воєводи 
Йоана Одровоса пана зі Спрови від 1465-1480 рр., що містила розта
шовані над щитом літери: о і,145 галицького старости (1452-1474), львів
ського каштеляна (1460-1462), подільського генерального старости 
(1464-1474), подільського (1462-1466) і руського (1465-1474) воєво-

143 BCz, Perg. 666; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 132, n. 
78, poz. 25.

144 MNK, Rkps 1457, Tom 2, karta 20.
145 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 191; cnp. 227; Akta grodzkie i ziemskie z czasów 

Rzeczypospolitej polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. -  Tom VI. 
-  Lwów, 1876. -  S. 205; Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 108; Haisig 
M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 37, il. 83.
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ди Станіслава Ходецького пана з Ходча від 1473 («ss»)146 і 1501—1504 рр. 
(«sc»),147 галицького підкоморія (1482-1491) і каштеляна (1494—1501), 
подільського воєводи (1502-1509) Павла Коли пана з Даліїва і Жолтан- 
ціввід 1509р. («spc»)148та Петра пана на Берестянахвід 1510р. («pb»).149 
На міській печатці Ярослава, використання якої зафіксоване у 1552— 
1587 рр., над гербом вирізьблені літери: s • с • і .150 Наявність на остан
ніх печатках мінускульного шрифту дозволяє віднести час появи цих 
сфрагісів до кінця XV ст., попри їх підтверджене уживання лише у на
ступному столітті.

Печатка Йоана Одровоса Печатка Станіслава Печатка П авла Коли 
пана зі Спрови 1465р. Ходецького пана пана з Д аліїва і Ж олтан-

з Ходча 1501 р. ців 1509р.

В цілому, на міських печатках Русі XV ст. виразно переважають 
латинські написи. Виконані готичним мінускулом, вони найчастіше

146 Haisig М. Sfragistyka szlachecka. -  S. 40, il. 93.
147 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, спр. 259; спр. 270; ф. 134, on. 1, спр. 617; Akta grodzkie 

і ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we 
Lwowie. -  Tom IX. -  Lwów, 1883. -  S. 217; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 40, il. 
94.

148 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 286; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 25, il. 40.
149 ZNiO, Perg. 2525; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 50, il. 125.
150 ЦЦІАЛ, ф. 132, on. 1, спр. 229, арк. 1; AGAD, Archiwum Piłsudskich- 

Giniatowiczów, Sfragistyczny zbiór pieczęci miast polskich, Sygn. D 168; MNK, Rkps 
1465, karta 135; Rkps 1484, Tom VIII, karta 84; Rkps 1520; Wittyg W. Pieczęcie miast 
dawnej Polski. -  Kraków-Warszawa, 1905. -  S. 96, il. 1; Paluch K. Pieczęcie i herby miast. 
-  S. 73.
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містять формулу «sigillum civitatis ...». Її бачимо, зокрема, на печатках 
Львова від 1495-1704 рр. («+ s +  civi leopolien»),151 Луцька, уживан
ня якої зафіксоване актами від 1565-1572 рр. («* + + s + ciuitatis +  * + 
luccoinensis * ~»),152 Сянка, уживана у 1534-1535 рр. («+ sigiim • ciuitatis 
: • : sanoc + ~»),153 Порохника -  1554 р. («+ sigillvm civitatis prochnik»),154

151 ЦЦІАЛ, ф. 52, on. 1, спр. 61, арк. 43,46 ,50 ,54 ,616v, 64,66,70v, 78v; спр. 137, 
арк. 3; on. 2, спр. 176, арк. 226,729,775; спр. 177, арк. 34,51,70,90,93,132,179,347, 
449, 653, 843, 917, 935, 1069, 1072; спр. 178, арк. 92, 298, 521, 697, 703, 913, 929, 933, 
991, 1047, 1099; спр. 179, арк. 7, 11, 36, 49, 139, 203, 238, 475, 679, 1322, 1329, 1478, 
1580,1648; спр. 180, арк. 14,22,50,69,100,140,165,226,479,770,922,1041; спр. 181, 
арк. 51, 75, 152, 636, 662; спр. 182, арк. 127, 425, 756, 848, 1254, 1457; спр. 183, арк. 
68,84,295,319,629,701,1284; спр. 184, арк. 323,410,435,452,1071; спр. 185, арк. 95, 
413,505,615,784,982 а, 1085,1399,1463,1467; спр. 186, арк. 285,567,575,1121,1283, 
1519, 1530; спр. 187, арк. 1081,1133; спр. 188, арк. 243,245, 300,427,431,1230,1306, 
1313; спр. 189, арк. 191,218, 385,790,1063,1139,1309,1366; спр. 192, арк. 993,1496; 
спр. 220, арк. 23,27,29, 33v, 38, 223,488; спр. 324, арк. 1646; спр. 489, арк. 498,1050, 
1234; спр. 494, арк. 835; спр. 496, арк. 1016; спр. 500, арк. 779; ф. 132, on. 1, спр. 187, 
арк. 4; спр. 188, арк. 2v; спр. 189, арк. 2; спр. 190, арк. 2; спр. 191, арк. 2; спр. 194, арк. 
2; спр. 195, арк. 2; MNK, Rkps 1467, karta 44; Rkps 1486, Tom I, karta 120, 121; Rkps 
1508; Rkps 1509, Tom II, tab. XII, il. 147; Sochaniewicz K. Herb miasta Lwowa. -  S. 35, il.; 
ГречилоА. Печатки міста Львова. -  С. 6 -7 , мал. A-IV.

152 ЦЦІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 14,28,39,52,338,381,636; MNK, Rkps 558, п. 
118879; п. 118880; Rkps 1486, Tom II, karta 67; Rkps 1508; Rkps 1509, Tom II, tab. XIII, 
il. 154; Świszczowski T. Herb miasta Łucka / /  Ziemia Wołyńska. -  Tom II. -  Łuck, 1939. -  
n. 1. -  S. 11; Маркевич O. Значення печаток міст. -  С. 247-248; ГречилоА. Герб міста 
Луцька / /  Вільна думка. -  Луцьк, 1991. -  Ч. 3. -  С. 4; Його ж. Чи повернеться святий 
Миколай на герб Луцька? / /  Народна трибуна. -  Луцьк, 1995. -  Ч. 8. -  С. 6; Його ж. 
Українська міська геральдйка. -  С. 46; Бірюліна О., Огнева О., Рудецький П. Рекон
струкція історичного герба міста Луцька / /  П’ята наукова геральдична конференція. 
-  Львів, 1995. -  С. 7; Колосок Б. Герби міста Луцька / /  Пам’ятки України. -  Київ, 
1996. — № 2. -  С. 46; R im a Е. Pieczęcie miast. -  S. 623-624, n. 172.

153 AGAD, Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów, Sfragistyczny zbiór pieczęci miast 
polskich, Sygn. D 583; MNK, Rkps 563, n. 119733; n. 119734; Rkps 1469, karta 12; Rkps 
1491; Rkps 1508; Rkps 1509, Tom II, tab. XIX, il. 237; Rkps 1520; Paluch K. Pieczęcie i 
herby miast. -  S. 91.

154 MNK, Rkps 562, n. 119457; Rkps 1468, karta 90; Rkps 1489; Rkps 1520; Gumow
ski M. Najstarsze pieczęcie miast polskich. -  S. 176; Paluch K. Pieczęcie i herby miast. -  
S. 83, il. 5.
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Динова -  у 1538—1577 рр. («+ sigillvm + civitatis +  doenvw»),155 Римано- 
ва -  у 1554-1772 рр. («+ sigillvm + civitats + rymani ~»),156 Переворська 
-  у 1534 р. («+ sigillvs • civi • brzevorsk»),157 Ярослава -  у 1535 р. («+ s 
• civitatis • iarosla»),158 Мостиськи -  у 1534 р. («: s • civitatis moscziska 
~»),159 Дубецька -  у 1533—1535 рр. («s civitatis dvbieczko»),160 Мриголода 
(Тиряви) -  у 1553 р. («• s • civitatis mrziglodin»).161 До цієї ж групи нале
жить печатка Нового міста Самбора від 1533 р., що мала напис: sigillum 
nove + civtatis sambor.162

На кількох печатках слово «civitatis» подано після назви міс
та, як приміром на печатках Краснопілля (Нижанковичів) від 1533 р. 
(«• sigillvm • niszancovi • civitatis»)163 і Городла від 1565-1566 р.

155 AGAD, Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów, Sfragistyczny zbiór pieczęci miast 
polskich, Sygn. D 103; Sygn. D 104; MNK, Rkps 1464; Rkps 1484, Tom IV, karta 119; Rkps 
1508; Rkps 1520; Wittyg W. Pieczęcie miast dawnej Polski. -  S. 50, il. 1; Paluch K. Pieczęcie 
i herby miast. -  S. 71.

145 AGAD, Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów, Sfragistyczny zbiór pieczęci miast 
polskich, Sygn. D 572; MNK, Rkps 563, n. 119678; n. 119679; n. 119680; Rkps 1490; Rkps 
1508; Rkps 1509, Tom II, tab. XVIII, il. 229; Rkps 1520; Paluch K. Pieczęcie i heiby miast. -  
S. 89.

157 MNK, Rkps 562, n. 119487; Rkps 1489; Rkps 1508; Rkps 1509, Tom II, tab. XVII, 
il. 217; Rkps 1520; Paluch K. Pieczęcie i herby miast. -  S. 86, il. 14.

158 MNK, Rkps 1465, karta 135; Rkps 1484, Tom VIII, karta 84; Rkps 1508; Rkps 
1520; Paluch K. Pieczęcie i herby miast. -  S. 73.

159 MNK, Rkps 559, n. 118999; Rkps 1487, karta 124; Rkps 1508; Rkps 1509, Tom II, 
tab. XIII, il. 162.

160 MNK, Rkps 1464, karta 194; Rkps 1484, Tom IV, karta 99; Rkps 1508; Rkps 1509, 
Tom II, tab. IV, il. 42; Rkps 1520; Wittyg W. Pieczęcie miast dawnej Polski. -  S. 59, il. 1; 
Paluch K. Pieczęcie i herby miast. -  S. 71.

161 AGAD, Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów, Sfragistyczny zbiór pieczęci miast 
polskich, Sygn. D 402; MNK, Rkps 559, n. 119010; Rkps 1487, karta 138,139; Rkps 1508; 
Rkps 1509, Tom II, tab. XIII, il. 159; Paluch K. Pieczęcie i herby miast. -  S. 81.

162 MNK, Rkps 560, n. 119101; Rkps 1469, karta 2; Rkps 1488; Rkps 1491; Rkps 1508; 
Rkps 1509, Tom II, tab. XIX, il. 236; ГречилоА. Українська міська геральдика. -  С. 34, 
мал. 6.

163 MNK, Rkps 560, n. 119059; Rkps 1485; Rkps 1488; Rkps 1508; Rkps 1509, Tom 
II, tab.XIV.il. 170.



114 С ф р а г і с т и ч н и й  щ о р і ч н и к  • В и п у с к  V I

(«+ s • chrodlec... • civita»).164 Використання прийменника «de» спосте
рігаємо на міських печатках Грубешова від 1565 р. («+ sigillvm civitatis 
de rvbesovie»), 165 Жидачева від 1533 р. («s~ civit de zydaczow ~»)166 та Ліс
ка від 1583 р. («s + civitatis de + leskios»).167 Деякі міські сфрагіси в ле
гендах визначено як «малі». Серед них -  мала печатка міста Львова від 
1496-1698 pp. («sigillum civitatis leopoliensis min»)168 і мала печатка Пе
ремишля від 1533-1549 р. («sigil: prem isl: mins»).169

На останній печатці, як бачимо, відсутнє слово «civitatis». Подібним 
чином споряджено легенди на печатках Дрогобича від 1557 («sigillvm 
dorhotficiensis»)170 і 1535—1574 рр. («sigillvs drohobiciensis»),171 Савина

164 MNK, Rkps 1465, karta 115; Rkps 1484, Tom VIII, karta 12; Rkps 1508; Rkps 
1509, Tom II, tab. VII, il. 86; MNW, n. 49581 (3553/15099); Wittyg W, Pieczęcie miast 
dawnej Polski. -  S. 88, il. 1.

165 MNK, Rkps 911, Tom III/3, karta 2; Rkps 1465, karta 116; Rkps 1484, Tom VIII, 
karta 19; Rkps 1508; Rkps 1509, Tom II, tab. VII, il. 87; Wittyg W. Pieczęcie miast dawnej 
Polski. — S. 88, il. 1; Gumowski M. Herby miast polskich. -  Warszawa, 1960. -  S. 45, il. 35.

166 MNK, Rkps 568, n. 163111; Rkps 1493; Rkps 1508; Rkps 1509, Tom II, tabl. XXIV, 
il. 312; ГречилоА. Українська міська геральдика. -  С. 25, мал. 3.

167 MNK, Rkps 558, n. 118764; n. 118765; n. 118766; Rkps 1467, karta 14; Rkps 1486, 
Tom I, karta 25; Rkps 1508; Rkps 1509, Tom II, tab. XI, il. 139; Rkps 1520; Paluch K. 
Pieczęcie i herby miast. -  S. 78-79.

168 JIIM, Сфр. 2371; ЦЦІАЛ, ф. 52, on. 1, спр. 2, арк. 156; спр. 61, арк. 39,92v; спр. 
224, арк. 217; оп. 2, спр. 498, арк. 233; ф. 131, on. 1, спр. 254; спр. 309; спр. 310; спр. 
356; спр. 358; спр. 528; спр. 566; спр. 587; спр. 630; спр. 667; спр. 726; ANK, Archiwum 
Dzikowskie, Perg. VT/5; BN PAU PAN, Rkps 438, k. 305; MNK, Rkps 1467, karta 44; Rkps 
1486, Tom I, karta 119; Rkps 1508; Rkps 1509, Tom II, tab. XII, il. 144; Sochaniewicz K. 
Herb miasta Lwowa. -  S. 19/il.; Гавриленко В. Львівські цехові печатки XIV-XV ст. -  
С. 249, мал. 13; Маркевич О. Печатки міст України. -  С. 365-6, мал. 13; Його ж. Зна
чення печаток міст для дослідження міської геральдики. -  С. 250, мал. 3; Гречило А. 
Печатки міста Львова. — С. 6, мал. А-ІІІ.

169 MNK, Rkps 562, п. 119493; п. 119494; Rkps 1468, karta 100; Rkps 1489; Rkps 
1520; Paluch К. Pieczęcie i herby miast. -  S. 84, il. 7.

170 MNK, Rkps 1464, karta 191; Rkps 1484, Tom IV, karta 87; Rkps 1509, Tom II, 
tab. IV, il. 49.

171 AGAD, Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów, Sfragistyczny zbiór pieczęci miast 
polskich, Sygn. D 112; Sygn. D 113; MNK, Rkps 1464, karta 191; Rkps 1484, Tom IV, karta 
86, 90; Rkps 1508; Rkps 1509, Tom II, tab. ГУ, il. 43; Wittyg W. Pieczęcie miast dawnej
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від 1534 р. («sig sawi...»)172 та Коломиї від 1558 р. («sigilv • colomea»).173 
Натомість, на іншій печатці Коломиї, ужитій у 1554 р., пропущеним є 
слово «sigillum» («civitatis colomea»).174

У двох випадках печатки визначено як раєцькі — сфрагіси Ланьцу- 
та від 1533-1554 pp. («s + consvlvm landishvt»)175 і Ряшева від 1533-1770 
pp. («~ s ~ rzeschow + consulum d»).176 Від XV ст. маємо також дві війтів
ські печатки -  Львова («+ s + advocati •: • lemburgencis»)177 і Дрогоби
ча («advocatvs drohobicensis»).178 Дещо більше збереглося лавничих пе
чаток від цього часу — Самбора від 1423 р. («+ s +  sghabinorv samborien 
~»),179 Вишні від 1534 р. («+ s • scabinorvm de wiśni»)180 і 1554 pp. («:

Polski. -  S. 58, il. 1; Соловка O. Еволюція декору герба міста Дрогобича / /  П’ята нау
кова геральдична конференція. -  Львів, 1995. -  С. 77, мал. 1.

172 MNK, Rkps 563, n. 119742; Rkps 1469, karta 20; Rkps 1491; Rkps 1508; Rkps 
1509, Tom II, tab. XIX, il. 240.

173 MNK, MNK, Rkps 1485; Rkps 1509, Tom II, tabl. X, U. 113.
174 MNK, MNK, Rkps 1485; Rkps 1509, Tom II, tabl. X, il. 112; Wittyg W. Pieczęcie 

miast dawnej Polski. — S.121, il. 1; СварникІ. Печатки міст Галицької землі//Галицько- 
Волинська держава. Міжнародна наукова конференція. -  Львів, 1993. -  С. 125; Гре- 
чилоА. Українська міська геральдика. -  С. 36; Гречило А., Савчук Ю., Сварник І. Гер
би міст України (XIV -  перша половина XX ст.). -  Київ, 2001. -  С. 188, мал.

175 AGAD, Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów, Sfragistyczny zbiór pieczęci miast 
polskich, Sygn. D 362; MNK, Rkps 558, n. 118852; Rkps 1467, karta 55; Rkps 1486, Tom 
II, karta 9; Rkps 1508; Rkps 1509, Tom II, tab. XII, il. 150; Rkps 1520; Paluch K. Pieczęcie 
i herby miast. -  S. 80.

176 AGAD, Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów, Sfragistyczny zbiór pieczęci miast 
polskich, Sygn. D 575; MNK, Rkps 563, n. 119688; Rkps 1468; Rkps 1490; Rkps 1508; 
Rkps 1509, Tom II, tab. XVIII, il. 232; Rkps 1520; Paluch K. Pieczęcie i herby miast. -  S. 
88, il. 11.

177 ЦЦІАЛ, ф. 52, on. 1, cnp. 373, арк. 16; on. 2, cnp. 177, арк. 424, 531, 637,657, 
929; cnp. 487, арк. 1012; MNK, Rkps 1467, karta 44; Rkps 1486, Tom I, karta 120, 121; 
Rkps 1508; Rkps 1509, Tom II, tab. XII, il. 146; Sochaniewicz K. Herb miasta Lwowa. -  S. 
44, il.; Гречило А. Печатки міста Львова. -  С. 17, мал. C-IV.

178 MNK, Rkps 1484, Tom IV, karta 86.
179 ЦЦІАЛ, ф. 134, on. 1, cnp. 138, арк. 3; MNK, Rkps 1469, karta 2; Гречило A. 

Українська міська геральдика. -  С. 34, мал. 4.
180 MNK, Rkps 1469, karta 4; Rkps 1491; Rkps 1508.
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Печат ки міст Луцька і Києва кінця X V cm.

s : scabinorvm in vissni»),181 Сянка від 1690 («• sigillvm • scabinorvm • 
civitatis san»)182 і 1698-1775 pp. ( « • : • : •  sigillvm • scabinorvm • de • 
sanek»).183

На єпископських та капітульних печатках католицької Ц ерк
ви Русі готичний мінускул уживано протягом кінця XIV -  початку 
XVI ст. Його, зокрема, бачимо на сигілумах галицького архиеписко
па (1399-1409) Якуба Стрепи від 1399-1406 рр. («++++ +  s • iacobi + 
archiepiscopi + + + + +  haliciensis + + + + + » ) ,184 перемишльського єпис
копа (1392-1420) Матвій І з Суходолу від 1394-1404 pp. («s • mathe • 
episcopi • + premisliensis •» )185 та Перемишльського капітулу від 1394 
р. («... premislien...»).186

Разом з тим, на деяких печатках першої третини XV ст. зустрічає
мо легенди виконані готичним маюскулом -  володимирського єпис
копа (1400-1425) Григорія Бучковського від 1419 р. («+ : S : GREGOR

181 MNK, Rkps 1469, karta 4; Rkps 1491; Rkps 1508; Rkps 1509, Tom II, tab. XIX, 
il. 235.

182 MNK, Rkps 1469, karta 12; Rkps 1491; Rkps 1508; Rkps 1509, Tom II, tab. XIX, 
il. 238; Rkps 1520; Paluch К. Pieczęcie i herby. -  S. 91.

183 MNK, Rkps 1469, karta 12; Rkps 1491; Rkps 1508; Rkps 1509, Tom II, tab. XIX, 
il. 239; Paluch K. Pieczęcie i herby miast. -  S. 91.

184 ЛНУ, Збірка Павліковських, n. 3324; ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, спр. 29; спр. 36; 
AGAD, Perg. 6077; Abraham W. Jakób Strepa: arcybiskup halicki 1391-1409. -  Kraków, 
1908.-T a b . I.

185 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 691; Perg. 2418; BCz, Perg. 272; 
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. -  S. 86, n. 879.

186 AGAD, Peig. 2418.
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... WLADIMIRI»)187 та луцького епископа (1425—1436) Андрія І Сплав- 
ського зі Сплавки від 1432 р. («+: S : A N D REE: Е Р І: LVCOW»).188 При
кметно, що вже наступного року останній уживав сфрагіс з мінускуль
ним написом: • sill... dree **... ca.is **.189

Печатки львівських архиєпископів вирізнялися певною різнома
нітністю у змісті легенд. Так, на печатках Йоана І Ряшівського (1412— 
1436) від 1416-1430 («s • iohannis arcyepus leopolien»)190 і 1422 pp. («+ 
s • iohis archiepiscopi • leopolie»)191 після слова «sigillum» вказані ім’я 
і титул львівського архиепископа. А на його печатці від 1419-1424 рр. 
додане прізвище («s • iohannis de rzeshow ...»).192 Формула «dei gratia» 
присутня на печатках архиєпископів Григорія з Сянка (1450-1479) від 
1466 р. ( « + + + + s • gregorius • d • g • archieps: leopolien»)193 та Яна IV 
Вонтробки Стрілецького (1480—1493) від 1485 р. («s • d іо dei gratia •

187 BCz, Perg. 327; Nowak Z. Dokument strony polsko-litewskiej traktatu przymierza 
z państwami unii kalmarskiej z 1419 r. / /  Zapiski Historyczne. -  Tom XXXVI. -  1970. -  
Zeszyt III. -  S. 70-71.

188 BCz, Perg. 380; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 77, n. 55, 
poz. 3.

189 BCz, Peig. 384; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 90, n. 59, 
poz. 3.

190 ЦЦІАЛ, ф.131, on.1, cnp. 52; BCz, Peig. 327; Perg. 368; MNK, Rkps 1459, 
karta 7; ZNiO, Perg. 2586; Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 125; 
Gumowski M. Handbuch der polnischen Siegelkunde. -  S. 158, taf. 33, il. 339; Nowak Z. 
Dokument strony polsko-litewskiej. -  S. 70; Pokora P. Herby na pieczęciach episkopatu 
doby jagiellońskiej(do końca XV wieku) / /  Pieczęcie herbowe -  herby na pieczęciach. II 
Krakowskie Kolokwium Heraldyczne /  pod red. W. Drelicharza i Z. Piecha. -  Warszawa, 
2011. -  S. 126-127,157,174, tab. I, n. 117.

191 GStAPKB, XX. Hauptabteilung, Peigamenturkunden, Schiebl. 109, n. 68; Nowak 
P., Pokora P. Dokumenty strony polsko-litewskiej. -  S. 24, il. В 5; Pokora P. Herby na 
pieczęciach episkopatu doby jagiellońskiej. -  S. 126-127, 161, 174, tab. I, n. 118; S. 140, 
182, tab. III, n. 5.

192 ZKW, Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego, Peig. A 47; Akta grodzkie i 
ziemskie. -  Tom IV. -  S. 127; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 44, il. 109; Pokora 
P. Herby na pieczęciach episkopatu doby jagiellońskiej. -  S. 126-127,161, 174, tab. I, n. 
119; Katalog dokumentów pergaminowych ze zbiorów Niewodniczańskiego. -  S. 23, n. 50.

193 AGAD, Perg. 1140; Grzegorz M. Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna dokumentów 
traktatu Toruńskiego 1466 roku. -  Toruń, 1970. -  S. 110, n. 5; tabl. II, il. 4.
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archiepi X leopoliensis»).194 На печатці архиепископа Андрія Боришев- 
ського від 1496 р. відсутнім є слово «sigillum» («: andree bori archiepiskopi 
leopoliensis»).195

На єпископських печатках зазвичай після слова «sigillum» вказу
валося ім’я і титул відповідного власника сигілума, наприклад -  холм- 
ського єпископа (1417—1452) Яна І Біскупця з Опатовця (з Заборова) 
від 1419-1434 pp. («s • iohis episcopichelmens»),196 кам’янецького єпис
копа (1414—1428) Збігнева з Папанова від 1419 р. («• s • zbignei • ері 
• cam...»)197 та перемишльських єпископів Матвія І з Суходолу (1392— 
1420) від від 1413 р. («+ s • mathee • sv...»)198 та Яна І Следзя з Любеня 
від 1422-1435 рр. («+ s + iohannis + ері + premisliensis»).199

На деяких — використано формулу «dei gratia», як, приміром, на 
печатках перемишльського єпископа (1452-1474) Миколи І з Блаже- 
йовиць від 1462 р. («s: пісоїаі • d : g : ері • premislie»),200 кам’янецького 
єпископа (1453—1467) Миколи Лабунського («nicolaus • d • g • eps • 
cameczen»)201 тахолмського єпископа (1463-1479) Павла І Грабовсько- 
го з Грабова («paulus: d : g : epus ::  chelmen»)202 від 1466 p. Розгорну-

194 ЦДІАЛ, ф. 131, on. 1, спр. 52; MNK, Rkps 1459, karta 7; Piekosiński F. Heraldika 
polska wieków średnich. -  S. 113, il. 171.

195 MNK, Rkps 1459, karta 7; Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 
130-131.

196 BCz, Perg. 368; ZKW, Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego, Peig. A 47; Pokora 
P. Herby na pieczęciach episkopatu doby jagiellońskiej. -  S. 118-119,168, tab. I, n. 31—33; 
Katalog dokumentów pergaminowych ze zbiorów Niewodniczańskiego. -  S. 23, n. 50.

197 BCz, Peig. 327; NowakZ. Dokument strony polsko-litewskiej. -  S. 71.
198 AGAD, Peig. 43; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 52, n. 

49, poz. 21.
199 GStAPKB, XX. Hauptabteilung, Pergamenturkunden, Schiebl. 109, n. 68; MNK, 

Rkps 1713, karta 283; Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 44; Nowak P., 
Pokora P. Dokumenty strony polsko-litewskiej. -  S. 28, il. В 10.

200 MNK, Rkps 1713, karta 342; Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 
108; Pokora P. Herby na pieczęciach episkopatu doby jagiellońskiej. -  S. 126, 173, tab. I, 
n. 109.

201 AGAD, Peig. 1140; Grzegorz M. Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna. -  S. 111- 
112, n. 12, tabl. III, il. 9.

202 AGAD, Peig. 1140; Grzegorz M. Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna. -  S. 111, n. 
11; tabl. III, il. 8.
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ту формулу ужито на печатці Перемишльського капітулу від XV ст.: + 
sigillvm • ~ • capitvli sancte ecclesie • ~ • premisliensis.203

Відтиски деяких єпископських печаток з мінускульними написами 
походять від початку XVI ст. -  київського єпископа (1495-1512) Бар
толомея Солозницького («* s + dom + bartholomei + ер + kyo»),204 луць
кого і берестейського єпископа (1493-1501) Яна II Пуделка Андруше- 
вича («* s + і + г + pa + dom + ioh + ері +  livceorien»)205 від 1501 р. та пе
ремишльського єпископа (1503-1514) Матвія II Древицького від 1511 
р. («s • math...»).206

Домінування готичного мінускула на латиномовних печатках 
тривало протягом майже всього XV ст.; лише наприкінці відбуваєть
ся повернення до маюскульних форм, що початково були взоровані 
на старий готичний маюскул, а згодом набрали ранньоренесансної 
стилізації.207 У першому випадку можемо вказати на легенди малої гос
подарської печатки Олександра II Ягелона (1492-1506) від 1492-1506 
pp. («S * ALEXANDRI * MAG DVCIS * LITWANIE * RVSIE • ZC»)208

203 MNK,Rkps 1459, karta 33.
204 BCz, Perg. 666; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 131-132, 

n. 78, poz. 1.
205 BCz, Perg. 666; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 132, n. 

78, poz. 2.
206 MNK, Perg. 68.
207 Rimsa E. Pieczęcie miast. -  S. 155-156.
208 IP НБУВ, ф. 160, спр. 1014; ЛННБ, BP, ф. 5, on. З, спр. 2093; НМІУ, Сек

тор фотодокументальних матеріалів, РД-114; ЦДІАК, ф. 48, on. 1, спр. 7; ф. 220, 
on. 1, спр. 634; спр. 638; спр. 641; спр. 642; AGAD, Peig. 4457; Perg. 4784; Perg. 4808; 
Perg. 6762; Perg. 7383; Perg. 7389; Perg. 7390; Perg. 7409; Perg. 7423; Perg. 7712; ANK, 
Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, Perg. 904; Perg. 905; Perg. 906; Archiwum 
Sanguszków, Perg. 107; Teka II, Plik 4; Plik 5; Plik 7; Archiwum Podhoreckie Rzewuskich, 
Pap. 2; Perg. 3; BCz, Perg. 667; Peig. 1216; Perg. 1269; Perg. 1313; BN PAU PAN, Peig. 
88; MNK, Perg. 39; Perg. 41; Peig. 42; Perg. 48; Perg. 53; Perg. 54; Peig. 55; Peig. 56; Peig. 
57; Rkps 1457, Tom 1, karta 8; Tom 2, karta 23; Rkps 1458, karta 101, 103; MNW, NPO 
10589; Działyński A. Statut litewski. -  S. 545, tab. 9; Vossberg F. Siegel des Mittelalters. -  S. 
18, taf. 12, il. 38; Żebrowski T. O pieczęciach dawnej Polski i Litwy. — S. 57—58, tab. 20, il. 
66; Gumowski M. Pieczęcie królów polskich. -  S. 23, tab. 12, il. 40; Ibid. Pieczęcie książąt 
litewskich. -  S. 689, tab. 8, il. 61; Ibid. Handbuch der polnischen Siegelkunde. — S. 69, n. 
53, il.; S. 150, tab. 7, il. 148; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 119,
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Печатка великого князя 
Олександра I I  

Ягелона 1492р.

Печатка пана 
Іваиіка Семеновича 

Сопіги 1497р.

Печатка князя 
Семена Олександровича 
Чорторийського 1493р.

та печатки господарського писаря (1488-1504) і маршалка (1504-1517), 
воєводи вітебського (1511-1514) і підляського (1514-1517) Івашка 
Семеновича Сопіги від 1497-1498 рр. («* S • ... * IOAN... S... *»).209 У 
свою чергу, ранньоренесансний маюскул присутній на печатках Се
мена Олександровича Чорторийського князя Логойського від 1493 
р. («• SIM... * CZARTORISCHKI *»),210 львівського архиепископа 
(1503-1540) Бернарда II Вільчека від 1507-1540 pp. («S BERNARDINI 
: V ILCZEK : D : G : ARCHIEPIS LEOPOLIEN»)2" та міста Києва, що 
перебувала в ужитку впродовж 1500-1653 pp. («S CIOWIEN * CAPITA 
* CIVITERVS»).212

п. 71, poz. 1; S. 143, п. 82, poz. 1; S. 147, п. 83, poz. 1; ЦітоуА. Пячаткі старажытнай 
Беларусі. -  С. 121, мал.; Його ж. Сфрагістика і геральдика Беларусі. -  С. 49, мал.; 
Rimsa Е. Pieczęcie miast. -  S. 155-156.

209 IP НБУВ, ф. 301, спр. 656 Л, п. 9; ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  
С. 58, мал. 10.

210 AGAD, Peig. 6732; ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 58, мал. 7.
211 ЛНУ, Збірка Павліковських, п. 3325; ЦДІАЛ, ф. 131, on. 1, спр. 280; спр. 283; 

спр. 307; спр. 316; спр. 320; спр. 355; спр. 404; спр. 405; MNK, Rkps 1459, karta 7; 
Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 131.

2,2 IP НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 241, 254, 258, 261, 263v; ЦЦІАК, ф. 220, on. 
1, спр. 637; AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 337, st. 39,41,48; Sygn. 683, st. 39; A h -  

типович В. Київська міська печатка. -  С. 827,831, табл. 1, мал. 1; Палеографический 
изборник. Материалы по истории южно-русского письма в XV-XVIH веке. -  Вып. 
I. -  Киев, 1899. -  Илл. 2; Гавриленко В. Українська сфрагістика. -  С. 115; Румянцева
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Печатки з руськими написами упродовж XV ст. продовжували 
традицію, що була започаткована ще наприкінці минулого сторіччя. 
В її основі -  розлога легенда, в якій, зазвичай, поруч зі словом «пе
чать» подавалася розширена інформація про власника сфрагісу. Ви
користання довколових написів на руських печатках триватиме і в XVI 
ст. Домінуючи на його початку ця форма поступово втрачатиме по
зиції, поступаючись новим способам передачі інформації, що тяжі
ли до простоти та лаконічності. З огляду на це, а також цілий ряд ін
ших обставин, злам XV-XVI ст. для руськомовних печаток не являє 
собою настільки виразної межі, як це спостерігається у разі з лати- 
номовними печатками Русі, де злам століть позначено припиненням 
використання готичного мінускулу та іншими поважними змінами 
у печаткових написах.

Руськомовні печатки князів XV -  початку XVI ст. найчасті
ше містили легенди, в яких після слова «печать» вказувалися ти
тул, ім ’я та по-батькові власника відповідного сфрагісу. Подібну 
формулу можемо бачити на печатках князів Болеслава Свидригай- 
ла Ольгердовича від 1420-1424 рр. («+ ПЧТЬ • KHZA • Ш ВИРИ- 
ГАИЛА • ЦЩГИКДОВИЧ»)213 та Федька Корибутовича від 1422 р.

В., Овсієнко О. Про давні герби Києва / /  Архіви України. -  Київ, 1980. -  № 3. -  С. 
64; ГречилоА. Герб міста Києва (кінець X V - 80-і pp. XVIII ст.) / /  Пам’ятки України: 
історія та культура. -  Київ, 1997. -  № 3. — С. 86-87; Його ж. Українська міська ге
ральдика. -  С. 25, мал. 5; Гречило А., Савчук Ю., Сварник І. Герби міст України. -  С. 
174-175; Юркова О. Сфрагістична розвідка Костянтина Антиповича / /  Шоста на
укова геральдична конференція. -  Львів, 1997. -  С. 93-94; Rimsa Е. Heraldika. -  Р. 
142, іі. 267; Ibid. Heraldry. -  Р. 166, іі. 317; Ibid. Pieczęcie miast. -  S. 481-482, 487, n. 
103; Білоус H. Київ наприкінці XV -  у першій половині XVII століття. Міська влада і 
самоврядування. -  Київ, 2008. -  С. 142-143.

2I3AGAD, Perg. 4449; ANK, Archiwum Sanguszków, Perg. 60; BCz, Perg. 350; 
GStAPKB.XX. Hauptabteilung, Pergamenturkunden, Schiebl. 109, n. 68; Codex epistolaris 
Vitoldi. -  P. 489, n. 889; Archiwum książąt Sanguszków. -  Tom I. — S. 26-27, tab. 2; 
Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego. -  S. 75; Gumowski M. Pieczęcie 
książąt litewskich. -  S. 715; Лихачёв H. Материалы для истории византийской и рус
ской сфрагистики. -  Вып. И. -  С. 237; Nowak Р., Pokora Р. Dokumenty strony polsko- 
litewskiej. -  S. 73, il. В 79.
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(«ПЄЧАТЬ КНЗА ФЄТЬКА КРНБТОВЧ»),214 Юрія Семеновича Луг- 
веновича князя Мстиславського від 1422 р. («+ ПЄЧАТЬ KHAZA 
ЮРЬА СЄМ ЄНОВНЧ»),215 Івана Володимировича князя Більського 
від 1422-1433 рр. («ПЭЧАТЬ КНАЗА ИВАНА ВоЛоДИРоВИЧА»),216 
Івана Святославича князя Порховського від 1422 р. («+ ПЄЧАТЬ 
KHAZA ИВАН СВАТСАВЧ»),217 гольшанських князів Михайла Івано
вича від 1422 р. («ПЄЧАТЬ KHZA МИХАЙЛОВА ИВАНОВИЧА»),218 
Семена Івановича Лютого від 1422-1431 рр. («+ ПЄЧАТЬ KHHZA 
СЄМЄИА ИВАИоВНЧА»)219 і Андрія Семеновича від 1443 р. («ПЄ
ЧАТЬ KHAZA АНДРЕА [СЄМЄНОВИЧА]»),220 друцьких князів Іва
на Семеновича Баби від 1422-1431 р. («ПЄЧАТЬ KHAZA ЭВАНА

214 GStAPKB, XX. Hauptabteilung, Peigamenturkunden, Schiebl. 109, n. 68; Nowak 
P., Pokora P. Dokumenty strony polsko-litewskiej. -  S. 77, il. В 85.

215 GStAPKB, XX. Hauptabteilung, Peigamenturkunden, Schiebl. 109, n. 68; Nowak 
P., Pokora P. Dokumenty strony polsko-litewskiej. -  S. 77, il. В 86.

216 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 32, st. 899,917; Sygn. 33, st. 654,693; BCz, 
Peig. 374; Perg. 380; Peig. 384; GStAPKB, XX. Hauptabteilung, Pergamenturkunden, 
Schiebl. 109, n. 68; MNK, Rkps 1713, karta 234,241; PiekosińskiF. Jana Zamoyskiego notaty 
heraldyczno-sfragistyczne. -  S. 25, n. 94, il.; S. 89, n. 929, il.; Puzyna J. O pochodzeniu 
kniazia Fedka Nieswizkiego. -  S. 82, il.; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. -  S. 
699, tab. 2, il. 16; tab. 9, il. 65; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 77, 
n. 55, poz. 5; S. 90, n. 59, poz. 7; Nowak P., Pokora P. Dokumenty strony polsko-litewskiej.
-  S. 75, il. В 83.

217 GStAPKB, XX. Hauptabteilung, Peigamenturkunden, Schiebl. 109, n. 68; Nowak 
P., Pokora P. Dokumenty strony polsko-litewskiej. -  S. 78, il. В 87.

218 GStAPKB, XX. Hauptabteilung, Peigamenturkunden, Schiebl. 109, n. 68; Nowak 
P., Pokora P. Dokumenty strony polsko-litewskiej. -  S. 79, il. В 90.

219 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 32, st. 899,917; Sygn. 33, st. 654,693; BCz, 
Peig. 374; GStAPKB, XX. Hauptabteilung, Peigamenturkunden, Schiebl. 109, n. 68; MNK, 
Rkps 1713, karta 241; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne.
-  S. 25, n. 95; S. 89, n. 932; Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego. -  S. 
82; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. -  S. 711, tab. 9, il. 72; Nowak P., Pokora P. 
Dokumenty strony polsko-litewskiej. -  S. 78, il. В 88.

220 Цітоу А. Сфрагістика і геральдика Беларусі. -  С. 90, мал.; Цітоу А. 
Геральдика Беларусі. — С. 44, мал.
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СЄМ ЄНО»)221 і Василя Семеновича Красного від 1430-1431 рр. («+ 
ПЄЧАТЬ KHAZA ВАСЬЛЬА СЄМ ЄНВИЧА»),222 Олелька Володи
мировича князя Слуцького від 1422 р. («ПЄЧАТЬ КНАЗА ОЛЄК- 
САНРА ВОЛОДІМІРОВІЧ»)223 і 1430-1441 рр. («ПЄЧАТ КЩ АЗА 
0]ЛЄКСА Н Д ВОЛ *»),224 князя Андрія Володимировича від 1433 
(«ПЄЧАТЬ КНІЗА АНДРЕА ВОЛО»),225 1435 («ПЄЧАТЬ КНЗА

221 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 654; BCz, Perg. 374; GStAPKB, XX. 
Hauptabteilung, Peigamenturkunden, Schiebl. 109, n. 68; MNK, Rkps 1713, karta 236, 
241; Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. -  S. 261, il. 434; Piekosiński F. Jana 
Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. -  S. 25, n. 96, il.; Puzyna J. O pochodzeniu 
kniazia Fedka Nieswizkiego. -  S. 77, il. 17; S. 80, il.; Лихачёв H. Материалы для исто
рии византийской и русской сфрагистики. -  Вып. II. -  С. 234, илл. 215; Gumowski 
М. Pieczęcie książąt litewskich. -  S. 699, tab. 2, il. 15; tab. 9, il. 68; Nowak P., Pokora P. 
Dokumenty strony polsko-litewskiej. -  S. 79, il. В 89.

222 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 32, st. 899, 917; Sygn. 33, st. 654, 693; 
BCz, Peig. 374; MNK, Rkps 1713, karta 237,241; Piekosiński F. Heraldyka polska wieków 
średnich. -  S. 262, il. 435; Ibid. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. -  S. 
26, n. 98, il.; S. 89, n. 934, il.; Лихачёв H. Материалы для истории византийской и рус
ской сфрагистики. — Вып. И. — С. 234, илл. 215, 216; Gumowski М. Pieczęcie książąt 
litewskich. -  S. 716, tab. 3, il. 26; tab. 9, il. 69.

223 GStAPKB, XX. Hauptabteilung, Peigamenturkunden, Schiebl. 109, n. 68; Nowak 
P., Pokora P. Dokumenty strony polsko-litewskiej. -  S. 75, il. В 82.

224 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 32, st. 899,917; Sygn. 33, st. 654,693; BCz, 
Peig. 374; Peig. 384; MNK, Rkps 1713, karta 258; DaniłowiczJ. Skarbiec dyplomatów. -  
Tom II. -  S. 143; Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. -  S. 248, il. 411; Ibid. 
Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. -  S. 25, n. 92; S. 89, n. 928, il.; Puzyna 
J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego. — S. 82; Gumowski M. Pieczęcie książąt 
litewskich. -  S. 691, tab. 1, il. 2, tab. 9, il. 66; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski 
z Litwą. -  S. 90, n. 59, poz. 6; Русанівський В. Українські грамоти XV ст. /  Пам’ятки 
української мови XV ст. Серія юридичної літератури. -  Київ, 1965. -  С. 26, п. 1.

225 BCz, Peig. 384; MNK, Rkps 1713, karta 251; Болсуновский К. Монеты киев
ских князей XIV ст. Опыт историко-нумизматического наследования. -  Киев, 
1909. -  Табл. И, п. 2; Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. -  S. 277, il. 462; 
Gumowski M. Numizmatyka litewska wieków średnich. -  Kraków, 1920. -  S. 66; Ibid. 
Pieczęcie książąt litewskich. — S. 692, tab. 9, il. 63; Лихачёв H. Материалы для исто
рии византийской и русской сфрагистики. -  Вып. II. -  С. 259, илл. 224; Kutrzeba 
S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 90, n. 59, poz. 8; Kozubowski G. Monety 
księstwa Kijowskiego w XIV w. / /  Wiadomości Numizmatyczne. -  R. XXXVIII. -  1994.
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АНДРЪА ВОЛОДИМЄРОВЧА»)226 і 1446 рр. («ПЄЧА КНА АНДРА 
ВЛАДИМИР»),227 Семена Юрійовича Гольшанського князя Степан- 
ського (1457-1505) від 1482-1503 рр. («• ПЄЧАТЬ KHAZA СЄМЄНА 
Ю РЬЄВИЧ»),228 Василя Андрійовича князя Полубенського від 1498— 
1515 рр. («+ ПЄЧАТЬ КНЗА БАСИЛЬЬ ОНДРЄЄВИЧ»),229 Івана Іва
новича Пузини Глушанка князя Козельського від 1499 р. («+ ПЄЧАТЬ 
КНАЗА ИВАНА ИВАНОВ»),230 Андрія Костянтиновича князя При- 
хабського від 1510 р. («+ ПЄЧАТЬ КЗНА АНДРЄА КНСТЄНТИ»)231 
та князя Богдана Федоровича Одинцевича від 1512 р. («+ [ПЄЧАТЬ] 
KHZ • БГДНА 0ЄДОРВЧ»).232

На печатці Василя Львовича князя Глинського від зламу XV-XVI ст. 
напис розміщено на складній стрічці, що оточує гербове зображення:

-  Z. 3-4. -  II. 7 1; Pokora Р. Rysunki pieczęci Kajetana Wincentego Kielisińskiego w 
Zbiorach Biblioteki PAN w Kórniku / /  Zbiory pieczęci w Polsce /  pod red. Z. Piecha i W. 
Strzyżewskiego. -  Warszawa, 2009. -  S. 399, n. 10; Album rysunków pieczęci Kajetana 
Wincentego Kielisińskiego ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej Polskiej akademii nauk /  wydał 
Piotr Pokora. -  Kórnik, 2013. -  S. 119, n. 213 a; Hlebionek M. Nieznana pieczęć księcia 
Andrzeja Włodzimierzowica przy dokumencie pokoju brzeskiego z roku 1435 / /  Сфрагіс
тичний щорічник. -  Вип. V. -  Київ, 2015. -  S. 139-140, il. 4.

226 Hlebionek M. Nieznana pieczęć księcia Andrzeja Włodzimierzowica. -  S. 136-137, 
il. 1.

227 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 668; Danitowicz J. Skarbiec 
dyplomatów. -  Tom II. -  S. 183; Акты, относящиеся к истории Западной России, 
собранные и изданные Археографической комиссией. -  Том I. -  Санкт-Петербург, 
1846. — С. 59—60, п. 46; Болсуновский К. Монеты киевских князей. -  Табл. II, n. 1; 
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. -  S. 48, n. 392, il.; 
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. -  S. 692, tab. 1, il. 6; tab. 9, il. 62; Лихачёв H. 
Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. -  Вып. II. -  С. 258, 
илл. 223; Kozubowski G. Monety księstwa Kijowskiego. -  II. 7 k; Hlebionek M. Nieznana 
pieczęć księcia Andrzeja Włodzimierzowica. — S. 137-139, il. 2.

228 AGAD, Perg. 7380; Peig. 8522; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka I, Plik 18; 
Teka II, Plik 35; Archiwum książąt Sanguszków. -  Tom I. -  S. 150, n. 149, tab. 3, il.; 
Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 335, il. 673.

229 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. XI, Sygn. 18, st. 1; MNK, Perg. 46.
230 MNK, Rkps 892, Tom 2, st. 2.
231 AGAD, Perg. 5919.
232 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 57, мал. 1.
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ПЄЧАТ КНМЗА ВАСИЛІЯ ЛВОВИЧА.233 А на сфрагісі Федора Іва
новича Ярославина Боровського князя Пинського і Городецького від 
1513-1515 р. ужито дещо складнішу формулу довколового напису: CI 
+ ПЄЧАТЬ КНАЗА вЄШДОРА НВАНОВІЧА МРОСЛАВИЧА.234

На печатці Олександра Івановича Носа князя Пинського від 
1433-1436 рр. у легенді відтворене його прозвище: ПЄЧТЬ KHAZA 
ЦШЄКСАНДРА НОСА.235 Прізвища, утворені від князівських воло
дінь, бачимо на печатках Василя Васильовича князя Збаразького від 
1461-1463 рр. («[ПЄЧАТЬ KHAZA ВАСИЛЩА ЗБАР.»),236 Семена Ва
сильовича Несвіцького князя Колоденського від 1461—1463 рр. («[ПЄ
ЧАТЬ KHAZA СЄМЄ]НА НЄСВ»)237 і Костянтина Федоровича кня
зя Крошинського від 1499 р. («ПЄЧАТЬ КНЗА КОНСТАНТИНА 
КРОШ ИНСКОГО»).238

В окремих випадках зустрічаємо сфрагіси, які поруч зі словом «пе
чать» і князівським титулом мають у легенді лише ім’я власника, як, 
приміром, печатки Жигимонта Кейстутовича князя Стародубського

233 ZNiO, Gabinet numizmatyczno-sfragistyczny, Teki Gumowskiego, Teka LXXX; 
Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. -  S. 343-344, il. 717; Dziadulewicz 
S. Pierwiastek turański u szlachty ukraińskiej / /  Miesięcznik Heraldyczny. — Tom X. -  
Warszawa, 1931.- S .  134,139,il. II; Лихачёв H. Материалы для истории византийской 
и русской сфрагистики. -  Вып. И. -  С. 246-247.

234 AGAD, Peig. 8817; ЦітоуА. Наш сімвал -  пагоня. -  С. 13, мал.; Його ж. Пя- 
чаткі старажытнай Беларусь -  С. 19, мал.; Його ж. Сфрагістика і геральдыка Бела
русь -  С. 136, мал.

235 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 452,679; BCz, Peig. 384; MNK, Rkps 
1458, karta 100, 102; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. 
-  S. 62, n. 548; Halecki O. Ostatnie lata Swidrigiełły i sprawa wołyńska za Kazimierza 
Jagiellończyka. -  Kraków, 1915. -  S. 47; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. -  S. 
690, tab. 8, il. 54; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 91, n. 59, poz. 11; 
Gumowski M. Handbuch der polnischen Siegelkunde. -  S. 157, tab. 32, il. 330.

236 Archiwum książąt Sanguszków. -  Tom I. -  S. 55, n. 57; Gumowski M. Pieczęcie 
książąt litewskich. -  S. 716, tab. 3, il. 27.

237 Archiwum książąt Sanguszków. -  Tom I. -  S. 55, n. 57; Gumowski M. Pieczęcie 
książąt litewskich. -  S. 712, tab. 3, il. 23.

238 НМІУ, Сектор фотодокументальних матеріалів, РД-110; Національний му
зей історії України. Скарбниця історичної пам’яті. -  С. 82; Національний музей іс
торії України. -  Том II. -  С. 239,330, п. 368.
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Печатка Василя Печатка Василя Львови- Печатка Костянтина 
Андрійовича князя ча князя Глинського зламу Федоровича князя 

Полубенського 1498р. XV—XVI cm. Крошинського 1499р.

від 1411-1431 рр. («ПЄЧАТЬ КНА Ж ИКГИМ АНТ»),239 князя Іва
на Васильовича Курцевича від початку XVI ст. («+ ПЄЧАТЬ KHZA 
ИВА»),240 Михайла Васильовича Збаразького князя Вишневецько- 
го від 1504-1506 рр. («+ ПЄ[ЧАТЬ] KHAZA М И»),241 Михайла Іва
новича князя Ружинського і Роговицького від 1504-1517 рр. («ПЄЧА 
КНА МИХАИЛА»),242 княгині Анни Федорівни Лоської від 1489— 
1493 рр. («ПЧТЬ КНГН АНШ ОВОИ»)243 та княжни Софії Федорів
ни Ямонтовичівни Подберезької від 1548 р. («+ ПЄЧАТЬ • КНЄНИ 
С О 0И »).244

239 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 654; GStAPKB, XX. Hauptabteilung, 
Peigamenturkunden, Schiebl. 109, n. 68; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty 
heraldyczno-sfragistyczne. -  S. 25, n. 91; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. -  S. 
724, tab. 8, il. 57; Лихачёв H. Материалы для истории византийской и русской сфра
гистики. -  Вып. II. -  С. 237; ЦітоуА. Наш сімвал -  Пагоня. -  С. 21, мал.; Його ж. 
Сфрагістика і геральдыка Беларусь -  С. 28, мал.; Nowak Р., Pokora Р. Dokumenty 
strony polsko-litewskiej. -  S. 73, il. В 80.

240 МІН, MC-1414; 1000 років української печатки. -  С. 111-112, п. 75.
241 ЦДІАК, ф. 220, on. 1, спр. 639; спр. 640.
242 AGAD, Peig. 4791; BCz, Peig. 588.
243 Semkowicz W. O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w 

Horodle w 1413 roku / /  Rocznik Towarzystwa heraldycznego. -  Tom VIII. -  Kraków, 
1928. -  S. 203; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. -  S. 693, tab. 3, il. 19.

244 ANK, Zbiór Rusieckich, Pap. 18.
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Матриця печатки князя Печатка княжни Софії -  Печатка Солтана 
Івана Васильовича Курце- Федорівни Ямонтовичівни Михайловича князя 

вича початку XVI cm. Подберезької 1548р. Сокольського від 1528р.

Непоодинокими є також випадки відсутності титулів у леген
дах князівських печаток, як це можемо спостерігати у разі зі сфрагі- 
сами Федора Дмитровича князя Горського від 1538 р. («ПЄЧА ФЄ- 
ДОРА ДМ И ТРЄЄВИЧА »),245 свирських князів Ерика («+ ПЄТЬ 
ІЄРИКОСОВА»)246 і Романа («ПЄЧА РОМАНОВА»)247 від 1433-1434 
рр., Войни князя Гедройцького від 1433 р. («ПЄЧАТЬ ВОІНЄВА»),248 
Михайла Ямонтовича князь Підберезького від першої половини

245 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka III, Plik 75; Шаланда А. Геральдыка князёу 
Друцкіх у XV-XVIII ст.: ад геральдызованых знакау да гербу «Друцк» / /  Сфрагістич- 
ний щорічник. -  Вип. V. -  Київ, 2015. -  С. 305-306, мал. 10.

246 BCz, Peig. 392; MNK, Rkps 1713, karta 282; Weriga-Darowski A. Znaky pieczętny 
ruskie. Noty heraldyczne. -  Paryż, 1862. -  S. 26, il.; Gumowski M. Pieczęcie książąt 
litewskich. -  S. 694, tab. 1, il. 7; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 
101, n. 61,poz. 34.

247 BCz, Perg. 384; MNK, Rkps 1713, karta 259; Piekosiński F. Heraldika polska 
wieków średnich. -  S. 95, il. 133; S. 262, il. 434; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. 
— S. 710, tab. 3, il. 21; tab. 9, il. 70; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. — S. 
91, n. 59, poz. 26.

248 BCz, Perg. 384; MNK, Rkps 1713, karta 253; Kozierowski S. Ród Porajów-Rozyców 
/ /  Rocznik Towarzystwa heraldycznego. -  Tom IX. -  Kraków, 1929. -  S. 178, tab., il. 4; 
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 91, n. 59, poz. 22; Piekosiński F. 
Heraldyka polska wieków średnich. -  S. 130, il. 202; Semkowicz W. O litewskich rodach 
bojarskich / /  Rocznik Towarzystwa heraldycznego. -  Tom V. -  S. 52, 57, il. 7.
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XV ст. («+ МИХАЙЛОВА ПЕЧАТЬА»)249 та Солтана Михайловича кня
зя Сокольського від 1528 р. («+ ПЄЧАТЬ СОЛТАНОВО»).250

Слово «печать» відсутнє на сфрагісах Івана Семеновича Путяти 
князя Друцького від 1422-1431 pp. («КНАЗА ВАНА ПУТАТИНА»),251 
князя Федора Корибутовича від 1432-1433 pp. («KHZA ФДЬКА 
KOPN»),252 Семена Івановича князя Гольшанського і Степансько- 
го від 1433 р. («KHZA СЄМ ЄНА ИВАНОВНА»)253 та Івана П или
повича князя Крошинського від 1527 р. («[+] KHZA [ИВАНА Ф] 
ИЩ ИПОВ]»).254 А на печатках Миколая Ягайла князя Гедройцько- 
го від 1431-1433 рр. («АКГАІЛОВА»),255 Болеслава Михайловича

249 МШ, МС-1802; 1000 років української печатки. -  С. 111, п. 74.
250 ЦЦІАК, ф. 256, on. 1, спр. 1, арк. 1.
251ЛНУ, Збірка Павліковських, п. 295; AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 

32, st. 899, 917; Sygn. 33, st. 654, 693; BCz, Perg. 374; GStAPKB, XX. Hauptabteilung, 
Peigamenturkunden, Schiebl. 109, n. 68; MNK, Rkps 1713, karta 241; DziaiyńskiA. Statut 
litewski. -  S. 544, tab. 3; Vossberg F. Siegel des Mittelalters. -  S. 44, taf. 24, il. 107; Сним
ки древних русских печатей. -  С. 80, мал.; Piekosiński F. Heraldyka polska wieków 
średnich. -  S. 273, il. 454; Ibid. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. -  
S. 25, n. 97, il; S. 89, n. 933, il.; Лихачёв H. Материалы для истории византийской и 
русской сфрагистики. -  Вып. II. -  С. 231-233, илл. 213, 214; Gumowski М. Pieczęcie 
książąt litewskich. -  S. 699, tab. 2, il. 14; tab. 9, il.; Nowak P., Pokora P. Dokumenty strony 
polsko-litewskiej. -  S. 79, il. В 91.

252 BCz, Peig. 384; MNK, Rkps 1458, karta 101,103; Rkps 1713, karta 257; Piekosiński 
F. Heraldyka polska wieków średnich. -  S. 234, il. 392; Semkowicz W. Korybutowicze i 
Nieświzcy w świetle sfragistyki / /  Miesięcznik heraldyczny. -  Tom VI. -  Lwów, 1913. -  S. 
203, il. 7; Sochaniewicz K. Przyczynek do rozwoju herbu książąt Zbarazkich / /  Miesięcznik 
heraldyczny. -  Tom VII. — Lwów, 1914. -  S. 119, il. 5; Gumowski M. Pieczęcie książąt 
litewskich. -  S. 695, tab. 9, il. 67; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 90, 
n. 59, poz. 9; Gumowski M. Handbuch der polnischen Siegelkunde. -  S. 157, tab. 32, il. 322.

253 BCz, Peig. 384; MNK, Rkps 1713, karta 249; Piekosiński F. Heraldyka polska 
wieków średnich. -  S. 227, il. 381; Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. -  S. 712, tab. 
9, il. 73; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 90, n. 59, poz. 10.

254 AGAD, Perg. 1172.
255 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 667; BCz, Peig. 374; Perg. 384; 

MNK, Rkps 1713, karta 254; Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. -  S. 130, il. 
202; Ibid. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. -  S. 46, n. 373; Semkowicz
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Петковича князя Свирського від 1500 р. («БО[ЛЄСЛАВ МИХАИЛО
ВИЧ ПЄТ]КОВИЧ»),256 Івана Івановича князя Корецького від 1517 р. 
(«[H]WA[HA] АНД[РЄЄВ] КОРЄЩ К]»),257 Василя Михайловича Сан- 
гушковича князя Ковельського від 1533 р. («ВАСИЛЄИ МИХАИЛ»),258 
Федора Федоровича князя на Четвертні та Боровичах від 1523-1529 
рр. («+ 0ЄІОДОР ЧЄТВЄРТЄНС»)259 та Василя Федоровича кня
зя на Четвертні та Яровиці від 1528-1539 рр. («+ ВАТСИЛЬЄВА 
ЧЄТВЄРТЄНЬСК»)260 відсутній також і князівський титул.

Печатки титулованої аристократії (панів), легенди яких викона
ні руською мовою, відчутно нагадують тогочасні князівські печатки. 
Як і в разі з останніми, одна з найуживаніших формул довколових на
писів на сигілумах панів складалася зі слова «печать», титула та іме
ні. Подібні легенди використовували на своїх печатках -  луцький ста
роста (1429-1431), київський воєвода (1436-1438), намісник креме
нецький (1441—1447) і брацлавський (1447—1452) Юрша Іванович від 
1431-1437 рр. («+ ПЄЧАТЬ ПАНА ‘Ю ’РШ И»),261 волинські пани Бо-

W. О litewskich rodach bojarskich / /  Rocznik Towarzystwa heraldycznego. -  Tom V. -  S. 
52; Kozierowski S. Ród Porajów-Rozyców. -  S. 178, tab., il. 5; Kutrzeba S., Semkowicz W. 
Akta unji Polski z Litwą. -  S. 91, n. 59, poz. 24.

256 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 1.
257 BCz, Peig. 729.
258 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka III, Plik 16.
259 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 56; BCz, Peig. 783; Boniecki A. 

Herbarz Polski. -  Tom IV. -  Warszawa, 1901. -  S. 1, il.; Puzyna J. O pochodzeniu kniazia 
Fedka Nieswizkiego. -  S. 77, il. 6.

260 ЦДІАК, ф. 256, on. 1, спр. 1, арк. 1; AGAD, Peig. 4789; Tak 
zwana Metryka Litewska, Dz. IX, Sygn. 89, st. 487; BCz, Peig. 1287; Peig. 1288; Алфьо- 
ров O. Особові печатки Правобережної України: кінець XVIII -  перша половина XIX 
ст. -  Біла Церква, 2005. -  С. 75, мал. 244 а.

261 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 453,668; Peig. 4451; BCz, Perg. 422; 
Codex epistolaris saeculi XV. -  Vol. I. -  Pars I. -  P. 70, n. 73; P. 86, n. 92; Piekosiński F. 
Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. -  S. 47, n. 383; Полехов С. Новые 
документы о Киевской земле XV века / /  Сфрагістичний щорічник. -  Вип. II. -  Київ, 
2012. -  С. 273.
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Печатка пана Печатка пана Печатка пана Койци
Юрші Івановича Богуша Боговитиновича Ярославича Строчевича 

1431р. 1467р. 1492р.

гуш Боговитинович від 1467-1487 рр. («ПЄЧАТЬПАНА БОГУША»),262 
Ігнат («+ ПЕЧАТЬ [ПАНА ИГНАТА]») та Німець Цеценівські («ПЕ
ЧАТЬ ЩАНА НЬМ ЦА]»)263 від 1467-1469 рр., дорогичинський пан 
Койца Ярославич Строчевич від 1492 р. («+ ПЄЧАТЬ ПАН...»),264 
львівські пани Сенько Галка з Ілляшова («ПЄЧАТЬ ПАНА С»)265 та 
Дмитро Лагодовський з Погорільців («[ПЄ]ЧА ПАНА [ДМИТР]»)266 
від 1464 р., литовсько-руські пани радні -  полоцький намісник Ходко 
Юрьевич від 1422-1434 рр. («+ ПЄЧАТЬ ПАНАХОДКОВА»),267 ковен-

262 AGAD, Perg. 4628; ANK, Archiwum Sanguszków, Perg. 90; Archiwum książąt 
Sanguszków. -  Tom I. -  S. 63, n. 67, табл. II; S. 139-140, n. 137; Piekosiński F. Heraldika 
polska wieków średnich. -  S. 230.

263 ANK, Archiwum Sanguszków, Perg. 90; Perg. 92; Archiwum książąt Sanguszków. 
-  Tom I. -  S. 64, n. 68, tab. III; Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 209, 
il. 350.

264 AGAD, Peig. 4783.
265 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 190; Akta grodzkie i ziemskie. -  Tom VII. -  S. 105; 

Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 260, il. 430; Haisig M. Sfragistyka 
szlachecka. -  S. 52-53, il. 134.

266 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 190; Akta grodzkie i ziemskie. -  Tom VII. -  S. 105; 
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 59, il. 155.

267 BCz, Perg. 392; GStAPKB, XX. Hauptabteilung, Pergamenturkunden, Schiebl. 
109, n. 68; MNK, Rkps 1713, karta 275; Rkps 1714; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji 
Polski z Litwą. -  S. 100, n. 61, poz. 9; Nowak P., Pokora P. Dokumenty strony polsko- 
litewskiej. -  C. 88, il. В 104.
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ський староста Кондрат (Конрад) від 1434 р. («+ ПЄУА[ТЬ ПАНА КО] 
НДРАТОВА»)268 та кревський державця (1433-1434) СудимонтДорге- 
вич від 1434 р. («ПЄЧАТЬ ПНА СД»).269

А найбільше -  молдавські пани радні: капітан Михайло Невольник 
Дорогунський від 1421-1434 рр. («+ ПЄЧАТЬ ПАНА МИХАИлА»),270 
староста Журж Фратовський від 1421 р. («+ ПЄЧАТЬ ПАНА Ю »),271 
господарський чашник і дворник КрисТя Великий (Старий) від Солки 
від 1421-1434 рр. («+ ПЄЧАТЬ ПАНА КРСТИ»),272 господарський по- 
стільник і вистярник Стан від 1421-1433 рр. (перевернутий напис: + 
ПЄЧАТЬ ПАНА [СТАНА]),273 Михайло Попша від 1421-1434 рр. («+ 
ПЄЧАТЬ ПАНА МИХАИЛА»),274 Дан Ункліта Зубровський від 1421— 
1436 рр. («+ ПЄЧАТЬ ПАНА ОУНКЛТИ»,275 на пергаментному паску, 
до якого привішено один з відбитків печатки, вміщено напис: Печать 
пана ОУнюгЬты),276 господарський стольник Домокуш Серецеловський 
від 1421-1436 рр. («+ ПЄЧАТЬ [П] ДОМ [ОН]К^Ш А»,277 на паску: 
Печать пана Дамакоуша),278 Кристі Чорногуза від 1434 р. («+ ПЄЧА-

268 BCz, Perg. 392; MNK, Rkps 1713, karta 268; Rkps 1714; Semkowicz W. Braterstwo 
szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem. -  S. 405, il.; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji 
Polski z Litwą. -  S. 100, n. 61, poz. 15.

269 BCz, Perg. 392; MNK, Rkps 1713, karta 273; Rkps 1714; Semkowicz W. Braterstwo 
szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem. -  S. 407; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji 
Polski z Litwą. -  S. 101, n. 61, poz. 19; GudaviciusE. Źymenysirzenklai Lietuvoje XII-XX 
a.-V ilnius, 1980.-P . 112—113;PetrauskasR. LietuvosdiduomeneXTVa.pabaigoje- XV 
a. Sudetis -  Struktura -  Valdzia. -  Vilnius, 2003. -  P. 87,296; Antoniewicz M. Protoplaści 
książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii. -  Warszawa, 2011. -  S. 126.

270 AGAD, Perg. 5308; Perg. 5317; Peig. 5343.
271 AGAD, Perg. 5308; §imanschi L. Cele mai vechi sigilii domne§ti §i boiere§ti. -  

P. 156, il. 27.
272 AGAD, Perg. 5308; Peig. 5343.
273 AGAD, Peig. 5308; Peig. 5317.
274 AGAD, Perg. 5308; Peig. 5339.
275 AGAD, Peig. 5308; Peig. 5317; Peig. 5343; Perg. 5367.
276 AGAD, Peig. 5367.
277 AGAD, Peig. 5308; Peig. 5343; Peig. 5367; §imanschi L. Cele mai vechi sigilii 

domneęti §i boiereęti. -  P. 157, il. 38.
278 AGAD, Perg. 5367.
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Печатка Кристі Печатка пана Печатка пана
Великого пана від Солки Дана Ункліти Кристі Чорногуза

1421р. Зубровського 1421 р. 1434р.

ТИ ПАНА КЬРСТИ»),279 Іляш Негринський від 1436 р. («+ ПЄЧТА 
ПАНА ИЛІЙША»,280 на паску: + пєчат п ан а ...»),281 Богуш Нестикович 
Михалетський від 1436 р. («+ ПЄЧАТЬ ПАНА Б[ОГУПІА]»,282 на паску: 
Печать пана Богуша),283 Ходко Мамуринський від 1436 р. («+ ПЄЧАТЬ 
[ПАНА ХОДКА]»,284 на паску: Печать пана Ходка Мам^р...),285 госпо
дарський вистярник і постільник, білогородський паркалаб Станчул 
Багаєтський від 1436-1464 рр. («+ ПЄЧАТЬ ПАНА СТАНЧОУЛА»,286 
на паску: Печать пана Станч# Багаєтьскаго),287 господарський вистяр
ник і стольник Тодор Васькович від 1445-1448 рр. («+ ПЄЧАТЬ ПАН# 
ТоДоРЬ»),288 Братул Великий на Мерештах від 1448-1456 рр. («+ ПЄ-

279 AGAD, Perg. 5339.
280 AGAD, Perg. 5367.
281 AGAD, Perg. 5367.
282 AGAD, Perg. 5367.
283 AGAD, Perg. 5367.
284 AGAD, Perg. 5308; Perg. 5367.
285 AGAD, Perg. 5367.
286 AGAD, Perg. 5365; Perg. 5367; Perg. 5383; Perg. 5384; Perg. 6179; Bogdan I. 

Album palćographique moldave. — n. 50; Ibid. Documentele lui §tefan cel Mare. -  Vol. I: 
Hrisoave §i carti domne§ti (1457-1492). -  Bucure§ti, 1913. -  P. 32, poz. 2; P. 209, poz. 1; 
Documenta Romaniae Historica. -  Seria A: Moldova. -  Vol. II: 1449-1486. -  Bucure§ti, 
1976. -  n. 85,206.

287 AGAD, Perg. 5367.
288 AGAD, Perg. 5365; Perg. 7339.
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ЧАТЬПАНА БРАТ#ЛО[ВА]»),289 староста білогородський (1457-1465), 
хотинський (1467-1480) і оргіївський (1481-1484) Влайкул від 1459— 
1476 рр. («+ ПЄЧАТЬ ПАНА ВЛАИК^ЛА»)290 та господарський чаш
ник Козьма Могила від 1499 р. («+ ПЄЧАТЬ [ПАНА МОГИЛЫ]»).291

На одному з актів молдавських панів радних, від 19 вересня 1436 
р .,292 всі пергаментні паски, до яких привішені печатки, мають напи
си, що вказують на приналежність відтисків відповідним членам гос
подарської ради. У разі, якщо відбитки печаток при цьому документі 
збереглися у задовільному стані, можемо співставити написи на пас
ках зі змістом легенд відповідних відтисків. Практично в усіх випадках 
спостерігаємо їх відчутне співпадіння. З огляду на це, можемо припус
тити, що і на більшості тих відбитків, які до сьогодні не збереглися або 
мають пошкоджені легенди, зміст останніх є близьким до тих написів, 
які збереглися на пасках від печаток панів радних — господарського 
дворника Думи Чорного Бранищарського («Печать пана ДКмы»), Бо
риса Кучуровського («Пєчат пана Бориса»), Романа Худича («Печать 
пана Романа»), Симка Михайлаша від Ізгірців («Печать пана Симы»), 
Вітольта Ріпужинського («Печать пана Витолта»), Щефула Жумота- 
тевича Шербановського («Печать пана Щефула»), Миндрі Жумота- 
тевича Жумотатинського («Печать пана Мындри»), Данка Журже- 
вича Фратовського («Печать пана Данка Жоуржєвича»), Івашка Дво- 
риського («Печать пана Ивашка Двориского»), Мика Селищовського 
(«Печать пана Мика Сєлєшєвского»), Стана Посадника («Печать пана 
Стана Посадника»), Білоша чашника («Печать пана Бьлоша подчашо- 
го»), Станчула коміса («Печать пана Станчула комиса»), господарсько
го спатара і логофета (канцлера) Диниска Хропотовського («Печать 
пана Диниска КанцырЪ»).

У кількох випадках безнаписові печатки при згаданому вище 
акті мають підписи на пергаментних пасках, що дозволило свого

289 AGAD, Perg. 5365; Perg. 5384.
290 AGAD, Peig. 5400; Peig. 6179; Bogdan I. Documentele lui §tefan cel Mare. -  Vol. 

I. -  P. 93,209, poz. 2; Documenta Romaniae Historica. -  Seria A: Moldova. -  Vol. II. -  n. 
85,133,206.

291 AGAD, Peig. 5375; Peig. 5376; Peig. 7395.
292 AGAD, Peig. 5367.
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Печатка пана 
Лазаря Дворниковича 

Туловського 1433р.

Печатка пана 
Петра Худича 

1436р.

Печатка пана 
Думи Влайкуловича 

1499р.

часу ідентифікувати ці печатки -  господарського стольника Берен- 
дія («Печать пана БєрєндЬА подстолєго»), господарського дворника 
Миська Равасовського («Печать пана Мискна»), господарського пи
саря (1436), граматика (1443—1449) і логофета (1455) Шендрики («+ 
пану ШендрицЪ»).293

На цілому ряді печаток молдавських панів радних у легендах, крім 
титулу та імені, вказано також прізвище або патронім власника сфра- 
гісу -  Журжа Фратовського від 1407 р. («+ ПЄЧА[ТЬ ПАНА] ЖЮРЖА 
[ФРАТ]ОВСКОГО»),294 Лазаря Дворниковича Туловського від 1433— 
1456 («+ ПЄЧАТЬ ПАНА ЛАЗАРА Ш О В С К О Г О » ,295 напис на пас
ку: Печать пана Лазора),296 Івана Бирлича Вороницького від 1421 р. («+ 
ПЄЧАТЬ ПАН ИВАНО[ВА БЫРЛИЧА]»),297 господарського столь
ника Халма Негрила від («+ ПАНАХАЛМА НЄГРИЛА ПЄЧАТЬ»),298 
сучавського дворника Петра Худича від 1436-1448 рр. («+ ПЄЧАТЬ 
ПАНА ПЄТРА ХОУДИЧ», 299 на паску: Печати пана Х удича),300

293 Однороженко О. Родова геральдика Русо-Влахії. -  С. 72-75,85.
294 AGAD, Perg. 5304.
295 AGAD, Perg. 5317; Perg. 5365; Perg. 5367; Perg. 5384.
296 AGAD, Peig. 5367.
297 AGAD, Perg. 5308; Ęimanschi L. Cele mai vechi sigilii domne§ti §i boiere§ti. -  

P. 157, il. 31.
298 AGAD, Perg. 5343; Bogdan I. Album palćographique moldave. -  n. 91; 

Cemovodeanu D. §tiin{a §i arta heraldica in Romania. -  P. 381, pl. 87, il. 6.
299 AGAD, Perg. 5365; Peig. 5367; Peig. 7339.
300 AGAD, Perg. 5367.
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Івашка Рогашовського від 1436 р. («+ [ПЄЧАТЬ ПАНА ИВАШ]КА 
[Р^ГАШЄВИЧА]», на паску: Печать пана Ивашка Р^гашєвича),301 
паркалаба Петра Понича від 1459-1462 рр. («+ ПЄЧАТЬ ПАНА ПЄ- 
ТРА ПЦІНИЧА»),302 хотинського старости (1468-1492) і білогород- 
ського паркалаба (1478-1480) Думи Влайкуловича від 1499 р. («+ ПЄ
ЧАТЬ ПАНА Д#М И ВЛАИК^Л»),303 Івана Попші від 1518 р. («ПЄ
ЧАТЬ ПН[А ИВАНА] ПОПШ И»).304

Подібну формулу легенди маємо також на печатках дорогичин- 
ського (1438) і городенського (1440-1448) старости Андрушка Довой- 
новичавід 1434 р. («+ ПЄЧАТЬ ПАНА ЦІНЬДРЮШЬКА ДОВОНО»),305 
волинського пана Митька Бабинського від 1502-1507 рр. («+ [ПЄ
ЧАТЬ ПАНА] МИТКОВА БАБИНСК»)306 та господарського маршал - 
ка (1506-1547), берестейського (1529-1549) і книшинського (1530— 
1547) старости та новгородського воєводи (1544-1549) Олександра

Печатка пана Яцька Печатка пана Ісаї Печатка пана
Чорторийського Гридовича Бановського Макара Кудрича 

1421р. 1433р. 1481р.

301 AGAD, Perg. 5367.
302 Bogdan І. Album palćographique moldave. -  n. 50; Bogdan I. Documentele lui 

§tefan cel Mare. -  Vol. I. — P. 32,56; Documenta Romaniae Historica. -  Seria A: Moldova. 
-  Vol. II. -  n. 85,104.

303 AGAD, Peig. 5375; Peig. 5376; Perg. 7395.
304 AGAD, Perg. 5413.
305 BCz, Peig. 392; MNK, Rkps 1713, karta 270; Rkps 1714; Semkowicz W. О 

litewskich rodach bojarskich / /  Miesięcznik heraldyczny. -  Tom VII. -  S. 214, ii.; Kutrzeba 
S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  C. 101, n. 61, poz. 38.

306 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 3; Plik 11.
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Івановича Ходкевича від 1510 р. («ПЄЧАТЬ ПАНА АЛЄК[САНДРА 
ХОДКЄВИЧА]»).307

У цей період достатньо поширеною, особливо на молдавських те
ренах, була практика вміщення у легенді інформації про уряд власника 
печатки. Зазвичай її вміщували у кінці напису, після слова «печать», 
титулу та імені, як це бачимо на сфрагісах посадника Яцька Чорто- 
рийського від 1421 р. («+ ПЄЧТЬ ПАНА МЦКО ПОСАДНИК»),308 
господарського логофета (1409-1423) і чашника (1424-1428) Ісаї Гри- 
довича Бановського від 1433-1436 рр. («+ ПЄЧАТЬ ПАНА ИСАІА 
ЧАШНИКА»,309 напис на паску: Печать пана Исаіа),310 господарського 
чашника (1427-1431, 1442) і дворника (1433-1439) Негрила Берлад- 
ського від 1434-1445 рр. («+ ПЄЧАТЬ ПАНА НЄГРИЛАЧАШ НИ»),311 
господарського писаря (1451—1456) і логофета (1457-1468) Іоана До- 
брула від 1459 р. («+ ПЄЧАТЬ ПАНА ДШБР^ЛА ЛОГОФЄТА»),312 
господарського стольника (1457-1465) і білогородського паркалаба 
(1466-1474) Збіра від 1462-1499 рр. («+ ПЄЧАТЬ ПАНА СЫ АРИ 
СТОЛНИКА»),313 великого вистярника (1458-1482) Юги (Ігнатія) 
від 1462-1476 рр. («+ ПЄЧАТЬ ПАНА ЮГИ ВИСТРЬНИКА»),314

307 MNK, Peig. 66.
308 AGAD, Perg. 5308; Ęimanschi L. Cele mai vechi sigilii domne§ti §i boiere§ti. -  P. 

157, il. 32.
309 AGAD, Perg. 5317; Peig. 5339; Peig. 5343; Peig. 5367; Bogdan I. Album 

padographique moldave. -  n. 90; Cemovodeanu D. §tiin(a §i arta heraldica m Romania. -  
P. 381, pl. 87, il. 4.

310 AGAD, Peig. 5367.
3,1 AGAD, Peig. 5343; Peig. 7339.
312 Bogdan I. Album padographique moldave. -  n. 50; Ibid. Documented lui §tefan 

cel Mare. -  Vol. I. -  P. 32, poz. 3; Documenta Romaniae Historica. -  Seria A: Moldova. 
-  Vol. II. -  n. 85, poz. 3.

313 AGAD, Peig. 7395; Bogdan /. Documented lui §tefan cel Mare. -  Vol. I. -  P. 
54, poz. 1; Ibid. Documented lui §tefan cel Mare. -  Vol. II: Hrisoave §i саф  domne§ti 
(1493-1503). Tractate, acte omagiad, solii, privilegii comerciale, salvoconducte, scrisori 
(1457-1503). -  Bucure§ti, 1913. -  P. 444; Documenta Romaniae Historica. — Seria A: 
Moldova. -  Vol. II. -  n. 103, poz. 3.

314 AGAD, Peig. 5400; Peig. 6179; Bogdan I. Documented lui §tefan cel Mare. -  Vol. 
I. -  P. 54, 84, 209; Documenta Romaniae Historica. -  Seria A: Moldova. -  Vol. II. -  n. 
103,123,186,206.
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господарського постільника (1458-1461) і дворника (1464—1467) Крас- 
нишавід 1464р. («+ [ПЄЧАТЬ] ПАНА КРАСНИШАДВОРН[ИКА]»),315 
господарського стольника (1471-1474) Томи від 1472-1474 рр. («+ 
ПЄЧАТЬ ПАНА ТОМА СТОЛНИКА»),316 господарського логофета 
(1475-1510) ІоанаТутулавід 1476-1510 («+ ПЄЧАТЬ ПАНАТЬ^П/ЛА 
ЛОГОФЄТА»)317 і 1510 рр. («+ ПЄЧА[ТЬ ПАНА Ш Л А  ЛОГ]ОФЄ- 
ТА *»),318 господарського вистярника (1486-1491) і дворника (1491— 
1503) Симка Болдора від 1499-1499 р. («+ ПЄЧАТЬ ПАНА БШ Д О РА  
Д В ІРН И К А »),319 хотинського старости (1498-1508) Негрилавід 1499р. 
(«+ ПЄЧАТЬ ПА НЄГРИЛА ПРЬКАЛАБ»),320 господарського вистяр
ника (1516-1522) Єремії Галешова від 1518 р. («+ ПЄЧАТЬ ПАНА ЄРЄ- 
МИИ ВИСТЄРНИК»).321 А на печатці новгородського війта Макара

Печатка пана Івана Печатка Кості Печатка пана Ніга
Купчича 1433р. Андроніковича пана 1476р.

на Бучуменах 1445р.

315 AGAD, Perg. 6179; Bogdan I. Documentele lui §tefan cel Mare. -  Vol. I. -  P. 84; 
Documenta Romaniae Historica. -  Sena A: Moldova. -  Vol. II. -  n. 123.

316 Bogdan I. Album palćographique moldave. -  n. 63; Ibid. Documentele lui §tefan 
cel Mare. -  Vol. I. -  P. 193-194, poz. 4; Documenta Romaniae Historica. -  Seria A: 
Moldova. -  Vol. II. -  n. 186,198.

317 AGAD, Perg. 5405; Peig. 5375; Perg. 5376; Perg. 7395; Peig. 5409; Bogdan 
I. Documentele lui §tefan cel Mare. -  Vol. I. -  P. 209, poz. 6; Documenta Romaniae 
Historica. -  Seria A: Moldova. -  Vol. II. -  n. 206, poz. 3.

318 AGAD, Peig. 5410.
319 AGAD, Peig. 5375; Peig. 5376; Perg. 7395.
320 AGAD, Peig. 5375; Peig. 5376; Peig. 7395.
321 AGAD, Peig. 5413.
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Кудрина від 1481 р. у довколовому написі, крім усього іншого, вміщено 
патронім: + ПЄЧАТЬ ПАНА МАКАРА КУДРИНА [ВОИ]ТА.322

У легендах цілого ряду печаток молдавських панів радних не зга
дано титул їхніх власників, але збережено інформацію про займаний 
уряд, як, наприклад, на сигілумах господарського стольника (1401— 
1421) Івашка (Іваниша) Маневича від 1421 р. («+ ПЧАТЬ ИВАНИША 
СТОЛНИ»),323 господарського логофета (1421-1425) і сучавського дво
рника (1425-1434) Івана Купчича від 1433-1434 («+ ПЄЧАТЬ КУПИНА 
ДВОРНИКА»),324 господарського граматика (1422-1424) і логофета 
(1425-1448) Нігої від 1434 («+ ПЄЧАТЬ НЬГОІЙ ЛОГО0ЄТА»),325 гос
подарського логофета (1440-1442) Кості Андроніковича від 1445-1448 
рр. («+ ПЄЧАТЬ КОСТИ Л О Ш 0Є Т А »),326 господарського грамати
ка (1423-1447) і логофета (1436-1449) Оанчі від 1445 р. («+ ПЄЧАТЬ 
WAH4A ЛОГО0ЄТА»),327 господарського логофета (1444-1448) Іллі 
Станіжескула від 1448 р. («+ ЩЄЧАТЬ ИЛИ]А ЛОГШ0ЄТЬ»),328 гос
подарського коміса (1471-1476) Іллі Хуру від 1472 р. («+ ПЄЧАТЬ 
ИЛІ> КОМИСА»),329 господарського коміса (1464-1470) і кілійсько- 
го паркалаба (1471-1478) Ніга від 1476-1485 рр. («+ ПЄЧАТЬ НЬГЬ 
ПАРКАЛАБА: • »),330 господарського коміса (1487-1492) і новогород- 
ського паркалаба (1492-1520) Шандра від 1499-1499 рр. («+ ПЄЧАТЬ 
ШАнДР# ПЪРК»),331 господарських вистярників Думші («+ ПЄЧАТЬ

322 ANK, Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, Perg. 896; Rimsa E. Pieczęcie 
miast. -  S. 743-744, n. 243; МікульскіЮ. Miscellanea зархіуньїх і бібліятзчньїхсховішчау 
(XIV-XVII ст.) / /  Беларуская дауніна. -  Вып. II. -  Мінск, 2015. -  С. -  С. 267, n. 1, 
мал. Висловлюємо подяку Юрію Борейші за надану інформацію з цього питання.

323 AGAD, Perg. 5308.
324 AGAD, Peig. 5317; Perg. 5343; Bogdan /. Album palćographique moldave. -  n. 90; 

Cemovodeanu D. §tiin{a §i arta heraldica in Romania. -  P. 381, pi. 87, il. 3.
325 AGAD, Perg. 5343.
326 AGAD, Peig. 5365; Perg. 7339.
327 AGAD, Perg. 7339.
328 AGAD, Perg. 5365.
329 Documenta Romaniae Historica. -  Seria A: Moldova. -  Vol. II. -  n. 186, poz. 3.
330 AGAD, Perg. 5405; Documenta Romaniae Historica. -  Seria A: Moldova. -  

Vol. II. -  n. 206, poz. 1.
331 AGAD, Perg. 5375; Peig. 5376; Perg. 7395.
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Матриця печатки пана 
Немири Богдановича Тол- 
пижинського кінця XV cm.

Матриця печатки 
Іваиіка Яковицького 

початку XVI cm.

Матриця печатки 
полоцького міщанина 

Мартина X V  cm.

ДИМІЛИ ВИСТАРНИК») і Петра («+ ПТЬ ПЄТРА ВИСТЄРНИК»)332 
від 1536 р.

Чи не найбільш чисельні групи особових печаток XV — початку 
XVI ст. складають сфрагіси з легендами, в яких після слова «печать» 
вказується лише ім’я власника, або ім’я з прізвищем чи патронімом. До 
першої з них належать печатки волинських панів і земян Немири Бог
дановича Толпижинського («+ ПЄЧАТЬ НЄМ ИРИНА»)333 та Івашка 
Яковицького («+ ПЄЧАТЬ И WAIII KO WA») 334 від зламу XV-XVI ст., 
Гаврила Зброховича Гулевича Воютинського від середини XVI ст. («+ 
ПЄЧАТЬ ГАВРИЛА»)335 Олехна Ленковича Ш паковського («+ [ПЄ
ЧАТЬ] Ш ЕХНА»)336та Матвія Дириновича («+ [ПЄЧАТЬ] МАТЄИ»)337 
від 1517 р., пинських панів Олізара Івановича Любельського («ПЄЧАТЬ 
Е л и з а р о в а »)338 та Василя Олехновича Протасовича («+ ПЄЧАТЬ 
[ВАСИЛИА]»)339 від 1517 р., львівського земянина Сенька з Нагорців

332 AGAD, Perg. 7593.
333 МШ, МС-2327.
334 МШ, МС-2288.
335 МШ, МС-1879; 1000 років української печатки. -  С. 137, п. 105.
336 BCz, Perg. 729.
337 BCz, Perg. 729.
338 ЦЦІАК, ф. 220, on. 1, спр. 658.
339 ЦЦІАК, ф. 220, on. 1, спр. 658.
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від 1464 р. («+ ПЄЧАТЬ СЄНЬКОВА»),340 київських панів Жерава від 
XV ст. («ПЄЧАТЬ ЖЄРАВЄВА»)341 та Михайла Волчковича від 1499 р. 
(«ЩЄЧАТЬ МИХАИЛО]ВА»),342 смоленських бояр Тишка Максимо
вича від 1496 р. («+ ПЄУАТЬ ТИШ КОВА»),343 Мишка Войниловича 
Кумпича від 1499 р.(«+ МИШКОВА ПЄЧАТЬ»)344 та Івана Дудини від 
кінця XV ст. (перевернутий напис : ПЄЧТАЬ + ВАНАВА),345 полоць
кого пана Василя Дмитровича Корсака від 30-40-і pp. XV ст. («ПЄ- 
ЧАТИ ВАСИЛКА»),346 полоцького боярського слуги Якуша від 1499 р. 
(«ПЄЧАТЬ МКОВА ...»)347 та полоцьких міщан Микити Мокієвича від 
1487 р. («+ ПЄЧАТЬ МОКЄЄВА»)348 та Мартина від XV ст. («ПЕЧАТЬ 
МАРТНО»),349 вітебського боярина Пирога від зламу XV-XVI ст. (пере
вернутий напис: ПЄЧАТЬ ПИРОГОВА),350 городенського земянина Во
лодимира від XV ст. («+ ПЄЧАТЬ ВОЛОД...»),351 литовсько-руських па
нів радних Зеновія Братошича від 1422 р. («ПЄУАТЬ ЗЄНОВЬЄВА»),352

340 ЦЦІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190; Akta grodzkie і ziemskie. -  Tom VII. -  S. 105; 
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 30, il. 53.

341 МШ, M C-1626; Однороженко О. Шляхетська геральдика Київської землі. -  
С. 177, мал.; 1000 років української печатки. -  С. 134, п. 102.

342 ЦЦІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 635.
343 MNK, Rkps 892, Tom II, karta 1.
344 MNK, Rkps 892, Tom II, karta 2.
345 АвдусинД. Возникновение Смоленска. -  Смоленск, 1957. -  С. 44, илл. 4; Ста

нюкович А., Авдеев А. Неизвестные памятники русской сфрагистики. Прикладные 
печати-матрицы XIII-XVIII веков из частных собраний. -  Москва, 2007. -  С. 18, 
илл. 1,19.

346 BCz, Peig. 422; Хорошкевич А. Печати полоцких грамот. -  С. 136-137, илл. 5.
347 Хорошкевич А. Печати полоцких грамот. -  С. 145, илл. 23.
348 Хорошкевич А. Печати полоцких грамот. -  С. 144, илл. 22,5; Полоцкие 

грамоты. -  Том II. -  Москва, 1978. — С. 115, п. 196.
349 МШ, МС-2306.
350 Бубенько Т. Исследования в Витебске / /  Археологические открытия 1983 

года. -  Москва, 1985. -  С. 382-383, мал. 1; Станюкович А., Авдеев А. Неизвестные 
памятники русской сфрагистики. -  С. 18, мал. 1,12.

351 МШ, МС-2294.
352 BCz, Perg. 392; GStAPKB, XX. Hauptabteilung, Peigamenturkunden, Schiebl. 

109, n. 68; MNK, Rkps 1713, karta 274; Rkps 1714; Piekosiński F. Herbarz szlachty polskiej 
wieków średnich. -  Kraków, 1906. -  S. 74-75, il. 125; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji
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Олександра Монтовта від 1430-1434 р. («ПЄЧАТ МОНТОВТА»),353 
Юрія Сирголдовича від 1431 р. («[ПЄЧАТЬ] ЮРКАНА»),354 Шедибо- 
ра Матвія Волімунтовича від 1432 р. («ПЄУАТЬ ШАДИБОРОВА»),355 
Михайла М онивида від 1433 р. («ПЄУАТЬ М ОНИВИДОВА»),356 
Монтигайла Урдовича від 1433 («ПЄУАТЬ МОЩТИГАИЛА]»),357 Пе- 
траша від 1434 р. («• ПЄЧАТЬ ПЄТРАШ ОВА»),358 господарського 
(1463-1477) і земського (1480-1491) маршалка, полоцького намісни
ка (1476-1484) і троцького воєводи (1484-1491) Богдана Андрійовича 
Саковича від 1476 р. («+ ПЄЧАТЬ БОГДАНОВА»),359 господарського 
підчашия (1448-1477), підкоморія (1449-1453) і канцлера (1478-1490) 
полоцького намісника (1460-1477) і віденського воєводи (1477—1490) 
Олехна Судимонтовича («ПЄЧАТЬ ЦЩ[ЄХНА]»),360 Андрія Олехнови-

Polski z Litwą. -  S. 101, n. 61, poz. 40; Nowak P., Pokora P. Dokumenty strony polsko- 
litewskiej. -  S. 83, il. В 97.

353 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 667,693; BCz, Perg. 374; Perg. 392; 
MNK, Rkps 1713, karta 233, 241; Rkps 1714; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty 
heraldyczno-sfragistyczne. -  S. 46, n. 369; S. 90, n. 939; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta 
unji Polski z Litwą. -  S. 101, n. 61, poz. 21.

354 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 667; BCz, Perg. 374; MNK, Rkps 
1713, karta 232, 241; Rkps 1714; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno- 
sfragistyczne. -  n. 371.

355 BCz, Perg. 380; MNK, Rkps 1713, karta 243; Rkps 1714; Semkowicz W. O 
litewskich rodach bojarskich / /  Miesięcznik heraldyczny. -  Tom VII. -  S. 11, il. 5; Kutrzeba
5., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 78, n. 55, poz. 13,15.

356 BCz, Perg. 384; MNK, Rkps 1713, karta 256; Rkps 1714; Semkowicz W. O 
litewskich rodach bojarskich / /  Miesięcznik heraldyczny. -  Tom VII. -  S. 210, il.; Kutrzeba
5., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 91, n. 59, poz. 29.

357 BCz, Perg. 384; MNK, Rkps 1713, karta 252; Rkps 1714; Kutrzeba S., Semkowicz 
W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 91, n. 59, poz. 36.

358 BCz, Peig. 392; MNK, Rkps 1713, karta 271; Rkps 1714; Semkowicz W. Braterstwo 
szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem. -  S. 407; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji 
Polski z Litwą. -  S. 101, n. 61, poz. 32.

359 ХорошкевичА. Печати полоцких грамот. -  С. 139, илл. 9.
360 AGAD, Peig. 5919 (прикладена до акту від 1510 р. Миколаєм, сином, наступ

ного за Олехном Судимонтовичем, віденського воєводи (1491-1510) Миколая Ра- 
дивиловича).
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ча («+ ПЄЧАТЬ ШДР'ЬЄВА»)361 та Яна Юндиловича («+ [ПЄЧАТЬ] 
АНОВА»)362 від 1501 р., господарського писаря (1482-1510) Тункеля від 
1499 р. («ПЄЧАТЬ T #НКЄЛОВА»),363 судеревського хоружого Лаври- 
на Ганцевича від 1532 р. («ПЄчАТЬ [ЛАВРИН]...»),364 литовських бояр 
Митька від 1497 р. («ПЄЧАТЬ М ИТКОВ»),365 Омеляна від кінця XV 
ст. («П (Ш ЕЛЬМ НОВА»),366 Миколи («+ МИКОЛАЄВА ПЄЧАТЬ») 
і Петраша Юшковичів («+ [ПЄЧАТЬ ПЄТРА]ШОУ[А]») від 1523 р .367 
та Матвія Жижмора від 1540 р. («[ПЄЧАТЬ] МАТЄ[ЄВА]»),368 молдав
ських панів радних Івана Дітька від 1421 р. («+ ПЄЧАТЬ ИВАНОВА»),369 
Волчка від Липника від 1421-1434 («+ ПЄЧАТ[Ь ВЫЛЧИНА]»),370 
і 1434—1436 рр. («+ ПЄЧТА ВЫЛЧИНА»,371 напис на паску: Печать 
пана Вылчина),372 Міклошавід 1421 р. («+ ПЄЧАТЬ МИКЛОУША»),373 
Чюрби від 1421-1434 рр. («+ ПЄЧАТЬ ЧЮ РБИНО»),374 Богуша Не- 
стиковича Михалетського від 1434 р. («+ ПЄЧАТЬ БОГ^ШОВА»)375 
та Стецька Ж уржевича Топоровського від 1436 р. («+ ПЄЧАТЬ

361 BCz, Perg. 666; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 132, n. 
78, poz. 24.

362 НМІУ, Сектор фотодокументальних матеріалів, РД- 111.
363 НМІУ, Сектор фотодокументальних матеріалів, РД-110; Національний му

зей історії України. -  Том II. -  С. 239,330, п. 368; Національний музей історії Укра
їни. Скарбниця історичної пам’яті. -  С. 82.

364 AGAD, Perg. 5899.
365 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 58, мал. 9.
366 МШ, МС-2323.
367 AGAD, Peig. 7520.
368 BCz, Peig. 846.
369 AGAD, Peig. 5308; §imanschi L. Cele mai vechi sigilii domneęti §i boiere§ti. -  

P. 157, il. 36.
370 AGAD, Peig. 5308; Peig. 5317; Peig. 5343.
371 AGAD, Perg. 5339; Peig. 5367.
372 AGAD, Perg. 5367.
373 AGAD, Peig. 5308; Ęimanschi L. Cele mai vechi sigilii domneęti §i boiere§ti. -  

P. 157, il. 37.
374 AGAD, Peig. 5308; Peig. 5343; §imanschi L. Cele mai vechi sigilii domneęti §i 

boiere§ti. -  P. 156, il. 25.
375 AGAD, Peig. 5343.
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Печатка пана Олізара 
Івановича Любельського

Печатка Мишка Печатка пана Стецька 
Войниловича Кумпича Журжевича

1499р. Топоровського 1436р.1517р.

СТЄЦКОВА»,376 напис на паску: Печать пана Стєцка Жоуржєвича).377 
Рідкісний випадок використання у легенді імен відразу двох власників 
маємо у разі з печаткою полоцьких міщан Федька і Артема Пантелеє- 
вичів від 1487 р. («[ПЄЧ]АТЬ 0Є Д К А І АРТЄ[МА]»).378

Легенди, що крім слова «печать» та імені містять також від- 
топонім ічне прізвищ е власника, присутні на сфрагісах русо- 
влахійського пана Журжа Фратовського від 1433 р. («+ ПЧАЖЮ РЖА 
ФРАТ[ОВСКОГО]»),379 холмського чашника (1436) і земського підсуд
ка (1436—1447) Васька (Машка) Верещинського від 1448 р. («ПЄЧ[АТЬ 
ВАСКА ВЕРЕЩ ИН]»),380 жидачівського (1469-1474) і стрийського 
(1469) старости Юрші Ходоровського від 1464 р. (+ ПЄЧ[АТЬ ЮРШИ 
ХОДОРОВ]»),381 київського земянина Федька Грежанського від дру
гої половини XV ст. («+ ПЄЧАТЬ ФЄДКА ГРЄЖ АНЬ»),382 волин
ського земянина Яцька Оздовського від 1519 р. («ПЄЧАТЬ ПА[ШКА

376 AGAD, Perg. 5367.
377 AGAD, Perg. 5367.
378 Хорош кевич А. Печати полоцких грамот. -  С. 144, илл. 22,3; Полоцкие 

грамоты. -  Том II. -  С. 115, п. 196.
379 AGAD, Peig. 5317.
380 AGAD, Perg. 4834; HaisigM. Sfragistyka szlachecka. -  S. 59, il. 156.
381 ЦДІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 190; Akta grodzkie i ziemskie. -  Tom VII. -  S. 105; 

Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 302, il. 518; Haisig M. Sfragistyka 
szlachecka. -  S. 63, il. 162.

382 МШ, MC-2477.
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Матриці печаток Федька Грежанського, Петраша Федоровича Юрьевича 
та Василя Івановича другої половини X V cm.

ОЗДОВ]»)383 та берестейського замкового судці Юрія Богдановича Збу- 
нинського від 1548 р. («+ ПЕЧАТЬ ЮРЫЙ ХБОНИНЬСКОГО»).384

Фамілії прізвиськового походження зустрічаємо в легендах печа
ток молдавських панів радних Банчула Дідька від 1434 р. («+ ПЄЧАТЬ 
БАНЧЮЛА ДІ>ДКА»)385 та Івана Минзу від 1448 р. («+ ПЄЧАТЬ ЙВА
НА M bHStf»),386 полоцьких міщан Івана Солока («+ ПЄЧАТЬ ІВАЩА 
СОЛОКА]»)387 та Артема Тулубія Буцкова («ПЄЧАТ[Ь АРТ]ЄМА [ТУ
ЛУБОВА»)388 від 1487 р., городенського міщанина Івана Гладкого від 
кінця XVст. («+ ПЄЧАТЬ ИВАНА ГЛАДКОГО»),389 волинського пана 
Івашка Сеньковича Русина (Русиновича) від 1508 р. («+ ПЄЧТЄ ЙВА
НА РУСИНА»)390 та смоленських бояр Тишка Івановича Богатого («+

383 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 38.
384 Цітоу А. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 44, мал.
385 AGAD, Peig. 5343; Bogdan I. Album palćographique moldave. -  n. 91; 

Cemovodeanu D. §tiinta §i arta heraldica m Romania. -  P. 381, pl. 87, il. 5.
386 AGAD, Perg. 5365; Bogdan I. Album palćographique moldave. -  n. 96; 

Cemovodeanu D. §tiin|a §i arta heraldica m Romania. -  P. 383, pl. 88, il. 2.
387 Хорош кевич А. Печати полоцких грамот. -  С. 144, илл. 22,4; Полоцкие 

грамоты. -  Том II. -  С. 115, п. 196.
388 Хорошкевич А. Печати полоцких грамот. -  С. 144, илл. 22,1; Полоцкие 

грамоты. -  Том II. -  С. 114, п. 196.
389 МШ, M C-1494; Однороженко О. Руськая сфрагистика периода позднего 

Средневековья (XIV -  середина XVI в. / /  Антиквар. -  Киев, 2010. -  № 11 (48). -  С. 
40-41.

390 AGAD, Perg. 4782 b.
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Печатка пана Журжа 
Фратовського 1433р.

Печатка Гаврила ' Печатка пана Івана 
Косевича 1499р. Федоровича Полозовича

1514р.

П ТИМСЮЄЬіа С БГАТАГО:»), Івана Григоровича Дудини («+ ПЄ- 
ЧАТЬ ИВАНАВА ДУДИЧА») і Гришка Пива («ГРИГОР[ОВА ПИВ] 
ОВА ПЧТ») від 1496-1499 рр.39'

Патронімічні прізвища присутні на печатках сучавського дво
рника Петра Худича від 1434 р. («+ ПЄЧАТЬ ХУДИЧЄВА»)391 392 та його 
сина Яцька Худича від 1476 р. («+ ПЄЧАТЬ МЦКА Г^Д И ЧЬ»),393 
господарського маршалка (1434—1435) та кам ’янецького старости 
(1444-1447) Паца Довкшевича Кимонтевича від 1434 р. («+ ПЄУАТЬ 
ПАЧЬ КИМАУГЄВИЧ»),394 полоцького боярина Петраша Федоро
вича Юрьевича від другої половини XV ст. («ПЄЧАТЬ ПЄТРАША 
Ю РЬЄВИЧА»),395 смоленських бояр Панаса Кинбарова від 1496 р. 
(перевернутий напис: + [ПЄЧАТЬ ПАНАС]А [К]ИН[ЬАР]0[В]А»),396

391 MNK, Rkps 892, Tom II, karta 1,2.
392 AGAD, Peig. 5339; Bogdan I. Album palćographique moldave. -  n. 93; 

Cemovodeanu D. §tiin{a §i arta heraldica m Romania. -  P. 383, pl. 88, il. 5.
393 Bogdan I. Documented lui §tefan cel Mare. -  Vol. I. -  P. 209, poz. 5; Documenta 

Romaniae Histonca. -  Seria A: Moldova. -  Vol. II. -  n. 206, poz. 2.
394 BCz, Peig. 392; MNK, Rkps 1713, karta 272; Rkps 1714; MNW, NPO 10844; 

Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 298, il. 506; Semkowicz W. Braterstwo 
szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem. -  S. 407; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji 
Polski z Litwą. -  S. 101, n. 61, poz. 31; Nowak Z. Dokument strony polsko-litewskiej. -  S. 
66.

395 МШ, M C-1766; 1000 років української печатки. -  С. 133, n. 100.
396 MNK, Rkps 892, Tom II, karta 1.
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Гаврила Косевича («ПЄЧАТЬ ГАВРИЛА КОСЄВИЧА») та Василя 
Мирославича («ПЄЧАТЬ ВАСИЛ[ИА МИРОС]ЛАВА»)397 від 1499 р., 
пана Станіслава Олехновича від 1500 р. («+ ПЄЧАТЬ СТАНИСЛАВА 
ШШЄХНОВИЧА»)398 та господарського кухмістра (1492—1516) Петра 
Олехновича від 1501 р. («+ ПЄУАТЬ ПЄТРА Ш ЄХ ЬН О В И ЧА »),399 
господарського писаря (1481-1490,1497-1503) і чашника (1496-1505) 
Льва Боговитиновича від 1502р. («+ ПЄУАТЬЛВАБОГОВИТИНА»),400 
господарського маршалка (1514-1554) Олександра Солтановича від 
1510 р. («+ ПЄЧАТЬ • ЛЄКСАНДРА • СОЛТАНОВИЧА»),401 кре
менецького старобти (1508—1529) Якуба Михайловича Монтовтовича 
від 1512 р. («[ПЄЧАТЬ] МИХАИЛ М ОН[Т]»),402 овруцького наміс
ника Семена Полозовича від 1513 р. («+ ПЄЧАТ СЄНКА [ПОЛОЗ] 
ОВИ)403 та пана Івана Федоровича Полозовича від 1514-1517 рр. (+ 
ПЄЧАТЬ ИВАШКА ПОЛОЗОВИЧА»)404 волинських панів Михайла 
(«ПЄЧАТЬ МИХАИЛА СЄМАШКОВ») і Василя Семашковича («ПЄ
ЧАТЬ ВАСИЛЬА СЄМАНІЬ»)405 від 1523 р. та полоцького пана Яць- 
ка Сеньковича Григоревича від 1545-1548 рр. («+ ПЄЧАТЬ МЦЬКА 
СЄНКОВИЧАГРИ»).406

Ім ’я по-батькові або патронім, що згодом міг перетворитися на 
прізвище, уживали у легендах своїх печаток -  молдавські пани рад
ні Яким Кальянович від 1421—1436 рр. («+ ПЄЧАТЬ МКИМ КА...»,407

397 MNK, Rkps 892, Tom II, karta 2.
398 ANK, Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, Perg. 903.
399 НМІУ, Сектор фотодокументальних матеріалів, РД- l l l ;  AGAD, Perg. 4456; 

Semkowicz W. O litewskich rodach bojarskich / /  Miesięcznik heraldyczny. -  Tom VII. -  S. 
187, il. 3; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 139, n. 80, poz. 5.

400 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 3.
401 AGAD, Perg. 5919.
402 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 23.
403 ЦЦІАК, ф. 220, on. 1, cnp. 651.
404 ЦЦІАК, ф. 220, on. 1, cnp. 654; cnp. 658.
405 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 56.
406 ANK, Zbiór Rusieckich, Pap. 18; Цітоу А. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 

44, мал.
407 AGAD, Perg. 5308; Perg. 5367; §imanschi L. Cele mai vechi sigilii domneęti §i 

boiereęti. -  P. 156, il. 23.
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напис на паску: Печать пана Акыма Калїановича)408 та Іван (Оанча) 
Бирлич Вороницький від 1434 р. («+ ПЧАТЬ WAH4A БЫРЛИЧа»),409 
подільський староста (1424-1426), новгородський (1430-1432, 
1445-1456) і полоцький (1458—1459) намісник та земський маршалок 
(1434-1459) Петро Монтигирдович від 1422-1432 («+ ПЄЧА ПЄТРЬ 
МОВЬТГЄРДВИЧА ГЄР»)410 і 1434 рр. («+ ПЄТ ПЄТЬРАШ ОВА 
МОНДКИРДОВИУА»),411 ковенський (1418, 1432) і вількомирський 
(1412, 1424-1432) староста Шедибор Матвій Волімунтович від 1431р. 
(«ПЄЧАТЬ Ш ЄДИБОРОВА ВОЛИМОНТОВИЧА»),412 пани радні 
Євлашко Довмонтович від 1430-1431 рр. («+ ПЕЧАТЬ ЄВЛАШКА 
ДОМОНТОВА»),413 Івашко Гоїчович від 1433 р. («ПЄЧАТЬ ИВШ Ь- 
КА КГОІЧОВЧА»)4'4 та Монтигайло Жукевич від 1434 р. («+ ПЄЧАТЬ 
МОНТИНГАЛА ЖЮ КЕВИЧ»),415 полоцькі пани Зеновій («+ ПЕЧТЬ 
SCHOB'bA ВАСІЛЬЄВЧ»)416 та Остафій Васильовичі Корсаки («+ [ПЄЧ]

408 AGAD, Perg. 5367.
409 AGAD, Peig. 5339.
410 BCz, Peig. 380; GStAPKB, XX. Hauptabteilung, Peigamenturkunden, Schiebl. 

109, n. 68; MNK, Rkps 1713, karta 242; Rkps 1714; Semkowicz W. O litewskich rodach 
bojarskich / /  Rocznik Towarzystwa heraldycznego. — Tom V. -  S. 57, il.; Kutrzeba 
S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. — S. 78, n. 55, poz. 12; Nowak P., Pokora P. 
Dokumenty strony polsko-litewskiej. -  S. 87, il. В 103.

411 BCz, Peig. 392; MNK, Rkps 1713, karta 261; Rkps 1714; Kutrzeba S., Semkowicz 
W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 100, n. 61, poz. 10.

412 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 667; BCz, Perg. 374; MNK, Rkps 
1713, karta 238, 241; Rkps 1714; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno- 
sfragistyczne. -  n. 366; Semkowicz W. O litewskich rodach bojarskich / /  Miesięcznik 
heraldyczny. -  Tom VII. -  S. 10, il. 4.

4,3 BCz, Perg. 374; MNK, Rkps 1713, karta 235, 241; Rkps 1714; Semkowicz W. 
Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem. -  S. 407.

414 BCz, Perg. 384; MNK, Rkps 1713, karta 248; Rkps 1714; Semkowicz W. Braterstwo 
szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem. -  S. 408; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji 
Polski z Litwą. -  S. 91, n. 59, poz. 30.

415 BCz, Perg. 392; MNK, Rkps 1713, karta 280; Rkps 1714; Semkowicz W. Braterstwo 
szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem. -  S. 407; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji 
Polski z Litwą. -  S. 101, n. 61, poz. 41.

416 ХорошкевичА. Печати полоцких грамот. -  С. 143, илл. 20.
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АТЬ ШСТАІФ'ЬА ВАСИЛЬ]ЄВ[ИЧА]»)417 в і д  1480 р., господарський 
підкоморій (1495-1500) Петро Радивилович Ш остак від 1499 р. («+ 
ПЧТЬ ПЄТРА РАДИВИЛОВИЧА»),418 полоцький путний слуга Ва
силь Семенович Редька від 1499 р. («ПЧТЬ ВАСИЛЬ СЄМНВЧ»),419 
пан радний Юргевич від 1501 р. («ПЄЧ........РА Ю РЬГІИВ»),420 во
линський земянин Олехно Іванович («+ ПЄЧАТЬ Ц1[ЛЄХНА] [ИВ] 
АН»),421 полоцький міщанин Василь Іванович («+ ПЄЧАТЬ ВАСИ- 
ЛЄВА ИВАНОВІЧ»)422 та пан Григорій Юрійович («+ ПЄЧАТЬ • 
ГРИГоРЬА ЮРЬєВ»)423 від другої половини XV ст., литовського бояри
на Мацка Станкевича від 1507 р. («ПЄЧАТЬ МЦКОВА СТИКВИ»),424 
свіслоцького старости (1518-1522) Войтиха Юрійовича Носиловського 
від 1511/1522 рр. («+ ПЄЧАТЬ ВОИТЄХА ЮРЬЄВИЧА»),425 господар
ського маршалка (1514-1528) Миколи Михновича Бакалара Рачко- 
вича від 1514 р. (напис на стрічці: П МИКОЛАМ МИХНоВИЧА»),426 
жомоїтського боярина Матея Петьковича Сунигайловича від 1515 р. 
(«ПЄЧАТЬ МАТЄМ ПЄТЬКОВИЧА»)427 дружини литовського боя
рина Миколи Бутримовича Барбари Юрьєвни від 1518 р. («+ ПЧАТЬ 
БАРБАРЫ Ю РЬЄВНЬІ»),428 войського, городничого і мостовничого 
кременецького (1528-1538) Боговитина Петровича Шумбарського від 
1523-1532 («+ ПЄЧАТЬ БГОВИТИНА ПЄТРОВИЧА»)429 і 1533-1538

417 ХорошкевичА. Печати полоцких грамот. -  С. 143-144, илл. 21.
418 BCz, Perg. 650; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 126, n. 

76, poz. 16.
419 Хорошкевич А. Печати полоцких грамот. -  С. 145, илл. 24.
420 BCz, Perg. 666; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 132, n. 

78, poz. 26.
421 МШ, MC-2452.
422 МШ, MC-2319.
423 МШ, MC-1352; 1000 років української печатки. -  С. 134, n. 101.
424 Rimsa E. Heraldika. -  P. 134, il. 255.
425 AGAD, Peig. 8396.
426 AGAD, Peig. 7458; Peig. 7462.
427 AGAD, Peig. 7466; Rimsa E. Heraldika. -  P. 134, il. 256.
428 AGAD, Peig. 7485.
429 AGAD, Peig. 4789; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 56.
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Печатка пана 
Якима Кальяновича

Печатка пана 
Івашка Гоїчовича

Печатка пана Зеновія 
Васильовича Корсака 

1480р.1421р. 1433р.

рр. («+ ПЄЧАТЬ БГОВИТИНА ПЄТРОВИЧА»),430 литовських бояр 
Юрія Юшковича від 1523 р. («+ ПЄЧТЬ ЮРЄ[А ЮШКОВИЧА]»)431 
і Лукаша Нарковича від 1532 р. («+ ПЄЧАТЬ ЛУКАША НАРКО»).432

Цілий ряд руськомовних сфрагісів XV — початку XVI ст. не міс
тить у своїх легендах слова «печать». Формули написів на цих печат
ках мають значну варіативність, сполучаючи інформацію про імена, 
патроніми, прізвища, титули та уряди своїх власників. Так, формула, 
в якій вказано титул, ім’я та патронімічне прізвище, присутня у леген
дах сигілумів володимирського старости (1451-1452) Пашка Дохно- 
вича від 1445/1452-1490 рр. («+ ПАШКА [ПАНА] ДОХНОВИЧА»),433 
володимирського старости (1486—1489) і господарського маршалка 
(1488-1489) Івана (Івашка) Юрші від кінця XV ст. («ПАНЪ ИВАНЪ 
Ю РЪШ »),434 дворного підскарбія (1482-1492) і господарського мар
шалка (1492-1500,1509-1513) Івашка Літавора Богдановича Хребто- 
вича від кінця XV ст. («ПАНА ИВАШ ЬКАХРЄБЬТОВИЧА»),435 мол
давських панів радних Кості Андроніковича від 1436 р. («+ КОСТИ

430 AGAD, Perg. 4787; Peig. 4790.
431 AGAD, Peig. 7520.
432 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. X, Sygn. 51, st. 3.
433 AGAD, Peig. 8522.
434 Полехов С. Новые документы о Киевской земле XV века. -  С. 273.
435 МШ, МС-2281.
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ПАНА АНИДРОНИКоВа»)436 і Кості Дановича від 1453-1466 рр. («+ 
ПАН КОСТЄ [ДАН]Ц1ВИ[ЧЬ]»).437 На печатці пана Шандра (Шендри- 
ки) Толочка Дорогунського від 1467 р. в легенді могла бути присут
ня одна з частин його складного прізвища: + [ПАНЪ ШАНЩРО [Т] 
0 [Л 0Ч К 0]/[Д ]0[Р 0П /Н С К Ь ІИ ].438

Печатка пана Матриця печатки пана Печатка пана Журжа
Пашка Дохновича Івашка Літавора Жумотатевича Жумота-

другої половини X V  cm. Хребтовича кінця X V  cm. тинського 1433р.

Формула, в якій поєднано відомості щодо імені, титулу та уряду 
власника печатки, наявна у легендах сфрагісів господарського дво
рника (1430-1433) Журжа Жумотатевича Жумотатинського від 1433 
р. («+ ПАНА Ж ^РЖ А ДВОРНИКА»),439 господарського вистярника 
(1453-1455) Козьмиці від 1453-1455 рр. («+ ПАН[Ь КОЗМИЦА ВИ- 
СТЦАРНИКЬ»),440 господарського чашника (1452-1453) і дворника 
(1457-1463), старости хотинського (1464-1467) і кілійського (1468— 
1470) Гояна від 1459-1467 рр. («+ ПАНЪ ГОМНЪ ДВО РН И К»),441

436 AGAD, Perg. 5367.
437 AGAD, Perg. 5372; Perg. 5383; Perg. 6179; Bogdan I. Album palćographique 

moldave. -  n. 98; Bogdan I. Documentele lui §tefan cel Mare. -  Vol. I. -  P. 54, 56, 93; 
Cemovodeanu D. §ШіДа §i arta heraldica in Romania. -  P. 383, pi. 88, il. 3; Documenta 
Romaniae Historica. -  Seria A: Moldova. -  Vol. II. -  n. 103,104,133.

438 AGAD, Perg. 5400.
439 AGAD, Perg. 5317.
440 AGAD, Perg. 5372; Perg. 5383.
441 AGAD, Perg. 5400; Perg. 6179; Bogdan I. Album palćographique moldave. -  n. 

50; Ibid. Documentele lui §tefan cel Mare. -  Vol. I. -  P. 32, poz. 1; Documenta Romaniae
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господарського коміса і німецького старости (1545-1548) Мирона Бу- 
довича пана з Гочманиці від 1547 р. («+ ПАНЬ М ИРОНЬ КОМИСЬ 
• о)442 та господарського постільника (1414-1418), чашника (1420-1424) 
і дворника (1433) Дана від 1433 р. («+ ПАНА ДАНА ДВОРНИКА»).443 
На його ранішій печатці від 1421 р. згадка про титул відсутня, але на
явна інформація про один з попередньо займаних урядів: + ДАНА 
ПОСТЄЛ НИКА.444

Печатки пана Дана Печатка пана
1421 і 1433рр. Івана Байковича 1445р.

На сфрагісах господарського чашника (1421-1436) Стана Бирлича 
Вороницького від 1421-1436 рр. («+ БЪРЛИЧЬ СТАНЬ ЧАШ НИ»,445 
напис на паску: Печать пана Бырлича),446 господарського дворника 
(1443-1454) Думи Браєвича від 1445—1448 рр. («* Д^М А ВРАЄВИ- 
ЧА Д В О РН И К Ь»)447 та господарського чашника (1436-1443) Іва
на Байковича (Байчана) від 1445-1456 рр. («+ ИВАНЬ БАИЧАНА 
ЧАШ НИК»)448 у легендах зазначені ім’я, патронім та уряд відповідних

Historica. -  Seria А: Moldova. — Vol. II. -  n. 85, poz. 4.
442 AGAD, Perg. 5379.
443 AGAD, Perg. 5317; Bogdan I. Album palćographique moldave. -  n. 90; 

Cemovodeanu D. §tiin^a §i arta heraldica in Romania. -  P. 383, pl. 88, il. 4.
444 AGAD, Perg. 5308; §imanschi L. Cele mai vechi sigilii domne§ti §i boiere§ti. -  P. 

156, il. 26.
445 AGAD, Perg. 5308; Perg. 5317; Peig. 7285.
446 AGAD, Perg. 5367.
447 AGAD, Perg. 5365; Peig. 7339.
448 AGAD, Perg. 5365; Peig. 5384; Peig. 7339.
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власників. Простішу формулу, без патроніма, натомість, бачимо на 
печатках сучавського дворника (1403-1425) Негри Берладського від 
1421 р. («+ НЄГРАДВОРНИКЬ СОЧАВСКЪ»),449 господарського ло
гофета (1421—1425) і сучавського дворника (1425-1434) Івана Купчича 
від 1421 р. («+ К#ПЧ[ИЧА] ЛОГОбЄТА»),450 господарського грамати
ка (1422-1424), а згодом -  логофета (1425-1448) Нігої від 1445 р. («+ 
НІіГОА ЛОІ\О0ЄТА»),451 господарського граматика (1422-1440), пи
саря (1443) і логофета (1425-1448) Михайла Станіжескула від 1445 («+ 
МИХАИЛЪ Л(ОГОЄЄТЬ»)452 і 1453 р. («+ МИХАИЛЪ ЛШ Ш ФЄТЬ»)453 
та сороцького старости (1499—1500) Кості від 1499- р. («+ КОСТЄ 
ПРЬКА[ЛАБ]»).454 На печатці господарського спатара (1436-1442) Іля- 
ша від 1436 р. вміщено напис по колу: + ПАНА ИЛИАШОВА. Разом з 
тим, на пергаментному паску, до якого привішено цей відтиск, бачимо 
напис: + Иліашь спатар.455

Печатка пана Негри Печатка пана Нігої Печатка пана Михайла 
Берладського 1421 р. 1445р. Станіжескула 1453р.

449 AGAD, Perg. 5308; §imanschi L. Cele mai vechi sigilii domneęti §i boiereęti. -  
P. 157, il. 33.

450 AGAD, Perg. 5308; §imanschi L. Cele mai vechi sigilii domne§ti §i boiere§ti. -  
P. 156, il. 24.

451 AGAD, Perg. 7339.
452 AGAD, Peig. 7339.
453 AGAD, Perg. 5372; Bogdan I. Album palćographiąue moldave. -  n. 98; 

Cemovodeanu D. §tiin£a §i arta heraldica m Romania. -  P. 379, pl. 86, il. 4.
454 AGAD, Perg. 5375; Peig. 5376; Perg. 7395.
455 AGAD, Peig. 5367.
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Легенди, що складаються з імені та патроніму, присутні на матри
цях печаток сіверського боярина Макара Филимоновича («+ МАКАРА 
[ФДОЛИМОВ»)456 та волинського земянина Івана Біловича («ИВАНА 
[БИЩОВИЧА»)457 від XVст., а також -  на сфрагісах литовсько-руських 
панів радних Гинейта Нацевича від 1430-1431 рр. (слова у легенді на
писано в різні сторони: КИНЄТОВА НЄЧЄВЧА),458 Юрія Голіміна 
Надобовича від 1432 («ГОИЛИЄМИНОВА НАДОВИУА»)459 і 1434 рр. 
(«КГОИЛИМИНЪ НАДОБЬЄВЬ»),460 Наруша Матвія Гинтовтовича 
від 1434 р. («+ НАРУШИЪ ГІНШТОВТОВ»),461 Станіслава («+ СТА
НИСЛАВА АЛЄХНОВИЧА») і Миколая Олехновичів («МИКОЛАИ 
АЛЄХНОВ»)462 від 1506 р., литовських бояр Петька Тортина від 1507 
р. («+ ТОРТИН ПЄТКО»),463 Яна Держковича від 1515 р. («+ МНЪ 
ТАНЬКОВИЧЬ»),464 Андрія Павловича Ляха від 1537 р. («Ш Д [РЬА ] 
ПАВЬЛОВИ»),465 Матея Станіславовича Ляховича від 1539 р. («+ 
МАТЄІКА СТАНИСЛ») та Миколая Бортошевича Нарбутовича («+ 
МИКОЛАИ БЄРТОШ Є») від 1539 р .466 господарського дворянина 
Бориса Микулича від 1521 р. («+ БОРИС[ОВА] М ИК^ЛЩ ЧА]»),467 
господарського татарина Яниша Тагиревича від 1527 р. («АНИША

456 МШ, M C-1704.
457 МШ, МС-2334.
458 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 694; MNK, Rkps 1458, karta 103; 

Rkps 1714; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. -  S. 89, n. 
944, il.; Semkowicz W. Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem. -  S. 407.

459 BCz, Peig. 380; MNK, Rkps 1713, karta 246; Rkps 1714; Kutrzeba S., Semkowicz 
W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 78, n. 55, poz. 21.

460 BCz, Peig. 392; MNK, Rkps 1713, karta 269; Rkps 1714; Semkowicz W. Braterstwo 
szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem. -  S. 407; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji 
Polski z Litwą. — S. 100, n. 61, poz. 7.

441 BCz, Peig. 392; MNK, Rkps 1713, karta 278; Rkps 1714; Semkowicz W. O litewskich 
rodach bojarskich / /  Rocznik Towarzystwa heraldycznego. -  Tom VII. -  S. 220; Kutrzeba 
S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 101, n. 61, poz. 30.

462 AGAD, Peig. 7431.
463 AGAD, Peig. 7434.
464 AGAD, Peig. 7466.
465 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. X, Sygn. 51, st. 5.
446 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka III, Plik 81.
447 AGAD, Perg. 7496.
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Т[АГИРЄ]ВИЧА»),468 судеревського боярина Урбана Богдевича від 
1532 р. («#РБАНЪ БОГДЄНОВИЧЬ»),469 мерецького боярина Якуба 
Михайловича від 1536 р. («+ AKtf [БА МИХАЙЛО]»),470, тетеринсько- 
го господарського боярина Івана Тимофійовича Куля від 1538 р. («+ 
В • ПО ТИМ О0ЄЄВИ»),471 жомоїтського боярина Мицька Талюшо- 
вича («МИЦКО ТАЛЮШОВИЧ»)472 та василішського боярина Матея 
Олехновича Подейковича («+ МАТЄИ АЛЄХНОВИЧЬ»)473 від пер
шої половини XVI ст., та, врешті, міщанина Івана Ілляшова від 1569 р. 
(«ИВАНЪ ИЛ ЬАШОВЪ»).474

Матриця печатки Печатка пана Матриця печатки Матея
Макара Филимоновича Гинейта Нацевича Олехновича Подейковича 

XV  ст. 1430р. першої половини X VI ст.

Відтопонімічні прізвища присутні в легендах печаток Андрія Не
мировича пана зі Вселюби від 1434 р. («• АНДРЕИ СО ВСЄЛЮБИ»)475 
та волинського земянина Матвія Зеновійовича Красовського від

468 Rimsa Е. Heraldika. -  Р. 132, іі. 250; Rimsa Е. Heraldry. -  Р. 134, іі. 253.
469 AGAD, Peig. 589.
470 AGAD, Archiwum Przeździeckich, Sygn. A -l, st. 165.
471 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka III, Plik 75.
472 MNK, Rkps 555; Wittyg W. Nieznana szlachta polska i jej herby. -  Kraków, 1908. 

-  S. 112, il.; Rimsa E. Pieczęcie miast. -  S. 458.
473 МШ, MC-2313.
474 ЦДІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 95.
475 BCz, Peig. 392; MNK, Rkps 1713, karta 262; Rkps 1714; Semkowicz W. O 

litewskich rodach bojarskich / /  Miesięcznik heraldyczny. -  Tom VII. -  S. 97, il. 2; Kutrzeba 
S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 100, n. 61, poz. 7.
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1528-1534 рр. («МАТВЕИ КРАСО»).476 Самі лише імена удовколо- 
вих написах наявні на сфрагісах панів радних Монтрима від 1430— 
1431 рр. («+ МОНТРИМОВА»),477 Таліята Вигайловича від 1431 р. 
(«+ ТАЛЬАТОВА»)478 та, імовірно, полоцького намісника Прижкинта 
від 1439 р. («ПРИЖЬ...»)479 і молдавського пана Журжа від 1527 р. («+ 
Ж#РЬЖЄВ...»).480

Печатки панів Варнави і Домитру 1555р.

На деяких руських сфрагісах першої половини XVI ст. у легендах 
замість слова «печать» ужито слово «перстень», як  це бачимо на від
тисках печаток волинського земянина Івашка Яковицького від 1534 р. 
(«+ ПЄРСТ[ЄНЬ ИВАШ К]0»)481 та молдавських панів радних — гос
подарського дворника Варнави («+ П ЄРСТЄН Ь ПАНЬ В#РНАВ# 
ДВОРНИК#») та господарського стольника (1552) і чашника (1555),

476 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 2633, st. 14,23,25.
477 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 667, 693; BCz, Perg. 374; MNK, 

Rkps 1713, karta 231,241; Rkps 1714; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno- 
sfragistyczne. -  S. 46, n. 370; S. 90, n. 940.

478 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 667; BCz, Peig. 374; MNK, Rkps 
1713, karta 240, 241; Rkps 1714; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno- 
sfragistyczne. -  n. 374; Барвінський Б. Кілька документів і заміток до часів великих 
князів Свидригайла і Жигімонта Кейстутовича// Записки Наукового товариства ім. 
Шевченка. -  Том CXV. -  Львів, 1913. -  С. 135.

479 ХорошкевичА. Печати полоцких грамот. -  С. 136, ил. 6.
480 AGAD, Perg. 5378.
481ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/1, арк. 328.
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Печатка пана Олександра Печатка Іоаниша пана Печатка Юрія 
Мудрички 1435р. від Шимуза 1435р. з Мальчиць 1464р.

сучавського портаря і гетьмана Домитру («+ ПЄРСТЄНЬ ДОМ ИТР# 
ЧАШЬНИКЪ») від 1555 р .482

Іноді руськомовні легенди на печатках досліджуваного періоду 
починалися зі слів «а сє печать ...», « с і а  печать ...», «то печать ...» та 
ін. Серед них сфрагіси смоленського (1440) і полоцького (1444-1458) 
намісника та троцького воєводи (1459-1465) Андрушка Саковича від 
1434 р. («+ ТО ПЄЧАТ АНДРИ САКоВЧ»),483 чернівецького старо
сти Іона Грумаза від 1499 р. (перевернутий напис: + СИЄ ПЄЧАТЬ 
[ИОНА] TPOMAS),484 господарських спатарів Олександра Мудрич
ки («+ СЄ ПЄЧАТЬ ПАНА WJIЄ КС АН Д РАВ А», напис на паску: + 
пана Александрова) та Іоаниша пана від Шимуза («+ СЄ ПЄЧАТЬ 
ПАНА ЮАННЫША, напис на паску: Печать пана Шаныс) від 1435— 
1436 рр.,485 львівського земянина Юрія з Мальчиць від 1464 р. («+ А СЄ 
ПЄЧАТЬ ЮРЬЄВА»)486 та волинських земян Івашка Янчинського від

482 AGAD, Peig. 7712.
483 BCz, Perg. 392; MNK, Rkps 1713, karta 267; Rkps 1714; Kutrzeba S., Semkowicz 

W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 100-101, n. 61, poz. 17.
484 AGAD, Peig. 5375; Peig. 5376; Peig. 7395; Bogdan I. Album palćographique 

moldave. — n. 100; Cemovodeanu D. §tiirąa §i arta heraldica m Romania. -  P. 383, pl. 88, 
il. 6.

485 AGAD, Perg. 5367; Peig. 7285.
486 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 190; Akta grodzkie i ziemskie. -  Tom VII. -  S. 105; 

Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 49, il. 123; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. -  
S. 129, U. 34.
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Печатка Івашка Матриця печатки
Янчинського 1477р. Максима X V  cm.

Печатка міста 
Ботошани X VI cm.

1477 р. («• А СЄ ПЄЧ ИВ АІНЧИН]»)487 та Максима від XV ст. («+ А 
СЄ ПЄЧАТЬ МАКСИМОВ»).488

Крім того подібні звороти бачимо на виготовлених у XVI ст. печат
ках Сучавицького монастиря від 1625 р. («+ СІА ПЄЧАТ Ф МОНАС
ТИР СУЧЄВИЦА»),489 а також міст Ботошани, уживана до 1670 р. («+ 
СЇА ПЄЧАТЬ ЄСТЬ МИСТА БОТЬШ АНЬСКАГО»)490 та Чернівці, 
уживана до 1625 р. («+ СІА ПЄЧА ТІОРГЬ ЧЄРНЬВ...»).491

Варто відзначити, що майже половина міських сигілумів з руськи
ми легендами, що з’явилися упродовж XV-XVI ст., походить з теренів 
Молдавського господарства. Написи на них зазвичай містили форму
лу «печать торг# ...», як приміром на печатках Оргіїва, зафіксованій в 
ужитку в 1599-1655 рр. («+ ПЄЧАТЬ T F b lV  ШРХЄЮ»),492 Бирлада,

487 BCz, Perg. 1278.
488 МШ, МС-2227.
489 Молдавия в эпоху феодализма. -  Том I. -  Кишинёв, 1961. -  С. 382, n. 169.
490 Virtosu E. Din sigiligrafia Moldovei §i a Tarii Romane§ti. -  P. 480; Cernovodeanu D. 

§tiin(a §i arta heraldica in Romania. -  P. 494-495, pi. 144, il. 5.
491 ДАЧО, ф. 1023, on. 1, спр. 13, арк. 12; Молдавия в эпоху феодализма. -  

Том I. -  С. 383, п. 170; Бырня П. Молдавский средневековый город. -  С. 121, илл. 17.
492 РГАДА, ф. 1299, on. 1, ед. хр. 4203, л. 1; Boga L  Documente basarabene. -  Vol. 

XVII: Acte privitoare la satul Veprova-Puente і (1547-1800). — Chi§inau, 1934. -  P. 6 -7 , 
n. 8; Молдавия в эпоху феодализма. -  Том I. -  С. 162-163, п. 70; Том III. -  С. 358, п. 
170; Том IV. -  С. 255-256, n. 113; Andrie§-Tabak S. Heraldica teritoriala a Basarabiei §i 
Transnistriei. -  Chisinau, 1998. -  P. 21-22, il. 15-18.
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уживана у 1608-1635 рр. («+ ПЄЧАТЬ ТРЬГА БРЬЛАД»)493 та Каменя, 
уживана 1622-1631 рр. («+ ПЄЧАТЬ КАМЄНСКЬІТРЬГЬ»).494 Близь
ким є зміст легенди на печатці Хотина від 1615 («+ ПЄЧАТЬ МИАСТА 
ХОТИНСКАГО»).495 На сфрагісі Лапушни від 1595-1647 рр. після сло
ва «печать» маємо лише саму назву міста: + ПЄЧАТЬ ЛИШ ДіІНИ.496 
Легенда на печатці Сірета від 1653 р. згадує покровителя міста -  св. Іо- 
ана Хрестителя («... ИШАНЬ КРЬСТИТЄЛЬ ...»).497

Подібний випадок не поодинокий. Приміром, на печатці міста Во
лодимира від 1570—1576 рр. у розлогій легенді присутня згадка про св. 
Юрія («ПЄЧАТЬ МЄСТА ВОЛЮДИМЄРЬСКОГО СТЄО ЮРЫЙ»).498 
Утім, на печатках більшості міст Великого князівства Литовського і 
Руського першої половини XVI ст. в легендах руською мовою відтво
рювано лише відомості щодо приналежності печатки певному місту, як 
це бачимо у разі зі сфрагісами Берестя від початку XVI ст. («+ ПЄЧАТЬ

493 Ciurea D. Sigiliile medievale ale oraęelor din Moldova. -  P. 161-162, pi. Ill, il. 
14; Virtosu E. Din sigiligrafia Moldovei §i a Jarii Romane§ti. -  P. 477; Dogaru M. Sigiliile 
marturii ale trecutului istorie. -  P. 155-156, fig. 139.

494 Urechia V.A. Sigiliul Tngului Pietrei (Judepd Nćmpj). Notięa istorica / /  Analele 
Academiei Romane. Memoriile Sectiunii Istorice. Seria II. -  Tom X. -  Bucure§ti, 1889. -  
P. 235-243; Ciurea D. Sigiliile medievale ale ora§elordin Moldova. -  P. 161-162, pi. II, il. 
7-8; Virtosu E. Din sigiligrafia Moldovei §i a Tarii Romane§ti. -  P. 478; Dogaru M. Sigiliile 
marturii ale trecutului istorie. -  P. 155-156, fig. 140.

495 Молдавия в эпоху феодализма. -  Том I. -  С. 286-287, п. 129; Бырня П. Мол
давский средневековый город. -  С. 121, илл. 15; Andrie§-Tabak S. Heraldica teritoriala. 
-  Р. 26-27, il. 20; ГречилоА. Українська міська геральдика. -  С. 40, мал. 7.

496 Бырня П. Молдавский средневековый город. -  С. 121; Andrieę- Tabak S. 
Heraldica teritoriala. -  P. 28-29, il. 22.

497 Virtosu E. Din sigiligrafia Moldovei §i a Tarii Romaneęti. -  P. 476-477, fig. 31; 
Documente privind istoria Rominiei. — Seria A: Moldova. — Veacul XVII. — Vol. V (1621— 
1625). -  Bucure§ti, 1957. -  P. 305; Бырня П. Молдавский средневековый город. -  С. 
119.

498 IP НБУВ, ф. 2, спр. 21995; ЦЦІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 408, 772v, 832v; 
AGAD, Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów, Sfragistyczny zbiór pieczęci miast 
polskich, Sygn. D 702; MNK, Rkps 568, n. 162948; n. 162949; MNK, Rkps 1471, karta 
144; MNK, Rkps 1493; Сварник І. Колекція печаток АҐАД у Варшаві / /  Друга науко
ва геральдична конференція. -  Львів, 1992. -  С. 67-68; Rimsa Е. Pieczęcie miast. -  S. 
1151-1153, il. 455-456.
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Печатки міст Володимира і Києва першої половини X VI cm.

МЪСТА БЄРЄСТЄИСКОГО»),499 Кам’янця від 1503-1528 рр. («+ 
ПЄЧАТ МЪСТА КАМЄНЄЧКОГА ЛИТОВСКОГО»),500 Мінська від 
1540-1571 рр. («+ ПЧТЬ МЪСТЬКАА [ГО МО]», останні два слова -  
в щиті), Воїня від 1571 р. («+ ПЄЧАТЬ МЄСТА ВОИНЬСКОГО»),501 
М иляновичів («[ПЄЧАТЬ МЪСТА] М ИЛМ НОВ...»)502 і Степані 
(«ПЕЧАТЬ М'ЬСТА С ... 1 ...96»)503 від XVI ст. І лише на печатці Канева, 
відбитком якої засвідчено акт від 10 березня 1605 р., в написі згадано 
королівський титул: Є Г О : М С Т И : М ЄСТА : КАНЄВсКАА.504

499 ЦЦІАЛ, ф. 201, оп. 4, спр. 223 а, арк. 7v; AGAD, Archiwum Potockich z 
Radzynia, Sygn. 310, st. 10; MNK, Rkps 1464, karta 69; Rkps 1484, Tom II, karta 253; 
Климкевич P. Герби і печаті міст Щцляшшя / /  Український історик. — 1963. — Ч. 2—3. 
-  С. 41; ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 197; Його ж. Вольныя беларус- 
кія месты. -  Мінск, 1996. -  С. 6; мал. 1; Його ж. Геральдыка беларускіх местау. -  С. 
38, мал.; Ілюстрованая гісторьія. Краіна Беларусь. -  С. 112; Rimsa Е. Heraldry. -  S. 
166, іі. 317; Ibid. Pieczęcie miast. -  S. 338-339, n. 24.

500 MNK, Rkps 1485; ЩтоуА. Вольныя беларускія месты. -  С. 7, мал. 2; Його ж. 
Геральдыка беларускіх местау. -  Мінск, 1998. -  С. 166, мал.; Його ж. Сфрапстыка і 
геральдыка Беларусі. -  С. 106, мал.; Rimsa Е. Pieczęcie miast. -  S. 450-451, n. 87.

501 MNK, Rkps 568, n. 162967; Rkps 1471, karta 148; Rkps 1493; Gumowski M. 
Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego. -  Lublin, 1959. -  S. 93; Климке
вич P. Герби і печаті міст Підляшшя. -  Ч. 2-3. -  С. 43; Rimsa E. Pieczęcie miast. -  S. 
1156-1157, n. 458.

502 ЦДІАК, ф. 1401, on. 1, спр. 1, арк. 305v, 349v; MNK, Rkps 559, n. 118967; 
MNK, Rkps 1487, karta 83; ГречилоА. Українська міська геральдика. -  С. 26, мал.

503 ГречилоА. Українська міська геральдика. -  С. 26, мал. 3.
504 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka 449, Plik 6, st. 1.
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Більшість міст на теренах Русі у першій половині XVI ст. послу
говувалися печатками з латиномовними легендами. На яких, у пере
важній більшості випадків, повідомлялося про приналежність сигілума 
певному місту -  «sigillum civitatis...», як це бачимо на печатках Стрия 
від 1533 р. («SIGILLV • CIVITAT • STRIEN»),505 Нового Міста Би- 
беля від 1533-1534 («• SIGILVLV • NOVE • С • BYBEL»)506 і 1565 
рр. («: SIGILLV • NOVE • CIVIT • BIBEL»),507 Березова від 1534 р. 
(«SIGILLVM CIVITATIS BIRZOW»),508 Ряшевавід 1535-1536 pp. («+ S 
• CIVITATS • RZESZÓW»),509 Красностава від 1538 («+ S IVRAT CIV 
CRASNO • STA»)510 і 1546рр. («* SIGILV • CIVITATIS • CRASNSTA»),511 
Буська від 1542-1778 рр. («+ SIGILLVM CIVITATIS BVSKO»),512 Гру- 
бешева від 1550-1786 рр. («SIGILVM CIVITATIS RVBIESZOV»),513 
Ізбиці від 1553 р. («SIGILVM •: • CIVITAT : IZBICA •: • »),514 Фель-

505 MNK, Rkps 565, n. 119994; Rkps 1469, karta 152; Rkps 1491.
506 MNK, Rkps 1464, karta 21; Rkps 1484, Tom II, karta 281; Wittyg W. Pieczęcie 

miast dawnej Polski. -  S. 15, il. 2.
507 MNK, Rkps 1464, karta 21; Rkps 1484, Tom II, karta 281; Wittyg W. Pieczęcie 

miast dawnej Polski. -  S. 15, il. 1.
508 MNK, Rkps 1520; Gumowski M. Heiby miast polskich. -  S. 141; Paluch K. Pieczęcie 

i herby miast. -  S. 70.
509 AGAD, Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów, Sfragistyczny zbiór pieczęci miast 

polskich, Sygn. D 576; MNK, Rkps 563, n. 119689; Rkps 1468; Rkps 1490; Paluch K. 
Pieczęcie i herby miast. -  S. 88, il. 12.

510 MNK, Rkps 1485.
5,1 MNK, Rkps 1485. "
512 ЦЦІАЛ, ф. 52, on. 1, cnp. 60, арк. 39; on. 2, cnp. 178, арк. 783, 1118; AGAD, 

Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów, Sfragistyczny zbiór pieczęci miast polskich, Sygn. 
D 68; Sygn. D 69; Pap. 2659; MNK, Rkps 1484, Tom II, karta 279; Wittyg W. Pieczęcie 
miast dawnej Polski. -  S. 34, il.; Сварник І. Колекція печаток АҐАД у Варшаві. -  С. 67, 
мал.; ГречилоА. Українська міська геральдика. -  С. 35.

513 AGAD, Zbiór Aleksandra Czołowskiego, Sygn. 138, st. 30; MNK, Rkps 911, Tom 
III/3, karta 2; Rkps 1465, karta 116; Rkps 1484, Tom VIII, karta 19; Wittyg W. Pieczęcie 
miast dawnej Polski. -  S. 88, il. 2; ГречилоА. Українська міська геральдика. -  С. 36.

514 MNK, Rkps 1484, Tom VIII, karta 51; Wittyg W. Pieczęcie miast dawnej Polski. -  
S. 92, il. 1.
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штина від 1553-1565 pp. («+ CONSVL + CI + FELSTIN»),515 Теребов- 
лі від 1554 («• SIGILLVM CIVITATIS TEREBOWLIEN»)516 і 1557 pp. 
(«• SIGILLV • CIVITATIS • TRMBOVLIEN»),517 Сянкавід 1556—1641 
pp. («SIGILLVM CIVITATIS SANOCEN»),518 Коросна від 1561-1663 
(«* SIGILLVM * CIVITATIS * KROŚNIE»)519 і 1565 pp. («* SIGILLVM 
* CIVITATIS * CROSNI»),520 Грабовця від 1564-1571 pp. («• SIILVM 
C M  GRABOVIEC»),521 Холма від 1565 p. («+ SIGILLVM + CM TA TIS 
+ CH ELM EN SIS»),522 Скербешева від 1565 p. («+ SIILVM CIVIT 
SKNEK»),523 Стоянвавід 1565 («S[IGILVM CM TATIS] STOIANOV»)524 
і 1570 pp. («+ SIGIL + C M T A T  + STOIAN»),525 Снятина від 1566-1572 
pp.(«* SIGIL • CM TATIS • SCHNIATHINENSIS *»),526Любачевавід 
1566-1567 pp. (»SIGILVM: C M T A T IS : LIVBACZOW»),527 Потиличавід 
1566-1567 pp. («* SIGILVM * CM TA TIS * POTHILICZ»),528 Краснос-

515 MNK, Rkps 1465, karta 11; Rkps 1484, Тош VI, karta 3; Wittyg W. Pieczęcie miast 
dawnej Polski. -  S. 64, il. 1.

516 MNK, Rkps 566, n. 162655; Rkps 1492.
517 MNK, Rkps 1470, karta 10.
5,8 MNK, Rkps 563, n. 119735; Rkps 1469, karta 12; Rkps 1491; Rkps 1520; Paluch K. 

Pieczęcie i herby miast. -  S. 91.
519 ЦЦІАЛ, ф. 132, on. 1, cnp. 179, арк. 2; MNK, Rkps 556, n. 118571; Rkps 1466, 

karta 130; Rkps 1485; Rkps 1520; Paluch K. Pieczęcie i herby miast. -  S. 77.
520 MNK, Rkps 556, n. 118572; Rkps 1466, karta 130; Rkps 1485; Rkps 1520; Paluch 

K. Pieczęcie i herby miast. -  S. 77.
521 MNK, Rkps 1465, karta 83; Rkps 1484, Tom VII, karta 113; Wittyg W. Pieczęcie 

miast dawnej Polski. — S. 81, il. 1.
522 Климкевич P. Герби і печаті міста Холма //Л ітопис Волині. -  Ч. VII. -  Вінні

пег, 1964. -  С. 48.
523 MNK, Rkps 564, n. 119823; n. 119824; Rkps 1469, karta 62; Rkps 1491.
524 MNK, Rkps 565, n. 119991; Rkps 1469, karta 148; Rkps 1491.
525 MNK, Rkps 565, n. 119990; Rkps 1469, karta 148; Rkps 1491.
526 ЦЦІАЛ.ф. 132,on. 1, cnp. 221, арк. 1; cnp. 222, арк. lv;AGAD, Zbiór Aleksandra 

Czołowskiego, Sygn. 139, st. 57,61; MNK, Rkps 565, n. 119891; Rkps 1469, karta 84; Rkps 
1491; Сварник І. Печатки міст Галицької землі. -  С. 126.

527 AGAD, Zbiór Aleksandra Czołowskiego, Sygn. 139, st. 57,61; MNK, Rkps 558, n. 
118804; Rkps 1486, Tom I, karta 71.

528 AGAD, Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów, Sfragistyczny zbiór pieczęci miast 
polskich, Sygn. D 512; MNK, Rkps 562, n. 119443; Rkps 1489; Гречило А. Українська
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тава від 1569 («SIGIL • SCABINORVM • CIVITA • CRASNISTAW»)529 
і 1570 рр. («* SIGILV • CIVITATIS • CRASNISTA»),530 Старого Сам- 
бора від 1570 р. («* SIGILVM ANTIQVE CIVITATIS * SAMBOR»),531 
Зінькова від 1576 р. («+ S CIVITATIS ZHIKOVIENSIS»),532 Кам’янки 
від 1583 р. («SILI [CIVITATIS] KAMONKA»),533 Ланьцута від 1584 
р. («SIGILLVM + CIVITATIS + LANC»),534 Переворська від 1584 
р. («SIGIL CIVITA PREVORSCEN»), 535 Сатанова («* SIGILLVM * 
CIVITATIS * SATANOVIENSIS»)536 і Туробина («* SIGILVM * CIVITA
* THVROBIN»)537 від середини XVI ст.

На печатках міст, що були воєводськими центрами, іноді бачимо 
додаткову інформацію. Так, на сфрагісах Києва від першої половини 
XVI ст. у легендах повідомлялося, що печатки належать столичному 
місту Київської землі, на матриці печатки: • S : САРІ CIVITA • TERRA
• KIOVIE,538 на відтисках печатки, передування якої у вжитку зафіксо
ване у 1585-1624 pp.: SIG • САРІ CIVITA TERRAE KIOVIE.539 На пе

міська геральдика. -  С. 26, мал. 2.
529 MNK, Rkps 1485.
530 MNK, Rkps 556, n. 118544; Rkps 1466, karta 127; Rkps 1485.
531 MNK, Rkps 563, n. 119701; Rkps 1469, karta 2; Rkps 1491.
532 MNK, Rkps 568, n. 163057; MNK, Rkps 1472, Tom I, karta 55; Rkps 1493; Гречи

ло А. Українська міська геральдика. -  С. 26, мал. 7.
533 MNK, Rkps 1485.
534 MNK, Rkps 558, n. 118853; Rkps 1467, karta 55; Rkps 1486, Tom II, karta 9; Rkps 

1520; Paluch К. Pieczęcie i herby miast. — S. 80-81, il. 1.
535 MNK, Rkps 562, n. 119486; Rkps 1489; Rkps 1520; Paluch K. Pieczęcie i herby 

miast. -  S. 86, il. 13.
536 ЦДІАК, ф. 39, on. 1, спр. 1, арк. 419; ф. 50, on. 1, спр. З, арк. 113v.
537 MNK, Rkps 1470, karta 144; Rkps 1492.
538 МШ, MC-1120; 1000 років української печатки. -  С. 146-147, n. 118; Ілю

стрована історія Києва. -  Київ, 2012. — С. 133, мал.
539 IP НБУВ, ф. 2, спр. 20754; спр. 20755; ф. 301, спр. 517 Л, арк. 210, 214, 218; 

ЦДІАК, ф. 221, on. 1, спр. 81, арк. 2v; AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 337, st. 4, 
14, 20, 26, 29, 37; Антипович К. Київська міська печатка. -  С. 827, 831-832, табл. 1, 
мал. 2; Гавриленко В. Українська сфрагістика. -  С. 115; Гречило А. Українська міська 
геральдика. -  С. 26, мал. 4; Гречило А., Савчук Ю., Сварник І. Герби міст України. -  
С. 173; Ілюстрована історія Києва. -  С. 95, мал.; Rimsa Е. Pieczęcie miast. -  S. 489, n. 
104; Білоус H. Київ наприкінці XV -  у першій половині XVII століття. -  С. 143-144.
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чатці Кам’янця від 1534-1571 рр. відзначене його знаходження в По
дільській землі: SIGILVM CIVITATIS CAMIENIECIENSIS IN TERRA 
PODOLIE.540 А Белз у легенді печатки від 1565-1667 рр. названо коро
лівським містом: + SIGILLVM + CIVITATIS + REGIE + BEŁZ.541

На печатці Гусакова від 1552 р. у кінці легенди розміщена дата ви
готовлення сигілума: • S IG IL : CIVIT : HVSAKOVIENSIS : 1552.542 У 
свою чергу, на печатці Куликова від 1548 р. дату («* 1 : 5 : 4 : 8  *») розмі
щено у полі печатки над щитом. Навколо подано складну легенду: S + 
ЕХ + OFICIO + O P ID IX KVLIKONIVIE х,543 в якій, крім того, що пе
чатку названо урядовою, Куликів визначено як «містечко» («oppidum»). 
Це означення присутнє також у легендах печаток Яворова від 1534 р. 
(«• SIGILLVM • OPIDI • YAVORoV»),544 Яцимира від 1564-1583 
рр. («+ SIGIL : O P ID I: IACIM IERZ»),545 Порохника від 1565 р. («+ 
SIGILLVM + OPPIDI + PRÓCHNIK»)546 і Добротвора від 1566-1570 
рр. («SIGIL ОРРІ»).547 На останній печатці відсутня назва міста. А на

540 ЦЦІАЛ, ф. 52, on. 1, спр. 60, арк. 21; ф. 132, on. 1, спр. 157, арк. 2; BN, Dział 
zbiorów specjalnych, Akcesja, Sygn. 11233; MNK, Rkps 1485; Wittyg W. Pieczęcie miast 
dawnej Polski. -  S. 103, il. 2.

541 ЦЦІАЛ, ф. 52, on. 2, cnp. 183, арк. 1493; MNK, Rkps 1464, karta 11; Rkps 1484, 
Tom II, karta 34; Wittyg W. Pieczęcie miast dawnej Polski. -  S. 12, il. 1; Маркевич O. Пе
чатки міст України. -  С. 365-а, мал. 1; Гречило А. Українська міська геральдика. -  С. 
35.

542 MNK, Rkps 1484, Tom VIII, karta 26; Wittyg W. Pieczęcie miast dawnej Polski. -  
S. 89, il. 1.

543 MNK, Rkps 1485.
544 AGAD, Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów, Sfragistyczny zbiór pieczęci miast 

polskich, Sygn. D 170; Гречило А. Українська міська геральдика. -  С. 26, мал. 1.
545 MNK, Rkps 553, n. 118171; Rkps 558, n. 118722; Rkps 1465, karta 127; Rkps 1484, 

Tom VIII, karta 55; Rkps 1520; Wittyg W. Pieczęcie miast dawnej Polski. -  S. 93, il. 1; 
Paluch K. Pieczęcie i herby miast. -  S. 72.

546 MNK, Rkps 562, n. 119456; Rkps 1489; Rkps 1520; Paluch K. Pieczęcie i herby 
miast. -  S. 83, il. 6.

547 AGAD, Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów, Sfragistyczny zbiór pieczęci miast 
polskich, Sygn. D 108; Sygn. D 109; MNK, Rkps 1464, karta 181; Rkps 1484, Tom IV, karta 
52, 53; Wittyg W. Pieczęcie miast dawnej Polski. -  S. 54, il. 1; Сварник І. Колекція печа
ток АҐАД у Варшаві. -  С. 67, мал.; Гречило А. Українська міська геральдика. — С. 35.
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Печатки міст Бибеля і Луцька першої половини XVI cm.

печатці Солі від 1571 р. -  слово «sigillum»: + OPIDI + SAL + ЕХ.548 На 
сфрагісах Радимна від 1565 р. («SIGILLVM RADIMNENSE»)549Ta Со- 
каля від 1565 р. («[SIGILLVM] SOKAL»)550 після «sigillum» слідує лише 
назва міста.

На раєцьких печатках найчастіше бачимо формули «sigillum 
consulum civitatis/oppidi...» або «sigillum consulum ...». У першому ви
падку це сфрагіси Перемишля від 1556 («* SIGILVM + CONSVLVM 
+ CIAS + PREM IS»)551 і 1556-1561 pp. («SIGILVM CONSVLARE 
CIVITATIS PREM ISLIEN »), 552 Тичина від 1554 р. («+ SIGILLU 
CONSVLU CIVITATIS THICZI»)553 та Чудця від 1551 р. («* SIGILLVM 
* CONSVLVM * OPPIDI * CZVDECZ»).554 У другому -  Солі від 1535 р. 
(«+ S • CONSVLV[M • SAL]»),555 Каньчуги від 1554-1566 рр. («•

548 MNK, Rkps 565, п. 119917; Rkps 1469, karta 101; Rkps 1491.
549 MNK, Rkps 562, n. 119573; Rkps 1490; Rkps 1520; Paluch К. Pieczęcie i herby 

miast. -  S. 88, il. 4.
550 MNK, Rkps 565, n. 119914; Rkps 1469, karta 93; Rkps 1491.
551 MNK, Rkps 562, n. 119492; Rkps 1489; Rkps 1520; Paluch K. Pieczęcie i herby 

miast. -  S. 84, il. 10.
552 MNK, Rkps 562, n. 119495; Rkps 1489; Rkps 1520; MNW, n. 9738; Paluch K. 

Pieczęcie i herby miast. -  S. 84, il. 8.
553 MNK, Rkps 566, n. 162689; Rkps 1470, karta 139; Rkps 1492; Rkps 1520; Paluch 

K. Pieczęcie i herby miast. -  S. 92.
554 MNK, Rkps 1484, Tom III, karta 129; Wittyg W. Pieczęcie miast dawnej Polski. -  

S. 48, il. 1.
555 AGAD, Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów, Sfragistyczny zbiór pieczęci miast 

polskich, Sygn. D 617; MNK, Rkps 565, n. 119916; Rkps 1469, karta 101; Rkps 1491.
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SIGILVM • CONSVLVM • KA»),556 Самбора від 1571 p. («* SIGILLVM 
CONS * SAMBORIENS»)557 та Луцька від 1616 р. («+ SIGILVM CONSV 
... TORIA»).558 На печатці Радимна від 1533-1543 рр. пропущене сло
во «sigillum»: + CONSVLVM + RADIM NO.559 Серед лавничих печа
ток, що з’явилися у першій половині XVI ст., можемо назвати сфрагі- 
си Стрия від 1541—1689 рр. («* SIGILL • [SCABINORVM] • CIVITATIS 
• STRIENSIS • 1541»),560 Перемишля від 1582-1652 рр. («SIGILLVM 
SCABINORVM CIVITATIS PREMISLIENSIS»)561 та Луцька від 1612— 
1650 рр. («+ SIILVM * SCABINORVM * C M  * LVCCO»).562

Церковна сфрагістика Русі XV -  середини XVI ст. представлена 
не надто значним числом печаток з гербовими зображеннями. Разом з 
тим, саме ця група сфрагісів вирізняється найбільшою варіативністю 
у змісті легенд. Так, у довколових написах печаток митрополитів київ
ських, галицьких та всієї Русі зазвичай розміщувався їхній титул та ім’я 
після слова «печать», як це бачимо на сигілумах митрополита Макарія 
II (1534-1556) від 1551-1554 рр. («+ ПЄЧАТЬ МИТРОПОЛИТА КИ- 
ЄВЬСКОГо И ВСЄА РОУСИ»)563 та митрополита Сильвестра Більке- 
вича (1556-1568) від 1566 р. («+ ПЄЧА[ТЬ МИТ]РОП • КИЄВЬСКО

556 MNK, Rkps 1466; Rkps 1485; Rkps 1520; Wittyg W. Pieczęcie miast dawnej 
Polski. -  S. 105, il. 1; Paluch K. Pieczęcie i herby miast. -  S. 75.

557 MNK, Rkps 563, n. 119702; Rkps 1469, karta 2; Rkps 1488; Rkps 1491.
558 ЦДІАЛ, ф. 52, on. 1, cnp. 425, арк. 30v; Гречило А. Герб міста Луцька / /  Віль

на думка. -Л уцьк , 1991. Ч. 3. -  С. 4; Гречило А. Чи повернеться святий Миколай на 
герб Луцька? / /  Народна трибуна. -  Луцьк, 1995. -  Ч. 8. -  С. 6; Гречило А. Українська 
міська геральдика. -  С. 35.

559 AGAD, Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów, Sfragistyczny zbiór pieczęci miast 
polskich, Sygn. D 542; MNK, Rkps 562, n. 119574; Rkps 1490; Rkps 1520; Paluch K. 
Pieczęcie i herby miast. -  S. 88, il. 3.

560 ЦДІАЛ, ф. 52, on. 2, cnp. 193, арк. 936; AGAD, Archiwum Piłsudskich- 
Giniatowiczów, Sfragistyczny zbiór pieczęci miast polskich, Sygn. D 627; Zbiór Aleksandra 
Czołowskiego, Sygn. 139, st. 57; Гречило А., Савчук Ю., Сварник /. Герби міст Украї
ни. -  С. 329, мал.

561 MNK, Rkps 1468, karta 100; Rkps 1489; Rkps 1520; Smółka W. O herbie miasta 
Przemyśla. -  S. 96, il. 10; Paluch K. Pieczęcie i herby miast. -  S. 85.

562 ЦДІАЛ, ф. 52, on. 1, cnp. 425, арк. 1 ,2v, 7 ,9 ,10v, 23; on. 2, cnp. 179, арк. 1292.
563 ANK, Zbiór Rusieckich, Pap. 20; Rimsa E. Heraldry. -  P. 148, il. 283.
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• И ГАЛИЦКО • ВСЄА РОУ»).564 Водночас, на ранішій печатці ми
трополита Іосифа II Солтана (1507-1521) від 1514 р. слово «печать» від
сутнє, а її власник титулується: ВОЛЄЮ БЖ ІЄ Ю ... 10 ... МТРПЛ КІ- 
Є В С К ІВ С Є А Р .565

Єпископські сфрагіси цього часу також найчастіше не мають у 
своїх легендах слова «печать», натомість містять розгорнуту інфор
мацію про їх власників — полоцького і вітебського архиепископа Єв- 
фимія Окушковича з Безка (1503-1512) від 1508 р. («* НАРЕЧЕНО
ГО ВЛДКИ ПОЛОЦКОГО BK»),566 його наступника -  архиепископа 
(1513-1522) Іосифа (Ігнатія) від 1515 р. («ВЛДКА ПЛЦКН Н ВТБС Н 
МСТСЛВК»),567 володимирських і берестейських єпископів Пахнотія 
(1513-1529) від 1521-1529 рр. («+ ЄПИСКОПЬ ВЛАДИМЄРСКЬІИ 
ПАХНОТИИ»),568 Іони II (1529-1535) від 1532-1535 рр. («... НОНА 
... ВОЛОДИМИР...»)569 та Генадія (1536-1546) від 1542-1542 рр. («+ 
ЄП СП Ь ВОЛОДЄРЬСКИИ БЄРЄСТЄСКИИ», напис «ГиНАДИ» 
розміщено згори над щ итом ),570, полоцького, вітебського і мстис- 
лавського архиепископа Семіона Рогози (1535-1550) від 1541 р. («+ 
АРХНЄПКО[ПА] Щ ОЛОЩ КГО СЄМ ИОНВА»),571 турівського і 
пинського єпископа Макарія II (1552-1558) від 1555 р. («+ ЄПИСП 
Т^РО В СЬКО ГО  И П И Н ЬС К О  МАКАРІА», над щитом напис: 
ПЄЧАТ),572 володимирського і берестейського єпископа Феодосія Ла- 
зовського (1565-1576) від 1565-1571 («* ВлДкА ВОЛОДИМЄРЬСКІИ 
И БЄРЄСТЄИСКІИ»)573 і 1576 рр. («ЄПИСКОП ВЛОД...»).574

564 Rimsa Е. Heraldry. -  Р. 148, іі. 283.
565 MNK, Peig. 76.
566 Галубовіч В. Тьіпалогія выяу пячатак полацкіх уладыкау XII -  с першай 

паловы XVI стагодцзя / /  Сфрагістичний щорічник. -  Вип. IV. -  Київ, 2013. -  С. 200, 
мал. 7.

567 Галубовіч В. Тьіпалогія выяу пячатак полацкіх уладыкау. -  С. 201, мал. 8.
568 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 43; Plik 100.
569 AGAD, Perg. 6822; BCz, Perg. 817.
570 BCz, Peig. 850; Peig. 1168.
571 Галубовіч В. Тьіпалогія выяу пячатак полацкіх уладыкау. -  С. 202, мал. 9.
572 ЦЦІАК, ф. 256, on. 1, спр. 15, арк. 2.
573 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XII, Plik 9; Plik 64; MNK, Rkps 1493.
574 ЦЦІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 794,795; MNK, Rkps 1471, karta 144.
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Зі слова «печать» починаються легенди на печатках володимир- 
ського і берестейського епископа Васіана II (1500-1513) від 1508 р. 
(«ПЄЧАТЬ ВЛАДИКИ ВОЛОДИМЄРЬСКОГО ...»)575 полоцького, ві
тебського і мстиславського (1550-1559) архиепископа Германа Хреб- 
товича від 1553 р. («[ПЄЧАТЬ ГЄРМ А]НА... ПОЛОЦК[ОГО]»)576 та 
луцького і острозького єпископа Іосифа Рутського (1558-1566) від 1559 
р. («+ ПЄЧАТЬ ЄПИСКОП ЛУЦКОГО И W C T P 03K 0r0»).577 На пе
чатці луцького і острозького єпископа Федосія (Федора) Зброховича 
Гулевича Воютинського (1541-1552) від 1545—1552 рр. зазначається, 
що печатка належить Луцькій єпископії: +  ПЄЧАТЬ ЄПИСКОПЬИ 
ЛОУЦЬКОЄ.578

На печатці городецького архимандрита Антонія від 1548 р. в леген
ді згадано його титул та ім’я («ПЧА[ТЬ АРХИМАНДР] АНТОНЬА»).579 
Подібно, як і на печатці жидичинського архимандрита Іони (1544— 
1552) від 1544 р. («+ ПЄЧА АРХИМА[НДРИТА]», напис продовжено 
у полі печатки над щитом: HW).580 На його пізнішій печатці від 1545— 
1552 рр. маємо лише напис згори: І Wh . 581 На сфрагісі іншого жиди
чинського архимандрита -  Макарія від 1543 р. в легенді згадано лише 
його ім’я після слова «печать» («ПЄЧАТЬ [МАКАРИА]»).582 Напис на 
печатці Київського Пустинного монастиря св. Миколая від 1576-1584 
р. вказує на її приналежність цій обителі: +  ПЄЧАТЬ СТГО НКОЛЫ 
ntfC TbIH CK O rO .583

575 AG AD, Perg. 4782 b.
576 Галубовіч В. Тьіпалогія выяу пячатак полацкіх уладыкау. -  С. 203, мал. 10.
577 Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические памятники Юго- 

Западного края. -  Вып. I. -  Киев, 1899. -  С. 2, илл. 2; Галубовіч В. Тьіпалогія выяу 
пячатак полацкіх уладыкау. -  С. 203-204, мал. 11.

578 AGAD, Perg. 7647; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 3; Plik 30; Teka 
VII, Plik 2; Plik 79; BCz, Perg. 875; Perg. 876.

579 ANK, Zbiór Rusieckich, Pap. 18.
580 MNK, Rkps 892, Tom I, karta 2.
581 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 3; Plik 30; Teka VII, Plik 2; Plik 79; 

BCz, Perg. 875; Perg. 876.
582 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IV, Plik 69.
583 ЦЦІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 848 av; Болсуновский К. Сфрагистические и 

геральдические памятники. -  Вып. I. -  С. 3, илл. 9; Ситий І. Козацькі печатки Геть
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Церковні ієрархи Молдавської митрополії упродовж XV-XVI ст. 
користувалися на своїх печатках руською мовою. Для печаток XVI ст. 
характерним є відсутність написів, або використання довколових на
писів. У першому випадку можемо вказати на печатки сучавського і 
молдавського митрополита Григорія (1547-1552), єпископа Землі До
лішньої, романського і новогородського Макарія (1546-1556) та єпис
копа Землі Горішньої, радівського, путненського і чернівецького Тео- 
досія (1538—1548) від 1547 р .584 У другому -  печатку молдавського ми
трополита Георгія Могили (1588—1603) від 1600 р. («+ ... ПЄЧА СТГо 
ГєРГіА ГіШРГіА МоВИЛ АРХІЄПІ»).585

Натомість для молдавських церковних печаток другої половини 
XV ст. характерним є розміщення написів безпосередньо у полі печа
ток. Так, на сфрагісах сучавських і молдавських митрополитів зазви
чай розміщувалися зображення Ісуса та св. Юрія з відповідними під
писами «IC ХР» та «ГЄОПР» -  на печатках Теоктиста (1455—1473) від 
1456-1472 рр.586 та Георгія (1488-1502) від 1499 р .587 Напис «СТА ПЄТ- 
КА» супроводжувало зображення св. Параскеви П ’ятниці на печатках 
єпископів Землі Долішньої Романова Торгу -  Тарасія (1464-1473) від 
1470-1472 рр.588 та Василія (1488-1499) від 1499 р .589 Радівська єпис- 
копія користувалася у 1464 р. печаткою, на якій погруддя св. Мико- 
лая супроводжував напис: НІКО.590 В свою чергу, на печатці радівсько-

манщини (середина XVII-XVIII ст.). За матеріалами Чернігівського історичного му
зею ім. В.В. Тарновського. Дисертація ... кандидата історичних наук. -  Київ, 2002. 
-  С. 129, мал. Е 3; Ситий І. Печатки XVI ст. / /  Знак. -  1996. -  Ч. 12. -  С. З, мал. 3.

584 AG AD, Perg. 5379.
585 AGAD, Pap. 4062.
586 AGAD, Perg. 5384; Perg. 5398; Bogdan I. Documentele lui §tefan cel Marę. -  Vol. 

II. -  P. 310; Documenta Romaniae Historica. Seria A: Moldova. -  Vol. II. -  n. 186, p. 4.
587 AGAD, Perg. 5376; Perg. 5375; Bogdan /. Documentele lui §tefan cel Mare. -  Vol. 

II. -  P. 426.
588 Bogdan I. Documentele lui §tefan cel Mare. -  Vol. II. -  P. 310; Documenta 

Romaniae Historica. Seria A: Moldova. -  Vol. II. -  n. 184, p. 6.
589 AGAD, Perg. 5375; Perg. 5376; Bogdan I. Documentele lui §tefan cel Mare. -  Vol. 

I I . - P .  426.
590 AGAD, Perg. 6179.
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го єпископа Іоаникія від 1499 р. поруч із зображенням було написано: 
СТЫ НИКОЛАЄ.591

Написи, що розміщувалися безпосередньо в полі печатки, стають 
у XVI ст. найбільш розповсюдженою формою передачі письмової ін
формації на руських гербових печатках. До кінця століття відбувається 
масовий, особливо у шляхетській сфрагістиці, перехід до печаток без 
легенд (довколових написів) -  з ініціалами та абревіатурами розміще
ними над або навколо гербового зображення.592

Разом з тим, у шляхетській та почасти князівській сфрагістиці Русі 
виразно простежується перехідний етап між домінуванням печаток з 
легендами до сфрагісів з абревіатурними написами, що припадає на 
першу половину XVI ст. У цей час надзвичайного поширення набули 
написи, що розміщувалися над гербовим зображенням безпосередньо 
у полі печатки. Як правило, це були імена власників печаток, написа
них повністю або скорочено, що зумовлено відчутними обмеженнями 
у просторі, який міг бути зайнятий написом.

Попри це, в окремих випадках можемо бачити спроби дати шир
ші відомості щодо власника печатки, ніж одне його ім’я. Приміром, на 
сигілумі дворного підскарбія (1482-1492) і господарського маршалка 
(1492-1500, 1509-1513) Івашка Літавора Богдановича Хребтовича від 
1499 р. у горішній частині поля печатки розміщено напис на стрічці: 
iohannis litawor.593 Подібним чином розміщено напис і на печатці дво
рного (1494-1500) і земського (1500-1509) підскарбія Федька Богдано
вича Хребтовича від 1528 р. («ПЄЧАТЬ ПАНА»).594 Прикметно, що пе
чатка його сина, господарського дворянина Юрія Федоровича Хребто
вича, повторювала в загальних рисах конструкцію батьківської, а на
пис було розташовано обабіч повного герба («ЮРБИ»).595

5,1 AGAD, Perg. 5375; Perg. 5376; Bogdan I. Documentele lui §tefan cel Mare. -  Vol. 
I I .-P .4 2 6 .

592 Див.: Алфьоров О., Однороженко О. Українські особові печатки XV-XVII ст. 
за матеріалами київських архівосховищ. -  Харків, 2008. -  200 с.

593 BCz, Perg. 650; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 126, n. 
76, poz. 13.

594 MNK, Peig. 97.
595 BCz, Peig. 850; Peig. 1317; Peig. 1318.
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Печатка пана Печатка пана
Івашка Літавора Федька Богдановича

Хребтовича 1499р. Хребтовича 1528р.

Печатка пана 
Юрія Федоровича 

Хребтовича 1540р.

На печатках новгородського судці Семена Гринкевича Максевича 
від 1553 р. («МА»),596 вовковиського земянина Богдана Єля від 1558 р. 
(«ЄЛА»)597 та володимирського підстарости Павла Григоровича Сван
ського від 1570 р. («ОРАН»)598 у написах, розташованих над гербови
ми щитами, зазначені відповідні прізвища. Патроніми містяться на пе
чатках слуцького боярина Остахна Федоровича Мицковича від 1537 р. 
(«0ЄД»),599 луцького судді (1555-1558) Петра Івановича Чаплича від 
1558 р. («ІВА»),600 служебника городецького урядника Якова Карпови
ча від 1569 р. («КАРП»)601 та брацлавського земянина Мишка Богдано
вича від 1577 р. («БОГДНО»).602 Хоч не виключено, що у даних випад
ках маємо справу з використанням батьківських печаток.

596 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 64, мал. 44.
597 Цітоу А. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 67, мал. 64; Шаланда А. 

Галоуныя праблемы фіксацьіі і апісання гербавых пячатак / /  Сфрагістичний щоріч
ник. -  Вип. І. — Київ, 2011. -  С. 305-306, мал. 2.

598 ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 222.
599 AGAD, Perg. 7597.
600 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VIII, Plik 109.
601 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XI, Plik 110.
602 BCz, Rkps 307, st. 18; MNK, Rkps 1714; Piekosiński F. Heraldika polska wieków 

średnich. -  S. 310-311, il. 554; Dziadulewicz S. List szlachty województwa bracławskiego 
do króla Stefana Batorego / /  Miesięcznik heraldyczny. -  Tom XV. -  Warszawa, 1936. -  
S. 70, il.; Яковенко H. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. Волинь і
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Печатка Павла Матриця печатки пана Печатка Василя
Григоровича Оранського Ананія Волчка Хрінниць- Болобана 1554р.

1570р. кого початку XVI cm.

Інформацію про ім’я та прізвище власника поєднано на печатках 
волинського пана Ананія Волчка Хрінницького від початку XVI ст. («А 
ХР»),603 берестейського і кам’янецького хоружого Мацка Михайловича 
Заранка від 1549 р. («МА6 ЗАР»),604 слуги князя Миколи Чорного Яно
вича Радивиловича Богдана Сосницького від 1551 р. («БОг СОсНИ»),605 
господарського писаря (1512-1558), господарського (1529—1542) і дво- 
рного (1542-1558) маршалка, земського підскарбія (1531—1558) і нов
городського воєводи (1551-1558) Івана Остафійовича Горностая від 
1553 р. («ІВА ГО»),606 волинського земянина Василя Болобана від 1554 
р. («ВА БО»),607 князя Остафія Васильовича Сокольського від 1558 р. 
(«W0 С»)60* та вітебського земянина Осипа Василевича від 1558 р. («ЄС 
ВА»).609

Центральна Україна. -  Київ, 1993. -  С. 56; Документи Брацлавського воєводства 
1566-1606 років/упор. М. Крикун, О. Підцубняк. -  Львів, 2008. - С .  201-202, п. 44.

603 МШ, МС-847; Однороженко О. Руськая сфрагистика периода позднего Сред
невековья (XIV -  середина XVI в. / /  Антиквар. -  Киев, 2010. -  № 11 (48). -  С. 42; 
1000 років української печатки. -  С. 136, п. 103.

604 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 41, st. 196,201; Plik 42, st. 205,210.
605 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, Plik 49; Plik 51.
606 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 62, мал. 33.
607 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VIII, Plik 21.
608 ЦЦІАК, ф. 256, on. 1, спр. 1, арк. 56, 57; Алфьоров O. Особові печатки. -  С. 

75, мал. 244 г.
609 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 67, мал. 61.



172 С ф р а п с т и ч н и й  щ о р і ч н и к  • В и п у с к  V I

Масова поява сигілумів з написами, розташованими у полі печат
ки над гербовим щитом, припадає на злам XV-XVI ст. До найбільш 
ранніх зразків подібного роду належать сфрагіси господарських пи
сарів (1482-1488) Федька Владики («6ЄД») та Федора Григоревича 
(«6Є»)610 від 1499 р., смоленського боярина Занка Полтєва від 1499 
р. («ZAHKA»),611 пана Миколая Юрійовича Немировича від 1500 р. 
(«М И»),612 новгородського намісника Федора Ж иньова від 1500 р. 
(«6ЄДОР»),613 сіверського земянина Василя Семеновича Уколова від 
1500 р. («ВАсИ»),614 вітебського земянина Григора Крупича від зламу 
XV-XVI ст. («ГРІГРЄВІ»),615 згадуваного вище пана Івашка Літавора 
Хребтовича від початку XVI ст. («ИВ»),616 волинських панів Гришка 
Мушатича від 1502 р. («ГРИ»)617 і Тихна Микитовича Кисіля Дороги- 
ницького від 1504 р. («ТИХНО»),618 князя Івана Путятича від 1506 р. 
(«ІВАНІ»),619 намісника віденського воєводи (1510-1518) Мишка Ви- 
гайловича від 1510 р. («МИ»),620 господарського писаря (1499-1529) і 
віденського ключника (1503-1533) Гринька (Григорія) Ісаєвича Гро- 
мики від 1512 («ГРГ»)621 і 1527 рр. («ГРІ»),622 князя Василя Іванови
ча Пузини від 1514 р. («WAS»),623 київських панів Михайла Павші від

610 НМІУ, Сектор фотодокументальних матеріалів, РД-110; Національний му
зей історії України. -  Том II. -  С. 239,330, п. 368; Національний музей історії Укра
їни. Скарбниця історичної пам’яті. -  С. 82.

611 MNK, Rkps 892, Tom II, karta 2.
612 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 1.
613 MNK, Rkps 528, Plik 67; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. -  S. 381, il.
614 MNK, Rkps 528, Plik 67; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. -  S. 338, il.
615 Rimsa E. Pieczęcie miast. -  S. 1132-1133, n. 444 (уживалася його сином вітеб

ським війтом Федором Григоровичем Крупичем).
616 МШ, МС-2456.
617 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 3.
618 BCz, Peig. 588.
619 AGAD, Peig. 7375; ANK, Archiwum Sanguszków, Peig. 115; Archiwum książąt 

Sanguszków. -  Tom I. -  S. 132, n. 131, tab. 3; Piekosiński F. Heraldyka polska wieków 
średnich. -  S. 256, il. 423.

620 AGAD, Peig. 5919.
621 AGAD, Peig. 7448.
622 AGAD, Peig. 1172; ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 57, мал. 4.
623 AGAD, Archiwum Potockich z Radzynia, Sygn. 384, st. 9.
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Печатка 
Занка Полтєва 

1499р.

Матриця печатки пана 
Іваиіка Літавора Хребто- 

вича початку XVI cm.

Печатка пана 
Мишка Вигайловича 

1510р.

1512 р. («МИ»),624 Федора Єльця від 1514 р. («0ЄДОР») та Івана Неми- 
рича від 1514 р. («ИВАН»).625

Повні написи відповідних імен над щитами уживав на печатках 
першої половини XVI ст. цілий ряд князів, серед яких—Лев Федорович 
Курцевич князь Буремльський від 1522 р. («ЛЄВЬ»),626 Іван Юрійович 
Гольшанський князь Дубровицький від 1527 р. («ИВАН»),627 Григорій 
Іванович Одинцевич князь Багриновський від 1538 р. («ГРИГОР»),628 
князь Василь Іванович Курцевич Булига від 1540 («ВАСИЛ»)629 і 1542 
рр. («ВАСИл»),630 Іван («ИВАнЪ»)631 і Василь (ВАСИл»)632 Федорови
чі князі на Четвертні та Боровичах від 1542 р., Іван Іванович Друць- 
кий князь Горський від 1543 р. («ИВАН»),633 Лев Федорович Конопля

624 ЦДІАК, ф. 220, on. 1, спр. 650.
625 ЦДІАК, ф. 220, on. 1, спр. 655.
626 ЦДІАК, ф. 220, on. 1, спр. 17.
627 AGAD, Perg. 1172.
628 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka III, Plik 75.
629 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IV, Plik 6; Plik 14.
630 BCz, Peig. 850.
631 BCz, Peig. 850; Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. -  S. 300-301, 

il. 514; Boniecki A. Herbarz Polski. -  Tom IV. -  S. 1, il.; Puzyna J. O pochodzeniu kniazia 
Fedka Nieswizkiego. -  S. 77, il. 7.

632 BCz, Peig. 850; Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. -  S. 300-301, 
U. 515.

633 AGAD, Archiwum Potockich z Radzynia, Sygn. 295 a, st. 17.
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Печатка Льва Федоро- Печатка Василя Федора- Печатка Федора Михай- 
вича Курцевича князя Бу- вича князя на Четвертні ловича князя Вишневець- 

ремльського 1522р. та Боровичах 1542р. кого 1548р.

князь Соколинський від 1543 р. («ЛЄВ»),634 Януш Романович Друць- 
кий князь Любецький від 1544 р. («А[Н]0[Ш ]»)635 та Федір Михайло
вич князь Вишневецький від 1548 р. («ФЄДОР»).636

Іноді написи імен присутні на сфрагісах литовсько-руських панів 
радних і хоруговних, наприклад -  земського підскарбія (1531-1558) і 
новгородського воєводи (1551-1558) Івана Остафійовича Горностая від 
1536-1554 рр. («ЮРєю»)637 та господарського маршалка (1565—1567) 
Івана Остафійовича Яцинича від 1548-1553 рр. («ІВАН»).638 Ско
рочені написи маємо на печатках ейшишського і ворнянського дер
жавці (1545-1553) Богдана Мартиновича Хребтовича від середини 
XVI ст. («БОХД»),639 господарського маршалка (1551-1569) і писа
ря (1554-1569) Івана Ш имковича Мацковича від 1536 р. («ИВА»),640

634 AGAD, Archiwum Potockich z Radzynia, Sygn. 295 a, st. 17.
635 ANK, Zbiór Rusieckich, Rkps 155, st. 209.
636 AGAD, Peig. 7659.
637 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 679; Perg. 4800; ANK, Archiwum 

Sanguszków, Teka VI, Plik 39; Teka VIII, Plik 11; Plik 12; Plik 26; Zbiór Rusieckich, Peig. 
221; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. -  n. 550; Цітоу A. 
Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 62, мал. 32.

638 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 41, st. 196, 201; Plik 42, st. 205, 
210; Цітоу А. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 42, мал.; Цітоу А. Сфрагістьїка і 
геральдика Беларусі. -  С. 27, мал.

639 МШ, МС-2344.
640 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. X, Sygn. 55, st. 10.
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Матриці печаток пана Богдана Мартиновича Хребтовича,
Петра Дедеркала та Яцька першої половши X VI cm.

господарського маршалка (1558-1566) і новгородського каштеля
на (1566-1586) Григорія Гриньковича Воловича від 1536-1538 рр. 
(«ГРЪ»),641 дворного підскарбія і троцького конюшого (1536-1547) Іва
на Гриньковича Воловича від 1545 р. («ИВН»)642 та Івана Кмітича Стре- 
товича Березовецького від 1540 р. («ИВА»).643

Практика розміщення повного імені у полі печатки над гербовим 
щитом мала найбільше поширення у шляхетському середовищі, особли
во серед панів і рицарства Волині. Це бачимо на матрицях печаток Пет
ра Дедеркала («ПЕТРаш»),644 Івана Андрузького («ИВАН»)645 та Яцька 
(«ЇЙЦКО»)646 від першої половини XVI ст., а також відтисках печаток -  
Федора Зброховича Гулевича Воютинського від 1519 («0ЄДОР»)647 і 
1532-1537 рр. («ТЄДОР»),648 Яцька Яцьковича Скленського від 1532 р.

641 AGAD, Archiwum Potockich z Radzynia, Sygn. 310, st. 3; Peig. 7590.
642 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. X, Sygn. 54, st. 2.
643 BCz, Perg. 1317; Peig. 1318.
644 МШ, MC-1870; 1000 років української печатки. -  С. 136, n. 104.
645 МШ, M C-1538.
644 МШ, M C-1682.
647 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 38.
648 AGAD, Perg. 6822; Archiwum Zamoyskich, Sygn. 2633, st. 6,8; ANK, Archiwum 

Sanguszków, Peig. 185; Teka III, Plik 58; BCz, Peig. 817.
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(«АЦКО»),649 Івана Покотиловича від 1533 р. («ИВАН»),650 Тихна Ми
китовича Кисіля Дорогиницького від 1533 («ТИІЩ КО]»)651 і 1542— 
1554 рр. («ТИШ КО»),652 Федора Богдановича Мишки Варковського 
від 1534,653 1539654 і 1546-1551 рр. («0ЕДОР»),655 Федора Богдановича 
Сербиновича від 1537-1539 рр. («0ЄДОР»),656 Василя Єнковича від 
1537-1546 рр. («БАСИЛА»),657 Івана Михайловича Ш праського від 
1537 р. («ИВАН»),658 Семена Цати від 1538 р. («СЄМЄН»),659 Левка 
Ласковича Задибського від 1538 р. («ЛЄВКО»),660 Івана Мицковича 
Гулевича Дрезденського від 1542 р. («ІВАН»),661 Сенька Богданови
ча Білокриницького від 1542 р. («СЄНКО»),662 Романа Білостоцько- 
го від 1542 р. («РОМАн»),663 Богуша Шелвовського від 1542—1546 рр. 
(«БОГАЩ»),664 ГрицькаЯнчинського від 1542 р. («ГРИЦЬ»),665 Василя 
Фалелеєвича Марковського від 1542 р. («ВАСИЛИЄ»),666 Яцька Прусь-

649 AGAD, Perg. 6822.
650 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka III, Plik 10.
651 BCz, Peig. 805.
652 ЛННБ, BP, ф. 5, on. 1, спр. 7444/1, арк. 344; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka 

II, Plik 95; Teka V, Plik 31; Plik 69; Plik 71; Teka VII, Plik 29; Plik 50; BCz, Peig. 850; 
Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 304, il. 530; Wittyg W. Nieznana 
szlachta polska. -  S. 135; ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 42, мал.

653 ANK, Archiwum Sanguszków, Peig. 185.
654 BCz, Peig. 1287; Peig. 1288.
655 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 42; Teka VII, Plik 53; Plik 54; Plik 61.
656 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka III, Plik 58; BCz, Peig. 1287; Perg. 1288.
657 ЛННБ, BP, ф. 5, on. 1, спр. 7444/1, арк. 310; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka 

V, Plik 69; Plik 71.
658 ЦЦІАК, ф. 2071, on. 1, cnp. 29, арк. 1.
659 AGAD, Peig. 4787.
660 AGAD, Perg. 4801.
661 AGAD, Perg. 1168.
662 AGAD, Perg. 7621.
663 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 96.
664 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IV, Plik 44; Plik 45; Plik 46; Plik 47; Teka V, 

Plik 49.
665 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 96.
666 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IV, Plik 44; Plik 45; Plik 46; Plik 47.
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кого («АЦКО») та Гаврила Ясениницького («ГАврило») від 1545 р .,667 
Кад’яна Івановича Чаплича від 1546-1551 рр. («КАДМН»),668 Семена 
Павловича Посника від 1546-1546 рр. («СЄМЄН»),669 Грицька Єсько- 
вича Сенютича від 1546 р. («ГРИГОР»),670 Романа Гостського від 1546 
р. («[РО]М[АН]»),671 Зенона Борсука від 1546 р. («ЗІіНКо»),672 Ілляша 
від 1546 р. («ИЛМШ»),673 Івана Олехновича Хребтовича Богуринсько- 
го від 1546,674 1547675 і 1551-1556 рр. («ИВАН»),676 Марка Васильовича 
Жоравницького від 1546-1559677 і 1565 рр. («МАРКО»),678 Яна Станіс- 
лавовича від 1547 р. («МН»),679 Богуша Чешинського від 1550-1551 рр. 
(«БОГУШ»),680 Івана Грицьковича Жуковецького («ИВАН») та його 
дружини Анастасії Гурковни («НАСТИА») від 1550-1551 рр.,681 Фенни 
Юріївни Брянської від 1550 р. («ФЄНА»),682 Федора Федоровича Сер
бина Хорохоринського від 1553 р. («0ЄІДРО»),683 Томила Юхновича 
Ворони від 1558 р. («ТОМИЛО»),684 Петра Івановича Хом’яка Смордов- 
ського від 1561-1574 рр. («ПЄТРЬ»),685 Хоми Осташковича від 1561 р.

667 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 3; Plik 30.
668 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 51; Plik 53; Teka VII, Plik 53; Plik 54; 

Plik 61.
669 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 51; Plik 53.
670 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 38.
671 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 42.
672 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 46.
673 AGAD, Perg. 7647.
674 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 72.
675 BCz, Peig. 878.
676 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, Plik 49; Plik 51; Teka VIII, Plik 56.
677 AGAD, Perg. 7730; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 69; Plik 71; Цітоу 

А. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 42,68, мал. 69.
678 ЦЦІАК, ф. 256, on. 1, спр. 3, арк. 11.
679 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 8.
680 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, Plik 8; Plik 52; Plik 57.
681 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, Plik 29; Plik 50.
682 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, Plik 1.
683 Цітоу А. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 64, мал. 47.
684 ЦЦІАК, ф. 220, on. 1, спр. 673, арк. 2v.
685 ЛННБ, ВР, ф. 5, on. 1, спр. 7444/Ш, арк. 811; ЦЦІАК, ф. 256, on. 1, спр. 1, 

арк. 126v, 127v, 128v; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IX, Plik 29; Teka X, Plik 24;
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Печатка Івана 
Михайловича Шпраського 

1537р.

Печатка
Олізара Дмитровича 

1555р.

Печатка Сенька 
Гриньковича Гавсовича 

1538р.

(«ХОМА»),686 Парфена Синаховського від 1566 р. («ПАР0ЄНБ»),687 Іва
на Лецковича Білостоцького від 1568 р. («ИВАН»)688 та Адама Богдано
вича від 1568-1568 рр. («АДАМ»).689

У 1555 р. печатками з подібним розташуванням написів користу
валися пинські земяни Олізар Дмитрович («ІШІИЗАР») та Іван Олех- 
нович Курейшич («ИВАН»).690 Серед інших представників полісько
го рицарства, що мали на своїх сфрагісах повні імена, розташовані над 
щитами -  Семен Фурсович («СЄМЄн»), Семен («СЄНКА») та Іван 
(«ІВАН») Домановичі, на печатках від 1544 р .691 На печатці останнього 
від 1569 р. вміщено напис — «ІВАНЬ».692 А на сигілумі служебника пин- 
ського старости Петра Михайловича від 1547 р. -  «ПЄТРЬ».693

Plik 78; Plik 91; Plik 92; Plik 97; Plik 132; Teka XIII, Plik 41; Piekosiński F. Heraldika 
polska wieków średnich. -  S. 303, il. 522.

686 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IX, Plik 38 (прикладена його сином -  боя
рином Василя Костянтина II князя Острозького Іваном Осташковичем).

687 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka X, Plik 48.
688 AGAD, Perg. 7799.
689 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XI, Plik 39; Plik 90.
690 ЦДІАК, ф. 256, on. 1, cnp. 15, арк. 2.
691 BCz, Perg. 864.
692 AGAD, Peig. 636 a; Perg. 5627; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z 

Litwą. -  S. 352, n. 149 a, il. 68; S. 354, n. 149 b, poz. 54.
693 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 8.
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Печатка Томила 
Юхновича Ворони 

1558р.

Печатка Івана 
Богушевича Жоглича 

1571р.

. Печатка пана Семена 
Івановича Прежовського 

1576р.

Повні імена власників маемо також на печатках берестейського 
пана Льва Федоровича Горновського від 1570 р. («ЛСВЪ»),694 новго
родських земян Сенька («СЄМЄН») і Федька («ФЄДОР») Гринькови- 
чів Гавсовичів від 1538 р .,695 перемишльського земянина Васька Ти- 
совського від 1552 р. («ВАСКО»),696 городенського земянина Андрія 
Скипорова від 1555 р. («ОНДРЄЙ»),697 любецького боярина Івана Бо
гушевича Жоглича від 1571 р. («ІВАН»),698 київських земян Василя Се
меновича Уколова від 1549 р. («ВАсЛИ»),699 Семена Щеніївського від 
1571 р. («СІМ ІН»)700 та Семена Івановича Прежовського від 1576 р. 
(«СЄМЄН»).701

Крім того, на печатках литовських бояр і земян -  ейшишського 
і ворнянського державці (1536-1542) Льва Семеновича Чижевича від

694 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусь -  С. 78, мал. 130.
695 IP НБУВ, ф. 5, спр. 3756.
696 MNK, Rkps 528, Plik 62; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. -  S. 336.
697 Акты издаваемые Виленской археографической комиссией для разбора древ

них актов. -  Том XXI. -  Вильна 1894. -  S. 19; Шаланда А. Да пытання класіфікацьіі 
клейнавых гербау шляхты ВКЛ / /  Герольд Litherland. -  Год I. -  № 1 (1). -  Горадня, 
2001.- S .  35.

698 ЦДІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 544.
699 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. X, Sygn. 55, st. 12.
700 ЦДІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 559.
701 ЦДІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 778.
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1527 р. («ЛЄВЬ»),702 василішського боярина Івана Рила Биковського від 
1529 р. («ИВАнЬ»),703 господарських дворянин Яна Коревича від 1531— 
1538 рр. («АНЪ»)704 і Аврама Букраби від 1534 р. («АВРАм»),705 пенян- 
ського боярина Войтка (Войтеха) Юшковича від 1536 («ВОИЦЄХ»)706 і 
1542 рр. («ВОИТЄХ»),707 радунського намісника Яна Якубовича Яцеви- 
ча від 1552 р. («МНЬ»)708 та рудоминського боярина Петра Станковича 
від 1555 р. («ПЄТРЬ»).709

Руськомовні написи імен використовували на своїх печатках також 
литовські татари, як, приміром, Магмет Андраксакович («МАГМЄТ») і 
Ях’я Давидович («АХА») у 1540710 і 1547 рр.711 Повні імена власників мо
жемо бачити й на деяких міщанських печатках середини XVI ст. -  нов
городського війта Богдана Озарича від 1540 р. («БОГДАН»),712 луцько
го райці Григорія Посолейка від 1558 р. («ГРІКОР»)713 та степанського 
міщанина Гурина Чернишевича від 1569 р. («ГУРИН»),714 київських ві
йта Максима Хонича від 1551 р. («МАКСИМ»)715 та міщан Федора Хо
дики Кобизевича від 1553 р. («ОЄДОРЬ»)716 і Семена Мелешковича від 
1551 р. («СЄМЄн»).717

Значно частіше на руських печатках цього період у імена власників 
подавалися у скороченому вигляді, обмежуючись, як правило, 2 -3  лі
терами, що було одним з останніх кроків до впровадження у широкий

702 AGAD, Perg. 7453.
703 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. X, Sygn. 51, st. 1.
704 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 59, мал. 14.
705 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka III, Plik 25.
706 AGAD, Peig. 5900.
707 AGAD, Archiwum Przeździeckich, Sygn. A -l, st. 172, 177.
708 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 63, мал. 41.
709 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. X, Sygn. 111, st. 10 b.
7.0 BCz, Peig. 1318.
7.1 Rimsa E. Heraldika. -  P. 132, il. 250.
712 AGAD, Peig. 5905.
713 ЦЦІАК, ф. 220, on. 1, cnp. 673, арк. 2v.
714 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XI, Plik 126.
715 ЦЦІАК, ф. 62, on. 1, cnp. З, арк. 21.
716 ЦЦІАК, ф. 62, on. 1, cnp. З, арк. 22.
717 ЦЦІАК, ф. 62, on. 1, спр. З, арк. 21.
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Печатка Григорія 
Посолейка 1558р.

Печатка Максима 
Хонича 1551 р.

Печатка Федора Ходики 
Кобизевича 1573р.

вжиток сфрагісів з ініціалами. Серед князів, печатками зі скороченим 
написанням імені у горішній частині поля користувалися Олександр 
Федорович князь Порицький від 1519 («AL»),718 1531-1542 («AL»)719 і 
1546—1546 рр. («иЛІЄДР»),720 Андрій Юрійович князь Заславський від 
1520—1534 рр. («АНДРИ»),721 Олександр Федорович Курцевич князь 
Буремльський від 1525 р. («АЛ»),722 князь Федір Андрійович Сангуш- 
кович від 1532-1534 рр. («ФДРЄ»),723 Юрій Михайлович князь Со
кольський від 1532 р. («ЮРБ»),724 Семен Богданович Одинцевич князь 
Друцький від 1534-1541 рр. («СМЄ»),725 Михайло Федорович князь 
на Четвертні та Боровичах від 1535 р. («MNX»),726 Семен Федорович 
Ямонтович князь Подберезький від 1535-1536 рр. («СЄМ »),727 Лод-

718 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 38.
719 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 2633, st. 14; Peig. 4801; BCz, Peig. 850.
720 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 69; Plik 71.
721 ANK, Archiwum Sanguszków, Perg. 138; Peig. 185.
722 Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические памятники Юго- 

Западного края. -  Вып. III. -  Киев, 1914. -  С. 3, мал. 2.
723 AGAD, Peig. 6822; ANK, Archiwum Sanguszków, Peig. 185; BCz, Peig. 809.
724 ЦДІАК, ф. 256, on. 1, спр. 1, арк. 1; AGAD, Peig. 4789.
725 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. X, Sygn. 55, st. 1; Peig. 4798; ANK, 

Archiwum Sanguszków, Teka IV, Plik 39; Plik 87.
726 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka III, Plik 32.
727 AGAD, Archiwum Potockich z Radzynia, Sygn. 299; st. 1; Цітоу А. Пячаткі 

старажытнай Беларусі. -  С. 41, мал.
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Дк4

Печатка Андрія 
Юрійовича князя 

Заславського 1520р.

Печатка Олександра Фе
доровича Курцевича князя 

Буремльського 1525р.

Печатка Юрія 
Михайловича князя 
Сокольського 1532р.

вик Михайлович князь Свирський від 1535 р. («ЛОДЬВ»),728 Василь 
Федорович князь на Четвертні та Боровичах від 1538 р. («ВАСИ»),729 
княгиня Марія Михайлівна Козека від 1539 р. («МАРІЙ»),730 Василь 
Юрійович князь Толочинський від 1540-1543 рр. («ВАсИ»),731 Михай
ло Федорович князь на Четвертні та Боровичах від 1542 («МИХАи»)732 
і 1569 рр. («М И»),733 Войтих Юхнович князь Свирський від 1542 р. 
(«ВОИТЄ»),734 Юрій Петрович Головня князь Острожецький від
1542 р. («ГЄоР»),735 Андрій Іванович Друцький князь Озерецький від
1543 р. («АНД»),736 Матвій Васильович князь на Четвертні та Ярови
ні від 1544-1561 рр. («МТ»),737 князь Андрій Тимофійович Капуста 
від 1545 р. («АНД»),738 княжна Анастасія Михайлівна Мстиславська

728 AGAD, Pefg. 5893.
729 AGAD,Perg. 4787.
730 BCz, Perg. 1288.
731 AGAD, Archiwum Potockich z Radzynia, Sygn. 295 a, st. 17; Sygn. 296, st. 77.
732 BCz, Peig. 850; Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. — S. 300-301, il. 

516; Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego. -  S. 77, il. 9.
733 ЦЦІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 122.
734 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IV, Plik 41.
735 AGAD, Peig. 7621.
736 AGAD, Archiwum Potockich z Radzynia, Sygn. 295 a, st. 17.
737 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 69; Plik 71; Teka VI, Plik 51; Teka IX, 

Plik 23; MNK, Rkps 892, Tom 1, st. 2.
738 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. X, Sygn. 54, st. 2.
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від 1545-1557 pp. («NS»),739 князь Василь Іванович Курцевич Булига, 
на двох печатках від 1546 р. («ВАс»740 і «ВЄ»),741 княжна Марія Васи
лівна Сокольська від 1546 р. («МАРИ»),742 княжна Ганна Федорівна 
Іжеславська від 1547 р. («АНА»),743 Олександр Федорович князь Чор- 
торийський від 1548-1554 рр. («А • L»),744 Іван Федорович князь на 
Четвертні та Боровичах від 1553 р. («ИВ»),745 Михайло Іванович князь 
Ружинський від 1553 р. («МИХ»),746 княжна Анастасія Юріївна Толо- 
чинська від 1556 р. («АН»),747 Максим Васильович князь Сокольський 
від 1557 р. («МА»),748 княжна Анастасія Михайлівна Жижемська від 
1558-1561 рр. («НАСТ»),749 княжна Ганна Кузьминична Заславська

Печатка Михайла Федо
ровича князя на Четвертні 

та Боровичах 1535р.

Печатка княгині 
Марії Михайлівни 

Козеки 1539р.

Печатка Олександра 
Федоровича князя 

Порицького 1546р.

739 AGAD, Archiwum Potockich z Radzynia, Sygn. 415, st. 1; Sygn. 416, st. 2,4.
740 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 42.
741 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 69; Plik 71.
742 AGAD, Peig. 7647.
743 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 4.
744 AGAD, Perg. 7659; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 43; Plik 50; Teka 

VII, Plik 29; Plik 50; Teka VIII, Plik 22.
745 ЦДІАК, ф. 256, on. 1, спр. З, арк. 3v; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, 

Plik 81; Алфьоров O. Особові печатки. -  С. 75, мал. 244 в.
746 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VIII, Plik 8; Plik 9.
747 AGAD, Archiwum Potockich z Radzynia, Sygn. 300, st. 39.
748 AGAD, Perg. 7730.
749 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VIII, Plik 97; Teka IX, Plik 1; Plik 3; Plik 23; 

Plik 28, st. 138,142.
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від 1558 р. («ГАн»),750 князь Яків Васильович Крокотка Єловицький 
від 1560 р. («МКО»),751 князь Михайло Іванович Курцевич від 1560 
(«МИ»),752 1564 рр. (МИХА»)753 та матриці печатки від середини XVI 
ст. («МИ»).754

Практика скороченого написання імен на руськомовних шляхет
ських печатках упродовж XVI ст. була поширеною на більшості земель 
Великого князівства Литовського і Руського. Її застосування спосте
рігаємо як на печатках представників титулованих родів (панів), так і 
сфрагісах земян, бояр, слуг. А крім того — господарських татар і міщан 
найбільших міст Литовсько-Руської держави.

Найбільше прикладів використання печаток з неповним написан
ням імені над щитом походить зі шляхетського середовища Волинської 
землі: Богдан Костюшкович Ставецький від 1521 («БОГД»),755 1525— 
1532 («БОГДА»)756 і 1532 рр. («БОГДА»),757 Солтан Стецькович Ставець-

Печатка пана Богдана Печатка пана Богдана 
Костюшковича Опанасовича

Ставецького 1525р. Перекальського 1537р.

Печатка пана 
Михайла Войсицького 

1537р.

750 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VIII, Plik 109.
751 ЦЦІАК, ф. 223, on. 1, спр. 2, арк. 2.
752 AGAD, Peig. 7751; Peig. 7752; Perg. 7754; Perg. 7755.
753 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IX, Plik 129.
754 МШ, MC-1583.
755 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 44.
756 AGAD, Perg. 4789; Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические па

мятники. -  Вып. III. -  С. 3, илл. 7.
757 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 2633, st. 12.
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кий від 1521 р. («СОЛ»),758 Петро Васильович Калусовський від 1523 
р. («ПЄТ»),759 Василь Бокій від 1525 р. («ВАСИ»),760 Федір Зброхович 
Гулевич Воютинський від першої половини XVI ст. («ОЄД»),761 Ан
дрій Іванович Янчинський від 1531 р. («АнДРЄ»),762 Олехно Гринько- 
вич Козинський від 1532 р. («АЛЄ»),763 Василь Патрикієвич від 1533 р. 
(«ВАСІ»),764 Грицько Єськович Сенютич від 1533-1533 рр. («ГР»),765 Се
мен Михайлович Бабинський («СЄН») і Василь Єнкович («ВАС»)766 від 
1534 р., Андрій Іванович Янчинський від 1535 р. («АНДРЄ»),767 Андрій 
Оранський від 1537 р. («АНД»),768 Петро Васильович Калусовський від 
1537-1546 рр. («ПЄТР»),769 Богдан Опанасович Перекальський від 1537 
р. («БОГ») і Михайло Войсицький («МХА»)770 від 1537 р., Семен Ми
хайлович Бабинський від 1542 р. («СЄМ»),771 Сенько Гринькович Ко
зинський від 1542 р. («СЄМ»),772 Гнівош Іванович Пісоцький від 1542 
(«ГНЄВИ»),773 Іван Васильович Семашкович від 1542 р. («ИВА»),774 
Іван Клюський, на чотирьох печатках від 1542775 і 1546 рр. («ИВА»),776

758 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 44.
759 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 56.
760 Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические памятники. -  Вып. III. 

— С. 3, илл. 6.
761 МШ, МС-2228.
762 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 2633, st. 14.
763 AGAD, Perg. 4789.
764 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka III, Plik 7.
765 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka III, Plik 7; Plik 10.
766 ANK, Archiwum Sanguszków, Peig. 185.
767 BCz, Peig. 817.
768 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka III, Plik 56; Plik 57.
769 ЛННБ, BP, ф. 5, on. 1, спр. 7444/1, арк. 363; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka 

IV, Plik 44; Plik 45; Plik 46; Plik 47; Teka V, Plik 69; Plik 71.
770 ЦЦІАК, ф. 2071, on. 1, cnp. 29, арк. 1.
771 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IV, Plik 43.
772 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 96.
773 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IV, Plik 44; Plik 45; Plik 46; Plik 47.
774 BCz, Peig. 1168; Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 322, il. 607.
775 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IV, Plik 44; Plik 45; Plik 46; Plik 47; BCz, 

Peig. 850; Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 323, il. 611.
776 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 42; Plik 43.
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Федір Іванович Русинович від 1544-1546 рр. («ФЄДО»),777 Грицько 
Янчинський від 1546 р. («ГРИГ»),778 Михайло від 1546 р. («МИХА»),779 
Андрій Юхнович Єлович Куневський від 1546 р. («АНДРЄ»),780 Мики
та Кутровський від 1546—1550 рр. («М ИКИ»),781 Михайло Сваткович 
Хрінницький від 1546-1560 рр. («МИХ»),782 Іван Дмитрович Дутий від 
1548 р. («ИВА»),783 Кіндрат Ляхович Чернявський від 1548 р. («КО»),784 
Семен Ласко Чернчицький від 1548785 і 1569-1576 рр. («СЄМ»),786 Гри
горій Баєвський від 1549 р. («ГРИ»),787 Іван Болбас Ростоцький від 1549 
р. («ИВ»),788 Семен Андрузький від 1551 р. («СЄМЄ»),789 Мартин Ви- 
тковський від 1551-1552 рр. («МРТ»),790 Семен Зброхович Гулевич Во- 
ютинський від 1553 («СЄМЄ»)791 і 1568 рр. («СЄ»),792 Андрій Богушевич 
від 1553 р. («БОГШ»),793 Петро Іванович Чаплич від 1557 р. («ПЄТ»),794 
Ілляш Богушевич Несвіцький від 1559795 і 1561 рр. («ИЛИ»),796 Гав
рило Васильович Бокій Печихвостський від 1559 р. («ГАВР»),797 Іван

777 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 1; Plik 42.
778 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 42.
779 AGAD, Peig. 7647.
780 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 51; Plik 53; Plik 72.
781 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 69; Plik 71; Teka VII, Plik 1.
782 ЦЦІАК, ф. 223, on. 1, cnp. 2, арк. 2; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, 

Plik 42.
783 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 25.
784 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 23.
785 ЦЦІАК, ф. 221, on. 1, cnp. З, арк. 14.
786 ЦЦІАК, ф. 44, on. 1, cnp. 1, арк. 230v, 804.
787 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 57.
788 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 52.
789 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, Plik 42.
790 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, Plik 63; Plik 66.
791 ЦЦІАК, ф. 223, on. 1, cnp. 1, арк. 2v.
792 AGAD, Perg. 7799.
793 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VIII, Plik 8; Plik 9.
794 AGAD, Peig. 7730.
795 ЦЦІАК, ф. 256, on. 1, cnp. 1, арк. 26.
796 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 70, мал. 78.
797 ЦЦІАК, ф. 256, on. 1, cnp. 1, арк. 26.
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Печатка пана Семена 
Ласка Чернчицького 

1548р.

Печатка пана Семена 
Зброховича Гулевича 

Воютинського 1553р.

Печатка Микити 
Кутровського 1560р.

Лецкович Білостоцький від 1560 р. («ВА~И»),798 Микита Кутровський 
від 1560 р. («М ИКИ»),799 Гаврило Зброхович Гулевич Воютинський 
від 1561 р. («ГАВРИ»),800 Іван Матвійович Бережецький від 1562 р. 
(«ИВА»),801 Богдан Іванович Гулевич Дрезденський від 1568802 і 1571 
рр. («БГДА»),803 Богдан Костюшко Хоболтовський від 1569-1570 рр. 
(«БОГ»),804 Федір Михайлович Фурс від 1569805 і 1583 рр. («0Р»),806 Іван 
Літинський, три печатки від 1571807 і 1577 рр. («ИВА»),808 Іван Банко
вий Шелвовський від 1571 р. («ИВА»),809 Полагя Матясовна Оздовська 
Суропятовна від 1571-1582 рр. («ПОЛА»),810 Іван Гаврилович Мишка

798 AGAD, Perg. 7751; Perg. 7752.
799 ЦЦІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 2, арк. 2.
800 Цітоу А. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 70, мал. 79.
801 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IX, Plik 57; Клименко O., Хаварівський Б. 

Міська геральдика Тернопільщини. -  Тернопіль, 2003. -  С. 144, мал. 1.
802 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XI, Plik 47.
803 MNK, Rkps 892, Tom I, karta 11.
804 AGAD, Perg. 636; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XII, Plik 27; Kutrzeba S., 

Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. -  S. 335, n. 148, ii. 82.
805 ЦЦІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 170.
806 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XV a, st. 44.
807 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XII, Plik 64; Rkps 24.
808 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XIV, Plik 34.
809 ЦЦІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 518.
8,0 IP НБУВ, ф. 301, спр. 656 Л, арк. 69v; MNK, Rkps 892, Tom I, karta 11.
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Холоневський від 1576 р. («ИВА»),811 Василь Романович Калусовський 
від 1576 р. («ВАС»),812 Федір Дробишевич від 1576 р. («6Є »),813 Іван 
Демкович від 1582 р. («ИВА»)814 815 та Григорій Федорович Гулевич Під- 
дубецький від другої половини XVI ст. («ГР»).Ш

Серед київських панів і земян, печатками зі скороченим написан
ням імені над щитом користувалися -  чорнобильський староста Мат
вій Заморенок від 1526 р. («МАТ6»),816 господарський дворянин Федір 
Тиша Биковський («0ЄД»), Федір Омелянович Вешняк («0Є») та київ
ський намісник Іван Вялкович («ИВ»)817 від 1528 р., Федір Оношкевич 
від 1537 р. («0ЕО»),818 Іван Федорович Тиша Биковський від 1569 р. («• 
ІВА • »),819 Тихно Михайлович Коркошка від 1569-1571 рр. («ТИ»),820 
овруцький підстароста Іван Олехнович Ласко від 1569-1571 рр.

Печатка пана 
Федора Тиші 

Биковського 1528р.

Печатка Тихна 
Михайловича 

Коркошки 1569р.

Печатка пана 
Івана Олехновича Ласка 

1569р.

811 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XIV, Plik 18.
812 ЦДІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 777.
813 ЦДІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 697,699.
814 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XV, Plik 72.
815 МШ, M C-1788.
8,6 AGAD, Perg. 7441.
817 ЦЦІАК, ф. 220, on. 1, спр. 663.
818 ЛННБ, BP, ф. 5, on. 1, спр. 7444/1, арк. 585-586; Piekosiński F. Herbarz szlachty 

polskiej wieków średnich. — S. 147-150, il. 799.
819 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 73, мал. 101.
820 ЦДІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 87v, 89v, 496.
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(«ИВА»),821 Григорій Толкач Жукинський від 1571 р. («ГРИ»),822 Фе
дір Антонович від 1584 р. («ФЕДО»),823 Борис Лиховидович від другої 
половини XVI ст. («БОРИ»)824 та Семен Половець Рожиновський від 
1602 р. («СЄМЄ»).825

У Брацлавській землі використання подібних написів зафіксовано 
на печатках брацлавського підстарости (1583-1604) Григорія Чечеля 
від 1574 («ГРИЦ»),826 1586-1596 («ГРЦ»)827 і 1598-1599 рр. («ГРИ»),828 
Милки (Марії) Василівни Сабаровської від 1574 р. («МИЛ»),829 Михай
ла Олехновича Ласка Вороновицького від 1580-1592 рр. («МИХА»),830 
Кондрата (Конрада) Козара від 1586 р. («КОН»),831 Семена Іванови
ча Бушинського від 1589 р. («СЄМЄ»).832 У Перемишльській -  Івана 
Білинського від 1552 р. («ИВ»)833 та Яцька Туринського від 1552 р. 
(«ІЙЦ»).834

Скорочене написання імені бачимо також на печатках берестей
ських земян Івана Лищовського від 1521 р. («ВА~»),835 Степана Кри- 
чевського від 1525 р. («СТЄ»),836 Петра Кропиви від 1542 р. («ПЄТ»),837 
Юхна Івановича Ваньковича від 1543 р. («ЮХН»),838 Гаврила Олексі-

821 ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 63,547.
822 ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 502.
823 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 2633, st. 60.
824 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka III, Plik 10.
825 IP НБУВ, ф. 301, спр. 216 Г, n. 119.
826 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XIII, Plik 50.
827 ЦДІАК, ф. 223, on. 1, спр. 6, арк. 2; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XIX, 

Plik 60, st. 311; Teka XXII, Plik 49, st. 281.
828 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XXIII, Plik 48; Plik 73.
829 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XIII, Plik 50.
830 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XIV a, Plik 28; Teka XVI, Plik 48; Teka XIX, 

Plik 60, st. 314.
831 ЦДІАК, ф. 223, on. 1, спр. 6, арк. 2.
832 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 2680, st. 11,21.
833 MNK, Rkps 525, Plik 35; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. -  S. 32
834 MNK, Rkps 528, Plik 57; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. -  S. 335.
835 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 43.
836 AGAD, Peig. 7530.
837 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IV, Plik 45; Plik 46; Plik 47.
838 AGAD, Peig. 4804.
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Печатка Григорія Печатка пана Печатка Василя
Чечеля 1586р. Кондрата Козара 1586р. Микулича 1541 р.

йовича Голенчинського від 1546 р. («ГАВЛ»),839 Василя Лівші від 1548 
р. («ВАС»),840 Мартина Михайловича Заранка від 1549 р. («МАРТ»)841 і 
Миколи Горновського від 1566 р. («МИК»),842 берестейського возного 
Семена Олександровича від 1586 р. («СЄ»),843 кобринських земян Ва
силя Микулича від 1541 р. («ВАС»)844 та Олехна Онисковича від 1548 р. 
(«ІШІЄХ»),845 кам’янецького боярина Сенька Федоровича від 1545-1546 
рр. («2ЄНЬК»),846 пинських земян Федора Федюшковича від 1530 р. 
(«0ЄД»),847 Григорія Воща від 1546 р. («ГРЛ»),848 Івана Дмитровича Ду
того від 1548 р. («ИВА»),849 Семена Фурсовича від 1555 р. («СЄМ»)850 
та Федора Достоєвського від 1580 р. («0Д»),851 кричівського старости

839 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 67.
840 Цітоу А. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 41, мал.
841 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 41, st. 196,201; Plik 42, st. 205,210.
842 AGAD, Peig. 7779:
843 ANK, Zbiór Rusieckich, Rkps 65, st. 19.
844 НМІУ, Сектор фотодокументальних матеріалів, РД-108.
845 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 25.
846 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 31; Plik 69; Plik 71.
847 AGAD, Peig. 6180.
848 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 43.
849 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 25.
850 ЦЦІАК, ф. 256, on. 1, cnp. 15, арк. 2.
851 Цітоу А. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 43, мал.; Цітоу А. Сфрагістьїка 

і геральдика Беларусі. -  С. 27, мал.
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Андрія Богдановича Шолухи від 1555 р. («АНДР»),852 вітебських бояр 
Федора Оліфіровича від 1548 р. («6Р»)853 та Івана Васильовича Чор
ного від 1558 р. («IBA»),854 Богдана Семеновича Скипорова від 1543 р. 
(«БОГ»),855 Григорія Нехведковича Адамовича від 1589 р. («ГРИ»),856 
слонімських земських підсудка Потія Єльця від 1566 р. («ПОТ»)857 та 
писаря Богуша Тушовицького від 1571 р. («БОГУ»),858 новгородських 
земян Семена Гринкевича Максевича від 1540-1556 рр. («СЄМЄ»),859 
Богдана Сенькевича від 1540 р. («БОГ»),860 Григорія Михайловича Горла 
від 1552-1555 рр. («ГРІ»),861 Бориса Федоровича Колонтаєва від 1553 р. 
(«БОРИ»)862 та Хоми Мітковича Максевича від 1555 р. («ХОМ»),863 

Так само -  на печатках литовський бояр Войтеха Ярославича 
Войшвиловича від 1527 р. («ВО~ТЄ»),864 Юрія Яновича Войдатовича 
від 1536 р. («ЮРИ»),865 Петра від 1539 р. («ПЄТР»),866 Мартина Янови
ча від 1540 р. («МАР»),867 керновського боярина Януша Буйвидовича 
від 1527 р. («ААЪ»),868 троцького підключия Василя Костянтиновича

852 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 67, мал. 60.
853 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 25.
854 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 68, мал. 67.
855 Шаланда А. Да пытання класіфікацьіі клейнавых гербау шляхты ВКЛ. -  С. 

36, мал. 3.
856 Шаланда А. Сапраудны гербоунік шляхты Ваукавыскага павета ВКЛ у дру

гой палове XVI-XVIII ст. / /  Герольд Litherland. -  Год IV. -  № 1-2 (13-14). -  Горад- 
ня, 2004. -  С. 10, мал.

857 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 75, мал. 112.
858 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 79, мал. 135.
859 BCz, Perg. 1317; Peig. 1318; ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 75, 

мал. 108.
860 BCz, Peig. 1317.
861 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VIII, Plik 42; ЦітоуА. Пячаткі старажытнай 

Беларусі. -  С. 63, мал. 40.
862 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 42, мал.
863 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 65, мал. 52.
864 AGAD, Perg. 7453.
865 ANK, Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, Peig. 928.
866 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka III, Plik 81.
867 BCz, Peig. 846.
868 AGAD, Peig. 7541.
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Жаби від 1528 р. («ВАс»),869 судеревського боярина Ждана Богдевича 
від 1532 р. («ЖДА»),870 пана Якуба Васевича від 1542 р. («ВАС»),871 ру- 
доминських бояр Богуша Федьковича від 1542 р. («БОГ#»),872 Миколи 
Гаврилович («МИКО») і Андрія Яновича («АНДРЄ»)873 від 1555 р., на
місника пана Михайла Єловича Олександра Гетовта від 1549-1550 рр. 
(«ОЛЄКСА»),874 господарських дворян Міклоша Бороди («МИ»)875 та 
Васька Івановича («ВАС»)876 від 1565 р., козацького ротмістра Михайла 
Бураги від 1567 р. («МИХ»),877 віденського земянина Миколи Станис
лавовича Климячичавід 1571 р. («МИКО»)878 та дружини ошмянського 
земянина Яна Петровича Катерини Андріївни від 1571 р. («КАТЄР»).879 
Руські скорочені написи уживали на своїх печатках татарські князі 
Щасний Асанович («Щ СН»),880 Магмет Банкевич («МАГ»)881 і Олехно 
Бахтіарович («АЛН»)882 від 1540 р., Мухай Кулзиманович («МХА»)883 і 
Алікеч Улан («АЛИ»)884 від 1572 р.

їх бачимо і на міщанських печатках -  пинських війта Богдана Ку- 
ниловича від 1543 р. («БОГД»)885 і міщанина Бориса Федоровича Коп- 
цевича від 1568-1569 рр. («БОРИ»),886 ковельського міщанина Ванька 
Годевицького від 1548 р. («ВАН»),887 віденського міщанина Костянти-

869 MNK, Perg. 97.
870 AGAD, Perg. 5899.
871 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 41, мал.
872 AGAD, Archiwum Przeździeckich, Sygn. A -l, st. 174.
873 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. X, Sygn. 111, st. 10 b.
874 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 51; Teka VII, Plik 1.
875 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. — С. 74, мал. 106.
876 ЦітоуА. Сфрагістьїка і геральдыка Беларусі. -  С. 119, мал.
877 ЦітоуА. Сфрагістьїка і геральдыка Беларусі. -  С. 118, мал.
878 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. X, Sygn. 111, st. 47.
879 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XII, Plik 78.
880 BCz, Peig. 1317.
881 BCz, Peig. 1317.
882 BCz, Peig. 1318.
883 Rimsa E. Heraldika. -  P. 132, il. 250.
884 Rimsa E. Heraldika. -  P. 134, il. 254.
885 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 61, мал. 27.
886 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 78, мал. 126.
887 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 25.
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Печатка
Романа Гарволитша 

1551р.

Печатка
Каленика Романовського 

1553р.

Печатка Богдана 
Нефедія Маликовича 

1553р.

на Семеновича Онковича від 1551 р. («КО»),888 вітебського війта Сте
пана Тимофійовича Лускини від 1559 («СТ»)889 і 1560 pp. («СТЕ»),890 
київського райці та бурмистра Онисима Ходковича від 1598-1600 
(«ОНІ»)891 і 1610-1622 рр. («ОН»),892 київських міщан Романа Гарво- 
литина від 1551 р. («РОМ»),893 Каленика Романовського («КАЛЄН») і 
Богдана Нефедія Маликовича («НЄФЄД») від 1553 р .894

Як видно з наведених вище відомостей, практика використання 
повних або скорочених написів імен власників у полі печатки зберіга
лася у другій половині XVI ст., поступаючись з часом сфрагісам з іні
ціалами та абревіатурами. Останні, в свою чергу, з ’явившись напри
кінці XV ст., упродовж першої половини наступного сторіччя посту
пово набувають масового характеру, хоч ще не домінують, як це бачи
мо пізніше.

Для ініціальних печаток першої половини XVI ст., як  і в ціло
му для руської сфрагістики цього часу характерним є використання 
як руських, так і латинських літер. Однак, на відміну від інших груп

888 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 63, мал. 38.
889 Rimsa Е. Pieczęcie miast. -  S. 1133-1134, n. 445.
890 Rimsa E. Pieczęcie miast. -  S. 1134-1135, n. 446.
891 ЦЦІАК, ф. 62, on. 1, спр. З, арк. 24v, 25v.
892 IP НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 215v, 235; ЦЦІАК, ф. 221, on. 1, спр. 62, арк. 2.
893 ЦЦІАК, ф. 62, on. 1, спр. 3, арк. 21.
894 ЦЦІАК, ф. 62, on. 1, спр. 3, арк. 22.
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Печатка Костянтина 
Івановича князя 

Острозького 1520р.

Матриця печатки 
Костянтина Івановича 

князя Острозького 
1515/1520р.

Печатка князя 
Андрія Тимофійовича 

Капусти 1550р.

печаток цього періоду (з легендами та написами імен над щитами), іні
ціальні сфрагіси з руськими написами перебувають у відчутній мен
шості. Це, наприклад, печатки Костянтина Івановича князя Ост
розького від 1515/1520 («ККО»)895 і 1520-1527 рр. («КИО»),896 Кузь
ми Івановича князя Заславського від 1533 («* КН *»),897 1546 («К»)898 
і 1551 pp. («КІ»),899 Петра Михайловича Головні князя Острожецько- 
го від 1536—1537 рр. («ПМ »),900 Андрія Михайловича Сангушкови- 
ча князя Кошерського від 1540-1555 р. («АС»),901 Дмитра Олексан
дровича Курцевича князя Буремльського від 1540-1550 рр. («ДБ»),902

895 МШ, МС-2372.
896 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. XI, Sygn. 17, st. 68; Tak 

zwana Metryka Litewska, Dz. IX, Sygn. 89, st. 470; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka 
II, Plik 39; Plik 41.

897 AGAD, Perg. 4790.
898 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 44.
899 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, Plik 64.
900 AGAD, Tak zwana Metryka Litewska, Dz. IX, Sygn. 89, st. 490,492.
901 IP НБУВ, ф. 2, спр. 22600; ЦЦІАК, ф. 2228, on. 1, спр. 534, арк. lv; AGAD, 

Peig. 6897; Perg. 7659; Perg. 7713; Tak zwana Metryka Litewska, Dz. IX, Sygn. 89, st. 516; 
ANK, Archiwum Sanguszków, Peig. 215; Teka IV, Plik 42; Teka V, Plik 34; Plik 42; Teka 
VI, Plik 46; Teka VII, Plik 33; Teka VIII, Plik 40; BCz, Peig. 898; Peig. 1229; ЦітоуА. Пя- 
чаткі старажытнай Беларусі. -  С. 64, мал. 48.

902 ЛННБ, ВР, ф. 5, on. 1, спр. 7444/Ш, арк. 67; спр. 7445, арк. 989; ANK, 
Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 69; Plik 71; Teka VII, Plik 1.
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Василя Михайловича Сангушковича князя Ковельського від 1542 р. 
(«ВК»)903 та князя Андрія Тимофійовича Капуста від 1550 р. («AK»).904

Абревіатури, виконані руськими літерами, бачимо і на деяких шля
хетських печатках першої половини XVI ст. -  господарського дворя
нина Грицька Федоровича Непитущого від 1532 р. («ГН»)905 і волин
ських земян Гнівоша Івановича Пісоцького від 1541 р. («ГІ»),906 Гриць
ка Толмачевича від 1546 р. («ГТ»)907 та Івана Івановича Клюського від 
1548 р. («ИК»)908 і, можливо, луцького підстарости Михайла Іванови
ча Ощовського від 1536 р. («ОМІ»),909 кузьминського намісника Іва
на Олики від 1543 р. («ІО»)910 та двох печатках володимирського горо
дничого (1553-1568), господарського маршалка (1563-1566) і волин
ського каштеляна (1566-1568) Михайла Тихновича Козинського від 
1551 р. («МК»).911

903 AGAD, Tak zwana Metryka Litewska, Dz. IX, Sygn. 89, st. 507.
904 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, Plik 2.
905 AGAD, Perg. 6822.
906 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IV, Plik 39.
907 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 38.
908 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 19.
909 ЦЦІАК, ф. 256, on. 1, спр. 1, арк. 5.
910 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IV, Plik 90.
9,1 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, Plik 45; Plik 47; Plik 62.

Печатка Івана Юрійовича 
князя Дубровицького 

1527р.
Андрія Тимофійовича Федора Андрійовича 

Капусти 1536р. Сангушковича 1555р.

Печатка князя Печатка князя
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Князівські ініціальні печатки з латинськими літерами вирізняють
ся певною різноманітністю у змісті написів. Приміром, на печатках 
Івана Юрійовича Гольшанського князя Дубровицького від 1527—1528 
pp. («SI»),912 князя Петра Тимофійовича Мосальського від 1536 р. 
(«SPM»),913 Федора Андрійовича Сангушковича князя Несухоїжсько- 
го від 1535-1547 р. («• S • F • »),914 Івана Федоровича Чорторийсько- 
го князя Клеванського від 1547-1551 р. («SI»)915 та Олександра Федо
ровича князя Порицького від 1549-1551 pp. («AS»)916 присутнє скоро
чення слова «sigillum». Княжий титул представлено на печатках Івана 
Михайловича князя Вишневецького від 1533 р. («KIW»)917 та Беати Ан
дріївни з Костельця княгині Острозької від 1540-1553 pp. («ВКСО»).918

Михайловича князя 
Вишневецького 1533р.

Печатка Богуша 
Євфимія Федоровича 

князя Корецького 1547р.
Петровича Головні князя 
Острожецького 1551 р.

912 MNK, Peig. 96; Peig. 97.
913 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka III, Plik 44.
914 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 679; Peig. 4800; Peig. 6181; ANK, 

Archiwum Sanguszków, Peig. 242; Teka IV, Plik 25; Plik 87; Teka V, Plik 4; Plik 6; Plik 44; 
Plik 52; Plik 68; Plik 80; Teka VI, Plik 61; MNK, Rkps 892, Tom 1, st. 1; Piekosiński F. Jana 
Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. -  S. 63, n. 552.

9,5 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 51; Teka VII, Plik 53; Plik 54; Plik 61; 
BCz, Peig. 876; Peig. 878.

916 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 43; Plik 51; Teka VII, Plik 33.
9.7 AGAD, Peig. 4790.
9.8 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IV, Plik 15; Plik 89; Teka VII, Plik 49; Plik 51; 

Plik 54; Plik 61; Teka VIII, Plik 10.
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Ініціали, в яких представлено імена та прізвища князів, відтворе
но на печатках Олександра Михайловича князя Вишневецького від 
1542 р. («WA»),919 Івана Юрійовича Гольшанського князя Дубровиць- 
кого від 1544-1546920 і 1547 pp. («ID»),92' Богуша Євфимія Федорови
ча князя Корецького від 1547-1547922 і 1552-1561 pp. («ВК»),923 Федо
ра Петровича Головні князя Острожецького від 1551 р. («FGH»),924 Ва
силя Костянтина II Костянтиновича князя Острозького від 1551-1552 
р. («• КО • »),925 Василя Андрійовича князя Полубенського від 1535926 
і 1546-1550 pp. («WP»),927 Івана Андрійовича князя Полубенського від 
1534,928 1534-1538,929 1541-1556930 і 1553 pp. («ІР»),931 княжни Марії 
Львовни Полубенської від 1550 р. («М • Р»),932 князя Семена Фрідріха 
Глібовича Пронського від 1548-1555 pp. («FP»)933 та князя Івана Дмит
ровича Шуйського від 1549 р. («IS»).934

Ініціали імені та патроніму маємо на печатках Федора Михайло
вича князя Вишневецького від 1533935 і 1544—1547 pp. («FM»),936 Іллі

9,9 BCz, Peig. 1168.
920 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. X, Sygn. 1, st. 2,9; Peig. 8464.
921 Цітоу А. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 41, мал.
922 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 62; BCz, Peig. 878.
923 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, Plik 84; Teka IX, Plik 27.
924 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, Plik 34.
925 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, Plik 59; Plik 69.
926 AGAD, Archiwum Potockich z Radzynia, Sygn. 298; st. 1.
927 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. X, Sygn. 1; st. 2; Sygn. 55; st. 12; ANK, 

Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 16; Plik 41, st. 196, 201; Plik 42, st. 205, 210; Teka 
VII, Plik 18; Plik 31; Plik 34; Zbiór Rusieckich, Rkps 68, st. 123.

928 ANK, Archiwum Sanguszków, Perg. 185.
929 AGAD, Peig. 4798; Perg. 4801; Цітоу А. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  

С. 59, мал. 16.
930 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IV, Plik 39; Plik 87; Teka VIII, Plik 56.
931 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VIII, Plik 15.
932 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. V, Sygn. 7178, st. 2.
933 AGAD, Archiwum Potockich z Radzynia, Sygn. 92, st. 101; Peig. 7659; Peig. 7713; 

ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VIII, Plik 36; BCz, Peig. 898.
934 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 40.
935 AGAD, Peig. 4790.
936 AGAD, Peig. 7639; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 42; BCz, Peig.

878.
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Печатка Василя Печатка князя Семена 
Андрійовича князя Фрідріха Глібовича

Полубенського 1546р. Пронського 1548р.

Печатка князя Івана 
Дмитровича Шуйського 

1549р.

Костянтиновича князя Острозького від 1535-1538 pp. («ІС»),937 князя 
Василя Івановича Курцевича Булиги від 1542 р. («• V • І • »)938 та Мат
вія Богдановича з Козельська князя Огинського від 1555 р. («MB»).939 А 
на печатці княгині Ганни Деспотівни від 1549-1554 рр. вміщено лише 
початкову літеру її імені («А»).940

Ініціальні печатки руської шляхти першої половини XVI ст. є по
дібними до князівських, у тому числі й за змістом написів. У кількох 
випадках бачимо приклади скороченого написання слова «sigillum» 
-  на печатках господарського дворянина Станіслава Угриновського 
від 1540 р. («SSV»)941 та господарського писаря (1512-1558) і маршал- 
ка (1529-1542), земського підскарбія (1531-1558), дворного маршал- 
ка (1542-1558) і новгородського воєводи (1551-1558) Івана Остафійо- 
вича Горностая від 1543-1552 р. («SI»).942

937 AGAD, Perg. 6181; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka III, Plik 47; Plik 51; Plik 
64; Plik 65; Plik 70.

938 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 95.
939 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VIII, Plik 49.
940 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 43; Teka VIII, Plik 21.
941 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IV, Plik 9.
942 IP НБУВ, ф. 24, спр. 2383, арк. 1; ЦЦІАК, ф. 220, on. 1, спр. 27; спр. 28; ANK, 

Archiwum Sanguszków, Teka IV, Plik 61,68; Teka V, Plik 2; Plik 37; Teka VI, Plik 1; Teka 
VII, Plik 5; Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 306, il. 541; ЦітоуА. Пя- 
чаткі старажытнай Беларусі. -  С. 62, мал.
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Печатка Іллі Костяк- Печатка князя Василя Печатка Матвія Богда-
тиновича князя Острозь- Івановича Курцевича новича з Козельська князя 

кого 1535р. Булиги 1542р. Огинського 1555р.

Ініціали імені та патроніму знаходимо на сфрагісах ковельського 
старости (1543-1548) і господарського маршалка (1551-1555) Богдана 
Михайловича Семашка пана на Хупкові від 1542-1543 pp. («ВМ»)943 та 
пана Михайла Михайловича Свинюського від 1548 р. («ММ»).944 На 
печатці троцького судці (1540-1541) та господарського писаря (1551— 
1553) Єрмогена (Власія) Івановича Горностая від 1551/1553 рр. відтво
рено ініціали імені, патроніму та прізвища: ІІН ;945 а на печатці госпо
дарського маршалка (1546-1551) Івана Богушевича Боговитиновича 
від 1533-1536 рр. друга літера в написі могла позначати як патронім, 
так і прізвище («* І * В *»).946

Печатками з ініціалами, якими позначали відповідні імена та пріз
вища, впродовж першої половини XVI ст. користувався цілий ряд во
линських панів і земян -  городничий, ключник і мостовничий луць
кий (1537-1546) та господарський маршалок (1550-1571) Петро Богда
нович Загоровський від 1538—1571 рр. («• Р • Z • »),947 кременецький

943 AGAD, Perg. 4803; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 95; BCz, Perg.
1168.

944 ЦЦІАК, ф. 221, on. 1, спр. З, арк. 14.
945 ANK, Zbiór Rusieckich, Rkps 68, st. 128.
946 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. X, Sygn. 55, st. 1; ANK, Archiwum 

Sanguszków, Teka III, Plik 16.
947 AGAD, Perg. 4801; Peig. 7713; Peig. 7754; Perg. 7755; BCz, Peig. 875; Peig. 876; 

Perg. 878; Peig. 898; Peig. 1229; Peig. 1287; Peig. 1288; ANK, Archiwum Sanguszków,
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Печатка пана Михайла Печатка Лаврина 
Михайловича Іванишевича 1548р.

Свинюського 1548р.

староста (1550-1560) і господарський писар (1553-1554) Петро М и
хайлович Семашко пан на Добратині від 1540-1558 pp. («PS»),948 пин- 
ський і городецький (1542-1547) та клецький (1551-1561) староста, 
господарський маршалок (1554-1561) Петро Кирдеєвич Мильський 
від 1542 («* К»),949 1544 («[Р]К»)95° і 1547 pp. («РК»),951 згадувані вище 
пани Богдан Михайлович Семашко від 1544952 і 1547-1554 pp. («BS»)953 
та Михайло Михайлович Свинюський від 1546—1553 («М • S»)954 і 1547 
pp. («MS»),955 пан Іван Богданович Загоровський від 1547 р. («IZ»),956

Teka III, Plik 80; Teka V, Plik 42; Teka VI, Plik 50; Teka VII, Plik 1; Plik 2; Plik 18; Plik 29; 
Plik 50; Teka VIII, Plik 32; Plik 67; Plik 78; Plik 79; Teka XII, Plik 35; Plik 86.

948 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 45; Plik 51; Plik 52; Plik 55; Teka VII, 
Plik3; Plik 17; Plik25; Plik28; Plik53; Plik54; Plik61; Plik66;TekaVIII, Plik 109; BCz, 
Perg. 846; Peig. 1168.

949 AGAD, Perg. 7621; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 95.
950 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 2633, st. 37.
951 ЦДІАК, ф. 256, on. 1, cnp. 7, арк. 40v.
952 MNK, Rkps 892, Tom I, karta 2.
953 AGAD, Perg. 7659; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, Plik 49; Plik 51; BCz, 

Peig. 875; Peig. 876; Perg. 1229; ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 65, мал. 
50.

954 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 69; Plik 71; Teka VII, Plik 29; Teka 
VIII, Plik.

955 BCz, Peig. 875; Perg. 876.
956 BCz, Peig. 875; Peig. 876.
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Лаврин Іванишевич від 1548 р. («IL»),957 пан Грицько Єськович Сеню- 
тич від 1549-1551 pp. («G + S»),958 намісник волинського маршалката 
володимирського старости Петра Кишки Михайло Данилевич від 1549 
р. («MD»),959 володимирський земський підсудок (1566-1568) Петро 
Олехнович Шпаковський від 1549,960 1550961 і 1551 pp. («PS»),962 креме
нецький судця Гнівош Іванович Єловицький від 1551 р. («• Н : І • »)963 
та дворянин княгині Беати з Костельця Острозької Мисько Кузьминич 
Шашкович Долбуновський від 1551 р. («• М • D •»).964

Крім цього, подібні печатки уживали київські пан Остафій Михай
лович Халецький від 1550 р. («ОС»)965 та земянин Микола Новицький 
від 1550 р. («MN»),966 берестейський замковий суддя Юрій Богданович 
Збунинський від 1537 р. («GZ»),967 господарський писар (1543-1550) 
Лев Потій від 1538 р. («LP»),968 берестейський земянин Павло Трош
ка від 1546-1549 рр. («• Т • Р • »),969 городецький підстароста Матвій 
Войтихович від 1544 р. («MB»),970 королівський ротмістр Леонард Яци- 
мирський від 1544 р. («LI»),971 холмський земянин Микола Лятичин- 
ський від 1552 р. («NL»)972 та подільський земянин Станіслав Остров- 
ський від першої половини XVI ст. («SO»).973

957 ЦЦІАК, ф. 221, оп. 1, спр. З, арк. 14.
958 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 52; Teka VII, Plik 53; Plik 54; Plik 61.
959 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VI, Plik 51.
960 LVIA, f. 391, ap. 9, SVT 2789,1.168.
961 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, Plik 1; Plik 19.
962 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, Plik 42.
963 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, Plik 53; Plik 54; Plik 61.
964 Radzimiński Z. Materyały sfragistyczno-heraldyczne. Pieczęć Miska 

Dołbunowskiego / /  Miesięcznik heraldyczny. -  Tom I. -  Lwów, 1908. -  S. 69, il. 14.
965 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, Plik 18.
966 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. XI, Sygn. 19, st. 11.
967 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka III, Plik 56; Plik 57.
968 AGAD, Perg. 4787.
969 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 43; Teka VI, Plik 39.
970 BCz, Peig. 864.
971 ANK, Zbiór Rusieckich, Rkps 124, st. 132,133.
972 MNK, Rkps 526, Plik 131; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. — S. 172.
973 МШ, MC-2305.
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Печатка Станіслава Печатка Андрія Печатка Матея
Островського першої Кречовського 1530р. Радецького 1547р.

половини XVI cm.

Подібного типу печатки вживали перемишльські земяни Габріель 
Бірецький («GB»),974 Матвій Вачовський («+ М + V +»),975 Андрій Ко- 
котек («АК»),976 Олехно Крукинський («ОК»),977 Юрій (Георгій) Ми- 
халовський з Угерців («GM»),978 Микола Охабський («NO»)979 та Ярош 
Хлопицький («ІС») 980 від 1552 р. Ясько Шептицький («JS»)981 та сам- 
бірський суддя Павло Радецький («PR»)982 від 1553 р. На деяких пе
чатках земських урядників цього періоду можемо спостерігати поєд
нання легенд з ініціальними написами у полі печатки, як, приміром, 
на сфрагісах перемишльського земського підсудка (1530-1545) Андрія 
Кречовського від 1530-1544 рр. (літери над щитом: АС, напис по колу: 
ANDREAS • CRZE • SVB • IVD • TER • PRZEM)983 та подільського

974 MNK, Rkps 525, Plik 87; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. -  S. 51.
975 MNK, Rkps 528, Plik 72; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. -  S. 340.
976 MNK, Rkps 526, Plik 45; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. -  S. 143.
977 MNK, Rkps 526, Plik 84; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. -  S. 159.
978 MNK, Rkps 526, Plik 208, st. 1.
979 MNK, Rkps 527, Plik 3; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. -  S. 223.
980 MNK, Rkps 525, Plik 105; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. -  S. 56.
981 MNK, Rkps 528, Plik 21; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. -  S. 321.
982 MNK, Rkps 527, Plik 114; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. -  S. 263.
983 AGAD, Perg. 8548; ANK, Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, Peig. 

923; Zbiór dokumentów, Peig. 41; BCz, Peig. 800; Peig. 860; BN PAU PAN, Perg. 129; 
ZKW, Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego, Perg. A 178; Peig. A 179; Perg. A 185; Perg. 
A 186; Peig. A 187 b; Peig. A 191; Perg. A 192; Peig. A 231; Peig. A 241; Peig. A 257;
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земського судді (1542-1554) Матея Радецького з Круків, Радець та 
Грабя від 1547 р. (літери над щитом: MR, напис по колу: MATHIAS 
RADECKI IVDEX PODOLIE).984

* * *

Розвиток руської гербової печатки упродовж першої половини 
XIV—другої половини XVI ст. відзначався суттєвими змінами як в іко
нографії, так і в написах, розміщених на сфрагісах. Домінування легенд 
протягом XIV-XV ст. від зламу XV-XVI ст. поступається переважно
му розміщенню написів безпосередньо у полі печатки -  скорочене або 
повне написання імен власників печаток. Останній спосіб передував 
упровадженню печаток з ініціалами та абревіатурами. їх перші зразки 
з’являються наприкінці XV ст., але набирають масового поширення 
лише упродовж наступного.

Мовами написів протягом всього досліджуваного періоду були 
руська і латина, які рівною мірою уживалися, як  на князівських і шля
хетських, так і міських і церковних печатках. Щодо сфрагісів нобілітету 
можемо відзначити, що латина переважала на теренах коронної Русі, у 
той час як руська мова -  на землях Великого князівства Литовського і 
Руського та Молдавського господарства.

У міській сфрагістиці руських земель у XIV—XV ст. спостерігаємо 
повне переважання латинських написів, яке зберігається на руських 
землях Корони і в XVI ст. Натомість у Литовсько-Руській державі ба
чимо часткову появу руських легенд на міських печатках. І лише у Мол
давському господарстві XVI ст. приносить повне переважання русько- 
мовних написів на сфрагісах міст.

Всі відомі на сьогодні цехові печатки другої половини XIV -  пер
шої половини XVI ст. мають латиномовні легенди. Так само, як і пе
чатки ієрархів та установ католицької Церкви. Водночас, на сфрагісах

ZNiO, Perg. 1845; Gabinet numizmatyczno-sfragistyczny, S 2944; Katalog dokumentów 
pergaminowych ze zbiorów Niewodniczańskiego. -  S. 95, n. 188; S. 95, n. 189; S. 98, n. 
196; S. 99, n. 197; S. 101, n. 200; S. 103, n. 204; S. 103, n. 205; S. 123, n. 245; S. 127, n. 
253; S. 136, n. 271.

984 ANK, Zbiór Rusieckich, Peig. 218.
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православної Церкви цього часу уживано виключно кириличні напи
си. Прикметно, що на останніх частою є відсутність слова «печать».

У легендах князівських сигілумів крім імен зазвичай присутня згад
ка про титул відповідної особи. Так само, як і на печатках панів, в яких 
досить часто зазначався також уряд. Особливо поширеною ця практи
ка була на теренах Русо-Влахії (Молдавії). Щодо іменування власників 
печаток, то в легендах однаково часто зустрічаємо згадки як про самі 
лише імена, так і патроніми та прізвища відповідних осіб.

І лише на печатках XVI ст., що розміщували скорочені написи без
посередньо в полі печатки над гербовим зображенням, переважає ін
формація про імена власників. Ініціальні печатки, що стають особливо 
масовими від середини XVI ст., повертають інформацію про патроніми 
та прізвища у своє поле. Згодом у печатках з’являються також абреві
атури титулів та урядів.
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Studia nad legendą pieczęci P iastów

Przekaz informacji na pieczęciach odbywał się przede wszystkim dwoma 
kanałami: za pomocą obrazu i napisu. Obrazy napieczętne zawsze budziły 
większe zainteresowanie badaczy niż napisy, bo też zakres przekazywanych 
przez nie informacji był znacznie szerszy1.

Wynika to stąd, że obraz na pieczęci dominował, «rzucał się w oczy», 
a napis umieszczony w otoku obrazu, niejako na drugim planie, przez długi 
czas był dla niepiśmiennych społeczeństw nieczytelny a więc niezrozumiały. 
Naukowe zainteresowanie legendami pieczęci osłabia też ich konwencjona- 
lizacja. Od pewnego momentu treść napisów na pieczęciach uległa daleko 
idącej stabilizacji i kolejne zabytki przynoszą powtarzające się informacje. 
Pomimo to napisy pełniły ważną rolę, współwystępowały razem z wyob
rażeniem, uzupełniały go i objaśniały, a zarzut konwencjonalizacji można 
postawić także obrazom napieczętnym.

Miarą znaczenia napisów na pieczęciach jest fakt, że pieczęcie bez napi
sowe należą do rzadkości, istniało przekonanie, realizowane w praktyce, że 
napis powinien być integralną częścią pieczęci. Jednocześnie istnieje wręcz 
odrębny gatunek, określany jako pieczęcie napisowe, na których w ogóle nie 
było żadnego wyobrażenia tylko napis i które w XIX і XX w. odgrywały coraz 
większą rolę, a z biegiem czasu zdominowały niektóre działy sfragistyki. Te 
dwa komunikaty, obraz i napis, były związane ze sobą nierozerwalnie. Dlatego

1 Problematykę tę szeroko omawiam w artykule: Piech Z. Pieczęć jako źródło 
ikonograficzne. Ze studiów nad ikonografią historyczną / /  Сфрагістичний щорічник. -  
Вип. V. -  Київ, 2015. -  С. 21-87.
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pełne opracowanie pieczęci wymaga podjęcia także problematyki napisów 
na pieczęciach.

Marginalizowanie badań nad napisami napieczętnymi jest niesłuszne, 
powinny być one prowadzone równolegle do studiów nad ikonografią pieczęci 
i innymi zewnętrznymi i wewnętrznymi ich znamionami. Potrzebna jest stała 
refleksja nad walorami legend jako źródeł historycznych. Wkraczamy tym 
samym w rozległą tematykę, gdyż napisy napieczętne, podobnie jak obrazy, 
były zróżnicowane w zależności od właścicieli pieczęci. Wśród nich ważne 
miejsce zajmują napisy na pieczęciach panujących, królów i książąt, które w 
hierarchii sfragistycznej zajmują dominującą pozycję.

Ponieważ artykuł jest poświęcony pieczęciom Piastów, rozważania o le
gendzie będą skoncentrowane na tym dziale sfragistyki. Zestawiając ze sobą 
dwa komunikaty, obraz i napis, stwierdziłem powyżej, że obraz cieszy się 
większym zainteresowaniem badawczym. Trudno jednak nie zauważyć nie
wątpliwych walorów napisu. Bodaj najważniejsza jest precyzja przekazywa
nych informacji. Książęce wyobrażenia napieczętne (przede wszystkim konne, 
piesze i herbowe, rzadziej narracyjne, wyjątkowo majestatowe), przekazują 
pewne ogólne informacje na temat właściciela pieczęci, jego statusu, wzorca 
osobowego, nieraz aspiracji i roszczeń, co zmusza historyka do interpretacji 
tych obrazów. Napisy identyfikują właściciela pieczęci, doprecyzowują treść 
pieczęci, podając jego imię, tytuł oraz terytorialny zakres władzy, określają 
jego realny status lub wyrażają roszczenia. Słowo pisane jest mniej spektaku
larne niż obraz ale bardziej precyzyjne. Zmiany zakresu władzy terytorialnej 
z zasady powodowały (a przynajmniej powinny powodować) zmianę pieczęci 
i aktualizację umieszczonej na niej legendy, często przy zachowaniu trady
cyjnego wyobrażenia. Mówiąc inaczej, zmiany zakresu władzy księcia często 
powodowały zamianę legendy, nie musiały natomiast powodować zmiany 
wyobrażenia (np. pieszego czy konnego). Jest to ważny miernik znaczenia 
napisów na pieczęciach. Przykłady zamieszczone w niniejszym artykule, za
czerpnięte z wczesnego okresu sfragistyki piastowskiej, końca XI — początku 
XIII wieku, bardzo dobrze ilustrują to zjawisko.

W artykule podejmuję problematykę napisów na pieczęciach książąt 
piastowskich. Traktuję to jako swego rodzaju suplement do książki «Ikono
grafia pieczęci Piastów» opublikowanej w 1993 roku1. Tytuł książki w sposób 2

2 Piech Z. Ikonografia pieczęci Piastów. -  Kraków, 1993.
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jednoznaczny określał jej treść. Zajmowałem się w niej przede wszystkim 
treściami obrazowymi, chociaż problematyka napisów też była tam w pew
nym zakresie obecna. Nie da się badać ikonografii pieczęci w oderwaniu od 
umieszczonych na nich napisów. Na końcu książki zamieściłem katalog 101 
pieczęci Piastów, w którym odnotowałem występujące na nich legendy, a 
w tekście cytowałem i komentowałem wybrane napisy. Niemniej tematyka 
napisów napieczętnych stanowiła pewien margines moich ówczesnych za
interesowań, dlatego warto powrócić do tego tematu i potraktować go jako 
pierwszorzędny temat badawczy.

Tematyka napisów na pieczęciach nie jest nowa w polskiej literaturze. 
Dysponujemy kilkoma opracowaniami, niemniej na szerszą skalę nigdy nie 
był on badany. W większości problematyka ta pojawiała się na marginesie 
innych opracowań. Przede wszystkim odnotować należy, że napisy na pieczę
ciach były rejestrowane we wszelkiego rodzaju katalogach pieczęci, edycjach 
dokumentów (w których opisywano pieczęcie i przytaczano umieszczane na 
nich napisy) oraz opracowaniach poświęconych dokumentom i kancelariom 
różnych osób i instytucji. Tak więc nasza podstawa źródłowa jest dość dobra, 
ale najczęściej ograniczało się to do rejestracji napisów, bez ich interpretacji, 
próby powiązania z ówczesną sytuacją polityczną, społeczną, religijną itd. Są 
to przede wszystkim publikacje dotyczące pieczęci królewskich i książęcych, 
miejskich, cechowych, w mniejszej mierze pieczęci kościelnych, chociaż i w 
tym zakresie widać spore zmiany. Dysponujemy też kilkoma opracowaniami 
dotyczącymi wyłącznie napisów na pieczęciach, które stanowią pewien punkt 
odniesienia czy wręcz wzorzec metodologiczny. Wśród nich na poczesnym 
miejscu wymienić trzeba książkę Mariana Haisiga «Studia nad legendą pie
częci miejskiej»2. Pokazuje ona, że napisy napieczętne zasługują na wnikliwe 
badania, i przynoszą wartościowe informacje źródłowe. Tytuł mojego arty
kułu nawiązuje do tytułu tej rozprawy.

Dysponujemy też opracowaniami dotyczącymi napisów na pieczęciach 
Piastów. W pierwszym rzędzie wymienić należy pracę nieodżałowanej pa
mięci prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego poświęconą pieczęciom Pia
stów mazowieckich, w której jeden z rozdziałów został poświęcony napisom 
na pieczęciach3 4. Książka S.K. Kuczyńskiego, będąca wzorcem dla wszelkich

3 HaisigM. Studia nad legendą pieczęci miejskiej. -  Wrocław, 1953.
4 Kuczyński S.K. Pieczęcie książąt mazowieckich. -  Wrocław, 1978. -  S. 176-210.
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monografii sfragistycznych, przynosi także kwestionariusz badawczy doty
czący napisów na pieczęciach, zwłaszcza książęcych. Legendy na pieczęciach 
książąt śląskich w XIII wieku omówił pokrótce Hanshugo Nehmiz4. Osob
ną rozprawę poświęconą napisom na pieczęciach książąt legnicko-brzeskich 
opublikował Władysław Fabijański, uczeń prof. M. Haisiga5. Marcin Hle- 
bionek, omawiając pieczęcie książąt kujawskich, poświęcił nieco uwagi tak
że legendom pieczęci, zamieszczając na końcu książki tabelkę z wykazem 
tytulatur na pieczęciach6. W bieżącym roku ukazała się praca zbiorowa w 
całości poświęcona napisom na pieczęciach. Zawiera ona dziesięć artykułów 
poświęconych różnym działom sfragistyki polskiej, ukraińskiej i węgierskiej7 8.

Pomimo tej pochwały napisów napieczętnych jako źródeł historycznych, 
stwierdzić należy też ich ograniczenia. Przede wszystkim wynika to z syg
nalizowanej już powyżej daleko posuniętej konwencjonalizacji pieczęci jako 
źródła historycznego, zarówno wyobrażeń jak i napisów. Składniki tworzą
ce treść legendy powtarzają się. Legenda pieczęci Piastów przechodzi pewną 
ewolucję, od etapu genezy i kształtowania się, do formy dojrzałej, bardzo 
mocno spetryfikowanej. Mówimy o zjawisku bardzo rozległym chronologicz
nie, terytorialnie i rzeczowo, gdyż średniowieczne pieczęcie piastowskie to 
zespół Hczący kilkaset obiektów, prezentujących rożne gatunki, opatrzonych 
jednak najczęściej powtarzającymi się legendami. Legendy pieczęci podlega
jące często konwencjonalizacji plasują się pomiędzy dwoma fundamentalnymi

5 Nehmiz H. Untersuchungen über die Besiegelung der Schlesischen Herzogsurkunden 
im XIII Jahrhundert. Forschungen zum Schlesischen Urkundenbuch Geleitet von Leo 
Santifaler. -  Bd. I. -  Breslau, 1939. -  S. 27-40.

6 Fabijański W. Legenda na pieczęciach piastowskich książąt legnicko-brzeskich 
do 1675 г. / /  Ze skarbca kultury. -  1988. -  Z. 47. -  S. 7-56, ryc. 1-36; zob też: Wójcik 
M.L. Tytulatura książąt legnicko-brzeskich do początku XV wieku / /  Silesia Numismatica 
Ducatus Lignicensis et Bregensis. -  Liber Primus: Materiały międzynarodowej konferencji 
naukowej w Muzeum Miedzi w Legnicy, 24-25 listopada 2000 r. /  pod red. B. Paszkiewicza. 
-  Legnica, 2001. -  S. 27-39; oraz: Matejko-Peterka I. Książęta, pieczęcie i władza. Studium 
ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich. -Warszawa, 2016 (autorka zamieszcza katalog 
pieczęci, w którym publikuje legendy pieczęci, jednak nie poświęca im specjalnej uwagi, co 
po studium W. Fabijańskiego i M. Wójcika jest w pełni zrozumiałe).

7 Hlebionek M. Pieczęcie Piastów kujawskich. -  Inowrocław, 2011. -  S. 42-47,82-84.
8 Inskrypcje na pieczęciach. Treści, formy, funkcje/pod red. P. Pokory, M. Hlebionka, 

T. Kałuskiego. -  Poznań, 2016.
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pojęciami dla badań sfragistycznych: treściami typowymi i indywidualnymi8. 
Przy czym indywidualizacja legend następuje zdecydowanie rzadziej niż wy
obrażeń, zwłaszcza gdy następuje stabilizacja władzy książęcej.

Od pewnego momentu struktura napisu napieczętnego stabilizuje się 
i przekazuje powtarzający się zasób informacji, możemy wówczas mówić o 
ustabilizowanej formule legendy pieczęci. Zjawisko to opisał, na przykładzie 
pieczęci Piastów mazowieckich, S.K. Kuczyński9 10. Ukształtowany w pełni 
napis najczęściej rozpoczyna się znakiem inicjalnym, w formie równoramien
nego krzyżyka o rozszerzających się ramionach, nieraz z nasadkami. W póź
niejszym czasie rolę znaków inicjalnych mogły też pełnić gwiazdki, rozetki 
lub arabeski. Legenda rozpoczyna się pośrodku górnej części pieczęci (na 
wysokości «godziny dwunastej») i biegnie w lewą stronę heraldyczną (zgodnie 
z biegiem wskazówek zegara). Początek napisu może być przesunięty w prawo 
lub w lewo. Po znaku inicjalnym następuje wyraz «sigillum», określany przez 
S.K. Kuczyńskiego jako nazwa własna pieczęci. Może być ona zapisana w 
pełnym brzmieniu lub skrócie. Na najstarszych pieczęciach wyraz ten nie 
występuje, także w późniejszym okresie zdarzają się wypadki jego braku. Z 
prawnego punktu widzenia obecność wyrazu «sigillum» nie jest konieczna. 
W wyjątkowych wypadkach może występować określenie typu pieczęci: «si
gillum maius», «secretum», «ad causas». Następnie podane jest imię władcy, 
jego tytuł/tytuły («dux», «dominus», «heres»), formuła dewocyjna («Dei gra
tia») oraz zakres władzy, wyliczający podległe mu ziemie. Studia nad legendą 
pieczęci książęcych i wszelkich innych, powinny uwzględniać szczegółowe 
badanie wszystkich wymienionych powyżej składników legendy, ich genezy 
i ewolucji, w ścisłym powiązaniu z okolicznościami ich wprowadzenia, uży
wania i wycofania.

Badanie legend pieczęci książęcych, zawierających mniej lub bardziej 
rozbudowaną tytulaturę władcy, wpisuje się w szerszy problem badań intytu- 
lacji panujących. Napisy na pieczęciach trzeba widzieć w ścisłym powiązaniu 
przede wszystkim z tytulaturą występującą w dokumentach, zwłaszcza tych 
przy których występują interesujące nas pieczęcie, a także w powiązaniu z

9 Szerzej na ten temat zob.: Piech Z. Pieczęć jako źródło ikonograficzne. -  S. 31-32, 
35-37.

10 Kuczyński S.K. Pieczęcie książąt mazowieckich. -  S. 180-200; zob. też: Fabijański 
W. Legenda na pieczęciach. -  Passim.
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innymi źródłami historycznymi. Badania nad tytulaturą władców, zaawan
sowane w literaturze zagranicznej11, wciąż oczekują w Polsce na pełniejsze 
i systematyczne opracowanie, chociaż w ostatnich latach sporo w tym za
kresie zrobiono11. Postulat ten dotyczy także niniejszego artykułu, w którym 
koncentruję się na tytulaturze umieszczonej na pieczęciach poszczególnych 
książąt piastowskich. Dla uzyskania pełnego obrazu powinna być ona skon
frontowana z tytulaturą występującą na dokumentach.

Dla właściwego zrozumienia omawianego tematu pamiętać należy o nie- 
zauważanej dotychczas w literaturze funkcji pieczęci jako znaku władzy12 13. 
Informacje umieszczane na pieczęci, wyobrażenie i napis, odzwierciedlają 
istotę władzy książęcej. Miały one charakter oficjalny, urzędowy, były mani
festacją politycznego statusu właściciela pieczęci lub jego aspiracji i roszczeń. 
Tytulaturą pełniła w tym zakresie bardzo ważną role. Ważny jest moment 
sporządzania pieczęci. Pierwsza pieczęć księcia powstawała zawsze na po
czątku panowania, gdy musiał on sformułować ideowe założenia swojej wła
dzy, kolejne pieczęcie powstawały często w momencie, gdy w tym zakresie 
następowały pewne zmiany, np. poszerzenie zakresu władzy terytorialnej. W 
tym kontekście szczególnie ważne były napisy, gdyż to one przede wszystkim

11 W szczególności zob.: von Wolfram H. Latainische Königs- und Fürstentittel 
bis zum Ende des achten Jahrhunderts / /  Mitteilungen des Instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung. -  Erbenzungsband XXI. -  W ien-Köln-Graz, 1967; von Wolfram 
H. Lateinische Herrscher- und Fürstentitel im neuten und zehnten Jahrhundert / /  
Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. -  Erbenzungsband 
XXIV. — W ien-Köln-Graz 1973; von Wolfram H., ScharerA. Lateinische Herrschertitel 
und Herrschertitulaturen vom VII bis zum XIII Jahrhundert / /  Mitteilungen des Instituts 
für Österreichische Geschichtsforschung. -  Erbenzungsband XXIX. -  W ien-Köln-Graz, 
1988; Dabbs J.A. Dei gratia in Royal Titles. -  The Hague, 1971.

12 Podsumowane polskich badań nad intytulacją prezentuje: Grabowski J. Dynastia 
Piastów mazowieckich. Studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacją i genealogią 
książąt. -  Kraków, 2012. -  S. 214-221 (podrozdział: «Stan badań nad intytulacją»). Autor 
pomija jednak ważną z naszego punktu widzenia pracę: Sosnowska A. Tytulaturą pierwszej 
generacji książąt dzielnicowych z dynastii Piastów (1138-1202) / /  Historia. Pismo Młodych 
Historyków. -  R. V. -  1997. -  nr 1. -  S. 7-28.

13 Krótko na temat pieczęci jako znaków władzy, zarówno tłoków jak i odcisków, zob.: 
Piech Z. Zbiory pieczęci jako przedmiot badań sfragistycznych / /  Zbiory pieczęci w Polsce /  
pod red. Z. Piecha i W. Strzyżewskiego. -  Warszawa, 2009. -  S. 9-10; Tenże. Pieczęć jako 
źródło ikonograficzne. -  S. 27-28.
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przekazywały bardzo jednoznaczny komunikat na temat charakteru i zakresu 
władzy księcia, co ma fundamentalne znacznie dla wszechstronnego badania 
ideologii władzy.

Wyobrażenia umieszczane na pieczęciach oraz towarzyszące im napisy 
były bardzo mocno powiązane z sytuacją polityczną czasów, w których po
wstawały. Okres, który obejmuje niniejszy artykuł, począwszy od ostatniej 
ćwierci XI w. do pierwszych dziesięcioleci XIV w., to czas szczególny w dzie
jach Polski, charakteryzujący się dużą dynamiką wydarzeń. Rozpoczyna go 
panowanie Władysława Hermana, który objął władzę w dramatycznych oko
licznościach, po zabójstwie biskupa krakowskiego Stanisława i opuszczeniu 
królestwa przez króla -  zabójcę Bolesława Śmiałego. Władysław Herman, 
chociaż sam nie koronował się, objął władzę w państwie, które miało status 
królestwa. Dopóki żył król Bolesław status ten nie podlegał wątpliwości. Są
dzę, że majestatowa pieczęć Władysława Hermana, mająca quasi królewski 
charakter, była odzwierciedleniem tego stanu.

Od momentu wprowadzenia w życie testamentu Bolesława Krzywouste
go, dokonującego podziału państwa pomiędzy swych synów, Polska powoli 
wchodzi w okres rozbicia dzielnicowego. Jednolite państwo polskie zostaje 
podzielone na księstwa, z biegiem czasu proces ten pogłębia się, zwłaszcza 
w XIII wieku. Liczni książęta walczą ze sobą o poszerzenie zakresu władzy 
terytorialnej, a także dominującą pozycję w swym gronie13. Każdy książę, 
nawet drobny, miał prawo do posiadania pieczęci, często w użytku kance
laryjnym było ich kilka, w związku z tym w XIII wieku gwałtownie wzrasta 
liczba używanych pieczęci, które traktowane jako znaki władzy, przynoszą 
sygnalizowane powyżej informacje o statusie ich właścicieli, charakterze i za
kresie władzy, wzorcach osobowych, planach i aspiracjach politycznych. W 
drugiej połowie XIII wieku kształtuje się ideologia zjednoczeniowa, której 
odzwierciedlenie znajdujemy także na pieczęciach14 15. Pewną rolę w jej komu
nikowaniu pełniły napisy napieczętne.

Zamieszczone poniżej rozważania na temat napisów na pieczęciach po
winny być ściśle, skorelowane z dziejami panowania poszczególnych książąt, 
zakresem władzy terytorialnej, ich działalnością polityczną, rywalizacją,

14 Charakterystykę średniowiecznych dziejów Polski w okresie XI do początku XIV 
wieku zob.: Szczur S. Historia Polski Średniowiecze. -  Kraków, 2002.

15 Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 129-152.
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aspiracjami. Powinny być one koniecznie rozpatrywane w powiązaniu z ty- 
tulaturą na dokumentach, co sygnalizowałem już powyżej. Dotychczasowa 
praktyka badawcza pokazuje, że pieczęcie nie są dostatecznie wykorzysty
wane jako źródło, co dotyczy zarówno wyobrażeń jak i napisów. Fakt ist
nienia i używania pieczęci bywa odnotowywany w literaturze, ale nie są one 
tak mocno powiązane z politycznymi dziejami książąt, jak na to zasługują. 
W niniejszym artykule koncentruję się przede wszystkim na samych napi
sach, Staram się sygnalizować ich kontekst polityczny, który wymaga jednak 
dalszego pogłębienia. Szczególnie dotyczy to pieczęci, na których występują 
nietypowe legendy. Dopiero pogłębione studium władzy konkretnego księcia 
w konfrontacji z datą powstawania pieczęci, daje pełną podstawę do właści
wego odczytania napisu napieczętnego i treści ideowych.

Artykuł niniejszy nie rości sobie pretensji do wyczerpania tematu, lecz 
koncentruje się na wybranych problemach. Wzorowy kwestionariusz badaw
czy dotyczący legend pieczęci książęcych został sformułowany przez S.K. 
Kuczyńskiego i wedle tego wzorca powinny zostać opracowane pozostałe 
legendy pieczęci Piastów. Pełne ich opracowanie to kwestia przyszłości. Z 
resztą od pewnego momentu, w związku z konwencjonalizacją treści napi
sów, możliwości źródłowe legend ulegają wydatnemu ograniczeniu. Kolejne 
pieczęcie powtarzają ustabilizowane już napisy. Nie dotyczy to jednak oma
wianego okresu. Jest to bowiem etap genezy i wstępnego rozwoju pieczęci 
książęcych, i wiele z nich przynosi w zakresie napisów bardzo nietypowe roz
wiązania.

W tym miejscu prezentuję zbiór studiów dotyczących wybranych aspek
tów tego tematu. Skoncentrowałem się na pewnych nietypowych aspektach 
legend pieczęci piastowskich, omawiając kilka wątków tematycznych: 1. naj
starszy zespół napisówmapieczętnych, z XI—XII w., gdy legendy dopiero 
kształtowały się, 2. napisy na pieczęciach książąt juniorów, powołujących 
się w napisach na swoich ojców, 3, wybrane legendy z okresu rozbicia dziel
nicowego, sygnalizujące treści zjednoczeniowe, 4. napisy umieszczane w polu 
pieczęci, oraz 5. nietypową formę legend w postaci podwójnych otoków z na
pisami, właściwą dla pieczęci książąt dolnośląskich. Uwagi poniższe ilustrują 
problemy badawcze związane z napisami napieczętnymi, które w trakcie dal
szych badań powinny być podejmowane.

1. Najstarszy zespół pieczęci piastowskich z XI і XII w. był do niedaw
na bardzo skromny, składał się zaledwie z pięciu obiektów: jednej pieczęci
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Władysława Hermana, trzech pieczęci Mieszka Starego, z których jedna na 
pewno jest falsyfikatem, jednej pieczęci jego syna Odona oraz jednej pieczęci 
Bolesława Wysokiego. Niespodziewanie w latach 2002-2009 znaleziono pięć 
metalowych pieczęci (bulli) książąt polskich z XII w., odciśniętych z czte
rech tłoków. Ponieważ były to znaleziska luźne, bez dokumentów, pojawił się 
problem ich datacji oraz atrybucji. Zagadnienia te zostaną omówione poniżej.

Odnalezienie pieczęci przypisywanych Bolesławowi Krzywoustemu i 
ewentualnie jego synom zasadniczo zmieniło najstarszy obraz polskiej sfragi
styki. Otrzymaliśmy bowiem jedno z brakujących ogniw w sekwencji pieczęci 
książęcych. Dzięki temu wiemy, że po Władysławie Hermanie pieczęci używał 
jego syn Bolesław Krzywousty. Pozwala to wysuwać daleko idące wnioski na 
temat najstarszego etapu polskich pieczęci książęcych. Skoro pieczęci używał 
Władysław Herman, jego syn Bolesław Krzywousty, a także jeden z synów 
Bolesława -  Mieszko Stary, z dużą ostrożnością można wyrazić przypusz
czenie, że mogli ich używać także jego pozostali synowie, a bracia Mieszka 
Starego, sprawujący godność princepsów: Władysław Wygnaniec, Bolesław 
Kędzierzawy i Kazimierz Sprawiedliwy, a może także Henryk sandomierski.

Obecnie dysponujemy dziesięcioma pieczęciami książąt z Х І-Х ІІ w., 
przy czym co najmniej jedna z nich jest uważana za falsyfikat, a wśród me
talowych bulli co najmniej dwie są odciśnięte z tego samego tłoka. Pomimo 
ostatnich rewelacyjnych znalezisk, jest to materiał skromny ilościowo, bardzo 
fragmentaryczny, nie znamy pieczęci wszystkich ówczesnych książąt, chociaż 
zapewne przynajmniej niektórzy z nich je posiadali. Pieczęcie te niosą ze sobą 
szereg interesujących problemów, związanych z ich autentycznością, data- 
cją, ikonografią, a także napisami. Należy podkreślić, że są to obiekty dość 
zróżnicowane zarówno pod względem formy, jak i treści, zarówno wyobrażeń 
napieczętnych jak i legend. Te ostatnie poprzez swoje zróżnicowanie dobrze 
ilustrują wstępny etap kształtowania się sfragistyki piastowskiej. Dopiero po
czątek XIII w. przynosi systematycznie zachowany m ateriał sfragistyczny 
należący do książąt reprezentujących wszystkie linie książęce. Wówczas też 
stwierdzamy postępującą stabilizację napisów napieczętnych.

Najstarsza zachowana piastowska pieczęć książęca należąca do W ła
dysława Hermana, powstała w ostatniej ćwierci XI w. Prezentuje gatunek 
majestatowy, zachowana jest w jednym egzemplarzu, przy dokumencie bez 
daty, fragmentarycznie, w złym stanie, co utrudnia odczyt legendy. Napis 
biegnie odwrotnie od zwyczajowego kierunku, od strony lewej (heraldycznie)
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do prawej, і po rekonstrukcji dokonanej przez F. Piekosińskiego brzmi nastę
pująco: + [WLADIjS + LAW S [D]VC15. Rekonstrukcja powyższa została 
przyjęta w literaturze, dlatego cytuję ją, ale musi być traktowana z bardzo 
dużą ostrożnością. Na fragmentarycznie zachowanej pieczęci widać jedynie 
krzyżyk oraz siedem liter i fragmenty dwóch kolejnych. Trudno na tej podsta
wie dokonać rekonstrukcji nie budzącej wątpliwości jak czyni to F. Piekosiń- 
ski. Zwłaszcza, że układ napisu w otoku jest bardzo nietypowy. Również w 
przypadku innych uszkodzonych pieczęci F. Piekosiński dokonuje odważnych 
rekonstrukcji, które przyjęły się w literaturze, chociaż niejednokrotnie wy
magają one krytycznego komentarza, a przynajmniej wyjaśnienia podstawy 
rekonstrukcji, co powinno nastąpić w trakcie dalszych systematycznych badań 
nad legendami pieczęci Piastów.

Od niedawna znane są też pieczęcie, przypisywane synowi Władysława 
Hermana — Bolesławowi Krzywoustemu, bądź też jego synom. Są to ołowia
ne bulle, których odkrycie należy do wielkich sensacji historyczno-archeolo- 
gicznych ostatnich lat. Seria znalezisk bulli książęcych z XII w. zaowocowała 
licznymi wnikliwymi publikacjami i spowodowała intensywną dyskusję na ten 
temat. Próbowano dokonać datacji i atrybucji pieczęci oraz odpowiedzieć na 
pytania o ich przeznaczenie i treści ideowe. Pomimo, iż nie udało się osiąg
nąć pełnej zgodności stanowisk, to z biegiem czasu nastąpiło znaczne ich 
zbliżenie. Trudno przecenić wartość tych znalezisk i toczonych wokół nich 
dyskusji dla wiedzy o najstarszych dziejach polskiej sfragistyki16 17. Streszczenie 
poszczególnych poglądów i toczącej się wokół nich dyskusji wykracza poza 
ramy niniejszego artykułu. Podaję tutaj tylko najważniejsze wiadomości na 
temat bulli, koncentrując się na problematyce napisów.

16 Dalsze informacje na temat tej pieczęci zob.: Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 201, 
nr 1, fot. 1.

17 W tym miejscu odnotowuję tylko najważniejsze publikacji, będące podsumowaniem 
dyskusji na temat bulli książęcych, w nich można znaleźć odsyłacze do dalszej literatury: 
Andrałojć M., Bulla Bolesława księcia Polski. Eine Bulle von Fürst Bolesław von Polen. 
— Poznań, 2006; Hlebionek M. Metalowe pieczęcie książąt polskich z XII wieku / /  Studia 
Źródłoznawcze. -  T. XLVII. -  Warszawa, 2009. -  S. 35-94; Suchodolski S. Nowa bulla 
Bolesława Krzywoustego i problem ołowianych pieczęci w Polsce wczesnośredniowiecznej 
/ /  Przegląd Historyczny. -  T. C. -  Warszawa, 2009. -  S. 207-236; Jurek T. Funkcje i 
symbolika polskich bulli książęcych / /  Colloquia Medievalia Pragensia. -  T. XIII: Moc a 
jej! symbolika ve stredovćku. -  Praha, 2011. -  S. 11—31.
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Są one znane w pięciu egzemplarzach, przy czym dwa z nich zostały 
wybite jednym tłokiem. Poszczególne egzemplarze są określane albo nazwą 
miejsca gdzie zostały znalezione, albo rzymską numeracją. Są to: bulla z G łę
bokiego (I), bulla poznańska (II), bulla gnieźnieńska (III), bulla mazowiecka 
(IV), bulla kujawska (V)17. Jak powiedziano dwie bulle, gnieźnieńska (III) i 
mazowiecka (IV) zostały odciśnięte jednym stemplem. Tym samym dysponu
jemy pięcioma egzemplarzami pieczęci odciśniętymi czterema tłokami. Stan 
zachowania pieczęci jest zróżnicowany, generalnie można go określić jako nie 
najlepszy. Dwie pieczęcie (bulla z Głębokiego i bulla z Gniezna) zachowane 
są fragmentarycznie, w około połowie, pozostałe są zachowane w całości, 
ale dwie z nich są uszkodzone w środkowej partii (rewers bulli mazowieckiej, 
awers i rewers bulb kujawskiej). W związku z tym, że długi czas leżały w ziemi, 
uległy procesowi korozji. Zły stan zachowania pieczęci utrudnia odczytanie 
wyobrażeń, a w szczególności napisów.

Są to pieczęcie odciskane w ołowiu, dwustronne, okrągłe, o średnicy 
wahającej się pomiędzy 32-34 mm, średnica krążków ołowiu, w których są 
odciśnięte wynosi 36-40 mm, a w przypadku bulli kujawskiej nawet 49 mm. 
Ikonografia pieczęci jest ustabilizowana. Wszystkie bube powtarzają wspólne 
wyobrażenie, różniące się jedynie detalami. Na awersie przedstawiono stojąca 
postać księcia, z włócznią w prawej ręce (na bubi poznańskiej z proporcem) 
i tarczą w lewej ręce. Na rewersie ukazano postać duchownego z pastorałem 
w lewej ręce, z prawą uniesioną w geście błogosławieństwa lub trzymającą 
księgęl8 19 20. Napisy umieszczone na bullach zostały następująco odczytane10: 

Buba z Głębokiego: av. + [...]AVI DV[.]IS POL, rv. + S ADALBER[...] 
Buba poznańska: av. DVX BOLEZLAVS, rv. SCS ADALBERTVS 
Buba gnieźnieńska: av. + L S.IGIL[...]S P, rv. + S ADAL[...]

18 Hlebionek M. Metalowe pieczęcie. -  S. 38-39 (określa bulle od miejsca 
pochodzenia); Suchodobki S. Nowa bulla. — S. 208—209 (stosuje numerację rzymską od I 
do IV, gdyż nieznana była mu bulla kujawska).

19 Szczegółowy opis pieczęci zamieszczają: Hlebionek M. Metalowe pieczęcie. -  S. 
38-39; oraz: Suchodolski S. Nowa bulla. -  S. 208-211 (autorzy różnią się w identyfikacji 
niektórych detali).

20 Odczyty cytuję według: Hlebionek M. Metalowe pieczęcie. -  S. 37. Odczyty legend 
bulli zamieszcza też: Suchodobki S. Nowa bulla. — S. 207—210 (jego lekcje różnią się nieco 
od zaproponowanych przez M. Hlebionka).
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Bulla mazowiecka: av. [...]G[.]L[...]ZLAVI DVCIS P, rv. + S ADA[.] 
BERT[...] ET MR

Bulla kujawska: av. + L S . IGI.LLV. E BOLE[...]VCIS P, rv. + S A[...J 
BERT[...]I ET MR

Zestawienie powyższe daje podstawę do krótkiego omówienia legend na 
bullach. Przede wszystkim dają one pewną podstawę do identyfikacji wyob
rażeń. Książę umieszczony na awersie jest identyfikowany jako właściciel pie
częci, a duchowny na rewersie, zgodnie z brzmieniem legendy, jako św. Woj
ciech. Trudność w przypisaniu bulli konkretnemu księciu (książętom) wynika 
stąd, są one znaleziskami luźnymi, nie związanymi z dokumentami, co jest 
cechą charakterystyczną pieczęci. Tylko dwie spośród pięciu legend, podające 
dobrze zachowane imię, dają podstawę do identyfikacji księcia jako Bolesła
wa. Ale pojawia się klasyczne pytanie: «Bolesław -  ale który»? Fragmenta
rycznie zachowane zapisy imienia [...]AVI lub [...]ZLAVI pozwalają wiązać 
pieczęć nie tylko z księciem o imieniu Bolesław lecz również Władysław. 
Dyskusja na temat właścicieli pieczęci doprowadziła do pewnego zbliżenia 
stanowisk. Generalnie (zaznaczając pewne wątpliwości) uznano, że bulle 
należały do Bolesława Krzywoustego (M. M. Andrałojciowie, S. Suchodol
ski, T. Jurek), jedynie M. Hlebionek zaproponował późniejszą ich datację, 
przypisując je Bolesławowi Kędzierzawemu i Bolesławowi Mieszkowicowi, a 
tylko jedną z nich (bullę z Głębokiego) bądź to Bolesławowi Krzywoustemu 
bądź Władysławowi Wygnańcowi. Wydaje się, że atrybucja przypisująca bulle 
Bolesławowi Krzywoustemu jest mocniej uzasadniona.

Ponieważ bulla z Głębokiego jest zachowana jedynie w połowie niemoż
liwa jest wiarygodna rekonstrukcja całego napisu. W przypadku bulli poznań
skiej napis jest zachowany w całości i podaje w mianowniku tytuł i imię księ
cia Bolesława oraz imię świętego Wojciecha. Istnieją natomiast możliwości 
rekonstrukcji legendy bulli gnieźnieńskiej i mazowieckiej, gdyż zostały one 
odciśnięte jednym tłokiem. Zachowane na nich napisy częściowo uzupeł
niają się. Wg S. Suchodolskiego zrekonstruowana legenda powinna brzmieć 
następująco":

Av. + SIGIL[LVM BOLEJZLAVIDVCIS P(0)L(0N IE)
Rv. + S(ANCTVS) ADALBERT[VS EP(ISCOPV)S] ET M(ARTY)R 21

21 Suchodolski S. Nowa bulla. -  S. 211-212.
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Podobnie można chyba zrekonstruować legendę bulli kujawskiej:11 
Av. + SIGILLVE BOLE[ZLAVI D]VCIS P (0)L (0N IE )
Rv. + S(ANCTVS) A[DAL]BERT[VS EP]I(SCOPVS) ET M(ARTY)R 
W konkluzji możemy stwierdzić, że jakkolwiek bulle są niezwykłymi 

obiektami w skali sfragistyki piastowskiej, to umieszczone na nich legendy 
awersu dobrze mieszczą się w typologii tytulatury książęcej XII w. W przy
padku legendy rewersu nie dysponujemy żadnym, oprócz monet, materiałem 
porównawczym. Przedstawiona powyżej krótka charakterystyka napisów, nie 
wyczerpuje tematu. Szczegółowe rozważania na ten temat znaleźć można w 
opracowaniach poświęconych zarówno poszczególnym bullom, jak i cało
ściowym opracowaniom wszystkich pięciu obiektów12.

Na koniec pozostaje odpowiedzieć na pytanie o przeznaczenie bulli. 
Wszystkie inne pieczęcie omawiane w niniejszym artykule były środkami 
uwierzytelnienia dokumentów. W przypadku omawianych bulli nie jest to ta
kie oczywiste. W literaturze sygnalizowane są trzy funkcje bulli: środek uwie
rzytelniania dokumentów, środek ochrony przedmiotów i obiektów (funkcja 
zamykająca) oraz funkcja pieczęci pozewnej. Poszczególni autorzy różnie 
rozkładają kolejność i znaczenie tych funkcji, ale generalnie są skłonni za
akceptować więcej niż jedną funkcję bulli. Do tych rozważań chcę dorzucić 
uwagę wypływającą z analizy wyobrażeń i napisów umieszczonych na bullach 
i innych pieczęciach piastowskich z XII i początku XIII w. Otóż jeśli pominie
my dwie nietypowe cechy tych pieczęci, materiał w którym zostały odciśnię
te oraz dwustronną konstrukcję, wyobrażenie oraz napisy (oczywiście tylko 
awersu) nie odbiegają od «typowych» pieczęci używanych w kancelariach XII 
i początków XIII w. Jeśli pełniły funkcje środków zabezpieczających, czy też 
pieczęci pozewnych, to nie miały żadnych wyróżniających je cech ikonogra
ficznych ani epigraficznych.

Spośród pięciu synów Bolesława Krzywoustego znamy bez wątpienia je
dynie pieczęcie Mieszka Starego. Przypisanie omówionych bulli Bolesławowi 
Kędzierzawemu, Bolesławowi Mieszkowicowi i Władysławowi Wygnańco
wi, należy traktować jako hipotezę trudną do zweryfikowania. Znamy trzy 22 23

22 Hlebionek M. Metalowe pieczęcie. -  S. 64,67.
23 Zob. literaturę zamieszczoną w przyp.17, tam też odsyłacze do dalszej literatury. 

Szereg zamieszczonych tam uwag ma duże znaczenie również dla tematu podejmowanego 
w niniejszym artykule.
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pieczęcie przypisywane Mieszkowi, ale jedna z nich jest zgodnie uważana za 
falsyfikat. Najważniejsza jest pieczęć konna, dużych rozmiarów, o średnicy 79 
mm. Przywieszona do tzw. falsyfikatu lądzkiego (z II poł. XIII w.), co samo 
z siebie może budzić wątpliwości co do jej autentyczności. Chociaż głosy po
zytywne zdają się przeważać, wątpliwości pozostają. Pieczęć ukazuje księcia 
jadącego konno w lewo, z chorągwią w prawej ręce i tarczą w lewej. Legenda 
brzmi: + M ESI[C]0: DE[I GJRATIA • DVX • POLONIE:13. Zastanawiające 
jest użycie formuły «Dei gratia» na dwunastowiecznej pieczęci książęcej. Jest 
to jedyna pieczęć piastowska z tego stulecia, na której ta formuła występuje. Na 
innych pieczęciach wprowadzona zostaje dopiero w XIII w. Najpierw na pie
częci syna Mieszka -  Władysława Laskonogiego, znanej z egzemplarza z 1216 
r., a na pieczęciach książąt z innych linii na szerszą skalę wchodzi do użytku 
około połowy XIII w.14 Inaczej wygląda to w tytulaturze dokumentów, gdzie 
formuła «Dei gratia» pojawia się już w dokumencie Władysława Hermana15. 
Przy falsyfikacie lądzkim wisi też druga pieczęć Mieszka Starego. Drugi jej 
egzemplarz wisi przy dokumencie z 1177 r. Jest to antyczna gemma przedsta
wiająca jadącego konno Amora (Erosa). Napis brzmi: MESICO DVX16.

Trzecia pieczęć jest niewątpliwym falsyfikatem. Prezentuje gatunek pie
szy, jest owalna, o wymiarach 28x38 mm. Wisi przy dokumencie -  falsyfika
cie z datą 1175 powstałym w połowie lub III ćw. XIII w. Falsyfikatami są także 
pozostałe pieczęcie wiszące przy tym dokumencie (księcia Bolesława Wy
sokiego i biskupa Żyrosława). Napis brzmi: MESICO DVX MAXIM(US)17. 
Pragnę podkreślić, że falsyfikaty pieczęci też zasługują na uwagę badaczy, 
gdyż sporo mówią nie tylko o warsztatach fałszerskich i motywacjach ich dzia
łań, ale także o wiedzy fałszerzy i ich mocodawców na temat dawnych pieczę
ci, ich ikonografii, napisów i treści, które powinny przekazywać. Tytulatura 
DVX MAXIM(US) świadczy, że fałszerze wiedzieli o aspiracjach Mieszka do

24 Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 204, nr 7, fot. 6. Na temat falsyfikatu lądzkiego 
zob.: Jurek T. Dokumenty fundacyjne opactwa w Lądzie / /  Roczniki Historyczne. -  T. 
LXVI. -  Warszawa, 2000. — S. 11-14,47-48 (edycja dokumentu).

25 Kuczyński S.K. Pieczęcie książąt mazowieckich. -  S. 183-184.
26 Szerzej na temat formuły «Dei gratia» w najstarszych dokumentach piastowskich 

zob.: Sosnowska A. Tytulatura. -  S. 14-16.
27 Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 205, nr 8.
28 T am że.-S . 205-206, nr 9.
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uzyskania pozycji princepsa w stosunku do pozostałych książąt. Jednocześnie 
jej anachronizm pozwala potraktować treść legendy jako ważny argument w 
krytyce autentyczności pieczęci.

W związku z pieczęcią Mieszka omówić należy pieczęć jego synów, naj
starszego Odona i najmłodszego Władysława Laskonogiego. Odon zmarł 
w 1194 r.18 * Data śmierci jest w tym wypadku bardzo ważna, bo pieczęć jest 
znana dopiero z dokumentów jego syna, Władysława Odonica, z lat 1208 i 
1212, ale powstała jeszcze w XII w., za życia Odona. Jest to pieczęć konna, 
okrągła, niewielka, o średnicy 30 mm, ukazująca księcia jadącego w lewo, z 
uniesionym mieczem. Jej autentyczność nie była poddawana w wątpliwość. 
Legenda pieczęci brzmi: ODO DVX. Nietypowe jest to, że brak tu otoku, a 
napis biegnący wokół brzegów pieczęci jest wkomponowany bezpośrednio w 
jej pole i rozmieszczony bardzo nieregularnie20.

Pomiędzy pieczęciami ojca i syna nie widać mocniejszego związku, 
obydwie prezentują gatunek konny, i na tym w zasadzie podobieństwa się 
kończą. Pieczęć Odona zdradza pewne podobieństwa do monet21. Duże po
dobieństwo zauważyć można w przypadku beznapisowego brakteatu z kon
nym przedstawieniem księcia, jednak z naszego punktu widzenia szczególnie 
ważny jest brakteat przedstawiający stojącego księcia, ukazanego do kolan, z 
mieczem w prawej i chorągwią w lewej ręce i z napisem w polu monety, po 
prawej stronie -  ODO21.

Pieczęcie drugiego z synów Mieszka — Władysława Laskonogiego po
wstały już w XIII w. Używał dwóch pieczęci, obydwie prezentowały gatunek 
konny. Pierwsza znana z egzemplarza z 1216 r., o średnicy 79 mm, mocno 
uszkodzona, ukazuje zbrojnego księcia z chorągwią, jadącego w lewo. Duże 
fragmenty postaci księcia niewidoczne z powodu uszkodzenia pieczęci. Legen
da brzmi: [+ W]OLOD[ISLAWS DEI GR]ACIAD[V]XPOLONI[E]22. Dru
ga znana jest z trzech egzemplarzy, z których tylko jeden wisi przy dokumencie

29 Jasiński K. Odon (ok. 1145-1194), książę poznański / /  Polski Słownik Biograficzny. 
-  T. XXIII. -  Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1978. -  S. 538.

30 Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 206, nr 10, fot. 7.
31 Zwraca na to uwagę: Garbaczewski W. Ikonografia monet piastowskich 1173 -  ok. 

1280. -  Warszawa-Lublin, 2007. -  S. 80-81.
32 T am że.-S . 81, U. 154 i 155.
33 Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 206, nr 11, fot. 8.
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Władysława z 1231 г. Pieczęć ma podobne wymiary, średnicę 79 mm, ukazuje 
zbrojnego księcia jadącego w lewo, z chorągwią w prawej ręce i tarczą w lewej. 
Legenda brzmi: +  WOLODIZL[AWS DEI GRATIA] D[V[X POLONIE. W 
polu pieczęci umieszczony jest drugi napis, biegnący wokół postaci jeźdźca, 
zaczynający się powyżej głowy konia: +  SECRETVM MEVM EST23. Auten
tyczność pieczęci budziła w dotychczasowej literaturze pewne wątpliwości. W 
ostatnim czasie doczekała się monograficznego opracowania, w którym raz 
jeszcze skonfrontowano poglądy literatury. Autor zestawiając wszelkie dotych
czasowe wątpliwości opowiada się za jej autentycznością24. Obydwie pieczęcie 
prezentujągatunek konny, typowy dla sfragistyki książąt wielkopolskich. Pomi
mo uszkodzenia legend, zwłaszcza pierwszej pieczęci, widać, że ich brzmienie 
było identyczne. Przyczyna zmiany pieczęci leżała więc prawdopodobnie we 
wprowadzeniu dodatkowego napisu, wzbogacającego treść pieczęci. Ponieważ 
napisy umieszczane w polu pieczęci omawiam w dalszej części artykułu, tam 
również powrócę do pieczęci Władysława Laskonogiego.

Pieczęcie Władysława Laskonogiego wyznaczają ważny etap w dzie
jach napisów na pieczęciach książąt wielkopolskich, gdyż wówczas następuje 
ukształtowanie ich treści i stabilizacja. Legenda wprowadzona na pieczęciach 
tego księcia jest następnie systematycznie powtarzana przez kolejne pokolenia 
książąt wielkopolskich. Z biegiem czasu imię księcia zostaje poprzedzone wy
razem «sigillum», po nim następuje tytulatura «dei gratia dux polonie»25. Wy
jątek stanowi pierwsza piesza pieczęć piesza Władysława Odonica -  bratanka 
Władysława Laskonogiego. Panowanie tych dwóch książąt to czas ciągłych 
wzajemnych walk. Władysław Odonic w pewnym momencie został wygnany 
z kraju (1217-1223), a po powrocie odbudowuje swoją władzę w oparciu o

34 Tamże. -  S. 206-207, nr 12, fot. 9. Tam też informacje o zachowanych egzemplarzach 
pieczęci, a także zestawienie uwag na temat autentyczności pieczęci.

35 Benyskiewcz K. Pieczęć księcia Władysława Laskonogiego z 1231 roku / /  Europa 
Środkowo-Wschodnia. Ideologia, historia a społeczeństwo. Księga poświęcona pamięci 
Profesora Wojciecha Pełza /  redakcja naukowa J. Dudek, D. Janiszewska, U. Świderska- 
Włodarczyk. — Zielona Góra, 2005. -  S. 373-396.

36 Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 207-211, nr 14-20. Dopiero na drugiej pieszęj 
pieczęci Przemysła II powyższa formuła legenda ulega rozszerzeniu. W polu pieczęci 
pojawia się jej dalszy ciąg odnoszący się do dzielnicy krakowskiej. Legenda powyższa 
zostanie omówiona w dalszej części artykułu.
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Ujście i Nakło stanowiące podstawę dalszej akcji odzyskiwania ojcowizny26. 
Wówczas powstaje pierwsza pieczęć konna z bardzo nietypową dla książąt 
wielkopolskich legendą: +  WOLODISLAWS DEI GRATIA DVX IN VSTE27. 
Do rzadkości należy, aby na pieczęciach piastowskich określano tak ograni
czony, chociaż realny, zakres władzy. Teoretycznie książę mógł użyć tytułu 
roszczeniowego obejmującego całąWielkopolskę -  «dux Polonie». Widocz
nie istniały jakieś przesłanki, które nie pozwalały na to. Kolejna pieczęć po
wraca już do legendy typowej, znanej z pieczęci Władysława Laskonogiego: 
+  WOLODISLAWS DEI GRATIA DVX POLONIE28. Została ona sporzą
dzona po śmierci stryja, gdy Władysław stał się panem całej Wielkopolski.

Ostatnia z zespołu dwunastowiecznych pieczęci należy do księcia ślą
skiego Bolesława Wysokiego. Prezentuje typ pieszy, jest okrągła, małych roz
miarów, o średnicy 37 mm. Wisi przy dokumencie z 1175 r. Legenda brzmi: + 
BOLEZLAVS DVX ZLE(SIE)30. Również w tym wypadku były w literaturze 
sygnalizowane wątpliwości co do autentyczności pieczęci, przeważyła jednak 
pozytywna opinia31.

W podsumowaniu stwierdzić należy, że legendy najstarszych pieczęci 
książąt piastowskich są bardzo proste. Podają imię księcia w mianowniku oraz 
tytuł «dux», ewentualnie zakres władzy terytorialnej, albo «dux Polonie» (Bo
lesław Krzywousty i Mieszko Stary), albo «dux Zlesie» (Bolesław Wysoki). 
Tytuł «dux Poloniae» na pieczęciach Bolesława Krzywoustego oznacza bez 
wątpienia władcę całej Polski. W realiach rozbicia dzielnicowego tytulatura 
«dux Polonie» zmienia nieco swoje znaczenie. Analiza źródeł dyplomatycz
nych pozwala twierdzić, ze był to tytuł przysługujący princepsowi31.

Omówienie napisów na najstarszych pieczęciach piastowskich tworzy 
dobre tło  do pokazania ich rozwoju w następnych pokoleniach. W dwóch

37 Pelczar S. Władysław Odonic książę wielkopolski, wygnaniec i protektor Kościoła 
(ok. 1193-1239). -  Kraków, 2013. -  S. 173-204.

38 Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 207, nr 13, fot. 10. Do czasu wprowadzenia tej 
pieczęci Władysław używał pieczęci swego ojca Odona: Tamże. — S. 206, nr 10; zob. też: 
Pelczar S. Władysław Odonic. -  S. 195-196, przyp. 14.

39 Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 207-208, nr 14, fot. 11.
40 Tamże. -  S. 220-221, nr 38, fot. 36.
41 Zestawienie aigumentów za i przeciw autentyczności pieczęci Bolesława Wysokiego 

zob. poprzedni przypis.
42 Sosnowska A. Tytulatura. — S. 9—13,27—28.
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wypadkach możemy odwołać się do pieczęci bezpośrednich następców. W 
przypadku Mieszka Starego znamy pieczęcie jego dwóch synów Odona i Wła
dysława Laskonogiego, w przypadku Bolesława Wysokiego pieczęć jego syna 
Henryka Brodatego. Uważam, że pieczęcie ojców, jeśli nie były falsyfikatami, 
były znane synom -  następcom i potencjalnie mogły być przez nich wyko
rzystane jako inspiracja lub wręcz wzorzec. W obydwu wypadkach zachowano 
ten sam gatunek pieczęci, konny lub pieszy, ale wygląd pieczęci książęcych 
synów zdecydowanie różnił się od pieczęci ojców.

2. Kolejny etap w dziejach piastowskiej sfragistyki zamyka się w pierw
szych dziesięcioleciach XIII w. Pieczęcie są już systematycznie używane (i 
zachowane w większej liczbie egzemplarzy) we wszystkich liniach książęcych. 
Ich autentyczność nie budzi już żadnych wątpliwości. Dopiero wówczas mo
żemy mówić o procesie stabilizacji sfragistyki piastowskiej. Następuje wów
czas także stabilizacja treści napisów napieczętnych. Ale pojawiają się wśród 
nich napisy nietypowe, którym chciałbym poświęcić uwagę. Występują one 
na pieczęciach trzech książąt juniorów, Henryka Pobożnego, Kazimierza 
opolskiego oraz Bolesława Wstydliwego, podkreślając ich związki z ojcami.

Do zespołu najstarszych trzynastowiecznych pieczęci śląskich należą 
dwie pieczęcie książąt dolnośląskich, Henryka Brodatego i jego syna Henryka 
Pobożnego. Obydwie prezentują gatunek pieszy, w warstwie ikonograficznej 
bardzo mocno eksponują książęcy majestat. Chociaż zdecydowanie różnią się 
w szczegółach wyobrażenia, pieczęć syna jest zależna od pieczęci ojca. Bar
dzo interesujące są legendy obydwu pieczęci. Na pieczęci Henryka Brodatego 
napis jest typowy: SIGILLV(M): hENRICI DVCIS ZLESIE. Pieczęć znana 
jest z dwóch tłoków, różniących się w szczegółach, znana jest z egzemplarzy z 
lat 1203—123732. Na pieczęci Henryka Pobożnego napis brzmi: SIGILL(UM)
: H E N R IC I: F IL II : DVCIS ZLESIE. Pieczęć Henryka Pobożnego znana 
jest z egzemplarzy z lat 1224-1240 (używana była niewątpliwie do śmierci 
w 1241 r.), została więc wprowadzona za życia ojca33. Henryk Pobożny uro
dził się zapewne w latach 1196-1202/1204 miał wówczas około dwudziestu 
lat, a być może był o około osiem lat starszy34. Nie był więc młodzieńcem. 43 44 45

43 Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 221-222, nr 39, fot. 37.
44 Tamże. — S. 222, nr 40, fot. 38.
45 Na temat daty urodzenia Henryka Pobożnego zob.: Jasiński K. Rodowód Piastów 

śląskich. -  T. I: Piastowie wrocławscy i legnicko-brzescy. — Wrocław, 1973. -  S. 94.
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Henryk Brodaty zmarł w 1238 r., pieczęć została więc wprowadzona około 
czternaście lat przed śmiercią ojca. Co ciekawe po jego śmierci Henryk jej nie 
zmienił, lecz używał do końca życia.

Sporządzenie pierwszej pieczęci przez księcia zawsze należy traktować 
jako wkroczenie w życie publiczne, objęcie władzy. Pamiętać bowiem należy, 
że pieczęć, obok funkcji kancelaryjnych, była znakiem władzy. Jej sporządze
nie odbywało się albo po śmierci ojca albo za jego życia, ale najczęściej po 
wydzieleniu młodemu księciu osobnej dzielnicy. W przypadku Henryka Po
bożnego było inaczej. Młody książę został dopuszczony do władzy za życia 
ojca, jednak bez wydzielenia osobnej dzielnicy. Legenda pieczęci określa jego 
status prawny, z wyraźnym określeniem zależności od ojca. Jest to przykład, 
że napisy na pieczęciach mogą przekazywać ważne treści polityczno-gene- 
alogiczne. W trakcie dalszych badań należy skonfrontować legendę pieczęci 
Henryka Pobożnego z tytulaturąjego dokumentów. Zgodne relacje panujące 
pomiędzy ojcem i synem były w tym wypadku ewenementem w historii dy
nastii piastowskiej35.

Warto podkreślić, że podległość młodszego księcia, określona wyraźnie 
w legendzie, całkowicie nie jest widoczna w warstwie ikonograficznej pie
częci. Obydwie pieczęcie są równe rozmiarami (Henryka Brodatego 60 mm, 
Henryka Pobożnego 61 mm) i co najmniej w równym stopniu wyrażają ma
jestat władcy, a nawet wydaje się, że na pieczęci Henryka Pobożnego jest on 
mocniej wyeksponowany. Książę trzyma w prawej ręce miecz ceremonialny 
wsparty na ramieniu, w lewej tarczę z Orłem i gałązkę palmową, a pole po 
jego prawej stronie wypełnia wić roślinna. Sądzę, że może to być związane 
z pozycją księcia, którego B. Zientara nazywa wręcz «zastępcą Brodatego»36. 
Niestety autor, wybitnej skądinąd książki, w ogóle nie wykorzystuje pieczęci 
jako źródła historycznego, chociaż jej sporządzenie było bez wątpienia zwią
zane z wkroczeniem Henryka Pobożnego w życie pohtyczne, a legenda pie
częci i umieszczone na niej wyobrażenie określało status młodego księcia37. 46 47 48

46 Zientara B. Henryk Brodaty i jego czasy. -  Warszawa, 1975. W książce brak (pod) 
rozdziału poświęconego Henrykowi Pobożnemu, chociaż w planach politycznych ojca 
odgrywał on bardzo ważną role, informacje na jego temat są rozproszone (zob. wg indeksu 
pod hasłem Henryk Pobożny).

47 Tamże. -  S. 254.
48 Pieczęcie obydwu książąt były oczywiście znane B. Zientarze, reprodukuje je w swojej
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Pieczęć była używana w ciągu całego panowania Henryka Pobożnego, 
chociaż z biegiem czasu jego status polityczny zm ieniał się. B. Zientara uka
zuje jego wzrastającą rolę, przychyla się też do stanowiska, że Henryk Brodaty 
starał się zdobyć koronę dla swego syna38. Używanie po śmierci ojca pieczęci z 
tak brzmiącą legendą jest świadectwem ówczesnych zwyczajów sfragistyczno- 
-dyplomatycznych. Jak widać dopuszczalne było używanie nieaktualnej pie
częci, nie podającej zakresu władzy księcia.

W tym samym czasie w sąsiedniej linii Piastów opolskich była w użytku 
pieczęć o podobnym napisie. N ależała ona do księcia Kazimierza opolskie
go i prezentowała gatunek konny. Legenda pieczęci brzmi: + SIGILLVM 
KAZIM IRI DVCIS F IL II M ESCONIS. Znana jest z egzemplarzy z lat 
1222-1230, a więc była używana do końca życia księcia40. Ojciec Kazimierza, 
Mieszko Plątonogi, zm arł w 1211 r.41 W świetle zachowanych egzemplarzy 
pieczęć powstała więc około 11 lat po śmierci ojca, książę m iał wówczas oko
ło  czterdziestu dwóch/trzech lat41. Nie wydaje się prawdopodobne, aby tak 
długo zwlekał ze sporządzeniem pieczęci, zwłaszcza uwzględniając jego wiek. 
Najczęściej pieczęcie powstawały wkrótce po objęciu władzy, również w tym 
wypadku można przypuszczać, że pieczęć Kazimierza powstała wcześniej. 
Pierwszy dokument wystawiony przez Kazimierza (wraz Leszkiem Białym, 
Konradem Mazowieckim i W ładysławem Odonicem) jest datowany na lata 
1211—1215, a pierwszy samodzielny dokument pochodzi z 1217 r.42 Mając na 
uwadze przykład książąt wrocławskich, oraz uwzględniając brzmienie legen
dy, można się nawet zastanawiać czy pieczęć nie powstała za życia ojca.

Pieczęć bardzo mocno manifestuje majestat księcia, jest duża, o średnicy 
72 mm, a więc większa od pieczęci obydwu Henryków. Ukazuje konnego, 49 50 51 52 53

książce: Tamże. — II. 21 i 22, jednak problematyka sfragistyczna była mu słabo znana, na s. 
67 zamieszcza dość niejasne dywagacje na temat pieczęci majestatowych używanych przez 
książąt, chociaż w rzeczywistości był to gatunek pieczęci wyjątkowo używany przez książąt.

49 Tamże. -  S. 254,273-276.
50 Na temat datacji pieczęci i zachowanych egzemplarzy zob.: Wójcik M.L. Dokumenty 

i kancelarie książąt opolsko-raciborskich do początków XIV wieku / /  Acta Universitatis 
Wratislaviensis. -  No 2170. -  Historia. -  T. СХХХІХ. -  Wrocław, 1999. -  S. 79-80.

51 Jasiński К. Rodowód Piastów. — T. I. — S. 46-52.
52 Na temat daty urodzin Kazimierza zob.: Jasiński K. Rodowód Piastów śląskich. -  T. 

III: Piastowie opolscy, cieszyńscy i oświęcimscy. -  Wrocław, 1977. -  S. 17.
53 Wójcik M.L. Dokumenty i kancelaria. -  S. 33.
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zbrojnego władcę, jadącego w lewo na galopującym koniu, z mieczem unie
siony do ciosu, z tarczą z Orłem  trzym aną na wysokości piersi43. Legenda 
pieczęci pozostaje w pewnej dysproporcji z przedstawieniem tak mocno eks
ponującym m ajestat księcia. Kazimierz został określony jako książę -  syn 
Mieszka, brak natomiast określenie zakresu terytorialnej władzy zarówno Ka
zimierza jak i jego ojca Mieszka. Wyraźnie widać, że istniała jakaś potrzeba 
powołania się na autorytet ojca, co m usiało mieć bez wątpienia motywacje 
polityczne. Pozycja ojca m usiała być na tyle silna, że powołanie się na nią 
było ważniejsze niż określenie zakresu władzy. Należy przypuszczać, że w ten 
sposób Kazimierz chciał określić swoje miejsce wśród książąt piastowskich, 
w szczególności w stosunku do Henryka Brodatego.

Książę Mieszko, zwany Plątonogim, był synem W ładysława Wygnań
ca, młodszym bratem Bolesława Wysokiego i stryjem Henryka Brodatego 
(Henryk i Kazimierz byli braćmi stryjecznymi). Już to określało miejsce jego 
syna w hierarchii książąt piastowskich. Mieszko angażował się w działania 
polityczne wykraczające poza granice swojej dzielnicy, którą po powrocie z 
wygnania m usiał w walce zbudować. Prowadził skuteczne walki z bratem 
Bolesławem Wysokim oraz jego synem Henrykiem Brodatym, zakończone 
pokojem w 1202 r. Bulla Innocentego III z 9 czerwca 1210 r., przywracająca w 
Polsce seniorat, wysunęła go na pierwsze miejsce, a pod koniec życia zdołał 
na krótko opanować Kraków44. Wydaje się, że czynnikiem decydującym o 
brzmieniu legendy były osiągnięcia i pozycja polityczna Mieszka, które m iały 
wzmacniać pozycję i panowanie jego syna Kazimierza.

Podobieństwo legend pieczęci Henryka Pobożnego i Kazimierza, w sytu
acji bliskiego pokrewieństwa, sąsiedztwa dzielnic i bliskich kontaktów książąt 
obydwu linii, pozwala przypuszczać ich wzajemny wpływ. Obydwaj powołują 
się w legendzie na autorytet wybitnych ojców. Pojawia się w związku z tym 
pytanie, który z książąt pierwszy wprowadził tę legendę, a który ewentualnie 54 55

54 Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 244-245, nr 83, fot. 78.
55 Postać księcia Mieszka Plątonogiego budziła w literaturze spore zainteresowanie. 

Szerzej na ten temat zob.: Książęta i księżne Górnego Śląska /  praca zbiorowa pod red. A. 
Barciaka. -  Katowice, 1995. -  S. 87-89; Piastowie. Leksykon biograficzny. -  Kraków, 
1999. -  S. 712-714. Podsumowanie badań przynosi książka: Mika N. Mieszko książę 
raciborski i pan Krakowa -  dzielnicowy władca Polski (ok. 1142-1211). -  Kraków, 2010 
(na temat panowania w Krakowie s. 187-212, tam też zestawienie starszej literatury).
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wzorował się na niej? Wiek obydwu książąt i chronologia pieczęci zdaje się 
przemawiać za pierwszeństwem Kazimierza.

W kontekście pieczęci księcia Kazimierza warto omówić także pieczęć 
jego małżonki księżnej W ioli45, sporządzoną po śmierci męża, na której uka
zana została jako regentka, sprawująca władzę w imieniu młodocianych sy
nów: Mieszka II Otyłego oraz Władysława. Przedstawia ona księżną zasia
dającą na tronie, z uniesionymi w górę rękami, które podtrzymują stojący po 
bokach m łodociani książęta. Legenda pieczęci brzmi: SIGILLVM VIOLE 
DVCISSE IN  OPOLE46. Warto zwrócić uwagę na jej wierszowaną formę. 
Pieczęć znana jest z egzemplarzy z lat 1234-1235, a była używana prawdo
podobnie do śmierci księżnej w 1251 r.47 W chwili śmierci księcia Kazimierza 
w 1230 r. jego synowie byli m łodociani, Mieszko m iał około dziesięciu lat, 
Władysław około pięciu48.

Napis umieszczony na pieczęci nie wyraża w pełni treści, które ona pre
zentuje. Tematem przedstawienia jest bowiem nie tylko księżna lecz jej dwaj 
niepełnoletni synowie, w imieniu których sprawowała rządy opiekuńcze50. 
Zasadą obowiązującą w sfragistyce było, że pieczęć zasadniczo należała do 
jednego właściciela i w związku z tym prezentowała tylko jego wizerunek. 
Rzadko zdarzają się wyjątki od tej zasady, niektóre z nich omówię w dalszej 
części artykułu. W wypadku pieczęci Wioli było inaczej, pomiędzy napisem 
a wyobrażeniem jest dysonans, legenda mówi tylko o jednej osobie -  księżnej 
Wioli, a wyobrażenie przedstawia trzy postacie. Dlatego treść pieczęci należy 56 57 58 59 60

56 Postać księżnej Wioli omawia: Dziewulski W. Bułgarka księżną opolską / /  Śląski 
Kwartalnik Historyczny Sobótka. -  R. XXIV. -  1969. -  nr 2. -  S. 159-183 (na temat 
pieczęci krótko na s. 182).

57 Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków średnich. -  Część I: Doba piastowska. -  
Kraków, 1899. —S. 82, nr 96, fig. 73; Gumowski M. Pieczęcie śląskie do końca XIV wieku / /  
Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400. -  T. III /  pod red. W. Semkowicza. 
-  Kraków, 1936. — S. 296,433, tabl. XCV, nr 79; Wójcik M.L. Dokumenty i kancelarie. -  S. 
80-81.

58 Wójcik M.L. Dokumenty i kancelarie. -  S. 80-81. Dane genealogiczne dotyczące 
Wioli zob.: Jasiński K. Rodowód Piastów śląskich. -  T. III. -  S. 17-18.

59 Jasiński K. Rodowód Piastów. -  T. III. -  S. 24-29.
60 Na temat różnych uwarunkowań sprawowania rządów opiekuńczych zob.: Sobociński 

W. Historia rządów opiekuńczych w Polsce / /  Czasopismo Prawno-Historyczne. -  T. II. -  
1949. -  S. 227-353.
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odczytywać w sensie rozszerzonym, odnosząc ją  również do Mieszka i W ła
dysława. Wydaje się, że w odwołaniu do poprzednio omówionych pieczęci, 
można by treść wyobrażenia i napisu ująć w formułę: Sigillum Viole ducisse 
in Opole, matris Mesconis et Wladislai. Napis i obraz są w tym wypadku kom
plementarne i wspólnie wyrażają więcej niż każdy z nich osobno. Interpretację 
powyższą wzmacnia tytulatura dokumentów Wioli. Już w dokumencie z 1230 
r. tytułuje się: ego Viola dei gratia ducissa de Opól cum meis M escone et 
Vladizlao pueris51.

Bardzo ważną rolę na pieczęci pełnią gesty księżnej i jej synów. P. M ro
zowski słusznie kwalifikuje je  jako gesty władzy, stwierdzając, że «otwartą 
dłoń Wioli ukazano jako źródło władzy, której -  poprzez objęcie jej ręko
ma -  udziela ona swojemu otoczeniu»51. Uważam, że interpretacja powyższa 
wymaga pogłębienia. Przede wszystkim odrzucić należy przypuszczenie, że 
postacie po bokach księżnej to jej urzędnicy52. Nie ma wątpliwości, że są to 
m łodociani synowie, co jednoznacznie określa tytulatura cytowanego powy
żej dokumentu. Księżna unosi lekko do góry ręce, z których każda prezentuje 
inny gest, powiązany z gestami synów. Ich gesty są zróżnicowane. Prawa dłoń 
księżnej jest otwarta, a syn ukazany z prawej strony, zapewne starszy Mieszko, 
prawą dłonią obejmuje jej otwartą dłoń, a lewąpodtrzymuje rękę matki. Dru
gi, zapewne młodszy Władysław, unosi w górę prawą rękę, a księżna ujmuje 
ją  na wysokości nadgarstka. D rugą rękę książę wspiera na boku. Gesty po
wyższe zasługują na dalszą pogłębioną analizę. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że umieszczenie młodocianych książąt na pieczęci, ukazanie gestu wzajem
nego trzymania się za ręce, m iało podkreślać opiekę księżnej nad nimi, ale 
jednocześnie zamanifestować -  pomimo ich m łodocianego wieku -  swoi
stej współwładzy oraz podkreślić, że są oni źródłem  władzy matki. Postacie 
młodocianych książąt odgrywają na pieczęci bardzo ważną rolę, wprowadzają 
bowiem pewne zindywidualizowane treści. Viola m ogła sporządzić «typową» 
pieczęć majestatową wyłącznie ze swoim wizerunkiem, jak było to przyjęte

61 Wójcik M.L. Dokumenty i kancelarie. -  S. 57.
62 Mrozowski P. Gest władcy w ikonografii polskiego średniowiecza / /  Imagines 

Potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X-XV w. 
(z przykładem czeskim i ruskim) /  pod red. J. Banaszkiewicza. -  Warszawa, 1994. -  S. 69, 
U. 12.

63 Tamże. -  S. 69.
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w sfragistyce księżnych. Jeśli zdecydowała się na umieszczenie tam również 
postaci m łodocianych synów, to znaczy, że są oni kluczem do zrozumienia 
treści pieczęci.

Dwie omówione powyżej pieczęcie, Henryka Pobożnego i Kazimierza 
opolskiego, odwoływały się w napisach do autorytetu ojca. Na pieczęci księż
nej Wioli następuje w warstwie ikonograficznej odwołanie się do m łodocia
nych synów jako źródła jej władzy. W jednym i drugim wypadku wyrażone 
zostają relacje pomiędzy książęcymi rodzicami i dziećmi, wyrażające treści 
genealogiczno-dynastyczne i polityczne.

Podobna tytulatura, z powołaniem się na autorytet ojca, pojawia się na 
pieczęci młodocianego Bolesława Wstydliwego. Ale jej omówienie muszę po
przedzić prezentacją pieczęci jego ojca -  Leszka Białego, aby stworzyć dla 
niej odpowiedni punkt odniesienia. Książę używał w czasie swego długiego 
panowania, Uczącego ćwierć wieku, aż czterech pieczęci. Był to swoisty ewe
nement, gdyż w tym czasie książęta używali zazwyczaj jednej, dwóch pieczęci. 
Dwie najstarsze pieczęcie prezentowały gatunek pieszy. Starsza była owalna, 
o wymiarach 37 x45 mm, znana jest z dwóch egzemplarzy zachowanych w 
złym  stanie, co utrudnia odczytanie legendy. Według rekonstrukcji F. Pie- 
kosińskiego brzm iała ona: [+ SIGILLVM DVCIS L]ESTCO[NIS]53. Druga 
pieczęć piesza była ostroowalna, o wymiarach 64x45 mm, czyli stosunkowo 
duża. Legenda pieczęci brzmi: SIGILL(UM ) LESTCONIS DVCIS POLO
N IE 54. Kolejna pieczęć prezentuje scenę walki z niedźwiedziem lub dzikiem. 
Zachowana jest w złym  stanie, jedna trzecia jest całkowicie uszkodzona, 
co drastycznie ogranicza możliwości odczytu legendy. Według rekonstruk
cji F. Piekosińskiego brzm iała ona: +  S[IGILLVM LESTCONIS DVCIS] 
PO[LONIE]55. Z napisu zachowały się jedynie trzy litery, ale nawet ten relikt 
napisu pozwala stwierdzić, że Leszek tytułow ał się księciem Polski, podobnie 
jak na poprzedniej pieczęci. Ostatnia z pieczęci prezentuje gatunek herbowy. 
Jest ostroowalna, o wymiarach 48x30 mm, przedstawia protoheraldycznego 
O rła zwróconego w lewo. Pieczęć jest zachowana w złym stanie, częściowo 
uszkodzona, co utrudnia odczyt legendy. Według rekonstrukcji F. Piekosiń
skiego brzm iała ona: [+ SIGLL] DVCIS LEZTCONIS. Pieczęć wisi przy

64 Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 201-202, nr 2.
65 Tamże. -  S. 202, nr 3, fot. 2.
66 Tamże. -  S. 202—203, nr 4, fot. 3.
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dokumencie z 1227 r., użyta już po śmierci księcia przez księżną -  wdowę 
Grzymisławę56.

Legendy pieczęci księcia Leszka można podzielić z punktu widzenia tre
ści na dwie grupy. Dwie pieczęcie przynoszą imię księcia i ty tu ł «dux», a dwie 
kolejne oprócz imienia podają tytuł «dux Polonie» oznaczający princepsa57. 
Ma to duże znaczenie także dla omawianej poniżej pierwszej pieczęci Bole
sława.

Kiedy Leszek Biały zginął w Gąsawie w 1227 r., jego syn Bolesław m iał 
zaledwie półtora roku, był następcą księcia Polski, ale z racji wieku nie mógł 
objąć władzy i stał się przedmiotem gry politycznej prowadzonej przez książąt 
aspirujących do władzy w Krakowie i całej Polsce. Jego opiekunką została 
matka, księżna Grzymisława, sprawująca rządy opiekuńcze, najpierw przy 
współudziale W ładysława Laskonogiego, następnie Henryka Brodatego58 *, 
przy stałych próbach opanowania księstwa krakowsko-sandomierskiego 
podejmowanych przez Konrada Mazowieckiego, ambitnego stryja m łodo
cianego księcia. Lata 1227-1243 to czas szczególnie burzliwych wydarzeń w 
M ałopolsce, w których centrum znalazł się m łodociany książę i jego matka. 
W literaturze poświęcono tym wydarzeniom sporo uwagi, starając się je upo
rządkować60.

W wieku około dziewięciu lat Bolesław sporządził pieczęć61, sygnalizu
jąc tym samym wkroczenie na arenę działań politycznych. Również na tej 
pieczęci występuje legenda odwołująca się do autorytetu nieżyjącego ojca: + 
S(IGILLUM ) BOLESLAVI FIL II LESTCONIS DVCIS POLONIE. Pie
częć jest stosunkowo niewielka, o średnicy 40 mm, znacznie niniejsza niż pie
częcie Henryka Pobożnego i Kazimierza, a także jego ojca, Leszka Białego. 
Prezentuje gatunek konny, powstała w czasie gdy Bolesław w ładał jedynie

67 Piekosiński F. Pieczęcie polskie. -  S. 62, fig. 48; oraz: Piech Z. Kraków w 
chrześcijańskiej Europie X-XIII w. Krakow in Christian Europe X-X III c. Katalog wystawy. 
-  Kraków, 2006. -  S. 470 nr 50.

68 Sosnowska A. Tytulatura. -  S. 12.
69 Sobociński W. Rządy opiekuńcze. -  S. 244,264-265,283-284.
70 Zestawienia poglądów prezentowanych przez badaczy dokonał: Zabłocki W. 

Grzymisława Ingwarówna, księżna krakowsko-sandomierska. -  Kraków, 2012. -  S. 87-
147 (tam też dalsza literatura).

71 Na temat daty urodzin Bolesława Wstydliwego zob.: Jasiński K. Rodowód Piastów 
małopolskich i kujawskich /  wyd. M. Górny. — Poznań-Wrocław, 2001. -  S. 43—49.
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księstwem sandomierskim. Ukazuje księcia jadącego w lewo, w zbroi (?) i tu 
nice, trzymającego w lewej ręce wodze, a w prawej dużą chorągiew zawieszoną 
na drzewcu zakończonym krzyżem. Wgómej partii, ponad głową konia, unosi 
się błogosławiąca Ręka Boska. Pierwszy jej egzemplarz znany jest z 1235 r., 
była używana co najmniej do 1250 r. (ostatni znany jej egzemplarz), a nawet 
do 1252 (pierwszy znany egzemplarz następnej pieczęci)61. Jak przypuszcza P. 
Rabiej m ogła być ona wprowadzona nieco wcześniej, przed 1234 r., z którego 
pochodzą pierwsze dokumenty wymieniające w koroboracji pieczęć książę
cą62. Od 1252 r. do końca panowania Bolesław używał drugiej pieczęci, tym 
razem pieszej, z napisem wiernie odzwierciedlającym zakres jego ówczesnej 
władzy: + S(IGILLVM) BOLESLAI DEI GR(ATI)A DVCIS CRACOVIE 
ET SANDOM IRIE63.

Tytulatura pierwszej pieczęci Bolesława oddaje jego trudną sytuację po
lityczną, wymagającą umiejętnego poruszania się w przestrzeni wyznaczonej 
przez władzę i ambicje Henryka Brodatego i stryja Konrada Mazowieckiego. 
Książę powołuje się na filiację z ojcem, jako źródło swej władzy, nie podając 
jej zakresu terytorialnego, sygnalizuje jednak tytuł ojca -  «dux Polonie», co 
może sugerować, że on mu przysługuje prawem dziedzictwa. Użycie tytułu 
«filus ducis Polonie» na pewno nie jest przypadkowe, gdyż regularnie wystę
puje w dokum entach młodego księcia prawie do końca lat pięćdziesiątych 
X III w.64

Ikonografia pieczęci mocno podkreśla sakralne źródła władzy księcia. 
Z nieba wyłania się błogosławiąca Ręka Boska, która jest symbolem opieki 
nad młodocianym księciem, jego władzy «Dei gratia», co z resztą nie zostało 
jeszcze zapisane w legendzie pieczęci. Motyw ten pojawia się tu po raz pierw
szy w sfragistyce piastowskiej. Treści te wzmacnia chorągiew trzymana przez 
księcia. Nie jest to typowa chorągiew książęca, znana z innych pieczęci Pia
stów. Krzyż umieszczony w zwieńczeniu drzewca nie pozostawia wątpliwości 
co do tego, że mamy do czynienia z chorągwią kościelną.

72 Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 203, nr 5, fot. 4; Rabiej P. Dokumenty i kancelaria 
Bolesława Wstydliwego, księcia krakowskiego i sandomierskiego. -  Kraków, 2005. -  S. 
149—151 (niepublikowana rozprawa doktorska).

73 Rabiej P. Dokumenty i kancelaria. -  S. 150.
74 Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 203-204, nr 6, fot. 5.
75 Rabiej P. Dokumenty i kancelaria. -  S. 150.
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Tytułu «dux Polonie» używał na swojej pierwszej pieczęci konnej (w 
latach ok. 1206-1222/1223), a więc jeszcze za życia Leszka Białego, tak
że Konrad Mazowiecki65. Warto przy tej okazji zastanowić się nad wzorcem 
(wzorcami), z którego skorzystał Bolesław sporządzając tę pieczęć. W zakre
sie gatunku pieczęci na pewno nie był to ojcowski wzorzec, gdyż Leszek Biały 
nie używał pieczęci konnych. Pieczęć ukazująca scenę walki z niedźwiedziem 
lub dzikiem należy do gatunku myśliwskiego, prezentującego walkę z dzikim 
zwierzęciem. Również Henryk Brodaty, opiekun Bolesława, nie używał pie
częci konnej. Używali ich natomiast Konrad Mazowiecki oraz książęta wiel
kopolscy: Władysław Laskonogi i Władysława Odonic. Chorągiew zawieszo
na na drzewcu z krzyżem przypomina konną pieczęć Konrada Mazowieckiego 
ukazującą księcia jako krzyżowca66.

Wszystkie trzy omówione pieczęcie książęce podają tę sam ą treść, jest 
ona jednak w każdym przypadku zróżnicowana w detalach i pojawia się w 
zróżnicowanym kontekście historycznym i genealogiczno-prawnym. Na pie
częci Henryka Pobożnego czytamy, że jest to pieczęć Henryka syna księcia 
śląskiego. Sam Henryk Pobożny nie używa tytułu książęcego («dux»), lecz 
jest on przypisany ojcu, którego imię nie występuje w napisie. Jest on jedynie 
określony jako «dux Zlesie». W przypadku Kazimierza jest odwrotnie, imieniu 
właściciela pieczęci towarzyszy tytuł «dux», jest też wymienione imię ojca, ale 
bez tytułu. Ani przy imieniu Kazimierza ani Mieszka nie występuje określenie 
terytorialnego zakresu władzy. Legenda pieczęci Bolesława Wstydliwego łączy 
poniekąd te treści. Bolesław występuje tu bez tytułu książęcego, który został 
zarezerwowany dla ojca, wymienionego z imienia z tytułem  «dux Polonie».

Każda z legend, ukształtowana w konkretnych warunkach politycznych, 
niesie treści określające pozycję młodszych książąt (zróżnicowanych zresztą 
wiekiem) w środowisku politycznym, do którego wkraczają. Duży wpływ na 
interpretację treści legend ma chronologia powstania pieczęci, za życia bądź po 
śmierci ojca. Należy przy tym pamiętać, że powoływanie się na ojca w formule 
intytulacji nie było w tym czasie wyjątkiem, co potwierdzają ówczesne źródła67. 
Legendy trzech omówionych pieczęci powinny być z nimi skonfrontowane.

76 Kuczyński S.K. Pieczęcie książąt mazowieckich. -  S. 260-263, il. 2.
77 Tamże. -  S. 130-131,265-269.
78 Sosnowska A. Tytulatura. -  S. 21-22, przyp. 67; Pelczar S. Władysław Odonic. -  S. 

252, przyp. 233.
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Omówiony powyżej typ legendy pojawia się tylko na trzech pieczęciach w 
pierwszych dziesięcioleciach X III w., w późniejszym czasie jest już nie znany. 
Tytulatura powyższa była używana przez młodych czy wręcz młodocianych 
książąt. Z późniejszych czasów znamy tylko jeden przypadek pieczęci zawie
rającej w legendzie informację o młodym wieku księcia.

N a pieczęci księcia H enryka V G rubego w ystępuje legenda: + 
S(IGILLUM ) H E(N )RICI DOM ICELLI. Jest to m ała pieczęć herbowa z 
nieukoronowanym Orłem , o średnicy 27 mm, znana z egzemplarza z 1267 r., 
jednak wprowadzona do użytku zapewne wcześniej68 *. Henryk V był najstar
szym synem Bolesława Rogatki (zm. 1278), urodzony w okresie pomiędzy 
1245-1250 r.70 Nie wiemy kiedy pieczęć powstała, znamy jedynie datę zacho
wanego egzemplarza, rok 1267, w świetle tego powstała ona gdy książę m iał 
około 17 do 22 lat, około jedenaście lat przed śmiercią ojca. Znane są kolejne 
etapy zyskiwania politycznej samodzielności przez Henryka V. Przypuszcza 
się, że w 1264 r. został pasowany na rycerza przez Przemysła Ottokara, 1271 
r. pochodzi całkowicie samodzielnie wystawiony dokument, w 1274 r. m iał 
w łasną dzielnicę z ośrodkiem w Jaworze, chociaż z tytułem  księcia jaworskie
go występuje w dokumentach w 1277 r.71

Samodzielna pieczęć była ważnym etapem na tej drodze. Tytuł księcia 
brzmi «domicellus» i towarzyszy jego imieniu. Źródłosłów  tkwi bez wątpie
nia w tytule «dominus», który wśród książąt dolnośląskich do tego czasu nie 
występował. Najpierw pojawił się «domicellus» a dopiero późnej «dominus». 
W świetle tego ty tu ł ten jest niezwykle oryginalny. Bez wątpienia chodziło 
o określenie zarówno statusu jak i m łodego wieku księcia71. W. Fabijański 
zwracając uwagę na jego związek z tytułem  «dominus», odnosi go do m łodo
cianego wieku księcia, stwierdza też, że ty tu ł «sugeruje jego [tj. Henryka V] 
prawo do następstwa...^72. Na pewno trzeba widzieć ten tytuł w powiązaniu z

79 Fabijański W. Legenda na pieczęciach. -  S. 24—25,53, nr 5, il. 5; Matejko-Peterka I. 
Książęta, pieczęcie, władza. -  S. 104, nr 5 (tam też starsza literatura).

80 Jasiński K. Rodowód Piastów śląskich.—T. I. -  S. 139—144 (na temat daty urodzenia 
s. 140).

81 Tamże. -  S. 139.
82 Na temat znaczenia tytułu «domicellus» zob.: Słownik Łaciny Średniowiecznej w 

Polsce. -  T. III. -  Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1969-1974. -  szp. 833-835.
83 Fabijański W. Legenda na pieczęciach. -  S. 24-25.
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tytulaturąna pieczęci ojca, Bolesława Rogatki, który jest określony jako «dux 
Slesie»73, «Henricus domicellus» jest bez wątpienia tytułem  niższego rzędu. 
Następna pieczęć, używana przez Henryka w latach 1268-1278, a więc też za 
życia ojca (aż do jego śmierci), nosi już tytulaturę: +  SIGILLVM H EINRICI 
DVCIS [SLEjZIE74.

3. Napisy na pieczęciach z reguły były umieszczane w otoku. Zdarzają się 
jednak stosunkowo nieliczne przypadki, gdy bywały one umieszczane w polu 
pieczęci. Pojawia się wówczas pytanie o motywacje umieszczania napisów w 
tym miejscu oraz ich funkcje i treści.

Po raz pierwszy napis w polu pieczęci pojawia się na opisanej powyżej 
drugiej konnej pieczęci Władysława Laskonogiego. Brzmi on: + SECRETVM 
MEVM EST. Nietypowy napis został zauważony w literaturze i poświęcono 
mu nieco uwagi. Pieczęć doczekała się monograficznego omówienia, w któ
rym autor K. Benyskiewicz zestawił starszą Uteraturę i zaproponował własną 
interpretację napisu75. Ponieważ autentyczność pieczęci budziła wątpliwości, 
nietypowy napis był jednym  z argumentów przemawiających przeciw niej. 
Rozumowanie przebiegało w ten sposób, że skoro na pieczęci występuje mo
tyw dotychczas niespotykany, musi być dziełem fałszerza, niezorientowanego 
-  jak się można domyślać — w kwestii napisów na pieczęciach. Argument 
ten możemy z góry odrzucić. Po co fałszerz m iałby na pieczęci umieszczać 
napis nietypowy dla pieczęci książęcych (skąd czerpałby wzorzec?) i po co 
zadawałby sobie trud wykonania dodatkowego napisu? Jeśli chcemy szukać 
znamion fałszerstwa tej pieczęci, to na pewno nie w tym napisie.

Starając się zrozumieć treść tego napisu oraz kwalifikację pieczęci w 
średniowiecznych systemach sfragistycznych, K. Benyskiewicz potraktował ją  
jako «sigillum secretum», co oczywiście było kwalifikacją błędną. Omawiana 
pieczęć nie spełnia żadnej z cech właściwych pieczęciom sekretnym. Były to 
pieczęcie małych rozmiarów, używane nieraz jako kontrasigilla, a określenie 
«secretum» lub «sigillum secretum» było umieszczane w legendzie a nie w 
polu pieczęci76. Omawiana pieczęć ma takie same rozmiary jak poprzednia

84 Matejko-Peterka I. Książęta, pieczęcie, władza. -  S. 101—104.
85 Tamże. -  S. 105, nr 6.
86 Benyskiewicz K. Pieczęć księcia Władysława Laskonogiego. -  Passim.
87 Krótko na temat pieczęci sekretnych zob.: Sfragistyka /  opracowali M. Gumowski, 

M. Haisig, S. Mikucki. -  Warszawa, 1960. -  S. 93-95.
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pieczęć konna księcia, 79 mm, również wyobrażenie jest podobne. Nie ule
ga wątpliwości, że jest to pieczęć główna. W związku z tym trzeba szukać 
innych motywacji, dla umieszczenia tego napisu na pieczęci. Skoro nie jest 
to napis klasyfikujący pieczęć jako sekretną, to może należy odczytywać go 
jako dewizę? Odpowiedź na to pytanie może dać jedynie analiza porównaw
cza europejskiego m ateriału sfragistycznego. K. Benyskiewicz zestawił nieco 
polskiego m ateriału, w którym określenie «sigillum secretum» występuje w 
legendzie, łącząc je z resztą z funkcją kontrasigillum77, ale pom inął analogię 
może najbliższą w treści, chociaż odległą czasowo.

Książę mazowiecki Siemowit II używał w latach dwudziestych i trzydzie
stych XIV w. dwóch pieczęci sekretnych ze sceną przedstawiającą lwa ożywają
cego m ałe lwiątka. Na pierwszej z nich napis brzmi: +  S(ECRETUM) AMO- 
RIS • DVCIS • SEMOVITI, na drugiej + SECRETVM DVCIS SEMOVITI 
MAZOVIE7*. Napis i wyobrażenie należy odczytywać we wzajemnym powią
zaniu. Wyobrażenie (o wyraźnych konotacjach chrystologicznych) oraz napis 
m ająbez wątpienia wymiar alegoryczny. S.K. Kuczyński odczytuje «secretum 
amoris ducis Semoviti» jako «cnotę m iłości do poddanych, ofiarność, jego 
opiekę nad nimi»80. «Secretum» odnosi się więc nie tyle do pieczęci, co do 
pewnych wartości preferowanych przez księcia. Trzeba się zastanowić czy nie 
należy «secretum meum» na pieczęci Władysława Laskonogiego odczytywać 
także w odniesieniu do księcia, a nie pieczęci.

Jedną z najciekawszych pieczęci polskiego średniowiecza jest pieczęć 
Leszka Czarnego, następcy Bolesława Wstydliwego w księstwie krakowsko- 
sandomierskim, ukazująca go w czasie mszy św. odprawianej przez św. Sta
nisława. Święty biskup unoszący kielich ukazany jest w najważniejszym mo
mencie mszy świętej — w czasie Przeistoczenia. Książę klęczy przed ołtarzem, 
przy którym biskup sprawuje mszę świętą, w zbroi, z mieczem przy pasie, za 
plecami władcy stoi, zatknięta w posadzkę, chorągiew z herbem księcia. Wi
zerunek księcia ma cechy przedstawienia reprezentacyjnego. Legenda pieczęci 
brzmi: SIGILLUM LESTCONIS DEI GRATIA DVCIS CRACOVIE(NSIS) 88 89 90

88 Benyskiewicz К. Pieczęć księcia Władysława Laskonogiego. -  S. 385-386.
89 Kuczyński S.K. Pieczęcie książąt mazowieckich. -  S. 149—152, 305-307, nr 18-19, 

U. 18-19.
90 T am że.-S . 151.
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SANDOMIRIE(NSIS) (ET) SIRADIEN(SIS)81. Pieczęć powstała wkrótce 
po objęciu przez Leszka dzielnicy krakowsko-sandomierskiej po śmierci Bo
lesława Wstydliwego (zm. 1279). Najstarszy jej egzemplarz znany jest z 1281 
r., używana była do końca panowania81. Leszek stał się wówczas jednym z naj
ważniejszych książąt piastowskich, dysponujących sporym terytorium obejmu
jącym, zgodnie z brzmieniem tytulatury, księstwa krakowskie, sandomierskie i 
sieradzkie. Umieszczenie na pieczęci świętego Stanisława, niedawno kanoni
zowanego (1253), było -  moim zdaniem -  odwołaniem się do treści zjedno
czeniowych, związanych z postacią świętego. Mówiąc krótko, Leszek Czarny 
umieścił na swojej pieczęci św. Stanisława jako wspomożyciela w jego politycz
nych planach, które formułowały się na początku panowania w Krakowie82. 
Propozycja takiego odczytania treści pieczęci została przez część badaczy za
akceptowana, część podjęła z nią polemikę83. Po zapoznaniu się z polemicz
nymi uwagami w dalszym ciągu podtrzymuję zaproponowaną interpretację 
pieczęci, łącząc ją  z kształtującą się wówczas ideologią zjednoczeniową.

Wyjątkowość tej pieczęci polega między innymi na tym, że ponad sce
ną wypełniającą pole pieczęci umieszczono na banderoli napis objaśniający: 
S(ANCTUS) STANISLA(US). Umieszczanie napisów objaśniających na 
pieczęciach należało do rzadkości, nie było takiego zwyczaju, i wymagało 91 92 93 94

91 Mniej prawdopodobna jest inna lekcja legendy: SIGILLUM LESTCONIS DEI 
GRATIA DVCIS CRACOVIE SANDOMIRIE (ET) SIRADIEN(SIS)

92 Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 216, nr 30, fot. 28.
93 T am że.-S . 131-134.
94 Moje ustalenia przyjął i rozwinął przede wszystkim: Żmudzki P. Studium podzielonego 

Królestwa. Książę Leszek Czarny. -  Warszawa, 2000. -  S. 347-360. Ze stanowiskiem 
tym polemizował T. Jurek w recenzji książki (Roczniki Historyczne. -  T. LXVII. -  2001. 
-  S. 249-258), co spowodowało odpowiedź autora oraz dalszą polemikę recenzenta 
(Roczniki Historyczne. — T. LXVIII. -  2002. -  S. 285-292). Wcześniej wątpliwości co 
do interpretacji treści pieczęci wyraził: Wiszewski P. Ikonografia i polityka -  czy Leszek 
Czarny dążył do zjednoczenia Polski? / /  Acta Universitatis Wratislaviensis. -  No 2478. -  
Historia. -  T. CLXI: Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich 
/  pod red. S. Rosika i P. Wiszewskiego. -  Wrocław, 2002. — S. 293—301. Dyskusję zamyka 
moim zdaniem stanowisko jakie prezentuje w tej sprawie: Drelicharz W. Idea zjednoczenia 
królestwa polskiego w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim. — Kraków, 2012. -  S. 
236-237, który analizując całokształt działań zjednoczeniowych traktuje pieczęć Leszka 
Czarnego jako środek manifestacji tych aspiracji.
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od rytownika tłoka szczególnego wysiłku i wysokich umiejętności, by na nie
wielkiej powierzchni pieczęci zmieścić czytelny napis. Dokonywano takiego 
zabiegu wówczas, gdy napis objaśniający m iał do odegrania ważną rolę, po
magał zidentyfikować postać występującą na pieczęci, bo tylko wtedy treści 
pieczęci stawały się w pełni czytelne. Wydaje się, że w tym wypadku chodziło 
nie tylko o identyfikację nowego świętego, który m ógł być wciąż m ało zna
ny szerszemu ogółowi, ale przede wszystkim o treści polityczne związane z 
postacią św. Stanisława. Moim zdaniem napis objaśniający jest dodatkowym 
argumentem przemawiającym za tym, że odwołano się na pieczęci do św. Sta
nisława nie tylko z powodów religijnych lecz przede wszystkim politycznych.

Mechanizm ten znany jest już z omówionych powyżej pięciu bulli, tam 
napis objaśniający postać świętego był umieszczony w otoku rewersu, przy
bierając formę legendy objaśniającej. Podobnie jest na brakteatach Bolesława 
Krzywoustego z postacią św. Wojciecha. Zarówno na tzw. brakteacie protek
cyjnym, ukazującym księcia ze świętym patronem , jak i na brakteacie ukazu
jącym tylko postać świętego występują napisy identyfikujące go84. Szczególnie 
było to ważne na brakteacie protekcyjnym, gdzie chodziło o bezbłędne ziden
tyfikowanie św. Wojciecha i powiązanie go z księciem Bolesławem. Ten sam 
mechanizm dochodzi do głosu dwieście lat później na florenie Władysława 
Łokietka, na którym postaci św. Stanisława towarzyszy legenda: S STANIS
LAUS POLE85. W tym wypadku też chodziło o podkreślenie funkcji świętego 
jako patrona odrodzonego królestwa, ze wszystkimi tego konsekwencjami. 
Pieczęć Leszka Czarnego, powstała w 3 ćwierci XIII w., jest elementem pew
nego ciągu zabytków ukazujących władców ze świętymi patronami. Odwoły
wanie się do nich m iało na celu coś więcej niż zamanifestowanie jedynie kultu 
świętego, chodziło o powołanie się na jego polityczne wątki, stąd konieczność 
precyzyjnej, nie budzącej wątphwości identyfikacji świętego. 95 96

95 K iersn ow sk i R. O brakteatach z czasów Bolesława Krzywoustego i roli kultu św. 
Wojciecha w Polsce / /  Wiadomości Numizmatyczne. -  T. III. -  1959. -  Z. 3-4. -  S. 
147-167.

96 Tenże. Dukaty Władysława Łokietka / /  Wiadomości Numizmatyczne. -  T. VIII. -  
1964. -  Z. 1-2. -  S. 23-41; przedruk w: Tegoż. Historia -  pieniądz -  herb. Opera selecta. 
-  Warszawa, 2008. -  S. 175-194. Dyskusję na temat interpretacji legendy zob.: Morawiecki 
L. Dukat Władysława Łokietka -  interpretacja legendy / /  Wiadomości Numizmatyczne. -  
T. XXV. -  1981. -  S. 38-42; Kiersnowski R. Dookoła inskrypcji S STANISLAVS PO L E // 
Wiadomości Numizmatyczne. -  T. XXV. -  1981. -  S. 43-46.
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Wraz z główną pieczęcią była też w użytku pieczęć mniejsza pełniąca rolę 
kontrasigillum. Przedstawia ona w polu pieczęci ukoronowanego pó ł orła pół 
lwa, herb kujawskiej linii Piastów. Wierszowana legenda brzmi: SIG(ILLUM) 
DV(CIS) LESTCO(N)IS PARS AQ(V)ILA PARSQ(VE) LEO(N)IS. Rów
nież ta pieczęć świadczy, że sfragistyka Leszka Czarnego była na tle pieczęci 
pozostałych Piastów wyjątkowa86.

Omówione powyżej obiekty, a zwłaszcza pieczęć Leszka Czarnego ze 
św. Stanisławem, wprowadzają nas w problematykę napisów objaśniających 
umieszczanych w polu pieczęci. Są to rzadkie wypadki, ale dzięki temu na
bierają szczególnego znaczenia. Chciałbym przytoczyć tu jeszcze dwa inne 
przykłady, pochodzące z XIII i początku XIVw., z kręgu sfragistyki miejskiej. 
Mniej więcej w tym samym czasie gdy powstała pieczęć Leszka Czarnego 
podobny zabieg zastosowano na najstarszej wójtowskiej pieczęci miasta Kra
kowa. Na murach budowli, która wypełnia pole pieczęci stoi dwóch świętych 
patronów miasta: Stanisław i Wacław. W zdłuż środkowej wieży biegną dwa 
napisy objaśniające: S(ANCTUS) WENCESLAVS i S(ANCTUS) STANIS
LAVS87. Również w tym wypadku chodziło o precyzyjną identyfikację pa
tronów. I tu można dopatrywać się pewnych politycznych wątków, kultu tych 
świętych, co ujawni się na mniejszych pieczęciach Krakowa.

Podobny zabieg został zastosowany na pieczęci radzieckiej mniejszej 
Krakowa ze św. Wacławem. Po bokach postaci umieszczono napis objaśniają
cy: S(ANCTVS) WENCEZLAVS. Natomiast na pieczęci ławniczej Krakowa, 
z postacią św. Stanisława, napis już nie występuje. Czyżby w tym czasie, w 
pierwszym dziesięcioleciu XIV w., św. Stanisław był na tyle popularny, że w 
przeciwieństwie do św. Wacława, nie potrzebował podpisu? Postaciom patro
nów miasta towarzyszą na obydwu pieczęciach, umieszczone po bokach dwa 
znaki władzy: nie ukoronowany Orzeł i samodzielne przedstawienie korony, 
będące symbolami treści politycznych. Połączenie postaci św. Stanisława z 
Orłem i koroną pozwala identyfikować go jako szafarza korony królestwa. Za- 97 98

97 Piekosiński F. Pieczęcie polskie. -  S. 132-133, nr 197, fig. 151; Piech Z. Ikonografia 
pieczęci. — S. 133.

98 Starzyński M. Uwagi w sprawie genezy najstarszej pieczęci Krakowa z XIII wieku 
(na marginesie ostatnich badań) / /  Studia Źródłoznawcze. -  T. L. -  Warszawa, 2012. -  S. 
25—40 (tam też starsza literatura przedmiotu).
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stanawiające jest, że w tym wypadku nie umieszczono napisu objaśniającego 
jednoznacznie identyfikującego świętego88.

Ciekawe wnioski w tym zakresie nasuwa najstarsza z pieczęci Uniwer
sytetu Krakowskiego powstała około 1400 r. To już inne czasy, epoka jagiel
lońska, ale motywacja podobna. Na pieczęci umieszczono O rła na tarczy a 
powyżej popiersie świętego biskupa. Napis biegnie w dwóch koncentrycznych 
kręgach. W kręgu zewnętrznym: sigillum universitatis studii cracoviensis ge
neralis, w kręgu wewnętrznym: sanctus Stanislaus /  wladislaus r(ex) pol(on) 
ie. Napisy objaśniające identyfikują obydwa składniki wyobrażenia: postać 
biskupa jako św. Stanisława i O rła jako herb W ładysława Jagiełły. Było to 
konieczne, by precyzyjnie określić treści pieczęci99 100.

4. Pieczęć Leszka Czarnego ze św. Stanisławem należy moim zdaniem 
do grupy pieczęci książęcych, które stosując w zakresie ikonografii nietypowe 
rozwiązania przekazywały treści zjednoczeniowe. Środkami służącymi temu 
celowi były na innych pieczęciach insygnia (korona hełmowa, m itra ksią
żęca), herby (ukoronowany p ó ł orzeł pó ł lew -  herb książąt kujawskich, a 
wyjątkowo ukoronowany Orzeł), ubiór książęcy, szata i płaszcz101 102 -  ukazu
jące księcia niejako rycerza lecz monarchę. Wprowadzono w tym celu także 
nietypowy dla sfragistyki książęcej majestatowy gatunek pieczęci. Proces ten 
zaczyna się około połowy X III w. Najpierw na pieczęciach książąt kujawskich 
stwierdzamy pewne objawy podkreślania szczególnej pozycji książąt, czy sze
rzej całej linii książęcej, przeradzające się z biegiem czasu u innych książąt w 
coraz bardziej czytelne manifestowanie treści zjednoczeniowych101.

Ostatnim  księciem krakowsko-sandomierskim dziedziczącym władzę 
po ojcu był Bolesław Wstydliwy (zm. 1279). Po jego śmierci jednym  z eta
pów działań zjednoczeniowych były próby opanowania Krakowa. M ożna

99 Piech Z. Święty Stanisław szafarzem korony Królestwa Polskiego. Ze studiów nad 
średniowieczną sfragistyką miasta Krakowa / /  Rocznik Krakowski. -  T. LVII. -  Kraków, 
1991. -  S. 5-17.

100 Chmiel A. Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie /  opracowanie i 
przedmowa Z. Piech. -  Kraków, 1996. -  S. 12-15,44-50, il. II.

101 Molenda M. Znaczenie i funkcje płaszczy królewskich w Polsce w XIV і XV wieku 
/ /  Cztery studia o heraldyce, epigrafice i kostiumologii /  pod red. A. Marca. -  Kraków, 
2010. -  S. 27-49.

102 Szerszy opis tego procesu zob.: Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 129-152 
(rozdział zatytułowany: «Symbolika zjednoczeniowa»).
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powiedzieć, że opanowanie Krakowa było warunkiem skutecznego prze
prowadzenia akcji zjednoczeniowej, zmierzającej w dłuższej perspektywie 
do koronacji102. Pod koniec X III oraz na początku XTV w. dużą aktywność 
na polu działań zjednoczeniowych wykazywali książęta dolnośląscy, Henryk 
IV Prawy oraz Henryk I (III) głogowski, książę wielkopolski Przemysł II i 
kujawski Władysław Łokietek. Osobne miejsce zajmował wśród nich książę 
a następnie król czeski Wacław II. Wszyscy oni, z wyjątkiem Henryka gło
gowskiego, na pewnym etapie swych działań opanowali na krócej lub dłużej 
Kraków, a ich zabiegi zjednoczeniowe, w większym czy mniejszym zakresie, 
znalazły odzwierciedlenie na pieczęciach. Opisałem to zjawisko w książce po
święconej ikonografii pieczęci Piastów. Pojawia się pytanie: w jakim  zakresie 
przejawiało się to w legendach pieczęci? Tylko w dwóch wypadkach legendy 
odnoszą się w sposób mniej lub bardziej jednoznaczny do działań zjedno
czeniowych: na królewskiej pieczęci Przemysła II i na książęcej majestatowej 
pieczęci Henryka I (III) głogowskiego. Na innych pieczęciach jest to jedynie 
zasygnalizowane za pomocą rozbudowanej legendy wyliczającej ziemie, które 
udało się księciu opanować, z księstwem krakowskim na czele.

W pierwszym rzędzie wymienić tu  należy Henryka IV Prawego, który 
opanował Kraków w 1288 r., po śmierci Leszka Czarnego. Był to ważny krok 
w dalekosiężnych planach księcia zmierzającego jak się wydaje do korona
cji 103. Książę używał dwóch większych pieczęci, obydwie prezentowały gatu
nek pieszy, a prócz tego pieczęci herbowej oraz sygnetowej ze sceną walki104 105. 
Z naszego punktu widzenia ważne są dwie pieczęcie, druga pieczęć piesza 
oraz pieczęć herbowa. Pierwsza z nich jest datowana na lata 1288-1290, czasy 
gdy książę opanował Kraków, ale w legendzie brak tytulatury krakowskiej, co 
świadczy, że m usiała być wykonana przed jego opanowaniem. Jest to jedna z

103 Na temat Krakowa i Gniezna jako ośrodków zjednoczeniowych i koronacyjnych 
zob.: DalewskiZ. Władza, przestrzeń, ceremoniał. Miejsce i uroczystość inauguracji władzy 
w Polsce średniowiecznej do końca XIV w. -  Warszawa, 1996. -  S. 87-99 (tam też starsza 
literatura).

104 Polityczną działalność Henryka IV Prawego omawia: Jurek T. Plany koronacyjne 
Henryka Probusa / /  Śląsk w czasach Henryka IV Prawego /  pod red. K. Wachowskiego. -  
Wrocław, 2005. -  S. 13-29 (tam też starsza literatura).

105 Na temat pieczęci Henryka IV Prawego zob.: Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 
224-225.
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najpiękniejszych pod względem artystycznym pieczęci piastowskich. Chociaż 
tkwi mocno w tradycji śląskiej pieczęci pieszej, w sposób bardzo spektakular
ny wyróżnia się spośród nich, eksponując majestat księcia. Legenda pieczę
ci rozmieszczona w dwóch koncentrycznych kręgach brzmi: SIGIL(LUM ) 
hENRICI QUARTI DEI GR(ATI)A DVCIS SLESIE /  ET DOM INI WRA- 
TIZLAVIE. Dwie cechy wyróżniają ten napis spośród innych pieczęci książąt 
śląskich. Henryk jako pierwszy z książąt wrocławskich używa w legendzie 
tytułu «dominus wratizlavie» oraz podaje przy imieniu liczebnik «quartus». 
Liczebnik ten występował też na poprzedniej pieczęci księcia, zapisany w po
staci rzymskiej cyfry IIII oraz na pieczęci sygnetowej10S. Tym samym wpisuje 
się w ciąg władców noszących to imię i władających Wrocławiem, począwszy 
od Henryka Brodatego, poprzez Henryka Pobożnego, aż do swego ojca H en
ryka III Białego. Wprowadzenie liczebnika przy imieniu odbyło się zapewne 
pod wpływem czeskim, gdzie używał go król Przemysł Otokar106. Kwestią do 
bliższego rozważenia jest pytanie, na ile Henryk Prawy odwołując się tak jed
noznacznie do postaci swych poprzedników, Henryka Brodatego i Henryka 
Pobożnego, m iał świadomość nawiązania do tradycji «monarchii Henryków 
śląskich» i ich politycznych aspiracji. Tradycja ta była żywa na Śląsku. Od 
śmierci Henryka Brodatego upłynęło w 1288 dokładnie pięćdziesiąt lat. Tak 
czy inaczej, umieszczenie liczebnika przy imieniu księcia świadczy o tym, że 
m iał poczucie dynastycznej ciągłości.

Tytulatura krakowsko-sandomierska zostaje umieszczona na mniejszej 
pieczęci. Przedstawia ona bezpośrednio w polu pieczęci naturalistycznego 
O rła, z rozpostartymi skrzydłami, kroczącego w prawo, z głową skierowaną w 
lewo. Legenda pieczęci brzmi: S(IGILLUM ) H(ENRICI) D(E)I GRA(TIA) 
DVCIS SL(ES)IE CRACOV(IE) ET SA N D O (M IRIE)107 108. Półtoraroczne 
starania o utrzymanie Krakowa oraz realizację planów koronacyjnych prze
rwała śmierć, spowodowana otruciem księcia.

106 Tamże. -  S. 224-225, nr 45 i 47.
107 Przemysł Otokar systematycznie używał na pieczęciach liczebnika quintus, który 

oznaczał, że był piątym królem, począwszy od Wratysława II, zob.: Ćarek J. O pećetech 
ćeskych kniźat a krälü z rodu Pfemyslova / /  Sbomik Prispevkü к Dejinäm Hlavniho Mćsta 
Prahy. -  T. VIII. -  Praha, 1938. -  S. 14-17.

108 Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 135. Fotografię pieczęci zob.: Pfotenhauer P. Die 
schlesischen Siegel von 1250 bis 1300 beziehentlich 1327. -  Breslau 1879. -  S. 3, Abteilung 
A, Tabl. I, nr5.
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Kolejnym księciem zaangażowanym w proces zjednoczenia był Przemysł 
II. W czasie swego panowania, na poszczególnych jego etapach, używał pię
ciu pieczęci książęcych oraz jednej pieczęci królewskiej108. Z naszego punk
tu widzenia ważna jest jego druga pieczęć piesza, dobrze mieszcząca się w 
schemacie tego gatunku, przynosząca jednak tak wiele nietypowych detali, 
że pozwala widzieć w niej środek manifestacji politycznych aspiracji księcia. 
Zbrojny w ładca jest ukazany pod architektonicznym sklepieniem, prawdo
podobnie kościelnym, stoi na smoku i godzi w łócznią w jego gardziel, u góry 
unosi się Gołębica -  symbol Ducha Świętego, zstępująca na księcia, a obok 
błogosławiąca Ręka Boska. Na tarczy trzymanej w prawej ręce umieszczono 
ukoronowanego O rła (na pięć lat przed koronacją!) z przepaską na piersi. 
Zjednoczeniowe treści tej pieczęci nie ulegają wątpliwości. W tym kontekście 
interesująca jest treść legendy. Napis umieszczony w otoku brzmi następu
jąco: + SIGILLVM PREM ISLONIS SECVNDI DEI GR(ATI)A DVCIS 
POLONIE, a dalsza część jest umieszczona w polu pieczęci, na banderoli 
(biegnącej pionowo wzdłuż włóczni książęcej) i brzmi: ET CRA(COVIE)n0. 
Mamy tutaj do czynienia z napisem umieszczonym w polu pieczęci, jednak 
motywy ulokowania go w tym miejscu są inne niż w wypadku omówionych 
powyżej napisów objaśniających. Jest to dalszy ciąg legendy, bardzo nietypo
wo przeniesiony na pole pieczęci.

Zarówno sama pieczęć, jak i nietypowa końcówka legendy, budziły za
interesowanie badaczy. Napis umieszczony na banderoli m usiał być dopisany 
później, w jakiś czas po wykonaniu pieczęci. Tytulatura krakowska m ogła 
znaleźć się na pieczęci z chwilą opanowania Krakowa po śmierci Henryka IV 
Prawego, która nastąpiła w kwietniu 1290 r.

Pierwszy znany egzemplarz tej pieczęci przywieszony jest do dokumentu 
z 26 kwietnia 1289 r., a więc rok przed opanowaniem Krakowa, co świadczy, 
że początkowo była ona jedynie pieczęcią wielkopolską109 * 111. Niestety pieczęć

109 Omówienie systemu sfragistycznego Przemysła II zob.: Piech Z. Ikonografia 
pieczęci. -  S. 24-25, 210-212, nr 20-22, fig. 17-20.

1.0 Tamże. -  S. 137-140,211-212, nr 21.
1.1 Zwrócił na to uwagę: Tęgowski J. Uwagi o pieczęciach Przemysła II / /  Acta 

Universitatis Nicolai Copemici. -  Historia. -  XXIV. -  Nauki Humanistyczno-Społeczne. 
-  Z. 204. -  1990. -  S. 179. Datację tę trzeba jednak opatrzyć pewnym zastrzeżeniem. W 
kwietniu 1295 r. Przemysł II wydał zarządzenie, by wszystkie dokumenty z pieczęciąz lwem,
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przy tym dokumencie zachowana jest fragmentarycznie, nie wiemy więc jak 
wyglądały pierwotnie jej detale, w tym napis. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że tytulatura krakowska została dopisana później. M usiało się to odbywać w 
jakiś niezwykłych (dramatycznych?) okolicznościach, gdyż napis na bande
roli jest niedokończony. Banderola jest dość długa, biegnie wzdłuż drzewca 
włóczni, począwszy od płata chorągwi, aż do samego dołu, do głowy smoka, 
ale napis wypełnia tylko jej część. Bez wątpienia cała tytulatura krakowska 
zmieściła by się na niej. Dlaczego nie wpisano jej zostawiając duży fragment 
pusty, nie wiadomo? Bez wątpienia jest to jakiś ślad dramatycznych wydarzeń. 
Istnieje też przypuszczenie, że dopiero wówczas została wyrzeźbiona korona 
na głowie O rła na tarczy. Wydaje się jednak, że była tam ona od początku.

Powstanie pieczęci przed opanowaniem Krakowa (jeśli powyższa data- 
cja jest poprawna) oraz zmiany wprowadzone w niej z chwilą jego zdobycia, 
pozwalają na sformułowanie kilku ogólnych wniosków. Przede wszystkim 
świadczy to, że Przemysł jeszcze jako książę wielkopolski sporządził pieczęć 
manifestującą jego zjednoczeniowe, a być może również koronacyjne plany. 
Dowodem na to jest chociażby ukoronowany Orzeł umieszczony na tarczy. 
Nie wiemy jednak, czy korona była tam umieszczona pierwotnie, już w 1289 r. 
(moim zdaniem raczej tak), czy też wraz tytulaturą krakowską została dodana 
w czerwcu 1290 r. Zdobycie Krakowa było ważnym etapem w realizacji pla
nów Przemysła II. Jednak wkrótce po jego opanowaniu m usiał go bezpowrot
nie opuścić. Istnieje wręcz sugestia, że dramatyczne okoliczności opuszczenia 
miasta, wpłynęły na niedokończenie napisu na pieczęci. Jak było naprawdę, 
zapewne nigdy się nie dowiemy.

Pragnę zwrócić uwagę na mocne wyeksponowanie na pieczęci symbo
liki sakralnej. W ładca został umieszczony, moim zdaniem, pod kościelnym 
sklepieniem, towarzyszy mu nie tylko błogosławiąca Ręka Boska, znana z 
innych pieczęci Piastów, w tym również samego Przemysła II, ale również 
Gołębica -  symbol Ducha Świętego, zstępująca na księcia. W ładca depczą
cy smoka-demona został ukazany jako dobry chrześcijanin, a Duch Święty

w celu zachowania ważności, zostały opieczętowane pieczęcią z orłem. Pojawia się pytanie, 
czy omawiany dokument nie należał do tych, które opatrzono nową pieczęcią? J. Tęgowski 
stwierdza, że wspomniana wymiana pieczęci nie dotyczyła dokumentów wystawionych po 
1288 r., a więc również interesującego nas dokumentu. Jeśli tak było pieczęć powstawała w 
dwóch etapach.
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zstępujący na niego wzmacnia go «siedmioma darami» przed podjęciem misji 
zjednoczenia i koronacji. Kumulacja symboliki religijnej na tej pieczęci nie 
budzi wątpliwości. Pojawia się natomiast pytanie, czy przedstawiona przeze 
mnie interpretacja nie jest nadinterpretacją. Potwierdzeniem jej słuszności 
jest legenda rewersu królewskiej pieczęci Przemysła II.

Z chwilą koronacji Przemysł II sporządził królewską, dwustronną pie
częć majestatową. Pieczęć jest okrągła, dużych rozmiarów, o średnicy 90 mm. 
Na awersie przedstawiono władcę w królewskich szatach i z królewskimi in
sygniami, a na rewersie ukoronowanego O rła, pełnego królewskiego maje
statu, i niezwykłą legendę, która po dokonaniu rekonstrukcji brzmi: + RED
D ID IT IPSE DEVS VICTRICIA SIGNA PO LONIS111. Pieczęć powyższa 
oraz napis umieszczony na jej rewersie zostały dogłębnie omówione przez 
Wojciecha D relicharza112 113. Autor ukazał rozległe uwarunkowania powstania 
pieczęci i treści napisu.

Chciałbym w związku z tym podkreślić, że powyższa legenda uwiary
godnia zjednoczeniowe i opatrznościowe interpretacje ikonografii pieczęci 
Piastów. Wyraźnie jest w niej mowa, że to «sam Bóg zwrócił zwycięskie zna
ki». To znaczy, że w przekonaniu współczesnych ingerował On w polityczne 
dzieje Polski. To pozwala nam interpretować symbole religijne, przynajmniej 
na niektórych pieczęciach Piastów, w kontekście politycznym. Chodzi o po
stać św. Stanisława odprawiającego mszę św., wielokrotnie pojawiająca się 
błogosławiącą Rękę Boską, anioła z kadzielnicą, Gołębicę -  symbol Ducha 
Świętego. Warunkiem takiej interpretacji muszą być jednak jakieś ślady eks
ponowania przez książąt swojej dominującej pozycji pośród innych Piastów, 
uchwytne źródłowo zaangażowanie w działania zjednoczeniowe oraz posłu
giwanie się znakami i insygniami, które sygnalizowały takie aspiracje. I rze
czywiście na wybranych pieczęciach takie znaki występują: korona hełmowa, 
m itra książęca, ukoronowany Orzeł, ukoronowany pó ł orzeł pó ł lew -  herb 
książąt kujawskich, przedstawienia majestatowe.

112 Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 251-252, nr 99, fot. 19-20 (tam też starsza 
literatura przedmiotu).

113 Drelicharz W. Królewska pieczęć Przemysła II i jej historiograficzne inspiracje 
/ /  Pieczęcie herbowe -  herby na pieczęciach /  pod red. W. Drelicharza i Z. Piecha, II 
Krakowskie Kolokwium Heraldyczne. -  Warszawa, 2011. -  S. 33-86.
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Królewskie rządy Przemysła II były krótkotrwałe, po siedmiu miesiącach 
król został skrytobójczo zamordowany, a sprawa dalszego zjednoczenia kró
lestwa polskiego stała się ponownie aktualna. Jednak koronacja z 26 czerwca 
1295 r. stworzyła dla tych działań nową perspektywę. Po władzę po Przemyśle 
II próbowało, z różnym skutkiem, sięgnąć trzech książąt: Wacław II książę a 
od 1297 r. król czeski, Henryk I (III) głogowski i Władysław Łokietek. Dwóch 
z nich zdołało osiągnąć królewską koronę. Ich zjednoczeniowe zabiegi zna
lazły pewne odzwierciedlenie na pieczęciach, zarówno na wyobrażeniach jak 
i napisach.

Kiedy Przemysł II koronował się na króla, m iał bardzo groźnego konku
renta, króla czeskiego Wacława II, który od czterech lat panował w Krakowie, 
tytułując się księciem krakowskim i sandomierskim. Wacław II rezydował w 
Pradze, księstwo krakowsko-sandomierskie było częścią składową jego m o
narchii, nie odgrywało jednak dla niego tak ważnej roli jak dla rodzimych 
książąt113. Znalazło to odzwierciedlenie na pieczęciach Wacława. W czasie 
jego panowania nie było osobnych pieczęci dla księstwa krakowsko-sando- 
mierskiego a następnie królestwa polskiego, lecz wspólne pieczęcie dla ziem 
czeskich i polskich, uwzględniające obydwie tytulatury114 115.

Zjednoczeniowe aspiracje szczególnie doszły do głosu na pieczęci Hen
ryka I (III) głogowskiego. Ujawniają się one zarówno w przekazie obrazowym 
jak i legendzie pieczęci, które uzupełniają się nawzajem. Pieczęć prezentuje 
niespotykany w zasadzie w sfragistyce książąt piastowskich gatunek majesta
towy. Przed nim majestatowej pieczęci używał, niemal dwieście lat wcześniej, 
tylko Władysław Herman. Książę zasiada na tronie-ław ie, ukazany niejako 
rycerz, jak było dotychczas w zwyczaju, lecz jako monarcha: w szacie i płasz
czu, w mitrze na głowie, z różdżką sprawiedliwości w prawej ręce i lewą zło
żoną na piersi, podtrzymującą pas (zapięcie) łączący poły płaszcza. Niety
powej, chciałoby się powiedzieć niezwykłej, ikonografii pieczęci, towarzyszy 
nietypowa legenda, obiegająca w dwóch kręgach wyobrażenie napieczętne:

114 Jurek T. Polska pod władzą obcego króla. Rządy czeskie w latach 1291-1306 / /  
Król w Polsce XIV і XV wieku /  pod red. A. Marca i M. Wilamowskiego. -  Kraków, 2006. -  
S. 187-220 (na temat opanowania Krakowa i Sandomierza s. 190-191).

115 CarekJ. O pećetech ćeskych kniźat. -  S. 18-19, Tabl. VIII (pieczęć króla czeskiego 
i polskiego).
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S(IGILLUM ) hEIN RICI DEI GRACIAhEREDIS REG N I PO L O N IE / 
DVCIS SLESIE DOM INI GLOGOVIE ET PO ZNA N IE115.

Zwracam uwagę na trójwarstwową strukturę treści legendy. Od tytułu 
najszerszego, a zarazem najważniejszego («heres Regni Polonie»), poprzez 
ogólną tytulaturę partykularną («dux Slesie»), aż do realnego zakresu władzy 
(«dominus Glogovie et Poznanie»). Kluczem do zrozumienia formy i treści 
pieczęci jest tytu ł «heres regni Polonie» -  dziedzic królestwa polskiego, wy
rażający polityczne aspiracje księcia. Co ciekawe ty tu ł roszczeniowy znalazł 
się na pierwszym miejscu, co świadczy o wymowie ideowej pieczęci. Po raz 
pierwszy pomiędzy napisem a wyobrażeniem napieczętnym panuje tak duża 
zgodność. Tytułowi dziedzica Królestwa Polskiego odpowiada jego quasi 
królewski wizerunek, ukazujący Henryka w pozie majestatowej, na tronie, w 
płaszczu i w mitrze na głowie. Żaden z dotychczasowych Piastów nie ekspo
nował na pieczęciach w ten sposób, tak mocno, swego majestatu.

Wedle najnowszych ustaleń pierwszy dokum ent opatrzony tą  pieczę
cią pochodzi z 1306 r., czyli w rok po śmierci Wacława II, króla czeskiego 
i polskiego oraz z roku śmierci jego syna Wacława III, pretendenta do pol
skiej korony, gdy władza królewska «była do wzięcia»116. Za pom ocą pieczęci 
Henryk głogowski zamanifestował swoje plany polityczne117 118. To oczywiście 
otwiera pole do szerszych rozważań na temat ówczesnej sytuacji politycznej, 
zakresu roszczeń Henryka oraz ich szans. Korekta datacji pieczęci zmusza do

116 Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 143-146,233-234, nr 63, fot. 58.
117 W starszej literaturze pieczęć była datowana na okres znacznie wcześniejszy, na lata 

1301-1309, a nawet nieco wcześniej, zob.: Piech Z. Ikonografia pieczęci. — S. 233-234, 
nr 63, fot. 58. Późniejszą datację zaproponował: Jurek T. Studia nad dokumentami księcia 
głogowskiego Henryka I (III) / /  Studia Źródłoznawcze. -  T. XXXII—XXXIII. -  1990. -  
S. 51-52. Autor stwierdza, że najstarszy egzemplarz pieczęci majestatowej, wiszący przy 
dokumencie z 7 kwietnia 1301 r. jest falsyfikatem. Jednocześnie zauważa, że «podrobiona 
pieczęć przypomina do złudzenia autentyk». A może jest to wariant oryginalnej pieczęci 
księcia? Sprawa wymaga jeszcze dalszych badań. Za najstarszy egzemplarz T. Jurek uważa 
pieczęć odciśniętą przy dokumencie 26 sierpnia 1306 r., zob.: Tenże. Dziedzic Królestwa 
Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309). -  Poznań, 1993. -  S. 71; ale dokument 
ten znany jest w postaci kopii: Tamże. -  S. 152, nr 76.

118 Szerzej na ten temat zob.: Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 143-146 (korekta 
datacji pieczęci zmusza do korekty politycznego kontekstu jej treści).
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korekty politycznego kontekstu jej treści118. Szczególnie ważna jest kwestia 
interpretacji pojęcia «Regnum Polonie», które może być rozumiane albo uni
wersalnie jako Królestwo Polskie, albo partykularnie jako Królestwo Wiel
kopolskie110. Tytulatura «heres regni Polonie» pojawia się w dokumentach 
znacznie wcześniej już w 1301 r .111 Z naszego punktu widzenia ważne jest 
przede wszystkim to, że legenda pieczęci tak jednoznacznie została wykorzy
stana w propagowaniu politycznych aspiracji księcia.

Ikonografię majestatowej pieczęci Henryka oraz treść i formę napisów 
przejęli jego synowie: Henryk i Konrad. Najstarszy z nich Henryk II (IV) 
Wiemy do 1323 r. używał majestatowej pieczęci ojca111, natomiast młodszy 
Konrad wprowadził pieczęć wiernie wzorowaną na pieczęci ojca m. Jednak w 
zmienionych warunkach politycznych treść tych pieczęci była już całkowicie 
inna m. Na pieczęciach następców Henryka I (III) legenda jest rozmieszczona 
również w dwóch koncentrycznych kręgach. Stało się to cechą charaktery
styczną, swoistym znakiem rozpoznawczym, pieczęci książąt głogowskich. 
Zostaną one omówione w ostatniej części artykułu.

Ostatnim z książąt jednoczycieli był Władysław Łokietek, który dopro
wadził proces zjednoczenia ziem polskich do końca, zamykając go koronacją 
w 1320 r. Droga prowadząca do tego była bardzo długa, a jej etapy ilustrują 
między innymi pieczęcie książęce. W czasie długiego panowania W ładysław 
Łokietek używał jako książę czterech pieczęci większych oraz dwóch mniej
szych114. Dokumentowały one kolejne etapy jego politycznej kariery. Śledząc 
ich rozwój w powiązaniu z tą  karierą, stwierdzamy postępujące rozbudowy-

119 Polityczną sylwetkę Hemyka Głogowskiego przedstawia: Ju rek  T. Dziedzic 
Królestwa Polskiego. -  S. 48-75 (na temat jego zjednoczeniowych działań oraz 
koronacyjnych aspiracji).

120 Tamże. -  S. 71-72 i nast. Autor opowiada się raczej za znaczeniem uniwersalnym 
tego tytułu.

121 Tamże. -  S. 49.
122 Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 146,233-234, nr 63.
123 Tamże. -  S. 146,236, nr 68, fot. 62.
124 Dzieje synów Henryka Głogowskiego po jego śmierci omawia: Jurek T. Dziedzic 

Królestwa Polskiego. -  S. 118-131.
125 Szczegółowe omówienie pieczęci Władysława Łokietka prezentuje: Kętrzyński S. 

Uwagi o pieczęciach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego / /  Przegląd Historyczny. 
-  T. XXVIII. -  1929. -  S. 1-27; zob. też: Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 148-151.
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wanie legendy, odzwierciedlające poszerzanie zakresu władzy terytorialnej. 
Trzy pierwsze większe pieczęcie prezentowały gatunek herbowy, podobnie 
jak pieczęcie mniejsze. Ilustrują one jednocześnie początek nowego etapu 
w sfragistyce książęcej, charakteryzujący się postępującą ekspansją pieczęci 
herbowych, aż do ich pełnej dominacji. Pomimo, że wszystkie trzy pieczęcie 
były herbowe, z kujawskim pó ł orłem  p ó ł lwem, to poszerzający się zakres 
władzy księcia, odnotowywany w legendach, m iał też swoje odzwierciedlenie 
w pewnych zmianach, którym podlegał herb. Systematycznie wzrastały też 
rozmiary pieczęci.

Pierwsza pieczęć Władysława Łokietka powstała gdy był księciem łęczy
ckim. Jest okrągła, w polu pieczęci przedstawia nieukoronowanego pó ł orła 
pó ł lwa, herb kujawskiej linii Piastów. Legenda pieczęci brzmi: S(IGILLUM) 
VLADISLAIDVCIS LANCICIE. Uwagę zwraca brak korony w herbie. Do
kument przy którym wisi pieczęć jest datowany na 1281 r .115 W tym czasie 
książęta kujawscy używali już ukoronowanego godła. Być może mamy tu do 
czynienia z herbem księcia juniora? Brak też w legendzie formuły «Dei gra
tia». Na wszystkich następnych pieczęciach Łokietka herb książąt kujawskich 
będzie już ukoronowany.

Kolejna pieczęć przedstawia herb kujawski bezpośrednio w polu pieczę
ci. Jest większa od poprzedniej, jej średnica wynosi 65 mm. Legenda pie
częci brzmi: S(IGILLUM ) VLADISLAI DEI GRATIA DVCIS CVIAVIE 
ET SIRADIE. Pieczęć powstała po śmierci Leszka Czarnego (zm. 1288) gdy 
Łokietek przejął po nim księstwo sieradzkie, jej najstarszy egzemplarz zna
ny jest z 1291 r. Używana była do roku 1306, po niej wprowadzona została 
pieczęć omówiona poniżej "6. Czas używania pieczęci ma w tym wypadku 
duże znaczenie, gdyż daje podstawę do refleksji na temat zgodności brzmienia 
legendy pieczęci z realnym zakresem władzy księcia. Okres o którym mowa 
był bardzo burzliwy w dziejach panowania W ładysława Łokietka. Oprócz 
Sieradza i Kujaw opanował z biegiem czasu również Łęczycę, Wielkopolskę 
i Pomorze, następnie utracił te dzielnice, a nawet m usiał na krótko opuścić 
Polskę, pomimo to cały czas używał tej samej, nieaktualnej pieczęci. Prak
tyka wyglądała w ten sposób, że pełna i poprawna tytulatura występowała 126 127

126 Piekosiński F. Pieczęcie polskie. -  S. 125, nr 183; Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 
148.

127 Na temat datacji pieczęci zob.: Kętrzyński S. Uwagi o pieczęciach. -  S. 7,12,21-22.
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w intytulacji dokumentów, a w koroboracji wystawca zastrzegał się, że pie
czętuje dokumenty pieczęcią, którą aktualnie dysponuje, gdyż nie posiada 
«sigillum regni polonie». S. Kętrzyński zamieszcza bardzo interesujące uwagi 
na tem at wzajemnych relacji pomiędzy brzmieniem legendy pieczęci, a real
nym (znacznie szerszym) zakresem władzy terytorialnej oraz adekwatnym 
do tego brzmieniem intytulacji dokum entów117. Po raz kolejny nasuwa się 
postulat, że badanie napisów na pieczęciach powinno przebiegać równolegle 
z badaniem intytulacji w dokumentach, gdyż są to dwie gałęzie tego samego 
zjawiska. Widząc systematyczny rozziew pomiędzy brzmieniem legendy pie
częci, a realnym zakresem władzy, S. Kętrzyński sform ułował znam ienną 
opinię, «że łatwiej było nową dzielnicę zyskać, albo starą stracić, niż zmienić 
pieczęć»118.

Kolejna pieczęć, większa od poprzedniej, ma średnicę 80 mm, przedsta
wia herb kujawski na tarczy. Legenda brzmi: S(IGILLUM ) VLAD(ISLAI) 
DEI GRA(TIA) DVCIS CRAC(CM E) ET SAND(OMIRIE). Powstała ona 
około 1308 r., w związku z objęciem władzy przez Władysława Łokietka w 
M ałopolsce po wygaśnięciu Przemyślidów, o czym świadczy tytulatura kra- 
kowsko-sandomierska. Ostatni znany egzemplarz pochodzi z 1310 r .120 Była 
zapewne w użytku do czasu wprowadzenia kolejnej pieczęci.

Czwarta pieczęć powstała ok. 1314 r., na przedostatnim  etapie działań 
zjednoczeniowych Łokietka, jeszcze przed opanowaniem Wielkopolski, na co 
wskazuje brak wielkopolskiej tytulatury. Była duża, największa z dotychcza
sowych pieczęci księcia, o średnicy 92 mm. Przypomnijmy dla porównania, 
że królewska pieczęć Przemysła II mierzyła 90 mm. Prezentuje typowy dla 
sfragistyki książęcej gatunek pieszy, ale bardzo mocno zindywidualizowany w 
detalach, akcentujący cechy księcia-monarchy a nie rycerza, co było typowe 
dla pieczęci pieszych. Podobny ubiór nosił Henryk I (III) Głogowski na pie
częci majestatowej. Książę został ukazany w szacie i płaszczu, na głowie ma 
mitrę książęcą, w prawej ręce trzyma chorągiew z ukoronowanym Orłem, a 
lewą podtrzymuje połę płaszcza. Po bokach dwa herby, ukoronowany Orzeł 
oraz herb książąt kujawskich. Legenda pieczęci brzmi: WLADISLAVS DEI 
GR(ATI)A DVX CRACOVIE SANDOM IR(IE) SIRAD(IE) LAN(CICIE) 128 129 130

128 Tamże. -  S. 7-20.
129 Tamże. -  S. 26.
130 Tamże. -  S. 22-24.
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CVIA(VIE)12‘. Warto zwrócić uwagę, że legenda nie rozpoczyna się jak zwykle 
wyrazem SIGILLUM , lecz imieniem księcia, co -  jak wydaje się -  m oc
niej podkreślało m ajestat władcy, bezpośrednio kierując uwagę czytelnika 
na niego. W literaturze była podnoszona kwestia czy była to ostatnia pie
częć książęca Łokietka, gdyż w źródłach występują wzmianki o «modemum 
sigillum» l2‘. Jednak brak wszelkich śladów takiej pieczęci jest argumentem, że 
omawiana pieczęć zamyka dzieje książęcej sfragistyki W ładysława Łokietka. 
Kolejna pieczęć będzie już królewska, a napis umieszczony na niej wprowadza 
w następny etap średniowiecznej sfragistyki piastowskiejm.

5. Pieczęcie Henryka IV Prawego oraz Henryka I (III) głogowskiego 
wprowadzają w zakresie formy legendy niespotykane dotychczas rozwiązanie. 
Jest ona ułożona w dwóch koncentrycznych kręgach. Pierwszym księciem, 
który wprowadził tę formę legendy, był Henryk IV Prawy, na swojej drugiej 
pieczęci pieszejш. Inspirację zaczerpnął ze sfragistyki czeskiej, gdzie podwój
ne legendy były stosowane od czasów Przemysła Ottokara I I 124. Związki Hen
ryka Prawego z Czechami były bardzo mocne. W dzieciństwie został wysła
ny na dwór Przemysła Otokara II, gdzie przebywał około trzech lat. Mocny 
związek z królem czeskim przetrwał aż do jego śmierci125. Pieczęć jest świade
ctwem, że wpływy czeskie oddziaływały na sfragistykę księcia wrocławskiego.

Wprowadzenie podwójnego otoku zm ieniało zarówno formę jak i treść 
pieczęci. W yróżniało ją  spośród innych pieczęci piastowskich, podkreśla
ło  też, co było zapewne czytelne dla współczesnych, zwłaszcza na Śląsku, 
związki z królem czeskim. Dawało też możliwość zamieszczenia dłuższej 
legendy, zawierającej rozbudowaną tytulaturę, bez stosowania nadmiernych 
skrótów. Na omawianej pieczęci Henryk TV jako pierwszy z książąt wroc
ławskich wprowadza oprócz tradycyjnego ty tu łu  «dux Slesie» także ty tu ł

131 Tamże. -  S. 23-26; Piech Z. Ikonografia pieczęci. — S. 149-150, 217-218, nr 33, 
fot. 31.

132 Kętrzyński S. Uwagi o pieczęciach. -  S. 26-27.
133 Tamże. — S. 28-36,47-49; Piech Z. Ikonografia pieczęci. — S. 151,252, nr 100.
134 Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 224-225, nr 46, fot. 42.
135 ĆarekJ. O pećetech deskach kniźat. -  S. 15-17, tabl. VI.
136 Mitkowski J. Henryk IV Probus (Prawy) / /  Polski Słownik Biograficzny. -  T. IX. 

-  Wrocław-Warszawa-Kraków, 1960-1961. -  S. 405-408 (autor zwraca uwagę, że nawet 
po uzyskaniu samodzielności Henryk Probus był mocno związany z królem czeskim).
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«dominus Wratislavie». Podwójny otok zmienia też estetykę pieczęci. Napis 
zajmował większą niż zazwyczaj część pola pieczęci, tym samym stawał się 
ważnym jej składnikiem, podkreślał szczególny majestat władcy. Dzięki temu 
pomiędzy obrazem a napisem następowała większa równowaga. Legenda jest 
wykonana pięknym liternictwem, świetnie rozplanowana, tworząc wraz z wy
obrażeniem harm onijną całość. Badając legendy pieczęci pamiętać należy o 
bardzo ważnej estetycznej roli napisu, który oddziaływał nie tylko treścią lecz 
również formą.

Jest to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych śląskich pieczęci książę
cych. Decyduje o tym kilka czynników, które zasługują na osobne omówienie, 
a ważne miejsce wśród nich zajmuje zarówno forma jak i treść napisu. Sięg
nięcie w tym wypadku po wzorce czeskie m iało, jak przypuszczam, przede 
wszystkim kulturowo-polityczne motywacje. Wrocławski książę wykorzystał 
na swojej pieczęci jedynie jeden z elementów majestatowej pieczęci króla cze
skiego -  formę napisu. Pieczęć kolejnego księcia śląskiego — Henryka I (III) 
głogowskiego wykorzystała nie tylko formę legendy, ale również majestatowy 
gatunek pieczęci.

Źródła inspiracji pieczęci Henryka są złożone. Datacja pieczęcina 1306 
r. oraz jej majestatowy gatunek, wskazują na dwa potencjalne źródła, pieczęć 
królewską Przemysła II oraz pieczęcie Wacława II. Henryk jako «dziedzic 
Królestwa Polskiego» powinien odwoływać się przede wszystkim do tego pa
nowania, które było mu bliższe czasowo i dłuższe niż efemeryczne królestwo 
Przemysła II, czyli do panowania i pieczęci Wacława I I 126. Wprowadzenie 
podwójnego otoku wskazuje zdecydowanie na czeski kierunek inspiracji. Tak 
rzeczywiście było, gdyż Wacław II używał, podobnie jak Henryk głogowski, 
pieczęci majestatowych z napisem w podwójnym otoku. Było tych pieczęci 
trzy, wszystkie prezentowały gatunek dwustronnej pieczęci majestatowej z 
przedstawieniem konnym na rewersie. Powstawały one na kolejnych etapach 
politycznej kariery Wacława II: pierwsza po objęciu władzy a przed koronacją 
na króla czeskiego, druga po koronacji na króla Czech, a trzecia po korona-

137 W pracy: Piech Z. Ikonografia pieczęci. -  S. 144 (opierając się na wcześniejszej 
datacji pieczęci Henryka głogowskiego na pocz. XIII w., wskazywałem raczej na inspiracje 
królewską pieczęcią Przemysła II. Korekta datacji pieczęci zmusza do korekty kierunków 
inspiracji omawianej pieczęci).
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cji na króla Polski127. Skoro Henryk tytułuje się jako «heres Regni Polonie», 
wzorcem powinna być przede wszystkim pieczęć sporządzona po koronacji na 
króla polskiego. Tak jednak nie było. Pieczęć Wacława II jako króla czeskiego 
i polskiego, używana w latach 1301-1305, ma bowiem legendę rozmieszczoną 
w jednym otokul28. Inspiracji szukać należy w dwóch poprzednich pieczęciach 
Wacława. Obydwie są pieczęciam i majestatowymi i m ają podwójny otok. 
Trudno jednoznacznie wskazać na jedną z nich, chociaż m ogła to być pieczęć 
książęca130. Henryk m ógł stamtąd zaczerpnąć nie tylko gatunek majestatowy i 
podwójny otok, ale również książęcy ubiór, szatę i płaszcz, a także charakte
rystyczny gest lewej ręki podtrzymującej pasek spinający poły płaszcza.

Jeszcze jeden czynnik przemawia za tym kierunkiem inspiracji. Na ksią
żęcej pieczęci Wacława II na awersie pojawia się ty tu ł DOMINVS ET ERES 
REGNI BOEMIE, a na rewersie DOMINVS ET ERES MARCHIONATVS 
MORAVIE. Na żadnej z późniejszych pieczęci Wacław II nie używa już ty
tu łu  «heres». Tytuł ten zasługuje na dalsze badania, zwłaszcza w oparciu o 
m ateriał dyplomatyczny. W tym miejscu warto jedynie zasygnalizować, że 
w aktach procesu przeciwko Janowi Muskacie z lat 1306-1308, ty tu ł «verus 
heres» był przypisywany Władysławowi Łokietkowi131.

Zwyczaj używania pieczęci z podwójnym otokiem  przyjął się przede 
wszystkim wśród książąt głogowskich, synów Henryka oraz ich następców. 
W sumie znamy pięć pieczęci książąt śląskich, na których występuje podwój
ny otok. Henryk II (IV) Wiemy używał do roku 1323 majestatowej pieczęci 
ojca. Pozwalała na to identyczność imienia i brak przy nim kolejnego liczeb- 
nika wyróżniającego księcia spośród poprzednich Henryków. To jeszcze jed
na funkcja legendy, o której warto pamiętać, pozwalająca przy identyczności 
imienia oraz tytulatury używać pieczęci przez następców. Praktyka ta była

138 ĆarekJ. O pećetech ćeskych kniźat. — S. 17-19, tabl. VII—VIII. Na temat kancelarii 
Wacława II, niestety bez omówienia pieczęci, zob.: Jan L. Väclav II. Kräl na stribnćm trünu. 
-  Praha, 2015. -  II. 1-3.

139 ĆarekJ. O pećetech ćeskych kniźat. -  S. 18-19, tabl. VIII.
140 T am że.-S . 18, tabl. VII.
141 Gawlas S. «Verus heres». Z badań nad świadomością polityczną obozu Władysława 

Łokietka w początku XIV wieku / /  Kwartalnik Historyczny. -  T. XCV. -  1988. -  S. 
88; o tytulaturze «verus heres totius Regni Polonie», jako polemice z tytułem Henryka 
Głogowskiego pisze: Jurek T. Dziedzic Królestwa. -  S. 63-64.
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jednak stosowana rzadko, gdyż nowy książę z reguły dążył do tego by spo
rządzić w łasną pieczęć, która była indywidualizującym go znakiem władzy.

Drugi z synów, Konrad, sporządził w łasną pieczęć majestatową wier
nie wzorowaną na pieczęci ojca. Również napis został z niej przejęty: + 
S(IG IL L U M ): C O N R A D I: D E I: G RA CIA : hEREDIS : R E G N I: PO
LONIE : DVCI /  + S : SL E Z IE : DOM INI GLOGOVIENSIS : E T : PO
ZN A N IE*131 *.

Bardzo interesujące są dalsze dzieje pieczęci Głogowczyków. Po peynym 
czasie obydwaj zrezygnowali z używania pieczęci majestatowych, co związane 
było ze zm ianą zakresu władzy terytorialnej. Legendy na wprowadzonych 
wówczas pieczęciach odzwierciedlały realny zakres ich władzy. Obydwaj 
wprowadzili do użytku pieczęcie piesze, rezygnując tym samym z gatunku 
majestatowego, który w hierarchii plasował się najwyżej.

Henryk II (IV) Wiemy używał dwóch pieczęci pieszych. Na pierwszej z 
nich legenda została rozmieszczona w pojedynczym okręgu: +  S(IGILLUM) 
. hE N R IC I. D E I. GR(ATI)A. DVCIS. SLEZIE. E T . D (O M I)N I. SAGA- 
N1ш. Następuje więc powrót do typowego rozmieszczenia legendy. Jednak na 
kolejnej pieczęci pieszej powraca legenda rozmieszczona w dwóch okręgach. 
Towarzyszy jej niezwykle mocno wyeksponowany majestat władzy książęcej. 
Książę ukazany został w zbroi, z mieczem przy boku, lewą ręką podtrzymuje 
tarczę z Orłem , prawą unosi do góry, stoi na smoku pod architektonicznym 
trójłukiem . Po bokach dwie półpostacie kobiet lub giermków podtrzym ują 
hełm  z klejnotem oraz chorągiew z Orłem. Pomiędzy reprezentacyjną for
m ą przedstawienia a «reprezentacyjną» formą legendy istnieje ścisły związek. 
Brzmi ona: + S(IGILLUM ) • HEYRICI • DEI • GRACIA • DVCIS • SLE
ZIE • ET • /  GLOGOVIE • ET • DOM INI • SAGANI133. Na podstawie treści 
legendy można by twierdzić, że rezygnacja z używania tytułu «heres Regni 
Polonie» spowodowała rezygnację z używania pieczęci majestatowej. Jednak 
pieczęcie jego braci, również piesze, zachowały powyższą tytulaturę, co nie 
potwierdzają tego przypuszczenia.

Henryk Głogowski m iał czterech synów. Pieczęcie Henryka II (IV) 
Wiernego zostały już powyżej omówione. Obecnie omówię pieczęcie jego

142 Piech Z. Ikonografia pieczęci. — S. 146,236, nr 68, fot. 62.
143 Tamże. -  S. 235, nr 66, fot. 60.
144 Tamże. -  S. 235-236, nr 67, fot. 61.
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braci. Konrad I oleśnicki po rezygnacji z pieczęci majestatowej używał pie
częci pieszej. Napis został rozmieszczony w dwóch koncentrycznych krę
gach: + S(IGILLUM ) CONRADI • DEI • GRA(TIA) hEREDIS REGNI
• POLONIE • DVCIS * S/L(ES)IE • ET • D(OM I)NI OLESNICENSIS134. 
Bardzo podobnej pieczęci używał jego brat Bolesław I książę oleśnicki. Jej 
legenda brzm i:: + S(IGILLUM) BOLEZLAI D (E)I • GRA(TIA) HEREDIS
• REGNI POLONIE • DVCIS • SLESIE • D(OM I)NI /  GNEZDNENSIS • 
ET • OLESNIZENSIS135. Duże podobieństwo pieczęci wynika stąd, że pie
częć Konrada powstała na wzór pieczęci Bolesława, po jego śmierci, gdy brat 
przejął po nim księstwo oleśnickie. Również pieczęć ostatniego z braci, Jana 
księcia ścinawskiego, prezentuje gatunek pieszy. Jednak jako jedyny z braci 
nie um ieścił na pieczęci legendy w podwójnym otoku, chociaż użył tytułu 
«heres Regni Polonie». Legenda pieczęci brzm i:: + IOh(ANN)ES • D (E)I • 
GRA(TI)A • hERES • REGNI • POLONIE • DYX • SL(ES)IE • D(OMI)N(V) 
S • STINAVIE136. Legenda rozpoczyna się imieniem władcy, z pominięciem 
wyrazu sigillum i została zapisana w mianowniku.

Na wszystkich omówionych pieczęciach młodszych Głogowczyków wy
stępuje tytulatura «heres Regni Polonie». Jedynie Henryk Wiemy z chwilą 
rezygnacji z używania pieczęci majestatowej, przejętej po ojcu, przestał jej 
używać. Jednak to nie zmiana pieczęci majestatowej na pieszą spowodowała 
rezygnację z tego tytułu, musiały zdecydować inne czynniki, bracia używa
jący też pieszych pieczęci, nie zrezygnowali z tego tytułu.

Zwyczaj używania podwójnej legendy został przejęty również w następ
nym pokoleniu Głogowczyków, na pieczęci syna Henryka Wiernego -  Hen
ryka V Żelaznego i dwóch jego synów noszących również imię Henryk. Jest to 
rzadko spotykany w praktyce sfragistycznej przykład wspólnej pieczęci trzech 
książąt. Pieczęć przedstawia ich wspólnie zasiadających na tronie. Książę 
umieszczony pośrodku jest większy, w zbroi, w mitrze książęcej na głowie, 
z mieczem w prawej ręce i tarczą z Orłem w lewej. Po bokach dwaj książęta, 
mniejszych rozmiarów, zwróceni w jego stronę, również w zbrojach, w mi
trach na głowie, w jednej ręce podtrzymujący tarcze z Orłem, drugą unoszący 
do góry. Poniżej podnóżka tronu trzykrotnie powtórzone monogramy książąt,

145 Tamże. -  S. 237, nr 69, fot. 63.
146 Tamże. -  S. 237, nr 70, fot. 64.
147 Tamże. -  S. 238, nr 71, fot. 65.
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w postaci minuskułowej litery h. Legenda rozmieszczona w dwóch koncen
trycznych kręgach brzmi: + SIGILLVM • HEYNRICI • HEYNRICI • ET • 
HEYNRICI • D EI • GRACIA /  + DVCVM • SLESIE • DOMINORVM • 
GLOGOVIENSIVM • ET • ZAGANI137. Bardzo interesujące są na tej pieczęci 
relacje pomiędzy wyobrażeniem a napisem. Trzem postaciom umieszczonym 
na pieczęci odpowiada napis trzykrotnie wymieniający imiona książąt. Dla 
wzmocnienia tego przekazu poniżej postaci każdego z nich umieszczono mo
nogram.

Podwójny otok raz jeszcze pojawi się na herbowej pieczęci czterech ksią
żąt legnickich, Ruperta, Wacława, Bolesława i Henryka. Przedstawia ona 
czteropolową tarczę ze skwadrowanym herbem: z Orłem w polu pierwszym i 
czwartym oraz szachownicą w polu drugim i trzecim. Legenda pieczęci brzmi: 
S(IGILLUM ) X DVCV(M) x SL(ESI)E x RVP(ER)TI x W E(N)CESL(AI) x 
BOLEZL(A)I X ET X H EN R(ICI) x FR(ATRU)M /  x D (E)I x GRA(TIA) x 
D(OM I)NORUM  X LEG N ITZCEN (SIS)138. Bardzo interesująca jest kon
frontacja dwóch ostatnich pieczęci, należących do trzech lub czterech książąt 
oraz rola jaką pełn iły  napisy w określeniu właścicieli pieczęci. W jednym i 
drugim wypadku w legendzie wyliczeni zostali wszyscy właściciele pieczęci. 
Jednak relacje obraz -  słowo w każdej z pieczęci kształtują się inaczej. Na 
pieczęci trzech Henryków informacja o tym, że jest to wspólna pieczęć książę
ca, została przekazana przede wszystkim za pom ocą obrazu, legenda jedynie 
doprecyzowuje ten przekaz. Spojrzenie na wyobrażenie od razu uświadamia, 
ze mamy do czynienia z nietypową pieczęcią. Na pieczęci książąt legnickich 
wyobrażenie, czyli herb książęcy, nic nie mówi o liczbie właścicieli pieczęci. 
Na «pierwszy rzut oka» jest to typowa herbowa pieczęć książęca, należąca do 
jednego właściciela. Dopiero legenda pieczęci wyjaśnia jej specyfikę, rzadko 
spotykaną w praktyce sfragistycznej.

148 Odczyt legendy cyt. za: Gumowski M. Pieczęcie śląskie do końca XIV wieku. -  S. 
431, nr 63, il. 63. Atrybucja pieczęci budzi pewne wątpliwości. M. Gumowski datuje ją  na 
lata 1369-1370, a Henryk V Żelazny umiera w 1369 r. Czy rzeczywiście jest to pieczęć 
Henryka V Żelaznego i dlaczego sporządził wspólną pieczęć z synami? Po jego śmierci 
trzej jego synowie, wszyscy noszący imię Henryk, wspólnie sprawowali władzę, co byłoby 
bardziej stosowną okolicznością do sporządzenia wspólnej pieczęci.

149 Odczyt legendy cyt. za: Matejko-Peterka I. Książęta, pieczęcie, władza. -  S. 140- 
141, nr 50.
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Przedstawione powyżej rozważania potwierdzają tezę sformułowaną na 
początku artykułu, że napisy na pieczęciach, zarówno ich forma jak i treść, 
są ważnymi przekazami źródłowymi. Ich lapidarność i konwencjonalizacja 
nie powinny zniechęcać do dalszych badań. W artykule starałem  się omówić 
przede wszystkim napisy nietypowe, a więc bardziej interesujące dla history
ka. Ten kierunek na pewno nie został jeszcze wyczerpany. Ale jest też drugi 
kierunek badań, dotyczący napisów skonwencjonalizowanych, które również 
zasługują na uwagę. Wszechstronne i równomierne opracowanie książęcych 
napisów napieczętnych to nie tylko ważny krok na drodze do pełnego pozna
nia tego działu sfragistyki, ale równie ważny krok w stronę wszechstronnego 
poznaniu podstaw ideowych książęcej władzy Piastów.

Ilustracje

II. 1. Bulla przypisywana Bolesławowi Krzywoustemu, awers i rewers. 
A v . + L S .  IG I.LLV . E B O L E [...]V C ISP  

Rv. +  S  A [...]B E R T[...]I E T  M R
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II. 2. Pieczęć konna 
Mieszka Starego, okrągła, 

śr. 79 mm
+  MESI[COJ: DE[I 

GJRATIA ■ DVX- 
POLONIE:

II. 3. Pieczęć piesza
Bolesława Wysokiego, 

okrągła, śr. 37 mm
+  BOLEZLA VSDVX  

ZLE(SIE)
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II. 4. Pieczęć piesza 
Henryka Brodatego, 
okrągła śr. 60 mm 
+ SIGILLV(M): 

hENRICI DVCIS 
ZLESIE

II. 5. Pieczęć piesza 
Henryka Pobożnego, 

okrągła śr. 61 mm 
+  SIG ILL(U M ): 

H E N R IC I: F IL II: 
D VC IS: ZLESIE:
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II. 6. Pieczęć konna
Kazimierza opolskiego, 

okrągła, śr. 72 mm 
+ SIGILLVM  

KAZIM IRIDVCIS F ILII  
MESCONIS

II. 7. Pieczęć majestatowa 
księżnej Wioli, okrągła, 

śr. ok. 58 mm 
SIGILLVM  VIOLE ■ 

DVCISSE - IN  OPOLE
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II. 8. Pieczęć konna 
Bolesława Wstydliwego, 

okrągła śr. 40 mm 
+ S(IGILLUM) 

BOLESLAVI F ILII  
LESTCONIS DVCIS 

POLONIE

II. 9. Pieczęć Władysława 
Laskonogiego, okrągła, 

s'r. ok. 79 mm 
+  WOLODIZL[A WS 
D EI GRATIA] D[VJX 

POLONIE
Wpolu pieczęci, wokół 
wewnętrznego otoku: +  

SECRETVM MEVM E ST
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II. 10. Pieczęć ze sceną 
kultową Leszka Czarnego, 

okrągła, śr. 72 mm 
+ S(IGILLUM) 

LESTCO N ISD EI 
GRA(TIA) DVCIS 

CRACOVIE(NSIS) 
SANDOMIRIE(NSIS) 
(ET) SIRADIEN(SIS) 

W  górnej partii pola 
pieczęci napis na 

banderoli: S(ANCTUS) 
STANIZLA( US)

II. 11. Pieczęć piesza I I  
Henryka IV  Prawego, 

okrągła, śr. 82 mm 
SIGIL(LUM) • hENRICI 
■ QVARTIDEI GR(ATI) 

A DVCISSLESIE  
* / E T  DOM INI 
WRATIZLAVIE
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II. 12. Pieczęć piesza I I  
Przemyśla II, okrągłą, śr. 

ok. 95 mm 
+ SIGILLVM : 

PREMISLONIS  
SE C V N D ID E I-  

GR(ATI)A • DVCIS 
POLONIE-. W  polu 

pieczęci, na banderoli, 
wzdłuż drzewca włóczni: 

E T  CRA(COVIE)

II. 13. Rewers królewskiej 
pieczęci Przemyśla II, 

okrągła, śr. 90 mm 
+ REDDIDIT IPSE  
D[EUS VJICTICIA 
SIGNA POLONIS
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II. 14. Pieczęć 
majestatowa Henryka 
І  (НІ) głogowskiego, 
okrągła, śr.89mm  
+ S(IGILLUM) • 

hEINRICI - DEI • 

GRACIA - hEREDIS - 
REGNI PO LO N IE- 

*/ + D VCIS • SLEZIE ■ 
D O M IN I■ GLOGOVIE • 

E T  POZNANIE-

II. 15. Pieczęć 
majestatowa Wacława I I  
księcia czeskiego (awers), 

119 mm
+ WENCEZLAUS- 
SECUNDUS • DEI • 

GRACIA- O TAK ARr  
REGIS -QUONDAM  • 

F I/L IU S: DOMINUS 
E T  ERES ■ REGNI ■ 

BOEMIE
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II. 16. Pieczęć piesza 
I I  Henryka I I  (IV) 

Wiernego, okrągła, 77 
mm

+ S(IGILLUM) • 
H E Y R IC ID E I-  
GRACIA ■ DVCIS 

SLEZIE -E T  • /  
G LO G O VIEET- 

D O M IN I■ SAGANI

II. 17. Pieczęć piesza 
Władysława Łokietka, 

okrągła, 92 mm 
+  WLADISLAVS- 
D E I■ GR(ATI)A ■ 
DVX- CRACOVIE 
■ SANDOMIROE)

• SIRAD(IE) • 

LAN(CICIE) ■ 
CVIA(VIE) *
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Reprodukowane pieczęcie pochodzą 
z następujących zbiorów:

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie: nr 1.
Odczyt wg: Hlebionek M. Metalowe pieczęcie. -  S. 37.
Zakład Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego: nr 

2 ,4 , 5 ,7 -10 ,12-14 ,17 .
Archiwum Państwowe we Wrocławiu: nr 3 ,6,11,16.

Autorzy fotografii

Adam Fisz nr 1.
Paweł Szewczyk: nr 2, 3 ,6 , 8,9,11,16,17.
Zenon Piech: nr 7.
Ze zbioru Zakład Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagielloń

skiego: nr 4 ,5 ,10 ,12 ,13 ,14 .
Nr 15 reprodukcja wg: Córek J. O pećetech ćeskych kniźat. -  Tabl. VII.
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УДК 930.2:929.651
Ю р и й  С а м о й л е н к о  

(Севастополь)

Л етопись на дне моря: история
ОБНАРУЖЕНИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ХЕРСОНСКОГО АРХИВА ПЕЧАТЕЙ

Значение сфрагистики для изучения исторических процессов, про
исходящих в обществе, трудно переоценить. Это справедливо для лю
бого периода деятельности человека: от древнейших цивилизаций Ки
тая, Индии, Месопотамии и Египта до наших дней, т.к. именно печать 
является одним из главных атрибутов цивилизации вообще. Поэтому, 
если говорить о такой области сфрагистики, как изучение моливдову- 
лов, их образно можно назвать летописью, написанной на свинцовых 
страницах.

Каждая такая страница играет свою роль, большую или меньшую, 
но, собранные вместе, они составляют уже книгу, кодекс. Если же та
кой кодекс собран в одном, ограниченном территориально, или, как 
в нашем случае, акваториально, месте, то мы можем говорить о целом 
архиве документов — архиве, оказавшемся на дне морском.

Это значительно повышает научную ценность каждого артефак
та, поскольку расширяет возможности интерпретации и историческо
го анализа как отдельных предметов, так и всего собрания в целом.

Случаи обнаружения комплексов византийских печатей, к сожа
лению, единичны. Это комплекс, обнаруженный в 1979 году при рас
копках здания стратегии в г. Преслав, Болгария. Содержит 552 буллы 
971-1088 гг., 222 заготовки и 3 формы для их отливок. Опубликован д. 
И. Йордановым в 1993 г .1 Вторым по времени обнаружения (середина

1 Йорданов И. Печатите от стратегията Преслав. -  София, 1993.
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1980-х гг.) является Судакский архив печатей. Его материалы попали 
в море при строительстве санаторного комплекса. На протяжении 15 
лет было поднято около 500 экз. VI—XI вв., включая заготовки печатей. 
Частично опубликован в работах В.С. Ш андровской2, Е.В. Степано
вой3 и В.И. Булгаковой4. Из-за плохого состояния печатей в научный 
оборот введено около 50 экз. Кроме того, архив оказался разделенным 
на несколько частей с разными местами хранения: Государственный 
Эрмитаж (Россия), Судакский музей (Украина), частные коллекции.

Более счастливая судьба сложилась у Херсонского архива печатей, 
первые материалы которого были обнаружены докладчиком летом 1991 
года. Практически сразу после обнаружения первых сфрагистических 
материалов, работать с ними начал Н.А. Алексеенко, тогда научный со
трудник Херсонесского государственного историко-археологического 
заповедника, ныне -  доктор медиевистики, кандидат исторических 
наук, заведующий филиала «Чембало» Национального заповедника 
Херсонес Таврический (Севастополь, Украина). В целой серии работ, 
начиная с 1995 г., он опубликовал значительную часть печатей архива 
с подробным анализом их исторического контекста. Его монография 
«Византийская администрация Херсона», вышедшая в Париже в 2012 
году, вобрала в себя почти все буллы собрания Ю.Н. Самойленко с то
понимом «Херсон»5. Изучение материалов коллекции продолжается и 
в настоящее время в сотрудничестве с Институтом специальных исто
рических дисциплин Музея Шереметьевых.

Итак, в чем же состоит уникальность Херсонского архива? Это, 
прежде всего, хорошее состояние комплекса в целом: около 20% пе
чатей читались уже в момент обнаружения. Известная булла Льва,

2 Sandrovskaya V. Die Funde der byzantinischen Bleisiegel in Sudak / /  SBS. -  Vol. 
III /  ed. N. Oikonomides. -  Washington, 1993. -  P. 85-98.

3 Степанова E. Судакский архив печатей: предварительные выводы / /  Анти
чная древность и средние века. -  Вып. 32. -  2001. -  С. 97-108.

4 Булгакова В. Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре / /  Материалы 
II Судакской международной научной конференции. -  Ч. II. -  Киев-Судак, 2004. 
-  С. 35-39.

5 Alekseyenko N. L’Administration byzantine de Cherson. Catalogue des sceaux. -  
Paris, 2012.
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турмарха Готии (№ 78), в момент находки имела по 1 см льняного шну
ра с каждой стороны канала. Лишь при всплытии он размылся от дви
жения воды. Подобная сохранность обусловлена географическим рас
положением нашего объекта.

На аэрофотоснимке Херсонесского городища хорошо видна его бе
реговая черта: северный берег -  Базилика, шестистолпный храм, Ува- 
ровская Базилика -  подвержен максимальному воздействию штормов 
северного румба. Его акватория была обследована автором в 1980-х гг., 
в результате чего, помимо обнаруженного археологического материа
ла, была выявлена древняя береговая терасса, расположенная на уда
лении 70—80 метров от современного берега на глубине 4 -5  метров. В 
этом месте среди обломков скал собрана коллекция базальтовых ору
дий труда высокого качества отделки, что свидетельствует о нахожде
нии здесь поселения эпохи Средней Бронзы.

Нимфейская трансгрессия, начавшаяся примерно на рубеже Рож
дества Христова, усилила абразионное воздействие моря на береговую 
полосу города, что за несколько веков привело к некоторым потерям 
ее территории вместе с культурным слоем. Как показал многолетний 
практический опыт подводных исследований, археологический мате
риал, содержавшийся в нем, не сохранился, что объясняется разруши
тельным воздействием прибойной волны и длительным временем пре
бывания в морской воде.

Исключением являются изделия из свинца (ремонтные скобы и 
тессеры), сильно окатанные морем и находящиеся на глубинах 7-12  
метров. Поэтому основным источником материала, наход имого на дне 
моря на северном берегу города, являются археологические отвалы, 
сбрасываемые на берег или непосредственно в море. Начиная с 1888 
года, когда К.К. Косцюшко-Валюжиничем были организованы систе
матические раскопки городища, в море сбрасывались ежегодно сотни 
кубометров земли, которую возили вагонетками по специально проло
женным узкоколейным путям. Еще и сегодня кое-где на дне моря мож
но найти свидетелей тех событий — рельсы, которые сами уже являются 
артефактами. Осенне-зимними штормами эти громадные массы земли 
размывались и уносились в море вместе с содержащимся в них матери
алом, который откладывался, таким образом, не только под берегом, в 
зоне прибоя, но и довольно далеко от него, на глубинах 7 -12  метров.
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Северный берег оканчивается Уваровским мысом, после которо
го круто, на 90°, поворачивает к югу. Этот, восточный участок берега 
Херсонесского городища, подвергается воздействию волн лишь по ка
сательной, под углом, что не вызывает перемещения донных грунтов, 
а значит, не приводит к физическому воздействию на артефакты, со
держащиеся в них. Именно под этим обрывистым берегом, чуть юж
нее Восточной Базилики, и «утонул» наш архив.

Как происходило его формирование на морском дне?
В этом процессе возможно участие двух факторов, двух составных 

частей, вместе или каждого в отдельности: обрушение отдельных участ
ков берега вместе с культурным слоем в результате абразионных про
цессов и сброс грунта и мусора самими жителями Херсонеса при рас
чистке участков под новое строительство после пожаров, например.

Акватория восточного берега городища долгое время считалась не
перспективной, бедной подводными находками и лишь случайное об
наружение значительного количества херсоно-византийских монет ле
том 1991 года привлекло наше внимание к участку дна, расположенно
му в 50 метрах к югу от Восточной Базилики.

Участок представляет собой полосу шириной 8-10  метров с четко 
фиксируемой северной границей, тянущуюся на юг на 10-15 метров с 
глубинами от 1,5-2 м непосредственно у береговых скал и до 5 -7  ме
тров на ее восточной границе. С севера участок ограничен резким под
нятием материковой скалы, образующей стену высотой 1,5—2 метра 
мелководного плато, тянущегося далее на север. В отличие от восточ
ной границы, обусловленной отсутствием материала, южная носит ме
нее явный характер. Ее образно можно сравнить со шлейфом кометы: 
чем дальше к югу от основного ядра, тем количество находок умень
шается в геометрической прогрессии.

Дно со сложным пересеченным рельефом образовано материковой 
известняковой скалой, испещренной трещинами, кавернами и ямами 
с небольшим уклоном в 10—12°, уходящей на восток вглубь Карантин
ной бухты. Часть скалы первоначально была покрыта белой глиной с 
вдавленными в нее камнями и археологическими предметами, на ко
торой покоился грунт, состоящий из смешанных камней, песка, раку
шек, ила, перемежающийся крупными и очень крупными обломками 
скал. Отдельные глыбы скал, покоящиеся на грунте, являются столь
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крупными, что для добычи артефактов под ними прокладывались тон
нели, что было очень небезопасно.

Высота грунта от материковой скалы достигала 1,5 м, а местами, в 
так называемых ямах -  до 2-х м, с уменьшением к востоку до нуля. На
ходки встречались во всех его горизонтах, но свинец преимущественно 
в нижних, заиленных слоях. Именно ил и придонная белая глина яви
лись идеальным консервантом для свинцовых артефактов. Образова
нию же ила способствует само географическое положение восточно
го берега: штормовые волны, поднимаемые господствующими ветра
ми северного румба, омывают его по касательной, не развивая доста
точной мощности для механического перемещения камней и обломков 
скал, покоящихся на грунте. Приносимая течением с северного бере
га сорванная морская трава, оседает здесь после шторма, перегнивает, 
распадаясь на мельчайшие частицы, которые под воздействием обыч
ного морского волнения диффундируют в нижние слои донного грун
та, придавая им черный цвет. В таких слоях артефакты также приоб
ретают чёрный цвет.

Другая отличительная особенность этого участка берега -  нали
чие конгломератов, сплошной коркой покрывающий часть материко
вой скалы. Толщина корки в среднем 10-15 см, на отдельных участ
ках -  25-30 см. Образованы они скоплением большого количества 
средневековых железных гвоздей различного размера и сечения, ко
торые, корродируя, создали единую массу из окружающих их кам
ней, ракушек, монет, печатей, бус и прочих артефактов, а также, что 
особенно интересно, семян плодовых растений: вишни, винограда, 
миндаля.

Каким же образом конгломераты оказались на материковой скале?
Процесс оседания металлических артефактов на материковую ска

лу возможен лишь при воздействии прибойной волны на ссыпаемый 
грунт, что свидетельствует о более низком уровне моря в V I-X I вв. по 
сравнению с современным на 3—4 метра.

За период с 1991 по 2004 г. здесь было собрано 1767 печатей и 152 
заготовки. Еще 30 булл и 3 заготовки были найдены на других участ
ках акватории Херсонеса. Собрана также коллекция эллинистиче
ских, римских и византийских торговых пломб (около 200 экз.) и гирь- 
разновесов (более 750 экз.), которые также являются одним из важных
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и информативных источников об истории товарообмена и торговли 
между Херсонесом и другими торгово-ремесленными центрами антич
ного и средневекового мира.

Пломбами запечатывали тюки с товарами, подтверждая их непри
косновенность и таможенную легитимность. Некоторые из печатей ар
хива, с оттисками ткани на обороте, являются, по существу, торговы
ми пломбами (№ №  49, 361,1772).

Сфрагистическое собрание Ю.Н. Самойленко состоит из 1949 еди
ниц хранения (без учета коллекции торговых пломб). В это число вхо
дят 1767 печатей и 152 заготовки, найденные непосредственно в зоне 
залегания архива, а также 30 экз., обнаруженные на других участках ак
ватории Херсонеса:

-  в порту, в районе морских ворот города поднято 22 печати (№№ 
919-928, 930—932; 934-938; 940; 527) в том числе сфрагис Никифо
ра Митрополита всея Руси (№ 527) и 3 заготовки (№ №  929,933,939);

-  у входа в порт найден моливдовул Кирилла I, архиепископа и ми
трополита Руси (№ 12);

-  на Уваровском пляже -  печать Павла, ранее неизвестного архи
епископа Херсона (№ 630);

-  по одной печати найдено на центральном пляже (№ 77) и в бух
те Песочной (№ 46);

-  еще один экз. (№ 416) приобретен в г. Керчь и происходит из Та
мани.

Заготовки архива разделены на группы по типам и по размерам 
внутри групп:

-  наиболее ранние (VI—VIII вв.), биконической формы: большие 
(9 экз.) и малые (18 экз.);

-  одновременные им или более поздние, уплощенной формы: 
большие (10 экз.) и малые (18 экз.);

-  наиболее поздние (IX—XII вв.), с выпуклым каналом: малые (42 
экз.), средние (38 экз.), большие (17 экз.).

К  настоящему времени Н.А. Алексеенко атрибутировал 621 мо
ливдовул, еще 260 экз. атрибутировал автор статьи. Эти 881 экземпля
ров охватывают почти восемь веков жизни города: с первой половины 
VI в. по первую половину XIII в. Вслед за Е.В. Степановой, применив
шей типолого-хронологический метод для характеристики Судакского
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архива, опираясь на анализ сфрагистических типов, разделим это вре
мя на пять хронологических периодов:

I период: первая половина VI в. -  первая половина VIII в. -  109 
экз. (12,3%);

II период: вторая половина VIII в. -  первая половина IX в. -  269 
экз. (30,5%);

III период: вторая половина ІХ -Х  вв. — 316 экз. (35,9%);
IV период: Х -Х І вв. -  182 экз. (20,7%);
V период: XII—XIII вв. -  5 экз. (0,6%).
Первый период открывают буллы императоров Юстиниана I (527— 

565) (№ 56,342,516) и Ираклия (610-641) (№ 176), печати коммеркиа- 
риев (5 экз.) иллюстрируют экономическую жизнь города и его торго
вые связи в VII в. Ряд именных печатей частных и должностных лиц, в 
частности Феодора, комита (латынь) (№ 203), Фотина, булотира Неро
на (№ 242), Артавазда, комита Богохранимого Опсикия (№ 324), Пе- 
троны, комита (Каматира?) (№544), Петра, епископа (№ 637), орфа- 
нотрофа Великой Богадельни с художественными изображениями бю
стов св. Петра и Павла (№ 347), печать с блоковой монограммой (По
лис Херсонес) (№ №  390,1723), булла Петра, епископа с редким изо
бражением св. Ирины (№ №  497,498), Феопемпта, хартулария (№ 147), 
а также две печати с редким изображением святых: Софии (№ 1715) и 
Евфимии (№ 1716), раскрывают нам общегородской, а не только та
моженный характер архива уже на раннем этапе его существования.

Львиную долю печатей второго периода составляют буллы типа: 
«инвокативная монограмма с тетраграммой/надпись». Это печати ар
хонтов Херсона (93 экз.) и других лиц (160 экз.), а также печати типа 
«изображение/надпись» (20 экз.). Отметим некоторые буллы этого пе
риода: две печати ипатов и киров Херсона: Зоила (№ 1350) и Льва (№ 
190), Фотина, императорского спафария и коммеркиария Херсона, с 
бюстом Богоматери в фас на л.с. (№ 101), печать епископа Херсона с 
легендой вокруг четырехконечного креста (№ 381), совершенно ори
гинальная печать Киры (?), коммеркиария Сугдеи (Амиса?) (№ 1733), 
печать Павла, ранее неизвестного нам архиепископа Херсона с фигу
рой Богоматери с младенцем Иисусом Христом на руках (№ 630).

Печати третьего периода открывают буллы императора Миха
ила III (842-867) (№ 177). Вообще здесь доминирует тип «крест на
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ступенях/надпись» (168 экз.) и, частично, «процветший крест на сту- 
пенях/надпись». Это печати логофетов геникона (80 экз), стратегов (52 
экз.) и коммеркиариев (37 экз.) Херсона и других фем, две печати «от
цов города» (№ №  33,1711), пять экдиков Херсона (№ 31,99,196,522, 
1707), очень интересна с точки зрения просопографии группа печатей 
протевона Херсона Михаила [Херсонита], ойкиста, иллюстрирующая 
нам, возможно, его карьерный рост: императорский спафарий (№№ 
415,574), императорский спафарий и кир (уникум!) Херсона (№ 1710), 
императорский протоспафарий (№ 1727,1728), патрикий (№ 244), и, 
наконец, патрикий и стратег Херсона (№№ 243,275). Весьма вероятно, 
что в этот ряд можно поставить и печать Михаила, патрикия, импера
торского протоспофария и стратега Фессалоники (№ 247), что косвен
но подтверждается сообщением епископа Кремоны Лиутпранда о том, 
что в 968 году стратег по имени Михаил Херсонит служил на острове 
Коркира (Эгейское море): «Он был седовласый человек, приятной на
ружности, с приветливой речью, всегда с доброжелательной улыбкой, 
но, как стало очевидным потом, с душой дьявола»6.

Интересны также две печати Никифора, императорского спафа- 
рия и стратега Херсона (№ №  404,961), который упомянут в «Слове на 
перенесение мощей святого Климента» (861 г.).

Еще одна серия моливдовулов представляет нам cursus honorun 
знатного вельможи Николая, логофета геникона: анфипат, патрикий 
(№ 764), анфипат, патрикий и императорский протоспафарий (№ №  
283,690) и, наконец, магистр, анфипат, патрикий, императорский про
тоспафарий (№ №  333, 378,486). Кстати, других лиц с таким набором 
титулов и званий в архиве больше нет.

Также интересна серия печатей стратега Херсона Феофана — им
ператорского протоспафария (№ №  157,204,223), императорского про- 
тоспафария и хрисотриклинита (№ №  1736,1737 -  неизданы).

Среди моливдовулов четвертого периода доминирует тип «изо
бражение святого/надпись» (117 экз.). Эту группу открывает серия пе
чатей Епифания, стратега Херсона: императорский протоспафарий 
(№№ 1,74,346,580), императорский протоспафарий и хрисотриклинит

6 Сорочан С., Зубарь В., Марченко Л. Жизнь и гибель Херсонеса. -  Харьков, 
2000. -  С. 390.
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(№ 113). Интересна печать Григория, стратега Херсона, с фигурами ар
хангела Гавриила и Божьей матери (№ 198), печати стратегов Херсо
на, хрисотриклинитов Феодора (№ 270), Иоанна (№ 167), Феодосия (№ 
144), стратега Херсона Михаила (№№ 118,601) и др.

К этому периоду относится и часть печатей типа «процветший 
крест/надпись», а также очень интересный тип «изображение живот- 
ных/надпись», носящий геральдический оттенок: печати Эвфиния Ар- 
сафира с изображением севрувима (№ №  632,649,997,1000); Мосики 
Цула (№ 510), печати стратега Херсона и императорского протоспафа- 
рия Иоанна с изображением птицы и треугольника (№ №  242,521) и др.

Остановимся на этой личности подробнее. Подобно Михаилу Хер- 
сониту, упомянутому выше, мы с известной долей вероятности можем 
проследить cursus honorum Иоанна [Протевона]: императорский спа- 
фарокандидат и протевон Херсона (№ №  1714,1729, л.с. -  фигура Ар
хангела Михаила, № 240, л.с. -  шестиконечный процветший крест на 
ступенях), императорский протоспофарий и стратег Херсона (№ №  10, 
520, л.с. -  шестиконечный крест на ступенях, № №  344,345, л.с. — фи
гура св. Иоанна) и, наконец, шесть печатей императорского протоспа- 
фария, хрисотриклинита и протевона Херсона (№ №  32,274,409,1704, 
1713, 1730, л.с. -  фигура св. Иоанна). И как же не поставить в этот 
ряд буллу Иоанна, императорского протоспафария, хрисотриклинита 
и стратега Эллады, с фигурой св. Иоанна Богослова на лицевой сторо
не! Невозможно не упомянуть уникальную печать Иоанна протоспа
фария и стратега Херсона с изображением городских ворот, фланки
рованных башнями (№ 502).

Особо отметим группу печатей архива, иллюстрирующих деятель
ность целого рода, что имеет важное значение с точки зрения просо- 
пографии. Это известный род Цула: Цула, императорский спафарий 
Херсона (№ 581,582), Михаил Цула, протоспофарий Херсона (?) (С 
9-91), Игнатий Цула (С 5-94), Мосика (Моисей) Цула (№ 510) и самый 
успешный из них, скандально известный по письменным источникам, 
Георгий Цула, императорский протоспафарий и стратег (№ №  89,273, 
575, 583), а затем императорский протоспафарий и стратег Херсона 
(№ №  213, 504, 578), который, подняв восстание против императора в 
январе 1016 г., по свидетельству Георгия Кодрина, потерпел пораже
ние в Восточном Крыму и был пленен в первом же столкновении. Эта
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серия дополняется неизданными печатями Иоанна Цулы (№ №  523, 
524) и Георгия Цулы, императорского протоспафария и стратега (№№ 
985,1738).

Что касается представителей других родов, то здесь можно упомя
нуть: Константина Аргиромита (№ №  419, 501), Николая Махитарата 
(№ 422), Никиту Лирона (№ 940), Анастасия Масхула (№ №  104,142), 
Иоанна Ахалу (№ №  647,648,843,913,930), Павла Мономаха (№№ 139, 
518,858,1771,708,988), Феодора Катасаха, стратега Херсона (№ 391), 
Василия Савафия (?) (№ 246). В заключение отметим редкую печать, 
к сожалению, анэпиграфную, с двухсторонним изображением святых 
(№ 517), и уникальную буллу с изображением распускающегося цвет
ка розы или лотоса с круговой инвокативной легендой на л.с. и пяти
строчной надписью: Иоанну Савлоиоану, императорскому спафарию.

Пятый хронологический период представлен пятью печатями ар
хива, среди которых выделим моливдовулы с изображением всадника, 
скачущего влево с одной стороны, и в концентрических окружностях 
стоящего влево зверя -  с другой (№ 129), и буллу с изображением св. 
Георгия на коне вправо и четырехстрочной надписью: «+ гєо/priwc/. 
pvni/..і» (№ 1698). Отметим, что подобная булла в архиве уже встреча
лась (№ 739). Также в эту группу входят печати, найденные вне архива. 
Это прежде всего булла митрополита России Кирилла I (1225-1253), 
крупный моливдовул с погрудным изображением Богоматери Оран- 
ты и семистрочной метрической надписью (№ 77). Односторонняя ла
тинская печать с изображением открытых городских ворот между дву
мя башнями с круговой легендой (№ 416) и, наконец, булла Никифора 
III (1104-1121 гг.), митрополита всея Руси (определение А. Алферова) 
с поясным изображением св. Никифора и круговой легендой (№ 572).

Проведенный и представленный здесь типологический и хроноло
гический анализ 881 моливдовула комплекса Херсонесского архива но
сит предварительный характер и не претендует на точность датировок 
и окончательную хронологическую интерпретацию сфрагистических 
типов, однако, как представляется автору, позволяет специалисту- 
сигиллографу охватить взором весь комплекс и его громадные потен
циальные возможности как исторического источника, отражающего 
самые разнообразные связи Херсона с окружающим миром на протя
жении восьми веков. Изложенный выше материал был подготовлен
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автором в качестве доклада на международном коллоквиуме по русско- 
византийской сфрагистике «Сфрагистический меридиан: К иев-К ор- 
cyHb/XEPCWN-K^OT^CTANTINOYIlQJIIC», который проходил в Ки
еве с 13 по 16 сентября 2013 года7.

На тот период времени не удалось приобрести часть Херсонского 
архива моливдовулов (535 экз.), которая находилась в частной коллек
ции в г. Севастополе.

В декабре 2014 года эта часть архива была приобретена Музеем 
Шереметьевых в г. Харькове.

Проведенный автором предварительный анализ этого материала 
выявил новые печати администрации Херсона:

-  архонтов (23 экз., в т.ч. две новые матрицы (№ 2030 и № 1958);
-  стратегов (14 экз., в т.ч. новая находка печати Иоанна Протево- 

на(№  2128);
-  коммеркиариев (1 экз.: печать Василия, императорского спафа- 

рокандидата и коммеркиария Херсона (№2184), который ранее был 
нам известен в ранге императорского коммеркиария (№ 98).

А также буллы представителей родов Цула, Протевонов, Херсони- 
тов, Арсафиров, деятелей церкви, чиновников центральных ведомств 
имперской администрации.

В настоящее время продолжается коллективная работа над подго
товкой к изданию корпуса моливдовулов архива византийского Хер
сона, что, безусловно, станет важнейшим фактором для продолжения 
изучения этого комплекса и введения в научный оборот ценной и ра
нее не известной информации как о самом Херсоне, так и о его взаи
моотношениях с верховной властью и церковью, центральной и про
винциальной администрациями.

7 Самойленко Ю. Летопись на дне моря: история обнаружения и общая характе
ристика Херсонского архива печатей / /  Сфрагистический меридиан: Киев—Корсунь 
/  XEPCWN-KWNCTANTINOYIICUIIC. -  Киев-Севастополь, 2013. -  С. 62-65.
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УДК 930.2:929.651
Є в г е н  Ч е р н е ц ь к и й  

(Біла Церква)

П ам’ятки середньовічного П оросся:
МИТНІ ПЛОМБИ З ГРАДУ НА УСТІ СКВИРКИ

(село М ала Сквирка)

Мала Сквирка (давніше -  Сквирка) є селом, що лежить на 
межі Білоцерківського та Володарського районів Київської області. 
У його межах р. Сквирка впадає до Росі. На північ за Сквиркою ле
жить с. Яблунівка. На правобережжі Росі Мала Сквирка межує з се
лами Фесюри (із заходу) та Щ ербаки, а на лівобережжі — з селами 
Городище-Пустоварівське (з півдня), Веснянка та Пустоварівка (з 
південно-західного боку). З них перші три села належать до Білоцер
ківського району, а решта -  до Володарського.

Середньовічні пам’ятки Малої Сквирки привернули увагу дослід
ників ще у XIX ст. Перші дані були оприлюднені в 1848 році у довідни
ку старожитностей Київської губернії, виданому місцевим цивільним 
губернатором Іваном Фундуклеєм: «При селе Сквирках єсть городи
ще или замок на возвышенном месте над рекою Сквиркою. Он обве
ден валом, в окружности которого 400 сажен. В замке, по преданию, 
была церковь и подземный, высеченный в скале ход к реке Сквирке»1. 
У тому ж виданні згадуються 100 курганів при с. Сквирка2. Згодом 
Лаврентій Похилевич у своїх «Сказаниях» (1864) умістив розлогіший 
опис цих пам’яток: «На месте этого не большого селения в отдален
ной древности находилось значительное, населенное и укрепленное 
место, остатки коего видны только по могилам (числом 100) на полях

1 Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии. -  Киев, 1848. -  С. 47.
2 Там само. — С. 46.
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и в огромных валах, разрушенных в нескольких местах воински- 
ми орудиями. Против предполагаемых ворот, в поле, на расстоя
нии VA версты; находится много небольших могилок с человечески
ми костьми...»3. Ці дані згодом переказав у статті про Сквирку Юзеф 
Кривицький (1889)4. Ще точніші, хоча й лаконічніші дані навів Воло
димир Антонович: «У впадения Сквирки в Рось есть четырехугольное 
городище длиной в 500 сажень и шириной в 200; на полях расположе
но 104 кургана»5.

За даними другої половини XX -  початку XXI ст., у східній частині 
Малої Сквирки, а саме на мисі при гирлі р. Сквирки, знаходиться се
редньовічне руське городище площею 1,2 га. По периметру пам’ятки 
збереглися залишки валів. Схили городища ескарповані — на 3 -  
3,5 метри нижче краю розташована ділянка з ровом та валом. Його 
східний схил невисокий (близько 5 метрів) та пологий. У підніжжя го
родища простягнувся рів, що перерізає його напільну частину. Зараз 
городище зайняте кладовищем. З напільного боку городища розташо
ване сучасне йому селище. Частина східної надрічної тераси задерно
вана, а її решта, що знаходиться під сівооборотом, прилягає до схилу 
городища і також має середньовічний культурний шар. У південному 
напрямку (під стадіоном і сусідніми садибами) фіксується ґрунтовий 
могильник, нівельований внаслідок господарської діяльності.

За підсумками спостережень середини -  другої половини XIX 
ст. вважалося, що М алосквирківське городище слід датувати XII— 
XIII ст.6 Змінити цей погляд примусили дослідження цієї пам’ятки, 
проведені М.П. Кучерою у 1972 р .7 та Білоцерківським краєзнавчим 
музеєм, зокрема старшим науковим співробітником відділу археології 
В.І. Павлюченкому2012—2013рр. На підставі нових даних хронологія

3 Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, 
исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пре
делах губернии находящихся /  Собрал Л.И. Похилевич. — Біла Церква, 2009. -  С. 161.

4 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. -  
Tom X. -  Warszawa, 1889. -  S. 748.

5 Антонович В. Археологическая карта Киевской губернии. -  Москва, 1895. -  С. 63.
6 Шендрик Н. Довідник з археології України. Київська область. -  Київ, 1977. -  С. 30.

^  7 Древнерусские поселения среднего Поднепровья. -  Киев, 1984. -  С. 80.
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цієї пам’ятки розширена до XI—XIII ст. Павлюченком зібрано та пере
дано до фондів музею численні знахідки того періоду: прикраси, куль
тові та побутові речі, зокрема, ковальські вироби.

З осені 2013 року на частині середньовічних пам’яток М алої 
Сквирки зафіксовано випадкові знахідки 15 вислих печаток Х І-Х ІІ 
ст. Більшість цих знахідок походить з городів, що лежать нижче кла
довища у південному напрямку, а саме з колишнього посаду. Три з них 
наразі видані. Найцікавішим з малосквирківських молівдовулів, без
умовно, є печатка із зображенням св. Іоанна Предтечі (на лицьовому 
боці) та грецьким текстом з іменами Георгія й Іоанна (на зворотньо
му боці), атрибуція якої викликала жваву дискусію8. Ще дві видані пе
чатки атрибутовані як  такі, що належали великим князям київським 
Всеволоду Ярославичу9 та Мстиславу Ростиславичу Хороброму10.3  ре
шти попередньо атрибутовані О. Алфьоровим печатки київського ти
сяцького Ратибора, єпископа новгородського Івана Поп’яна, а також 
князів Мстислава Великого і В’ячеслава Володимировичів, Ізяслава 
і Ростислава (3 екз.) Мстиславичів, Рюрика Ростиславича (?) та Свя
тослава Всеволодовича. Лише одна з малосквирківських печаток зна
йдена поза посадом -  імітація чи підробка, виготовлена шляхом ви
різання, з поля № 10.

* * *

Будівництво граду на гирлі Сквирки слід пов’язати із зведенням 
на Пороссі за часів великого князя Ярослава Мудрого оборонної лінії, 
відомої як Змійові вали. Йшлося про укріплення південних меж вели
кокняжого домену, розпочате Володимиром Великим, за часів якого

8 Алфьоров О. Печатка Ярослава-Іоанна Святополковича-Михаїловича / /  XIX 
Краєзнавчі читання імені о. Петра Лебединцева. — Біла Церква, 2013. -  С. 5-14; 
Павлюченко В., Чернецький Є. Вислі печатки ХІ-ХІІ ст. з с. Мала Сквирка Білоцер
ківського району / /  XIX Краєзнавчі читання імені о. Петра Лебединцева. -  Біла 
Церква, 2013. -  С. 5-14; Павлюченко В. Полеміка щодо печатки з іменами Георгій 
та Іоанн з Малої Сквирки / /  XXV Краєзнавчі читання імені о. Петра Лебединцева. -  
Біла Церква, 2015. -  С. 5-12.

9 Павлюченко В. Висла печатка Великого князя Київського Всеволода Яросла
вовича, знайдена у с. Мала Сквирка / /  XXII Краєзнавчі читання імені о. Петра Лебе
динцева. -  Біла Церква, 2014. -  С. 11-12.

10 Павлюченко В., Чернецький Є. Вислі печатки. -  С. 5-14.
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збудували оборонну лінію по р. Стугна. У такий спосіб від кочівниць
ких набігів була захищена великокняжа столиця Київ. Ярослав Му
дрий прагнув включити до своїх володінь лівобережжя Росі, благодат
не для скотарства і хліборобства. Саме з цією метою за його наказом 
була збудована оборонна лінія по Росі. Відтак Поросся повернулося 
до складу Руської землі.

Пороська оборонна лінія перетнула великі терени -  від Дніпра 
та до верхів’їв р. Роставиця. Завдяки цьому дуже масштабному буді
вельному проекту русько-кочівницьке порубіжжя — локальні степові 
зони, що лежали південніше Києва, — опинилося під контролем вели
ких князів київських та дали можливість згодом осадити на них т. зв. 
Чорних клобуків -  степовиків, які стали частиною військового по
тенціалу Русі.

Основу оборонної лінії становили вали з ровами довжиною 90 км. 
Масштаби цієї фортифікаційної споруди настільки вражали сучасни
ків і пізніші покоління, що її виникнення було пов’язане з перемогою 
над казковим змієм, а самі вали отримали назву Змійових.

Зведення Пороської оборонної лінії було тривалим і складним 
проектом. Припускаємо, що спочатку поруч з бродами через Рось 
були зведені військові табори, які перекрили найбільш небезпечні 
шляхи нападу кочівників на Київ і його околиці. Вочевидь під охо
роною військових загонів розпочалося будівництво валів між табора
ми, а також зміцнення їх такими фортифікаційними спорудами, як 
вежі. На укріплених у такий спосіб ділянках поблизу військових та
борів будувалися гради, які ставали адміністративними, ремісничими 
і торговельними центрами навколишніх округ, а також інструментом 
їхнього загосподарення у сільськогосподарській сфері. Один з етапів 
фортифікаційно-будівельних робіт на Пороській оборонній лінії слід 
пов’язати із заснуванням Ярославом Мудрим у 1032 році трьох градів 
на Росі — Гюргова, Богуславля і Корсуня, що коротко відмічено в лі
тописі11. Усталеною у науці є думка про початок будівництва оборон
ної лінії на Пороссі в 1031-1032 рр .12

11 Літопис руський /  За Іпатським списком переклав Л. Махновець. -  Київ, 
1989. -  С. 87.

12 Іванченко Л. Розбудова Пороської оборонної лінії / /  Наукові записки з ук-
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Ґрунтуючись на цій концепції зведення Пороської оборонної лі
нії, слід зауважити, що закінчення окремих її ділянок і зведення там 
градів відбулося в різні роки. На це звернув увагу дослідник Змійових 
валів М.П. Кучера, який констатував неоднорідність часу побудови 
пороських градівІ3.

Розглядаючи середньовічні пам’ятки Малої Сквирки та сусід
ніх сіл, можна припустити, що початок фортифікаційного будівни
цтва у цій частині Поросся міг бути пов’язаний з військовим табором 
на правому березі Росі неподалік устя Сквирки. Тамтешній курган
ний могильник, що складався зі 188 курганів IX—XIII ст., дослідже
ний значною мірою. Аналіз поховань, зокрема поховального інвен
тарю, дав можливість пов’язати значну частину похованих у них вої
нів з мешканцями Північного Кавказу і Подоння. На думку О. Моці 
і П. Покаса, ці воїни могли бути ясами, які потрапили до полону 
в 1029 року—під час вдалого походу на них князів Мстислава і Яросла
ва, синів Володимира Великого14. Сенс цього військового табору стає 
очевидним, якщо пов’язати його з місцевими бродами.

Будівництво оборонного валу, яке мало вестися під захистом там
тешнього військового загону, дало змогу через якийсь час неподалік 
військового табору -  у південному куті устя Сквирки -  побудувати 
град, використавши для цього фортифікаційні можливості цієї місце
вості. Про торговельне життя цього граду дещо можуть розповісти ві
сім митних пломб, випадкові знахідки яких були зафіксовані, почи
наючи з 2012 р.

* * *

Для каталогізації митних пломб, знайдених у Малій Сквирці, ми 
використали методичну розробку О. Алфьорова15. Йому ж належить і 
атрибуція цих знахідок.

раїнської історії: Збірник наукових статей. -  Вип. 28. -  Переяслав-Хмельницький, 
2012.- С .  20-22.

13 Кучера М. Змиевые валы Среднего Поднепровья. -  Киев, 1987. -  С. 178.
u Моця О., Покас П. Яблунівські кургани: хронологія та етнічна приналежність 

населення / /  Археологія. -  1998. -  № 2. -  С. 62-72.
15 Алфьоров О. Пломби дорогичинського типу: методологічні рекомендації до опи

су та каталогізації / /  Сфрагістичний щорічник. -  Вип. І. -  Київ, 2011. -  С. 189-221.
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Дослідження митних пломб з Малої Сквирки дало можливість 
дійти висновку, що їхній розмір коливається в межах 10,5* 15,5 мм, 
а вага — 1,72-4,55 грама.

Схему пріоритетності зображень на митних пломбах запропо
нував О. Алфьоров у згаданій вище методичній розробці опису цих 
пам’яток16. Він констатував, що найбільш інформативними є плом
би, що містять зображення святих. З восьми малосквирківських зна
хідок п ’ять належать до цієї групи. Ці зображення були атрибутова- 
ні Алфьоровим як св. Андрій (пломба N° 2), св. цар Давид (№ №  7, 8), 
св. Петро (№ 6) та св. мученик Федір (№ 1). В усіх випадках йдеться 
про погрудне зображення цих святих. Голова оточена німбом, позна
ченим крапками або лінією (№ 6?). З цих п ’яти пломб найбільш ран
ньою -  ще XI ст. — має бути № 2, пов’язана при атрибуції з Великим 
князем Київським Всеволодом-Андрієм Ярославичем. Також досить 
ранніми мають бути ще три пломби, пов’язані з небожами Всеволо
да -  князями Ярополком-Петром Ізяславичем (№ 6) та Давидом Свя
тославичем (№ №  7,8). Наразі не вдалося точніше атрибутувати плом
бу № 1 із зображенням св. мученика Федора. Слід також зауважити, 
що під час атрибуції виникло припущення, що пломба №  2, пов’язана 
з Всеволодом Ярославичем, містить ознаки подвійного використання.

Наступною за інформативністю є група пломб з княжими знаками. 
Серед малосквирківських знахідок до цієї групи належить дві пломби. 
Найцікавішою з них, напевно, є пломба №  5. На її лицьовій стороні 
вміщено двозуб, а на зворотньому -  тризуб. Останній був свого часу 
атрибутований О. Алфьоровим як такий, що належав князю луцько
му і володимирському Мстиславу Даниловичу (1264-1292 рр .)17. Ще 
одна пломба з Малої Сквирки (№ 3) містить зображення двозуба. Його 
зображення не повністю вмістилося на заготовці, але все ж ми при
пускаємо, що цей двозуб є аналогічний викарбованому на лицьово
му боці пломби № 5. О. Алфьоров датує цей княжий знак другою по
ловиною XIII ст .18

16 Там само. -  С. 202.
17 Там само. -  С. 199-200.
18 Там само. - С .  215.
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Іншу пломбу з Малої Сквирки (№ 4) слід віднести до групи пломб 
з написами, малюнками і літерами, яка, згідно з системою О. Алфьо- 
рова, є третьою за інформативністю. На лицьовому боці цієї пломби 
міститься зображення літери Л під дашком з двома крапками у стовп 
усередині літери, а на зворотньому -  літера N (обернена), ліва щогла 
якої перехрещена згори, з крапкою ліворуч.

Підбиваючи підсумки аналізу митних пломб з Малої Сквирки, 
слід зазначити, що вони окреслюють досить значний за тривалістю 
період торговельної активності в граді на усті Сквирки, що тривав, що
найменше, з другої половини XI до другої половини XIII ст. включ
но. Особливо слід наголосити на важливості верхньої межі цього пе
ріоду, адже він свідчить про те, що Середнє Поросся лишалося в сис
темі оптової торгівлі Русі й після погрому Києва в 1240 р., а сам град 
на гирлі Сквирки, так само, як і град на усті Кам’янкиІ9, лишався важ
ливим місцевим торговельним центром впродовж кількох перших де
сятиліть монгольського панування у Руській землі. Це ставить питан
ня про необхідність перегляду традиційного погляду на причини за
непаду Києва: «Головною причиною поступової загибелі більшос
ті вцілілих 1240 р. споруд стало те, що внаслідок монгольського роз
грому давньоруської державної системи й руйнації економічної бази 
міста -  Середньої Наддніпрянщини, а також встановлення золото- 
ординського іга Київ не мав коштів для утримання великої кількості 
кам’яних споруд»20.

Отже, митні пломби, знайдені у Малій Сквирці, а також у с. Чми- 
рівка, свідчать на користь економічного функціонування принаймні 
частини пороських градів у другій половині XIII ст. та вказують на їхні 
торговельні зв’язк и ^  волинськими й галицькими князівствами. На 
цьому тлі постать князя Юрія Пороського, який у 1289 р. згадується

19 Чернецький Є. Пам’ятки середньовічного Поросся: торговельні пломби з гра
да на усті Кам’янки / /  XXVI Краєзнавчі читання імені о. Петра Лебединцева. -  Біла 
Церква, 2015. -  С. 11-14.

20 Толочко П., Івакін Г., Верменич Я. Київ / /  Енциклопедія історії України. -  
Київ, 2007. -  С. 205.
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васалом волинських князів21, не лише не виглядає випадковою, а й 
може слугувати аргументом проти тези про «розгром давньоруської 
державної системи» монголами.

Каталог

№ 1
Опис: кругла. Заг.: в/о.

Л. С. Погрудне зображення св. мученика Федора, німб з крапок. 
Ліворуч залишок літери?

3. С. Проквітлий двораменний хрест.

21 Л. Войтович припустив, що князь Юрій Пороський був сином князя овруць
кого (?) Ростислава Володимировича. Нам видається більш логічним припущення 
О. Стародуба, що князь Юрій Пороський був нащадком Мстислава Удатного. Серед 
синів останнього батьком Юрія Пороського міг бути, на наш погляд, князь торчесь- 
кий Юрій (отримав Торчеське князівство у 1231 р. від Данила Галицького). З цими 
родинними зв’язками, на наш погляд, пов’язана васальна залежність Юрія Порос
ького від волинських князів Мстислава Даниловича і Володимира Васильковича -  
синів Данила Галицького (зять Мстислава Удатного) і Василька Романовичів, а та
кож торговельні зв’язки Поросся другої половини XIII ст. з волинськими і галиць
кими князівствами, виявлені на підставі митних пломб з Малої Сквирки та Чмирів- 
ки (Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. -  Біла Церква, 2006. -  С. 494, 
522-523,524,526,527; Стародуб О. Пороська земля у X—XIII ст. / /  Юр’ївський літо
пис. -  Біла Церква, 1996. -  № 1. -  С. 7,11).



284 С ф р а г і с т и ч н и й  щ о р і ч н и к  • В и п у с к  V I

Р.: 12x13/... мм 
В.: 2,41 г
М. з. -  с. Мала Сквирка, Білоцерківський р-н, Київська обл. 
М. зб. -  збірка Є. Чернецького (№ 77)

№ 2
Опис: кругла. Заг.: в/о.
Л. С. Погрудне зображення св. Андрія, німб з крапок.
3. С. Проквітлий двораменний хрест.

Р.: 10,5x12/... мм
В.: 1,72 г
М. з. -  с. Мала Сквирка, Білоцерківський р-н, Київська обл.
М. зб. -  збірка Є. Чернецького (№ 419)
Коментар: пломба кн. Всеволода-Андрія Ярославича; можливо -  

пломба подвійного використання, якщо наявні пошкодження інтер
претувати як залишки інших зображень.

№3

Опис: прямокутна. Заг.: в/о.
Л. С. Двозуб прямолінійної форми; бокові зубці виконані у фор

мі двох прямокутних трикутників; зображення не повністю вмістило
ся на заготовці.

3. С. Хрест з крапкою у верхньому правому куті, можливо, оточе
ний обідком з крапок.

Р.: 14x15,5/... мм.
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В.: 2,23 г
М. з. -  с. Мала Сквирка, Білоцерківський р-н, Київська обл.
М. зб. -  збірка Є. Чернецького (№ 541)
Коментар: пломба, можливо, аналогічна до виданої О. Алфьоро- 

вим, який датував подібний двозуб другою половиною XIII ст. Див. 
№ 5 у: Алфьоров О. Пломби дорогичинського типу: методологічні ре
комендації до опису та каталогізації / /  Сфрагістичний щорічник. -  
Вип. І. -  Київ, 2011. -  С. 215. Під час атрибуції О. Алфьоров пов’язав 
цю пломбу з пломбами Галицького і Звенигородського князівств.

№4
Опис: кругла. Заг.: в/м?
Л. С. Літера Л під дашком з двома крапками у стовп усередині лі

тери; обідок з крапок.
3. С. Літера N (обернена), ліва щогла якої перехрещена згори; лі

воруч крапка; обідок з крапок.
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Р.: 12x14,5/... мм 
В.: 2,21 г
М. з. -  с. Мала Сквирка, Білоцерківський р-н, Київська обл.
М. зб. -  збірка Є. Чернецького (№ 542)

№ 5
Опис: кругла. Заг.: в/м?
Л. С. Двозуб прямолінійної форми з платформою в основі; бокові 

зубці виконані у формі двох прямокутних трикутників; над знаком зо
браження трикутника, який не повністю вмістився на заготовці.

3. С. Тризуб з перехрещеною основою в обідку з крапок.

Р.: 12,5x13/... мм
В.: 2,22 г
М. з. — с. Мала Сквирка, Білоцерківський р-н, Київська обл.
М. зб. — збірка Є. Чернецького (№ 543)
Коментар: На 3. С. знак князя луцького і володимирського Мстис

лава Даниловича (княжив у 1264—1292 рр.) {Алфьоров О. Пломби до- 
рогичинського типу. -  С. 199-200). Під час атрибуції О. Алфьоров 
пов’язав цю пломбу з аналогічними з Галицького і Звенигородсько
го князівств.

№6
Опис: овальна. Заг.: в/о.
Л. С. Погрудне зображення св. Петра, німб лінійний?
3. С. Княжий знак у формі літери Ж.
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Р.: 12x14,5/... мм.
В.: 2,12 г
М. з. -  с. Мала Сквирка, Білоцерківський р-н, Київська обл.
М. зб. -  збірка Є. Чернецького (№ 1867)
Коментар: згідно з атрибуцією О. Алфьорова -  пломба кн. 

Ярополка-Петра Ізяславича.

№ 7
Опис: кругла. Заг.: в/м.
Л. С. Погрудне зображення св. царя Давида, німб з крапок.
3. С. Розетка в обідку з крапок.

Р.: 13x14/... мм 
В.: 4,55 г
М. з. -  с. Мала Сквирка, Білоцерківський р-н, Київська обл. 
М. зб. -  збірка Є. Чернецького (№ 1958)
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Коментар: згідно з атрибуцією О. Алфьорова -  пломба кн. Дави
да Святославича, онука Ярослава Мудрого.

№ 8
Опис: кругла. Заг.: в/о.
Л. С. Погрудне зображення св. царя Давида.
3. С. Княжий знак у вигляді літери А під дашком з хрестом у на- 

верші (?); внизу крапка?

Р.: 10,5x12/... мм 
В.: 1,75 г
М. з. -  с. Мала Сквирка, Білоцерківський р-н, Київська обл.
М. зб. -  збірка Є. Чернецького (№ 1959)
Коментар: згідно з атрибуцією О. Алфьорова -  пломба кн. Дави

да Святославича, онука Ярослава Мудрого.
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Герб Остафія Федьковича 
з привілею 1659р.

Герб Івана Виговського 
з привілею 1658р.

Герб Думитрашків Райчів 
з привілею 1673р.

Герб Куницьких 
з привілею 1673р.
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Варіанти герба Забіл кінця XVIII cm.
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К о м п ’ю т е р н і р е к о н с т р у к ц ії г е р б ів  С е р г ія  Ш е л у д ь к а

ДО СТАТТІ О .  ОдНОРОЖЕНКА «ГЕРБИ НОБІЛІТАЦІЙНИХ ТА ГЕРБОВИХ ПРИВІЛЕЇВ 

КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ КІНЦЯ XVI—XVII ст.»

Виговський 
Іван Остафійович, 

1659

Гиковський Долшкевич 
(Остаматенко) Олександр, 1661 
Остафій, 1661

Іваненко Василь, 
1676

Пекулицькі Яків Перевальський Корнило 
та Іван, 1659 Онисимович, 1581

Романенко Андрій, 
1659

Сурта Захарій, 
1659

Ханенко Михайло 
Степанович, 1661
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Безпалий Іван Федорович, 
1659

Вартиришевич Слоневський 
Криштоф, 1659

Виговський Іван Остафійович, 
1658

Виговський Іван Остафійович, 
1661
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Войцеховичі Хома і Яків, 
1661

Танджа Іван, 
1650

Гоголь Остафій, 
1661

Дорошенко Петро Дорофійович, 
1661
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Дуб’яга Іван Богданович 
з братами, 1662

Думитрашко Райча Дмитро 
та його племінник Марко, 1673

Забіли,
1661

Забузький Семен,
1650
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Зарудний Богданович 
Самійло Іванович, 1659

Зеленські Михайло і Семен, 
1661

Золотаренко Василь Ничипорович, 
1659

Золотаренко Василь Ничипорович, 
1660



X С ф р а г і с т и ч н и й  щ о р і ч н и к  • В и п у с к  V I

Іскрицькі Василь і Кирило, 
1659

Ковалевський Іван, 
1659

Колчинський Федір,
1661

Куницькі Степан, Василь, Федір, 
Анастасій, Дмитро та Іван, 1673
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Лизогуб Іван Кіндратович, 
1661

Лісницький Григорій Сахнович, 
1658

Мазаракій Іван, 
1659

Махаринський Михайло,
1662
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Мурашки Андрій і Денис, 
1659

Невегловський Григорій, 
1661

Носач Тиміш Іванович, 
1659

Панкевич Матвій, 
1659
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Перетятьковт Христофор, 
1659

Петрович Захар, 
1661

Полоницький Остафій,
1663

Попара Юрій, 
1658
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Попара Кирило, 
1676

Радченко Михайло, 
1661

Солонина Дмитро, 
1659

Сомко Яким Семенович, 
1659
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Тетеря Павло Іванович, 
1658

Федькевич Остап, 
1659

Ханенки Павло і Роман, 
1661

Хмельницький Юрій,
1659
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Чекаловські Іван і Федір, 
1659

Шульга Думинський Ігнат, 
1673

Яненко Хмельницький Павло Янович,
1661



УДК 930.2:929.651
В іт а л ь  Га л у б о в іч  

(Горадня, Беларусь)

ІН ІЦ Ь ІЯ Л Ь І НА ПЯЧАТКАХ П О Л А Ц КА Й  Ш Л Я Х ТЫ
ХУІ-ХУІІ ст.

«засведчваем асабіста згодна з павіннасцю нашай тое, 
што ніякая небяспека, кошти, праца і забави нашьія 
не так важния, як тая мілая і удзячная вольнасць, 
пад якой усе м и нарадзіліся, живем,
якую цалкам непорушна нашчадкам нашим пакінуць жадаєм»

(з ухвали полацкай шляхти 1606г.)

Полацкія пячаткі, як  вядома, з ’яуляюцца найбольш старажытным 
узорам сфрагістьічнай спадчыны Беларусі. Ганна Хараш кевіч, 
публікатарка полацкіх грамат XIII—XVI ст., налічьіла на іх 50 адбіткау 
пячатак1. Апублікаваньїя ёю перамале^кі пячатакХІУ—XV ст. сведчаць 
пра вялікую значнасць іх легенд, якія бьілі галоуньїмі носьбітамі 
інфармацьіі пра уладальнікау і часам з ’яуляліся адзіньїм захаваным 
элементам пячатак.

Гербавыя пячаткі у полацкай шляхты набываюць папулярнасць ужо 
у XV ст., магчыма, яшчэ у першай палове гэтага стагоддзя, прьшамні, 
князі Друцкія мелі іх яш чэ ¥ 30-я гады2. Гербавая пячатка была 
зафіксавана таксама ¥ полацкага намесніка Алехны Судзімонтавіча

1 Харашкевіч Г. Полацкія пячаткі XV стагоддзя / /  Помнікі гісторьіі і культуры 
Беларусі. -  1974. -  № 1. -  С. 26.

2 Пікарда Г. Алегарычная геральдыка Францішка Скарыны і кароткі дапамож- 
нік па беларускай геральдыцы / /  Спадчына. -  1992. -  № 5. -  С. 64.
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і датуецца яна 1460- 1470-я г.3 Адзін з самых уплывовых прадстаунікоу 
полацкага баярства — Астафей Васілевіч, вядомы па дакументах з 1440 
па 1470-я г.4, карыстауся круглай пячаткай з гербавай выявай, у цэнтры 
якой знаходзіуся родавы знак Корсакау5. Адначым,, што першыя 
вядомыя гербавыя пячаткі палачанау бьілі безініцьіяльньїя.

Выкарыстанне асобных літарау замест прьіватнауласніцкіх знакау 
і гербавых выяу было распаусюджана на Полаччыне f  мяшчанскім 
асяроддзі. Так, на грамаце 1487 г. захаваліся адбіткі пячатак, у цэнтры 
якіх бьші розныя літарьі кірьиіічнага алфавіта «М», «К», а путны слуга 
Васіль Сяменавіч Рэдзька у цэнтры кругавога надпісу сваей пячаткі 
меу выразны кірьілічньї знак «Ч»6. Манаграмы складалі таксама аснову 
шэрагу епіскапскіх пячатак XV ст.7 Відавочна, што пашырэнне моды на 
скарачэнне легенд на гербавых пячатках полацкай шляхты пачынаецца 
у першай палове XVI ст. На вялікі жаль, памеры гэтай з’явы можна 
асвятліць толькі па невялікай колькасці адшуканых намі адбіткау.

Так званы працэс ініцьіялізацьіі легенда^ на гербавых пячатках 
шляхты ¥ перш ай палове XVI ст. вельмі выразна прасочваецца 
на прыкладзе пячатак сведкау акта продажу маемасці полацкім 
архіеп іскапам  С ім яонам  Рагозам  князю  Андрэю  А ндрзевічу 
Лукомскаму ад 17 верасня 1541 г.8 (іл. 1-3). Яны даюцьдосьїцьцікавьі 
матэрыял для развагау9. Атрьімліваецца, што на працягу некалькіх 
дзесяцігодцзяу XVI ст. у палачанау з’явіуся адрозны ад папярэдняй 
зпохі парадак перадачы інфармацьіі. Амаль усе шляхецкія пячаткі 
мелі дзве выразныя часткі: верхнюю — з пазначэннем імя уладальніка,

3 Хорошкевич А. Печати полоцких грамот XIV-XV в. / /  Вспомогательные исто
рические дисциплины. -  Вып. ГУ. -  Ленинград, 1972. -  С. 134.

4 Варонін В. Палітьічньї лад Полацкага ваяводства У першай палове XVI ст. / /  
Беларуси пстарычны агляд. — Т. V. — Сш. 1. -  1998. -  С. 42-43.

5 Хорошкевич А. Печати полоцких грамот XIV-XV в. -  С. 135,144.
6 Хорошкевич А. Печати полоцких грамот XIV-XV в. -  С. 135.
7 Хорошкевич А. Печати полоцких грамот XIV-XV в. -  С. 135.
8 НГАБМ. -  Ф. 1324, воп. 1, спр. 13, арк. 8 -8  адв.
9 Натуральна, што гэтыя прыклады не адзіньїя аргументы: пячатка полацка

га баярына Нікіфара Іванавіча Карабовіча 1545 г. таксама упісваецца у кантэкст, 
гл.: ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусь Нарысы сфрагістьїкі. -  Мінск, 1993. -  
С. 61.
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in. 1—3: пячаткі Яцкі Багданавіча Галубцзвіча, 
князя Міхаіла Васільевіча Друцкага Сакалінскага і 

Глеба Іванавіча Зяновіча 1541 г.

ніжнюю -  з гербам. Знікае часта ужыванае раней слова «печать» ці 
скарот ад яго, да кірьіліцьі дадаецца лацініца. Спачатку на пячатках 
прьюутнічае толькі імя уладальніка, альбо f  поунай альбо f  скарочанай 
форме, з выкарыстаннем лігатур. Пячаткі князя Міхаіла Васільевіча 
Друцкага Сакалінскага (М(и)Х(айло) -  узор адначасова суспенсіі 
і кантракцьіі) і Глеба Іванавіча Зяновіча (HL(e)B — класічная 
кантракцыя) можна лічьіць пераходнай формай да познай абрзвіацьіі 
імя уладальніка пячаткі.

Альтэрнатывай скарачэнню  імя было скарачэнне родавага 
прозвіш ча ці асабістай мянуш кі, што таксама заф іксавана на 
полацкіх пячатках. Прыклад такой абрзвіяцьіі дає адбітак пячаткі 
Яцкі Быстрэйскага, які выступау у якасці сведкі па заяве аб вяртанні 
грошай Шчасным Герцыкам у ділені 1540 г .10 (іл. 4). Гербавая пячатка 
Я. Быстрэйскага утрьімлівае кірьілічньїя літарьі прозвішча «Б(ыстрей) 
СК(ий)» і таксама з ’яуляецца прыкладам спалучзння суспенсіі і 
кантракцьіі. Цікава, што на пячатцы Яцкі Багданавіча, які паходзіу 
з роду Радковічау, апынулася не родавае, але уласнае прынятае ім 
новае прозвішча ці нават мянушка, утворанае ад назвы воласці, дзе 
размяшчаліся яго уладанні11. Падобны прыём быу вьпсарыстаны і для 
скарачэння родавага прозвішча Мікалая Зяновіча на пячатцы 1555 г., 
ад якога на пячатку трапілі толькі дзве літарьі «Z(e)N(owicz)»12.

10 LVIA. -  F. 1280,1.62.
11 Полоцкие грамоты XIII -  начала XVI в. /  Сост. А. Хорошкевич. -  Вып. V. -  

Москва, 1985. -  С. 150.
12 Цітоу А. Пячаткі старажытнай Беларусь -  С. 65.
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in. 4: пячатка 
Яцкі Быстрэйскага 

1540г.

in. 5: пячатка 
Яна Окуня

1568г.

in. 6: пячатка 
Паула Гадачэускага 

1582 г.

Звернем таксама увагу на той факт, што негеральдычныя пячаткі 
старога тыпу захоувалі у полацкай шляхты традыцыйную разгорнутую 
легенду. Так, у 1545 г. полацкі баярын Яцка Сенкавіч Грьідкавіч 
Радковіч карыстауся пячаткай з кірьілічнай легендай у атоку, больш 
уласцівай для XV ст.13

Такім чынам, у першай палове XVI ст. пры афармленні гербавых 
пячатак полацкай шляхты відавочнай стала тэндэнцыя да выкарыстання 
над гербам скарачэнняу імя і ініцьіялау. Гербы вьпсонвалі ролю сімвала 
прьіналежнасці да рода, скароты іменам або ініцьіяльї бьілі знакамі 
індьюідуальнай прьіналежнасці пячаткі.

Новыя тзндзнцьіі У сфрапстыцы полацкай шляхты прасочваюцца 
У другой палове XVI ст. Вядомыя за тэты перыяд пячаткі з ’яуляюцца 
сведчаннем істотньїх зменау у полацкім грамадстве. Найперш, гзта 
адлюстравалася f  вьїкарьістанні мовы, бо фактична вьіключзннямі 
робяцца пячаткі з кірьілічньїмі надпісамі, якія прадстауленыя бадай 
толькі на епіскапскіх пячатках. Цікавьім з’яуляецца і такое супадзенне, 
што У ВКЛ польская мова на гарадскіх пячатках з’явілася спачатку на 
Полаччыне — у Дзісне 1567 г. і у  самым Полацку 1581 г .14

Д ругой важ най тэндэнц ы яй  становіцца больш  ш ы рокае 
выкарыстанне полацкай шляхтай на сваіх пячатках ініцьіяльньїх 
скарачэнняу. Апошнія становяцца уласцівьші як для пячатак мясцовьк 
вьісокіх ураднікау, так і звычайнай службовай драбнаты. Прыкладам 
можа служыць пячатка полацкага кашталяна Юрьія Зяновіча 1576 г.,

13 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 44.
14 Rimśa Е. Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego. -  S. 152.
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апублікаваная у свой час Анатолем Цітовьім15. На яго пячатцы імя і 
прозвішча зведзена да дзвух лацінскіх ініцьіялау «I(erzy) Z(enowicz)». 
Цікава, што ін іц ь ія л ь і  пасады адсутнічалі, можатаму, што Юры Зяновіч 
трымау урад кашталяна з 1566 г. па 1579 г. намінальна, бо Полацк 
знаходзіуся пад маскоускай акупацыяй16. Характэрна, што служзбнік 
полацкага кашталяна Ян Окунь (1568 г.) меу уласную пячатку таксама 
з ініцьіяламі імя і прозвішча: «І(ап) O(kuń)»17 (іл. 5).

Прьпслад гербавай пячаткі полацкага стольніка Паула Гадачзускага 
з падвойнай ліліяй на картушовай тарчы (1582 г.) увогуле адрываецца 
ад мясцовай полацкай клейнавай традьїцьіі. Напэуна невыпадкова, 
паколькі Гадачзускія -  гзта польскі род з М азовіі, які асеу на 
Полаччыне толькі у другой палове XVI ст.18 Той жа Павел Гадачзускі, 
пазней згадваецца як  полацкі гродскі пісар19. Адпаведна і ін іц ь ія л ь і  на 
пячатцы «P(aweł) G(odaczewski)» бьілі польскія20.

Але не толькі прыбылыя з Полыпчы шляхцічьі, інтзгрьіраваньїя 
¥ мясцовае грамадства, вьїкарьістоувалі польскія ін іц ь ія л ь і . Карзнная 
полацкая шляхта, якая ¥ значнай ступені моуна паланізавалася, 
мела пячаткі з лацініцай. Важнае значзнне мела тое, якой мовай 
карьісталіся самыя шляхціцьі. Прыкладам можа быць адбітак пячаткі 
Фёдара Мікалаевіча Няміровіча Шчыта на дамове пра продаж маёнтка 
Стайкі ¥ Полацкім ваяводстве ад 15 студзеня 1596 г., напісанай на 
старабеларускай мове21 (іл. 7).

15 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 44.
16 Wolff J. Senatorowie і dygnitarze Wielkiego Ksęstwa Litewskiego 1386-1795. -  

Kraków, 1885. -  S. 126.
17 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 73.
18 Род Гадачзускіх апынууся у ВКЛ, відаць, яшчэ У першай палове XVI ст., але 

невядома ці паходзіу з яго полацкі стольнік Павел, гл: Boniecki A. Herbarz polski. -  
Т. VI. -  Warszawa, 1903. -  S. 150.

19 Лато И.И. Великое княжество Литовское во второй половине XVI столетия. 
Литовско-русский повет и его сеймик. -  Юрьев, 1911. -  С. 538.

20 Нацыянальны пстарычны музей Рзспублікі Беларусь. -  КП б/н, арк. 8. 
Падпісауся па-старабеларуску: «Павел Кгадачевский стол(ь)ник полоцкий рукою 
влас(т)ною подписал».

21 Дакумент быу змешчаны 19.01.2013 для продажу з аУкцыёна на польскім ін- 
тэрнэт-сайце: http://aUegro.pl/niemirowicz-szczytt-chelchowski-polock-1596-І295720 
6008.html.

http://aUegro.pl/niemirowicz-szczytt-chelchowski-polock-1596-%d0%86295720
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іл. 7: пячаткі і подпіт на продажным лісце Мікалая,
Пятра і Фёдора Няміровічау Шчытоу 1596 г.

Уласна на яго гербавай пячатцы маецца скарот у выглядзе трох 
літар «F(iedor) N(iemirowicz) S(zczyt)». Ініцьіяльї дакладна адпавядалі 
подпісу уладальніка пячаткі, які быу зроблены на польскай мове «Fiedor 
Niemirowicz Szczyth». Цікава, што уладальнік пячаткі не карэктавау 
свае імя, яуна не каталіцкае, на самой пячатцы. У дадатак належыць 
адзначыць, што на прыкладзе адбіткау пад гэтым дакументам відаць, 
што ініцьіяльї бьілі абавязковым атрыбутам гербавых пячатак, бо родныя 
браты Фёдара Няміравіча Шчыта карьісталіся тым самым гербам Тупая 
падкова, што і ён22. У сувязі з гэтым, у Мікалая была уласная гербавая 
пячатка з адрозньїмі ініцьіяламі: «M(ikołaj) N(iemirowicz) S(zczyt) », 
а за Пятра пячатку з агульнародавым гербам прыклау Фёдар, але так, 
каб яго ініцьіяльї не бьілі бачныя.

Мода на выкарыстанне на пячатках польскіх ініцьіялау лацінскімі 
літарамі мела у полацкай шляхты несумненна масавы характар. Пры 
гэтым нават тыя, хто прынцыпова падпісвау дакументы, складзеныя 
на польскай мове, па-старабеларуску кірьіліцай, звычайна мелі на 
пячатках польскія ініцьіяльї. Прыкладам можа быць некалькі гербавых 
пячатак, якія захаваліся пад знакавай ухвалай, прынятай полацкімі 
прьіхільнікамі рокаш у Зэбжыдоускага на рэляцы йны м сойміку

22 Войцех Віюк Каяловіч прьіпісау іх да герба Ястрабец, гл.: Kojałowicz W. W. 
Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany Compendium. -  Kraków, 1897. -  S. 75.
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у Полацку 16 трауня 1606 г .23 На пячатках 
Марка Рьіпінскага і Паула Палупяты (?), 
якія падпісалі ухвалу па-старабеларуску, 
ініцьіяльї іменау і прозвішчау выкананы па- 
польску адпаведна: «M(arek) R(ypiński)», а 
Паула Палупяты -  «P(aweł) P(ołupięta)»24.

Ініцьіяльї У крьініцазнаучьім даследа- 
ванні маюць асаблівую значнасць, паколькі 
дазваляю ць не толькі ідзнтьіф ікаваць 

іл.8:пячатка асобу пячатара, але часам  вьісветліць
Марка Рьіпінскага 1606г. цікавьія абставіньї складання дакумента.

У ф ондах Г арадзенскага  дзярж аунага 
гісторьїка-археалагічнага музея захоуваецца адзіньї полацкі дакумент, 
датаваны 1618 г .25 Дакумент падпісаньї і засведчаны подпісамі 
зямянау Полацкага ваяводства: Філона Касароускага, Крыштафа 
Гарэцкага і Андрэя Халхоускага. Аднак прыкладзеныя да дакумента 
пячаткі не адпавядаюць прозвішчам шляхціцау, бо гэтаму пярэчаць 
напячаткавыя ініцьіяльї. Так, пячатка Ф ілона Касароускага мае 
ініцьіяльї «IR», пячатка Крыштафа Гарэцкага -  адпаведна «KR», 
а пячатка Андрэя Халхоускага — «АН» (іл. 9—11). У першым выпадку

in. 9—11: чужыя пячаткі прыяцеляу-пячатароу 
Філона Касароускага, Крыштафа Гарэцкага і Андрэя Халхоускага 1618 г.

23 AGAD. -  AR, Dz. II, Sygn. 450.
24 AGAD. -  AR, Dz. II, Sygn. 450, s. 4.
25 ГДГАМ. -  КП № 8678, арк. 1 адв.
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не толькі ініцьіяльї супярэчаць прьіналежнасці
пячаткі Касароускаму, але і герб. Касароускія
з Полацкага ваяводства, па звестках Войцеха
Каяловіча, карьісталіся гербам, які аб’ядноувау
«падкову з крыжам над лукам»26. Частковае
супадзенне ініцьіялау у выпадках з Гарзцкім і
Халхоускім, не дазваляе таксама сцвярджаць,
што тэта іх п яч атк і27. Выява на пячатцы
Крыштафа Гарэцкага хутчэй нагадвае уласны іл. 12: пячатка
герб полацкіх Рагозау. Напрыклад, такі герб Юрыя Рогозы 1608г.
толькі з ініцьіяламі «I(erzy) R(ahoza)» фіксуецца
на пячатцы полацкага гаспадарскага зямяніна Юрьы Рагозы у вьіпісе
з полацкіх гродскіх кніг за 1608 г.28 (іл. 12).

Такім чынам, не выпадае сумнявацца, што пры засведчванні 
дакумента бьілі выкарыстаныя пячаткі нейкіх іншьіх шляхціцау — 
пячатароу-прыяцеляу. Цалкам магчыма, што была выкарыстана 
у дадзеным выпадку заранёу падрыхтаваная з пячаткамі і подпісамі 
так званая «мембрана». Для нас важна іншае -  усе прыкладзеныя 
гербавыя пячаткі маюць польскія ініцьіяльї.

П авятовая ієрархія П олацкага ваяводства у перш ай палове 
XVII ст. вельмі хутка развівалася. Толькі у часы Ж ьігімонта III 
і Уладзіслава IV Вазау бьші заснаваны такія урады як стольнік, падстолі, 
падчашы, чашнік, скарбнік, мечнік29, будаунічьі, мастаунічьі і лоучы30. 
Земскія і гродскія полацкія ураднікі пачалі актыуней пазначаць на 
сваіх пячатках ініцьіяльї сваіх урадау. Асобна варта адзначыць, што 
павятовыя полацкія судцзі часцей карьісталіся, па нашых дадзеных,

26 Kojałowicz W. W. Compendium. -  S. 163.
27 Род ХалхоУскіх польскага паходжання карыстауся гербам Любіч, гл.: Boniecki 

A. Herbarz polski. — Т. II. -  Warszawa, 1900. -  S. 357. Аднак на пячатцы з ініцьіяламі 
«АН» дакладна відаць герб Пабог.

28 BUW. -  Акс. 1351/350, s. lv.
29 Радаман А., Галубовіч В., Вілімас Д. Земскія Ураднікі Полацкага ваяводства 

(другая палова XVI -  першая палова XVII ст.) / /  Commetarii polocenses historici. -  
Т. I. -  2004. -  С. 78-80.

30 НГАБМ. — КМФ-18, спр. 119, арк. 397, 814 адв.; Volumina Legum. — Т. IV. — 
Petersbuig, 1860. — S. 228.
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in. 13: пячатка 
Яна Падбіпентьі 

1668г.

in. 14: пячатка 
Яраша Корсака 

1599г.

in. 15: пячатка 
Фёдора Ш авулы

1599г.

пячаткамі круглай формы з надпісамі у атоку і гербам, тарча якога 
дзялілася пераважна на чатыры часткі. ін іц ь ія л ь і  на гэтых пячатках бьілі 
не заужды, але сустракаюцца. Так, новапрызначаны на мяжы 1667— 
1668 г. на пасаду полацкага земскага судцзі Ян Падбіпента дастаткова 
хутка займеу новую пячатку з ініцьіяламі «I(an) P(odbipięta) S(ędzia) 
Z(iemski) W(ojewództwa) P(ołockiego)»31 (іл. 13).

А вось прызначаны 28 красавіка 1599 г. на пасаду полацкага 
земскага судцзі Яраш К орсак32, яш чэ у кастрьічніку таго ж года 
засведчвау дакументы гербавай пячаткай, на якой бьші змешчаныя 
толькі ін іц ь ія л ь і  імя і прозвішча «I(arosz) K(orsak)»33.

Ураднікі іншага рангу вьїкарьістоувалі пячаткі як толькі з ініцьіяламі 
імя і прозвішча, так і з пазначэннем пасады. Так вьіпіс з інвентара 
маёнтка Пліса з полацкіх земскіх кніг за 1622 г. быу засведчаны пячаткай 
князя Яраслава Друцкага Сакалінскага, полацкага падваяводы, дзе 
бьілі толькі ініцьіяльі «I(arosław) D(rucki) S(okoliński)»34 (іл. 15). Цікава, 
што нават ураднікі, якія дзесяцігодцзямі займалі некаторыя пасады, не 
пазначалі іх на сваіх пячатках ініцьіяламі. Так, Фёдар Шавула, полацкі 
падсудак з 1580 г. па 1602 г .35, у кастрьічніку 1599 г. засведчыу свой

31 BUW .-Akc. 1361/6, s. 3.
32 Радаман А., Галубовіч В., Вілімас Д. Земскія Ураднікі Полацкага ваяводства. -  

С. 76.
33 BUW .-Akc. 1362/269.S .2.
34 BUW. -  GR. 413, s. 11.
35 Радаман А., Галубовіч В., Вілімас Д. Земскія Ураднікі Полацкага ваяводства. -

С. 77.
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іл. 16: пячатка князя 
Ярослава Друцкага Сакалінскага 

1622 г.

іл. 17: пячатка 
Данізля Шчыта Забельскага 

1617г.

подпіс гербавай пячаткай, на якой бьші толькі ініцьіяльї імя і прозвішча: 
«F(iedor) S(zauła)»36 (іл. 16).

Падобным чынам была аформлена гербавая пячатка вядомага 
полацкага судовага урадніка Данізля Шчыта Забельскага, земскага 
пісара з 1614 г. і падсудка полацкага з 1617 г.37 (іл. 17). На ёй быу герб 
Радван і два ініцьіяльї: «D(aniel) S(zczyt)»38.

П ячаткі, на якіх побач з ініцьіяламі іменам прьісутнічаюць 
ініцьіяльї урадау сталі відавочнай навацыяй f  сфрагістьїцьі полацкай 
шляхты і колькасць іх толькі павялічвалася. Пазначзнне пасадау у 
выглядзе ініцьіялау звычайна вьіносілася на палі з левага і правага боку 
ад гербавай тарчы. На пячатках полацкіх ураднікау скароты пасадау 
абмяжоуваліся пазначэннем уласна назвау пасады і ваяводства, пры 
гэтым слова «ваяводства» у выглядзе літарьі W ужывауся не заусёды. 
Так, на пячатцы Яна Лісоускага (1637 г.) акрамя уласна скарота імя і 
прозвішча «I(an) L(isowski)» ёсць пазначзнне пасады «P(odwoiewoda) 
P(ołocki)»39 (іл. 18):

Іншая пячатка, якая належала полацкаму гродскаму суддзі Міхалу 
Корсаку (1642 г.), має пяць ініцьіяльньїх сімвалау. Акрамя скаротау імя 
«M(ichał) K(orsak)», у полі пячаткі вынесены літарьі «S(ędzia) G(rodzki)

36 BUW. -  Akc. 1362/269, s. 2.
37 РадаманА., Галубовіч В., ВілімасД. Земскія ураднікі Полацкага ваяводства. -  

С. 77-78.
38 BUW. -  GR. 415, S. 84.
39 BUW. -  Akc. 1361/175, s. 2.
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P(ołocki)»40 (іл. 19). Пры гэтым ініцьіяльї 
«S» і «P» размешчаны злева ад тарчы, а «G» 
з правага боку. Пячаткі з ініцьіяламі урадау і 
такіх сціпльїх памерау напаяна мелі у першую 
чаргу ^тьілітарнае п ры зн ачэн н е , г.зн . 
служьілі для запячатвання дакументацьіі, 
якая праходзіла праз гродскую канцылярыю. 

іл. 18: пячатка Яна Можна таксама дадаць, што ініцьіяльї
Лісоускага 1637г. на пячатках полацкай шляхты вьїконвалі

не толькі інфармацьійную, але і мастацкую 
функцыю, што відаць па пячатках полацкіх падваяводау Юстьініяна 
Няміравіча Шчыта (1670 г.)41 (іл. 20) і ГеранімаЖабьі (1692 г.)42 (іл. 21).

іл. 19—21: пячаткі Міхала Корсака 1642 г.,
Юстьтіяна Неміровіча Шчыта 1670г. і ГеранімаЖабьі 1692 г.

У адпаведнасці з распрацаванай намі схемай43 ініцьіяльї на гербавых 
пячатках полацкай шляхты можна падзяліць наступным чынам. 
Пераважная болыпасць іх з ’яуляецца двухкампанентнай і складаецца з 
пачатковых літар імя і прозвішча. Пры складаным іменаванні, г.зн. калі 
прозвішча бьшо падвойным, магла быць выкарыстана як  скарочаная 
(двухлітарная) мадэль ініцьіялізацьіі, так і пашыраная (трохлітарная). 
Досыць рздкім было выкарыстанне чатьірохлітарнага скарачэння

40 НГАБМ. -  Ф. 694, воп. 4, спр. 956/1, арк. 70.
41 НГАБМ. -  Ф. 694, воп. 4, спр. 956/1, арк. 66.
42 НГАБМ. -  Ф. 694, воп. 4, спр. 956/1, арк. 87.
43 Т экст рэферата прадстаулены на ГУМіжнароднай сфрагістьічнай канферзнцьіі 

у КіевеУ 2013 г.
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іменау. Такія ініцьіяльї прьісутнічаюць на 
пячатцы полацкага падваяводы Рамана 
Лукомскага на Ш ыдутах -  «L(ukomski)
R(oman) N(a) S(zczydutach)»44 (іл. 22).

Такім чынам, на гербавых пячатках 
полацкай шляхты да сярэдзш ы  XVI ст. 
ініцьіяльї фактычна адсутнічалі з прычыны
паш ы ран ага  ^ж ы ванн я п о зн ай  альбо іл. 22: пячат ка Рамана 
часткова скарочан ай  версіі імя. П ры  Лукомскага 1620г. 
гэтым дамінавалі кірьілічньїя інскрьіпцьіі.
З’яуленне і пашырэнне ініцьіялау выпадае на другую палову XVI ст., 
калі больш зауважньїмі становяцца працэсы моунай паланізацьіі 
шляхты. Лацінскія ініцьіяльї выкарысто^вала на сваіх пячатках нават 
тая шляхта, якая карысталася старабеларускай мовай. У XVII ст. 
ініцьіяльї выкарыстоуваюцца для падвышэння інфармацьійнасці, 
у сувязі з далучэннем да асабістьіх ініцьіялау скаротау назвау займае- 
мых урадау.

44 BUW. -  Акс. 1362/353, к. 1.
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(Львів)

П ечатки «Leopolis fidelis» 
та міфи про «Девіз Л ьвова»

Рисунок 1. Герба міста Львова 1936р.

Під час Шостої наукової ге
ральдичної конф еренції, яка 
відбувалася в березні 1997 року, 
Ярослав Дашкевич виступив з 
доповіддю про апокрифічний 
девіз герба міста Львова 1936 р. 
(рис. 1). Текст цієї доповіді опу
бліковано у збірнику матеріалів 
конф еренції1. Дашкевич звер
нув увагу на міфологізацію де
візу «Semper fidelis» («Завжди 
вірний»), який польська влада у 
1920—1930-х рр. використовува
ла разом із гербом Львова. Зре
штою його помістили на затвер
дженому у 1936 році новому мо
дифікованому гербі міста, який 
проіснував лише до 1939 р. Цей 
девіз намагалися приписати ко-

1 Дашкевич Я. Апокрифічний девіз герба Львова 1936 р. / /  Шоста наукова ге
ральдична конференція (Львів, 27-29 березня 1997 р.): Матеріали. -  Львів, 1997. -  
С. 24-25. Новіша публікація: Дашкевич Я. Майстерня історика: Джерелознавство та 
спеціальні історичні дисципліни. -  Львів, 2011. -  С. 338-339.
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Рисунок 2. Печатка присяжного Львова 1695р.

ролівському наданню ще з XVII ст., а також обґрунтувати його вико
ристанням на міській печатці з XVIII ст.

При детальному аналізі цього питання Ярослав Дашкевич встано
вив, що жодних згадок про девіз у привілеях для Львова 1658 року Яна- 
Казимира та 1671 року Михайла Корибута-Вишневецького немає, та й 
подібне надання девізів для міст Речі Посполитої на той час не прак
тикувалося. Щодо круглої печатки з легендою «Leopolis fidelis» з доку
мента 1695 року (рис. 2), то вона означала «присяжний Львова» і вжи
валася економічним писарем королівської каси Львова, тобто стосува
лася особи урядовця, а не міста загалом. Тому Дашкевич цілком слуш
но вказав на усвідомлену фальсифікацію історії гасла «Semper fidelis», 
яке виникло в умовах українофобії першої чверті XX ст. та польської 
агресії 1918-1919 рр., спрямованої проти Західноукраїнської Народ
ної Республіки. Сьогодні його використовують реваншистські кола так 
званих «кресов’яків» у Польщі.

Проведення нами новіших досліджень дали можливість виявити 
згадану печатку на пізніших документах за 1771 р., а також знайти іншу 
овальну печатку з аналогічним написом (рис. 3) на актах за 1781 рік2, 
їх також використовували не райці чи лавники, а економічні урядовці 
міста Львова. Ці знахідки дають змогу підтвердити слушність вислов
лених Ярославом Дашкевичем думок.

2 ГречилоА. Печатки міста Львова XIV-XVIII ст. -  Львів, 2010. -  С. 22-23.
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Однак виявилося, що міф про ф ік
тивний девіз живе й надалі, лише з новим 
«обґрунтуванням». Тепер уже в статтях 
«Lwów» (рис. 4) та «Semper fidelis» (рис. 5) 
у польськомовному розділі Вікіпедії. Хоча 
в першій статті патрульними було вказано 
на необхідність подати джерела інформа
ції, а в другій статті ще в жовтні 2014 року 
додано шаблон про потребу доопрацюван
ня й уточнення даних, однак жодних ви- 

Рисунок 3. Печатка правлень протягом двох років так і не було
присяжного Львова 1771 р. зроблено. Цього разу «надання» девіза міс

ту Львову приписувалося знову під 1658 р., 
але вже папі Александру VII3, а потім нібито того ж року відбулося й 
розширення його до гасла «Semper fidelis Poloniae» («Завжди вірний 
Польщі») рішенням Сейму4. Проте жодних привілеїв папа Александр 
VII для міста Львова не надавав5. Мабуть, про подібний жест папи мало 
би бути відомо і в XVII ст., і пізніше, однак ні самого «привілею», ні зга
док про нього немає. Як немає й «розширення девіза» рішенням Сейму. 
Насправді знову йдеться про привілей Яна-Казимира, затверджений на 
вальному сеймі, який засідав у серпні 1658 р. у Варшаві6. У конституці
ях цього сейму було лише підтверджено давніші привілеї Львова, урів- 
нюючи його в правах і вольностях з Краковом і Вільном, звільнено на

3 «W 1658 roku została nadana przez papieża Aleksandra VII miastu Lwów» [Елек
тронний ресурс]. -  Режим доступу: https://pl.wikipedia.org/wiki/Semper_fidelis [20 
жовтня 2016].

4 «W roku 1656 król Jan II Kazimierz Waza złożył w katedrze -  niespełnione później 
-  śluby lwowskie, a dwa lata później, oddając hołd dzielności i zasługom miasta, zrównał 
Lwów w prawach z Krakowem i Wilnem, oraz nobilitował mieszczan lwowskich. W tym 
samym roku papież Aleksander VII nadał miastu tytuł Semper Fidelis za obronę i wierność 
wierze rzymskokatolickiej a Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów nadał miastu tytuł 
Semper Fidelis Poloniae» [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: https://pl.wikipedia. 
oig/wiki/Lw%C3%B3w [20 жовтня 2016].

5 Див.: Привілеї міста Львова (XTV-XVIH ст.) /  упор. М. Капраль. — Т. І. — 2-е 
вид. -  Львів, 2010. -  544 с.

6 Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.). -  С. 464-469. -  п. 194.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Semper_fidelis
https://pl.wikipedia
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Рисунок 5

чотири роки від усіх податків та жовнірських постоїв7. Ні у привілеї, ні 
у конституціях жодних згадок про девіз взагалі немає.

На ці фальшивки можна було б і не зважати. Однак вигадки про 
«привілейований» девіз уже розтиражували сотні різних польських сай
тів, вони активно поширюються в іншомовних версіях, потрапляють у 
статті. Усе це свідчить про небезпечну тенденцію, коли політичні міфи, 
використані з маніпулятивною метою, поступово стають «історичною 
правдою» і навіть не піддаються сумнівам. Доволі дивним є відсутність 
якоїсь реакції польського «офіційного» наукового середовища. Хоча 
може й не зовсім дивним, якщо зважити на потужну хвилю українофо
бії, яка розгорнулася в Польщі протягом останніх років.

Прикро, що сфрагістичні матеріали були використані для форму
вання такого міфу. Хоча з другого боку -  саме докладне вивчення пе
чаток дало можливість і спростувати ці політичні маніпуляції. 1

1 Volumuna Legum. -  Т. IV. -  Petersburg, 1860. -  S. 256.
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(Нікополь)

Сфрапстичний матеріал як складова
ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ

Польського Комітету 
Н аціонального Визволення

Польський Комітет Національного Визволення (далі -  ПКНВ) 
був утворений за ініціативою Йосипа Сталіна в Москві 21 липня 1944 
року як складова радянської окупаційної адміністрації для польських 
земель. Правові норми чинного на той час польського законодавства 
не передбачали створення подібного органу, тим більше, що претен
зії ПКНВ на урядові функції не мали жодних підстав у зв’язку з існу
ванням законного польського уряду, який перебував у еміграції в Лон
доні. Проте ПКНВ за прямої протекції радянського тоталітарного ре
жиму проводив свою діяльність. Конкретика і деталі правового стату
су ПКНВ розглядаються в окремій статті автора1.

У цій роботі проведено опрацювання сфрагістичного матеріалу 
ПКНВ. Варто зазначити, що попередньо це питання не висвітлюва
лось не лише в окремій роботі, а і в загальному контексті історії ПКНВ. 
Дослідження печаток, які використовував ПКНВ у спробах своєї легі- 
тимізації, надає додаткову можливість визначити ще один аспект пра
вової невідповідності польського законодавства з фактом існування са
мого ПКНВ, а разом з ним і документами, актів та угод, «завірених» 
його печатками. 1

1 Клос А. Правовий статус Люблінської угоди з УРСР від 9 вересня 1944 р. в кон
тексті правового статусу Польського Комітету Національного Визволення (готуєть
ся до друку).
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Державні печатки є символом легальної влади та підтвердженням 
авторитету, автентичності, правочинності державних інституцій, за
свідчують підписи посадових осіб, яким законодавчо делеговано це 
право, надають законну силу документам. За відсутності печатки вста
новленого нормами права зразка жодний документ не може мати юри
дичної сили і відповідно набирати чинності.

Спершу звернімося до законодавчих актів, які визначали правові 
підстави функціонування державних печаток II Речі Посполитої Поль
ської і були чинні на 1944 р.

Польським держаним гербом станом на 1944 рік був коронований 
орел. Правове визначення його вигляду та вигляду державних печаток з 
його зображенням міститься у розпорядженні Президента Речі Поспо
литої від 13 грудня 1927 року «Про герби і державні барви, а також про 
знаки, хоругви і печатки». Стаття 1 визначала: «Державний герб це -  зо
браження білого орла з головою повернутою праворуч, з розправленими 
крилами, з золотими короною, дзьобом та кігтями (державний орел)». 
Також у цьому акті описані зразки державних печаток. У статті 15 вка
зано: «Державною печаткою є кругла матриця печатки діаметром 77 мм 
із зображенням державного орла посередині на геральдичному тлі й на
писом по колу „Rzeczpospolita Polska” (зразок № 9)». Стаття 16: «Печат
кою Президента Речі Посполитої є кругла печатка діаметром 62 мм із зо
браженням державного орла посередині та написом по колу „Prezydent 
Rzeczypospolitej”». Стаття 17: «Офіційною печаткою Маршалків Сей
му і Сенату є кругла печатка діаметром 50 мм із зображенням держав
ного орла посередині й написом по колу „Marszałek Sejmu” і відповід
но „Marszałek Senatu”». Стаття 18: «Офіційною печаткою вищих органів 
влади і установ, а також державних закладів, інституцій і підприємств є 
кругла печатка з зображенням державного орла посередині й написом 
по колу, який відповідає назві даного вищого органу влади (установи, 
закладу, інституції та підприємства)»2.

Правові положення щодо державних символів і атрибутів були по
вторені в Повідомленні Голови Ради міністрів від 12 жовтня 1938 року

2 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 г. o godłach i 
barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach / /  Dziennik Ustaw. -  
1927. -  № 115. -  Poz. 980. -  S. 1639,1641.
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Зразок польської державної печатки 
у розпорядженні 

Президента Речі Посполитої 
від 13 грудня 1927року

Зразок державної печатки 
у Повідомленні Голови Ради міністрів 

Речі Посполитої 
від 12 жовтня 1938року

Відтиск печатки Президента Речі Посполитої 
та підпис Президента І  Речі Посполитої Мосцицького

в справі оголошення цілісного тексту розпорядження Президента Речі 
Посполитої від 13 грудня 1927 р. Зображення візерунку державної пе
чатки РП було представлене на зразку №  4 цього акта3.

3 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 1938 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 
1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach / /  
Dziennik Ustaw. -  1939. -  № 2. -  Poz. 8. -  S. 10—11.
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Відповідно до § 2 розпорядження Президента РП «Про офіційні 
печатки» від 20 червня 1928 р.: «Державну печатку зберігає Голова Ради 
Міністрів»4.

Законодавча база II Речі Посполитої Польської вичерпно регла
ментувала правові засади щодо польських державних печаток. У той 
же час ПКНВ жодним чином не означив формальностей щодо печаток.

Наявний сфрагістичний матеріал ПКНВ хронологічно обмежений 
21 липня — 31 грудня 1944 р., власне, періодом існування ПКНВ. Від
тиски печаток ПКНВ знаходяться як під окремими документами та 
актами, так і під радянсько-«польськими» угодами, укладеними в цей 
період.

Одним з перших документів, на якому фігурує відтиск печатки 
ПКНВ, є «Соглашение между Польским комитетом национального 
освобождения и правительством СССР о польско-советской грани
це» від 27 липня 1944 р. Це кругла печатка з примітивним зображен
ням орла з повернутою праворуч головою без корони, з розправлени
ми крилами, біля лап птаха дві великі літери: з одного боку -  R, з дру
гого -  Р, напис по колу польською мовою великим літерами: «POLSKI 
КОМІТЕТ WYZWOLENIA NARODOWEGO»5. Вигляд відтиску цієї пе
чатки свідчить, що вона була зроблена нашвидкуруч. Орла зображено 
не лише без претензії на геральдичну стилізацію, а і без відповідності 
до законодавчо визначених засад. Печатка загалом не відповідає пра
вовим нормам, встановленим для польських державних печаток.

З радянської сторони під цим же документом поставлено відтиск 
круглої гербової печатки СРСР з написом по колу російською мовою 
великим літерами: «СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК. СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИСАРОВ». Поставлені під 
документом печатки мали різний правовий статус. 3 одного боку -  офі
ційна урядова печатка СРСР, з другого -  печатка структури без правно

4 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1928 r. o pieczęciach 
urzędowych / /  Dziennik Ustaw -  Nr. 65. — Poz. 593. -  S. 1478.

5 Archiwum Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Polski (ADPT MSZ). — Porozumienie między Polskim Komitetom Wyzwolenia 
Narodowego a Rądem Socialistycznych Republik Radzieskich o polsko-radzieskiej granice 
z dnia 27 lipca 1944 r. / /  www.msz.gov.pl.

http://www.msz.gov.pl
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Печатки ПКНВ 
іРНКСРСР 
під угодою 

від 27 липня 
1944року

визначеного статусу, яка не відповідала жодним польським законодав
чим нормам щодо печаток, чинним на 1944 р. З огляду на це можна ви
значити цю радянсько-«польську» угоду такою, що не мала юридичної 
сили відповідно до норм міжнародного права у зв’язку з відсутністю ле
гального візування з «польського» боку. Внаслідок вказаного вище не
має достатніх підстав вважати цю угоду такою, що могла набрати пра
вової чинності.

Дещо пізніше на документі «Список членів ПКНВ і осіб, виїжджа
ючих 1 серпня 1944 р.» за підписом віце-голови ПКНВ Ванди Васи- 
левської фігурує відтиск вже іншої круглої печатки: діаметром 35 мм з 
орлом, з головою, повернутою праворуч, без корони, з розправлени
ми крилами та написом по колу польською мовою великими літера
ми: «POLSKI КОМІТЕТ WYZWOLENIA NARODOWEGO»6. Ця печат
ка відрізняється від попередньої тим, що відсутні літери «RP», а зобра
ження орла наближене до геральдичних норм, проте виразно відрізня
ється від стандартів, визначених польським законодавством. Загалом, 
як  і в першому випадку, печатка не відповідає правовим нормам, вста
новленим для польських державних печаток.

6 Archiwom Akt Nowych w Warszawie (AAN), zesp. 185: PKWN, syg. 1/2: Prezydium. 
Spis członków P.K.W.N. i innych osób wyjeżdżających z [Moskwy do Chełma dnia 27 lipca 
i 1 sierpnia 1944], k. 1.
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Печатка ПКНВ під списком від 1 серпня 1944року

Печатка Представництва 
ПКНВ у СРСР під списком 

від 1 вересня 1944року

Печатка Представництва 
ПКНВ у СРСР під списком 

від 15 вересня 1944року

Печатка ПКНВ під списком 
від 20 вересня 1944року

Відтиски цієї печатки на документах Представництва ПКНВ 
у СРСР, складених у Москві, зустрічаємо і надалі. Зокрема, під трьо
ма документами з назвою «Список лиц следуемых [так в документі] 
в г. Люблин» від 1, 15 і 20 вересня 1944 року за підписом Станісла
ва Єндриховського, який виконував обов’язки Представника ПКНВ 
у СРСР7.

7 Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski (AMSZ), zespół 27, teczka 6,
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Відтиски цієї печатки стоять також під документом від 5 жовтня 
1944 року Nq Z-80 за підписом того самого в.о. Представника ПКНВ 
у СРСР С. Єндриховського* 8 і під таємним документом ПКНВ від 
26 жовтня 1944 року № Z-4/Tjn/326 також за підписом С. Єндрихов
ського9.

Печатка Представництва ПКНВ у СРСР під документами 
від 5 і 26 жовтня 1944року

Під час з’ясування походження зображення орла на вказаній пе
чатці Представництва ПКНВ в СРСР звертає на себе увагу те, що ві
зерунок орла на печатці подібний до візерунка орла, прийнятого для 
І Польської дивізії ім. Т. Костюшки, створеної у травні 1943 року в 
СРСР. Його «пястівська» стилізація була зроблена письменницею і ді
ячкою СПП Яніною Броневською, на замовлення Союзу польських 
патріотів у СРСР. За зразок було взято зображення орла на саркофазі 
князів Владислава Германа і Болеслава Кривоустого, який знаходить
ся у Королівській каплиці кафедрального собору в Плоцьку, зробле
ний у 1825 році за проектом Зигмунта Фогеля10.

На підставі проекту орла Я. Броневської випускались металеві орли 
для носіння на головних уборах військовослужбовцями Польських 
Збройних Сил у СРСР (випускалися заводами Московського військо
вого округу упродовж червня 1943 -  липня 1944 рр.), переформованих

wiązanka 1: Список лиц следуемых в г. Люблин z dnia 1, 15, 21 września 1944 г. 
sygnowany przez p.o. Przedstawiciela PKWN w ZSRR St. Jędrychowskiego, k. 35,44,46.

8 AMSZ, zespół 27, teczka 15, wiązanka 2: List sygnowany przez p.o. Przedstawiciela 
PKWN w ZSRR St. Jędrychowskiego z dnia 05.10.1944 r. Nr. Z-80. Tajne, k. 30.

9 AMSZ, zespół 27, teczka 15, wiązanka 2: List sygnowany przez p.o. Przedstawiciela 
PKWN w ZSRR St. Jędrychowskiego z dnia 26.10.1944 r. Nr. Z-4/Tjn/326. Tajne, k. 36.

10 Orzechowski M. Wojsko Polskie na Wschodzie / /  http://rekoblogwp.blogspot.co.

http://rekoblogwp.blogspot.co
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Орел на саркофазі Владислава Германа і Болеслава Кривоустого 
у кафедральному соборі в Плоцьку 1825р.

Ескізи орла Яніни Броневської 1943р.

Кокарди Польських Збройних Силу СРСРта Війська Польського 
липня 1943—1944рр.

Декретом КРН «Про прийняття зверхності над Армією Польської в 
СРСР і про об’єднання Армії Людової і Армії Польської в СРСР в єди
не Військо Польське» від 21 липня 1944 року у Військо Польське11 (ви
пускалися колишніми авіазакладами у Свіднику під Любліном від лип
ня 1944 р.).

Вірогідно, орел проекту Я. Броневської був зразком і для виготов
лення печатки Командування цієї ж І Польської піхотної дивізії та пе
чаток п іш и х  підрозділів Польських Збройних Сил в СРСР.

11 Dekret KRN «О przejęcu zwierzchnictwa nad Armiją Polską w ZSRR i o scaleniu 
Armji Ludowej i Armji Polskiej w ZSRR w jednolite Wojsko Polskie» / /  Rzeczpospolita. -  
Nr 1, z dnia 23 lipca 1944 r.
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Печатка Командування І  Польської піхотної дивізії 
ім. Т. Костюшко в СРСР12

Печатка Командування Печатка W  піхотного
І  полку І  Польської полку I I  дивізії

піхотної дивізії ім. Домбровського
ім. Т. Костюшко в СРСР в СРСР

Печатка V окремого 
розвідувального 
артилерійського 

дивізіону

При порівнянні візерунка орла на печатках підрозділів Польських 
Збройних Сил в СРСР і Війська Польського та візерунка орла описа
ної вище печатки ПКНВ виразною є & ідентичність. Це дає можливість 
стверджувати, що зображення орла на розглянутій печатці Представ
ництва ПКНВ у СРСР походить від зображення орла на печатках під
розділів Польських Збройних Сил у СРСР. А джерелом є не польські 
державні законодавчі норми, а лише рішення просталінського Союзу 
польських патріотів у СРСР.

Відтиск печатки ПКНВ іншого зразка зустрічаємо під ухвалою 
ПКНВ від 19 серпня 1944 року за підписом голови ПКНВ Е. Осубкі- 
Моравського. Це кругла печатка діаметром 33 мм із зображенням орла

12 Stela W. Polskie ordery i odznaczenia 1943-1989 і 1989-2006. — T. 1 :1943—1946. 
— Warszawa, 2008. -  S. 12.



314 С ф р а п с т и ч н и й  щ о р і ч н и к  • В и п у с к  V I

з головою, повернутою праворуч, без корони, з розправленими крила
ми, з написом по колу польською мовою великими літерами: «POLSKI 
КОМІТЕТ WYZWOLENIA NARODOWEGO»13. Вказане зображення 
орла відрізняється від описаних вище тим, що за формою він подібній 
до зображення орла на польських державних печатках, але не має ко
рони. Навіть за достатньої подібності орла відсутність корони на його 
голові виключає трактування його як правно-визначеного польсько
го державного орла. Загалом, як і попередні, ця печатка не відповідає 
правовим нормам, встановленим для польських державних печаток.

Печатка ПКНВ під списком від 19 серпня 1944року

Відтиски цієї печатки ПКНВ стоять під оригіналами Люблінських 
угод вересня 1944 року з Білоруською і Литовською Р С Р 14, а також під 
оригіналом Люблінської угоди з Українською РС Р15.

Поставлені під документом печатки мали різний правовий статус, 
як і у випадку з наведеною вище угодою «Про радянсько-польський 
кордон» від 27 липня 1944 р. З боку УРСР, БРСР і ЛитРСР під Лю
блінськими угодами були поставлені офіційні печатки урядів цих

13 AAN, zes. 185 (PKWN), syg. 1/4: Protokoły posiedzeń PKWN oraz Delegatury 
KRN dla terenów wyzwolonych i Komisji dla opracowania Manifestu PKWN 20.VII-28. 
XII. 1944 r. Uchwała PKWN z dnia 19 sierpnia 1944 r., k. 86.

14 ADPT MSZ, Układ pomiędzy PKWN i Rządem BSRR z dnia 9 września 1944 r. 
(oryginał) i Układ pomiędzy PKWN i Rządem LitSRR z dnia 22 września 1944 r. (oryginał) 
/ /  www.msz.gov.pl.

15 Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України (ГДА 
МЗСУ), ф. 1, on. 1, спр. 56: Угода між урядом УРСР і ПКНВ від 9 вересня 1944 р. 
(оригінал), арк. 1-28.

http://www.msz.gov.pl
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Печатки ПКНВ і РНК БРСР під Люблінською угодою від 9 вересня 1944року

Печатки ПКНВ і РНКЛитРСР під Люблінською угодою від 22 вересня 1944року

Печатки ПКНВ і РНК УРСР під Люблінською угодою від 9 вересня 1944року
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радянських республік, з другого -  та сама, де-юре не правочинна, пе
чатка ПКНВ. Відповідно є підстави поставити під сумнів легітимність 
цих радянсько-«польських» угод, що не відповідали нормам міжнарод
ного права у зв’язку з відсутністю легального візування з «польського» 
боку. Вказане означає, що немає достатніх правових підстав вважати 
ці угоди такими, що могли набрати правової чинності.

Відтиск печатки ПКНВ фігурує на документах і у подальший пері
од його існування. Наприклад, під листом Відділу будівельних засобів і 
обладнання Сектору народного господарства і фінансів ПКНВ за під
писом заступника керівника сектору М. Попеля до Представника уря
ду СРСР при ПКНВ № 57216 від 16 листопада 1944 року16.

Печатка ПКНВ під листом від 16 листопада 1944року

На підставі порівняльного аналізу з’ясовується, що печатка, від
тиск якої був поставлений під угодою «про польсько-радянський кор
дон» від 27 липня 1944 року, починаючи від 1 серпня 1944 р. вже не ви
користовувалася. Від цієї дати Представництво ПКНВ в СРСР, яке пе
ребувало в Москві, користувалося іншою печаткою з зображенням орла 
за проектом Я. Броневської. У той же час, паралельно, в Любліні ПКНВ 
використовував ще одну печатку з зображенням орла, який по формі 
був подібний до визначеного законом державного орла, але без корони.

Позаправний статус печаток ПКВН вбачається також з відсутнос
ті на них відповідного означення державної належності. Наприклад,

16 AMSZ, zespół 27, teczka 146, wiązanka 9: List Działu Środków Budowlanych 
i sprzętu Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów PKWN sygnowany przez Zast. 
Kerownika Resortu inż M. Popela do Przedstawiciela Rządu ZSRR przy PKWN z dnia 
16.11.1944 г. Nr. 57216, k. 17.
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на печатці Представництва ПКНВ у Москві та на люблінській печат
ці ПКНВ відсутній напис: «RZECZPOSPOLITA POLSKA». Навіть фі- 
гурування на першій печатці ПКНВ літер «RP» не надає однозначної 
інформації щодо державної належності й може трактуватись довільно. 
Цей формальний момент дає можливість визначати ПКНВ не як ор
ган польської державної влади, а лише як польську організацію, котра 
могла з ’явитися і діяти на території будь-якої країни світу. Власне, іс
торія самого ПКНВ це підтверджує. Він виник у СРСР як елемент ра
дянської тоталітарної системи і не належав до структур, існуючих за
конно відповідно до польського права.

Зображення орла на печатках ПКНВ не відповідали правно- 
визначеним геральдичним зразкам. Останній може бути створений 
лише на підставі законодавчої норми, яка чітко його окреслює або на
дає повноваження відповідному державному органу щодо визначення 
детального зображення державного герба. Жодна норма закону не на
давала ПКНВ права здійснення офіційної функції щодо зміни візерунка 
державного орла та позбавлення його корони. Візерунок орла на печат
ках ПКНВ має суттєві відмінності з візерунком державного орла зако
нодавчо визначеного у 1927 та 1938 рр., цей аспект виключає легальність 
печаток ПКНВ. Крім того, такі самі зауваження стосуються і написів на 
цих печатках. Використання довільних, без правового узгодження, на
писів на печатках ПКНВ та відсутність означення державної належнос
ті, також унеможливлює визнання легальності печаток ПКНВ.

Невід’ємною складовою правочинності печаток польських держав
них органів влади була також законодавчо визначена монополія на їх 
виготовлення. Це встановлювала стаття 20 розпорядження Президента 
РП від 13 грудня 1927 року: «Виготовлення печатки з державним орлом 
належить виключно Державному монетному двору. Виняток щодо цієї 
засади може встановити лише виконавче розпорядження Президента 
Речі Посполитої»17. Тобто від 13 грудня 1927 року єдиним місцем, де 
легально могли бути виготовлені польські державні печатки, був Дер
жавний монетний двір (Mennica Państwowa). Він був розташований у 
історичному районі Варшави -  Празі, у будинку на вул. Марковській, 
18. У 1952 році Державний монетний двір перенесено на вул. Цегляну

17 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. -  S. 1641.
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в районі Воля, сьогодні вул. Переса. У період від 28 вересня 1939 року 
до 14 вересня 1944 року варшавська Прага знаходилася під німецькою 
окупацією18. 13 вересня 1944 року будинки Державного монетного дво
ру були висаджені в повітря. Також були знищені верстати, підготовлені 
до вивезення, кожен окремим вибуховим пристроєм. Збереглося лише 
20% нерухомості — адміністративний будинок і частково ливарня19.

Сьогодні Польський монетний двір (Mennica Polska) є правонас
тупником Державного монетного двору, але немає його архівних доку
ментів. Разом з тим в Нумізматичному кабінеті Польського монетно
го двору зберігаються чотири облікові книги. На підставі аналізу цих 
книг щодо нашого питання з ’ясовується наступне. У «Книзі продажу 
готових виробів Державного монетного двору 1941-1942», інвентарний 
номер 943 (стара нумерація №  130), збережені дані щодо виготовлен
ня печаток та інших виробів як  за ці роки, так і за наступні до 1945 р. 
Межі між роками не завжди вказані, але їх можна визначити за поряд
ком чергування місяців -  коли грудень змінюється січнем. Так, на під
ставі інформації на сторінці 2 під заголовком «Печатки для туші, сур
гучу, тиснення, датування» доходимо висновку, що за 1941 рік для різ
них установ у різних містах було виготовлено 26 печаток. Також на сто
рінці 2 та сторінках 16, 20, 34, 38,41 подані відомості за 1942 р., впро
довж якого було виготовлено 157 печаток. За даними зі сторінок 41,42, 
46, 61, за 1943 рік було виготовлено 80 печаток. На сторінці 61 пода
на інформація про виготовлення у січні -  березні 1944 року 8 печаток. 
На цьому звітність про виготовлення печаток закінчується. У наступ
ній частині цієї книги за 1944-1945 рр. на сторінці 66 з таким самим 
заголовком є лише порожні графи, тобто відомості про виготовлення 
будь-яких печаток від квітня (початок облікового року Державного мо
нетного двору) і до кінця 1944 р. та у 1945 році відсутні20.

18 Mennica Polska / /  http://pl.wikipedia.org/wiki/Mennica_Polska.
I9AAN, zesp. 1595: Ministerstwo Skarbu. Departament Organizacyjno-

Administracyjny. Mennica Państwowa w Warszawie. Organizacja. 1945-1946, 1948, sygn. 
143: Mennica Państwowa -  podstawa prawno organizacyjna.

20 Gabinet Numizmatyczny Mennicy Polskiej (GNMP). -  Księga Sprzedaży Wyrobów 
Gotowych Mennicy Państwowej 1941-1942. -  Nr inw. 943 (stary Nr 130). -  F. 2, 16, 20, 
34, 38,41,42,46,61,66.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mennica_Polska
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Наступною є «Книга браку за обміном. Срібло. Зразок № 2», ін
вентарний номер 944 (стара нумерація № 131). Ця книга пронумеро
вана, прошнурована і завірена сургучевою печаткою з зображенням 
польського державного орла з розправленими крилами, головою по
вернутою праворуч, напис по колу польською мовою великими літе
рами: «MENNICA PAŃSTWOWA» (Державний монетний двір). Розпо
чата 24 квітня 1939 року. Найпізніший запис на сторінці 4 від 24 серп
ня 1939 р .21

Печатка Державного монетного Печатка Державного монетного двору
двору у Варшаві. 1939р. у Варшаві за часів III Рейху. 1941р.

Ще дві книги, це — «Книга монет пробних і вилучених, а також 
бракованих монет з продукції і обміну Державного монетного двору 
1941-1942», інвентарний номер 942 (стара нумерація № 129), розпо
чата 1 квітня 1941 р .22 та «Книга обігових монет Державного монетно
го двору 1941-1942», інвентарний номер 729 (стара нумерація № 128), 
розпочата 1 серпня 1941 р .23 Вказані книги пронумеровані, прошну
ровані й завірені сургучними печатками із зображенням імперського

21 GNMP. -  Księga braków z wymiany. Srebro. Wzór Nr 2. -  Nr inw. 944. (stary Nr 
inw. 131). - S .  4.

22 GNMP. -  Księga Monet Prób. i Wycof. Oraz Monet braków z produkcji i z wymiany 
Mennicy Państwowej 1941—1942. -  Nr inw. 942 (stary Nr 129). — F. 22,24.

23 GNMP. -  Księga Monet Obiegowych Mennicy Państwowej 1941-1942. -  Nr inw. 
729 (stary Nr 128). -  S. 67,87,98.



320 С ф р а г і с т и ч н и й  щ о р і ч н и к  • В и п у с к  V I

орла III Рейху з розправленими крилами, головою, повернутою пра
воруч, який тримає в лапах стилізований дубовий вінок зі свасти
кою в центрі, напис по колу німецькою мовою великими літерами: 
«GENERALGOUVERNEMENT. STAATLICHE MÜNZE» (Генерал- 
губернаторство. Державний монетний двір). До цих книг внесена ін
формація як  за вказані роки, так і за наступні до 1944 р. Найпізніші за
писи зафіксовані 24 та 31 травня 1944 р.

З інформації, зафіксованої у зазначених книгах, відомо, що Дер
жавний монетний двір у Варшаві виконував замовлення щодо виго
товлення монет до травня 1944 р. А останні печатки були виготовлен
ні ще раніше — у березні 1944 р. Після цього відсутні відомості про ви
готовлення печаток Державним монетним двором у 1944 р. і відповід
но печаток ПКНВ. Збережена у вказаних облікових книгах інформа
ція виключає законність виготовлення печаток ПКНВ Державним мо
нетним двором у Варшаві у відповідності з нормами польського права.

Частина документів Державного монетного двору періоду 1930— 
1940-х рр. зберігається у кількох фондах Архіву нових актів у Варшаві. 
Зокрема, деякі документи зберігаються у фонді Міністерства скарбу і 
Міністерства промисловості й торгівлі. Серед цих документів щодо на
шого питання важливим є наступний -  «Державний монетний двір -  
підстави правно-організаційні» не раніше 15 листопада 1945 р. У ньому 
зазначено: «Правно-організаційною підставою Державного монетного 
двору є розпорядження Міністра Скарбу від 31 грудня 1934 р. „Про ор
ганізацію Державного монетного двору” (Dz. D.U.R.P. Nr 3/35 poz. 18). 
Законодавство, розпорядження, правила, інструкції, які стосуються 
(хоч би частково) діяльності Державного монетного двору». Далі пере
лічуються 12 актів, з яких сім — це ті самі акти, якими керувався в сво
їй діяльності Державний монетний двір ще до 1939 р. Серед них ті, що 
стосуються печаток, це -  розпорядження Президента РП від 13 груд
ня 1927 року і 20 червня 1928 року. Серед п ’яти інших найбільш ран
ній акт, який стосувався печаток, це -  розпорядження міністра скарбу 
від 6 листопада 1945 року L.D.1.51115/1/45 «Про офіційні печатки»24.

Один із зазначених у попередньому документі актів також згадуєть
ся в «Ціннику № 2/46 типових виробів, які випускаються у майстернях

24 AAN, zes. 1595, syg. 143, k. 1.
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Державного монетного двору. Актуальний до 21 травня 1946 р.», це акт 
-  «Замовлення на виготовлення офіційних печаток можуть викону
вати лише вищі органи влади, а також органи влади, установи та ін
ституції, які безпосередньо підлягають вищим органам влади (орга
ни влади II інстанції), що відповідає § 20 розпорядження Президента 
РП від 20 червня 1928 року „Про офіційні печатки” Dz. U.R.P. N r 65. 
Poz. 593»25.

Інформація вказаних документів дає підстави стверджувати, що ба
зові довоєнні законодавчі акти щодо виготовлення печаток не втрача
ли своєї правової чинності для діяльності Державного монетного двору 
і у 1944-1946 рр. А найбільш ранній документ щодо печаток в Народ
ній Польщі був виданий лише 6 листопада 1945 р., але діяв разом з до
воєнними актами РП. Отже, у період існування ПКНВ у 1944 році про
цес замовлення і виготовлення печаток повинен був відповідати заса
дам вказаних вище довоєнних законодавчих актів. Проте ПКНВ не до
тримався чинної правової норми під час виготовлення своїх печаток, 
які були зроблені поза Державним монетним двором.

На підставі «Звіту інспекції, здійсненої протягом 23-27 липня 1946 
року в Національному монетному дворі у Варшаві» є можливість при
пустити, що Державний монетний двір міг частково відновити свою 
діяльність у листопаді 1944 року: «У період від листопада 1944 р. до 31 
березня 1946 р. бухгалтерський та касовий облік проводився у зоши
тах і на окремих аркушах паперу, що через відсутність фахівців при
звело до того, що не були зроблені ані заключний баланс за попередні 
періоди, ані баланс на початок періоду на день 1 квітня 1946 р.»26. Усе 
це допомагає з ’ясувати причини відсутності в описаних вище книгах 
Державного монетного двору будь-яких записів після березня -  травня 
1944 р. І найголовніше, є підтвердження того, що як  мінімум до

25 AAN, zes. 195: Ministerstwo Przemysłu і Handlu. Departament Finansowy. Wydział 
Kosztów Własnych i Cen, syg. 1342: Cennik Nr 2/46 Wyrobów typowych produkowanych 
w warsztatach Mennicy Państwowej. Ważny do dnia 21 maja 1946 r. Mennica Państwowa. 
Warszawa-Praga, Markowska 18. P.K.O.I-54020.

26 AAN, zes. 1595, syg. 144: Sprawozdanie z lustracji, dokonanej w czasie 23-27 lipca 
1946 r. w Mennicy Państwowej w Warszawie na podstawie delegacji z dnia 5 lipca 1946 r. 
L.D.1.5637/2/46, k. 3.
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листопада 1944 р. Державний монетний двір взагалі не виконував за
мовлень і, зокрема, на виготовлення печаток. Це робить неможливим 
виготовлення Державним монетним двором у Варшаві печаток ПКНВ 
до цього періоду. Але і після листопада 1944 р. діяли норми права 1920— 
1930-х років, які виключали можливість легального виготовлення пе
чаток для ПКНВ.

Таким чином, печатки ПКНВ навіть у разі гіпотетичного припу
щення щодо їх законності (з огляду на той статус, на який претенду
вав ПКНВ), були виготовленні незаконно, поза Державним монетним 
двором.

Варто зауважити також і те, що на підставі § 18 розпорядження 
Президента Речі Посполитої від 20 червня 1928 року «Про офіційні пе
чатки» -  у разі загублення печатки треба повідомити відповідні струк
тури і Державний монетний двір. На підставі § 19 — печатки, які були 
знищені, ушкоджені, коли відбулась ліквідація структури або установи 
тощо, або які з іншої причини не можуть бути використані, належить 
невідкладно передати до Державного монетного двору27. Жодних до
кументів і фактів щодо подібних обставин стосовно державних печа
ток РП, виготовлених до Другої світової війни, не існує. На 1944 р. по
відомлень про загублення, знищення, ушкодження або інші причини 
неможливості використання польських державних печаток до відпо
відних структур і Державного монетного двору не надходило. На 1944 
р. не відбулась ліквідація польських вищих державних структур, вони 
продовжували функціонувати в еміграції, тому польські державні пе
чатки не були передані до Державного монетного двору. Тобто у 1944 
році не було ніякого законного приводу для виготовлення нових дер
жавних печаток, а тим більше печаток ПКНВ.

Невідомо про жоден документ, який стосувався би виготовленням 
печаток на замовлення ПКНВ Державним монетним двором у Варша
ві. Сам ПКНВ не був у правовому полі тим органом, який мав повно
важення до замовлення на виготовлення державної печатки. Це озна
чає, що печатки ПКНВ не були виготовлені правно-уповноваженою на 
це установою, у зв’язку з чим не можуть претендувати на легальність у 
відповідності з діючими на 1944 р. законодавчими нормами.

27 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1928 r. -  S. 1479.
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Виникає питання: де могли бути виготовлені печатки ПКНВ?
ПКНВ був утворений у Москві, тому не виключено, що там же, в 

Москві, й було виготовлено печатки для нього. Місцем виготовлення 
печаток ПКНВ могла бути одна з граверних майстерень Москви, що 
відповідало засадам чинного на 1944 р. радянського законодавства. У 
постанові РН К СРСР від 21 липня 1935 року «Об изготовлении печа
тей и штампов и пользовании ими» було зазначено: «1. Сосредоточить 
изготовление печатей и штампов в граверных мастерских народ ных ко
миссариатов местной промышленности союзных республик. 2. Запре
тить каким бы то ни было другим организациям изготовление печатей и 
штампов. 3. Открытие граверных мастерских и приём заказов на изго
товление печатей как с государственным гербом Союза ССР, так и дру
гих печатей и штампов производить с разрешения органов Народного 
Комиссариата Внутренних Дел Союза ССР (по Рабоче-Крестьянской 
Милиции), а готовые изделия выдавать только ответственным пред
ставителям учреждения, давшего заказ, по установленной доверен
ности за подписью руководителя учреждения. 6. Граверные мастер
ские обязаны вести книги заказов печатей с государственным гербом 
Союза ССР и всех других печатей, изготовляемых для центральных 
правительственных учреждений, и сохранять при этих книгах все 
документы, относящиеся к  заказу»28. Таким чином, при виготовлен
ні печаток ПКНВ в Москві могла залишитись відповідна документа
ція, наприклад, дозвіл на виготовлення, акти замовлення та видачі пе
чаток тощо.

Визначаючи дії ПКНВ щодо уживання їхніх печаток в форматі дер
жавних треба враховувати те, що у статті 21 розпорядження Президен
та Речі Посполитої від 13 грудня 1927 року визначено: «Використання 
не уповноваженими особами або інституціями офіційних печаток (ст. 
15—19) заборонено. Заборонено використовувати приватними особа
ми і інституціями печаток з державним орлом». Водночас у статті 23: 
«Винні у порушені засад, що стосуються виготовлення печаток, а також 
нагляду за їх виготовленням, підлягають штрафу від 50 до 500 злотих

28 Постановление СНК СССР 21 июля 1935 г. Об изготовлении печатей и штам
пов и пользовании ими / /  Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского 
правительства СССР. -  № 40. -  С. 341.
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або арешту від тижня до шести місяців, або обом цим покаранням ра
зом, якщо ці дії не є злочином, щодо якого повинно бути застосовано 
суворіше покарання»29. Описані обставини щодо незаконної появи та 
використання печаток ПКНВ з урахуванням претензії ПКНВ на дер
жавний статус виданих ним документів, актів і укладених угод, завіре
них цими печатками, може кваліфікуватися лише як фальшування до
кументів. Такі дії ПКНВ з точки зору польського права підпадали під 
статті Карного кодексу 1932 р., чинного у 1944 році: «Стаття 107. Хто 
на шкоду Польській державі переробляє або підроблює документи, які 
можуть мати значення для стосунків з іноземними державами, караєть
ся позбавленням волі на строк до 10 років»; «Стаття 187. Хто з метою 
подання, як  автентичний, підробляє чи переробляє документ або під
роблений чи перероблений документ використовує як автентичний, 
карається позбавленням волі на строк до 5 років»30. На підставі вказа
них статей можливо кваліфікувати дії ПКНВ з використання нелегаль
них печаток, як злочин.

На законодавчому рівні заміна зображення коронованого орла на 
орла без корони на печатках Народної Польщі відбулась на підставі 
Декрету від 7 грудня 1955 року «Про герб і барви Польської Народної 
Республіки». Зокрема, у статті 1.1. подана інформація про герб ПНР, 
де в описі зображення державного орла відсутня згадка про корону. У 
статтях 9 -10  поданий опис вигляду державних печаток з таким самим 
орлом та написом по колу польською мовою: «Polska Rzeczpospolita 
Ludowa», хоча зображення печатки відсутнє31. Використання у період 
1944—1955 рр. печатки з орлом без корони не могло нести жодних ознак 
правочинності, оскільки не мало відповідної правової бази, визначеної 
державними законодавчими актами і навіть актами самого ж ПКНВ та 
наступних структур «народної» Польщі, які декларувалися, як владні. 
Отже, не лише у період існування ПКНВ, але і в наступний -  до грудня

29 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. -  S. 1641.
30 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. -  Kodeks kamy 

/ /  Dziennik Ustaw. -  Nr 60. — Poz. 571—572.
31 Dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

oraz o pieczęciach państwowych / /  Dziennik Ustaw. -  1955. -  Nr 47. — Poz. 314. -  S. 445, 
446.
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1955 р. печатки органів, які претендували на статус державних в Поль
щі, можуть вважатися нелегальними.

Невідповідність нормам права угод, укладених за участю ПКНВ, 
можливо прослідкувати на прикладі Люблінських угод вересня 1944 р. 
Поставлена під вказаними угодами печатка ПКНВ, як  з’ясовано вище, 
не була легальною і не мала ознак і статусу державної печатки Речі По
сполитої. У вересні 1944 року під час візування угод у Любліні печат
кою ПКНВ, польські державні печатки знаходились у Лондоні у роз
порядженні законного польського еміграційного уряду. З огляду на те, 
що відтиск жодної з них не стоїть під Люблінськими угодами, ці уго
ди не можуть мати відповідної правової сили. Затвердження печаткою 
ПКНВ вказаних Люблінських угод не було законним. З огляду на це як 
самі угоди, так і реалізація їх умов знаходилися за межами як внутріш
ньодержавного, так і міжнародного правового поля. Відповідно, про
ведення евакуаційної акції на підставі вказаних угод може розглядатись 
лише як одна з репресивних акцій радянського тоталітарного режиму з 
депортації за етно-релігійною ознакою.

З огляду на зазначене можемо стверджувати, що в період вико
ристання печаток ПКНВ легальні польські державні печатки знахо
дились в руках польського еміграційного уряду в Лондоні. Це взага
лі виключає легітимність печаток ПКНВ та наступних структур «на
родної» Польщі. Лише 22 грудня 1990 року у Варшаві в Королівсько
му замку під час складання конституційної присяги Лехом Валенсою 
останній Президент РП в еміграції Рішард Качоровський повернув 
до Польщі державні клейноди, серед яких був комплект державних 
печаток32.

На сьогодні ці печатки знаходяться в архіві Королівського замку 
у Варшаві у зібранні Депозиту Канцелярії Президента РП. Серед них: 
матриця для сухих печаток Президента РП, діаметр -  60 мм; матриця 
печатки для сургучу Президента РП, діаметр — 62 мм; матриця печат
ки для туші Президента РП, діаметр — 63 мм; матриця печатки для туші

32 Protokół przekazania przez Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszarda 
Kaczorowkiego insygniów prezydenckich nowo wybranemu Prezydentowi Rzeczypospolitej 
Lechowie Wałensie na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 24 [pomyłka daty, odbyło 
się 22] grudnia 1990 roku/ / Dziennik Ustaw -  1990. — N r5 .-P o z . 6 1 .-S .  111.



326 С ф р а г і с т и ч н и й  щ о р і ч н и к  • В и п у с к  VI

Цивільної Канцелярії Президента РП з № 1, діаметр — 40 мм (така сама 
печатка за №  2 знаходиться у Регіональному музеї в Том атові Люблін
ському33); матриця печатки для сургучу Бюро Сенату РП, діаметр -  ЗО 
мм; матриця печатки для туші Бюро Сенату РП, діаметр -  39 мм; ма
триця печатки для туші Бюро Сенату РП, діаметр -  20 мм.34 Всі вони 
були виготовлені на Державному монетному дворі у 1927 р. Крім того, 
у сфрагістичному зібранні архіву Королівського замку знаходяться пе
чатки і штемпелі центральних державних органів влади II Речі Поспо
литої Польської. Серед них: печатка Військового кабіїїету Президента 
РП, Голови та Президії Ради міністрів, міністра та Міністерства вну
трішніх справ, Міністерства закордонних справ35.

Відсутня будь-яка інформація про факт перебування хоч би одні
єї з польських державних печаток в руках ПКНВ, а тим більше про їх 
використання при завіренні документів, актів ПКНВ та угод, укладе
них за участю ПКНВ.

Аналіз опрацьованого сфрагістичного матеріалу засвідчує невідпо
відність між печатками, які використовував ПКНВ, та чинними на той 
час нормами польського законодавства, яке вичерпно регламентувало 
правові засади щодо державних печаток. ПКНВ у спробі легітимізува
ти узурповану владу використовував нелегальні печатки як атрибут дер
жавної влади всупереч встановленим правовим нормам. Зокрема, пе
чатки ПКНВ не відповідали визначеному законом зразку, не були ви
готовлені в унормований правом спосіб. Отже, де-юре ПКНВ не ви
дав жодного легітимного документу чи акту та не став стороною жод
ної угоди через те, що візував їх незаконними печатками, що виклю
чає факт їх легальності, правової сили, чинності та обов’язковості до 
реалізації. ПКНВ взагалі не був тим органом, якому законодавчо було 
делеговане право підписання документів державного рівня та завірен
ня їх державними печатками, а тим більше власними. Таким чином, 
можна стверджувати, що діяльність ПКНВ не мала ознак законності

33 Jedno z najważniejszych insygniów władzy trafiło do tomaszowskiego muzeum / /  
http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/47531/pieczec-prezydenta.html

34 Orzeł biały -  700 lat herbu państwa polskiego. -  Warszawa, 1995. -  S. 351-352.
35 List elektroniczny sygnowany przez: Beata Gadomska, kurator Archiwum Zamku 

Królewskigo w Warszawie -  Muzeum, z dnia 12.10.2016.

http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/47531/pieczec-prezydenta.html
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щодо здійснення владних повноважень, тому в правовому полі була 
нелегальною весь період свого існування. ПКНВ займався фальшу
ванням документів, прагнучи надати їм рівень державних актів. Вна
слідок цього можна кваліфікувати ПКНВ як  злочинну організацію, 
що діяла на шкоду Речі Посполитій Польській. Це є ще одним аргу
ментом, що розкриває незаконність створення та існування ПКНВ 
та безпідставність його претензій щодо номінації органом польської 
державної влади.
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УДК 930.2:929.651
ІГ О Р Ситий 
(Чернігів)

П ечатка Н іжина XVII-XVIII ст.:
ЛЕГЕНДА І ЗОБРАЖЕННЯ

Одним із значних політичних, економічних та культурних центрів 
Гетьманщини був Ніжин. Вперше місто згадується в Іпатіївському лі
тописі під 1147 р. У XII ст. Ніжин був фортецею на південно-східних 
рубежах Чернігівського князівства. У XIV—XVI ст. — він у складі Вели
кого князівства Литовського, з 1618 року -  у складі Речі Посполитої. 
За часів правління польського короля Сигізмунда III місто одержало 
магдебурзьке право з відповідним гербом'.

Гербом Ніжина був Юрій Змієборець, історію якого докладно ви
світлили ніжинські дослідники О. Морозов та І. Костенко1 2. Поділяючи 
їхні погляди на історію та інтерпретацію ніжинських гербів, ми не мо
жемо погодитись з датою запровадження другого герба (кадуцей, над 
яким потиск рук) на міській печатці 1736 року (?). На нашу думку, авто
ри некритично підійшли до тексту праці В. Румянцевої, де йдеться про 
новий герб Ніжина3. Річ у тім, що у цьому випадку авторка дає загаль
ну інформацію про діяльність Герольдмейстерської контори, резуль
татом якої стала розробка нових гербів для деяких українських міст. В.

1 Винклер фон П.П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской 
империи, внесенные в полное собрание законов с 1649 по 1900 год. — Москва, 
1 9 9 1 .-С. V.

2 Морозов О., Костенко І. До історії гербів міста Ніжина //Друга наукова гераль
дична конференція: Збірник тез повідомлень та доповідей. -  Львів, 1992. -  С. 47-49.

3 Румянцева В. Эмблемы земель и гербы городов Левобережной Украины пери
ода феодализма. — Київ, 1986. -  С. 83.
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Румянцева згадує про дві ніжинські печатки: першу -  з Юрієм Зміє
борцем, яку використовував магістрат, та другу -  з кадуцеєм, яку запо
чаткувала у XVIII ст. ніжинська полкова канцелярія (!) «желая себя от 
нежинского магистрата отличить»4 5. Зображення магістратської печат
ки вміщене у працях Н. Грабової та В. Румянцевой. Н. Грабова в ано
тації до ілюстрації вказала 1736 р., а в описі -  1763 рік! Мабуть, ця плу
танина теж вплинула на висновки ніжинських дослідників. Зображен
ня Юрія Змієборця відоме і на більш ранніх відтисках печатки від 70-х 
pp. XVII ст. -  1691 року з написом:«+ ПЕЧАТЬ МЕСТА ̂ КРАМНОГО 
ЕГО ЦРСКОГО ПРЕСВ. ВЕЛИЧЕСТВА НЕЖИНА»6. Вона іменувала
ся «мЬской радецкой», «радецкой», «майстратовой», «магистратовой», 
«болшой магистратовой», «обикновенной» і мала діаметр 58 мм7. Ймо
вірно, печатка зразка 1691 р. з ’явилася ще за Дем’яна Многогрішного, 
на що вказує царський титул (рис. 1). Саме в такій редакції ми бачимо

4 Нами виявлена печатка Ніжинської полкової канцелярії на указі від 5 листо
пада 1768 р. Вона овальна, 43x36 мм, у картуші вміщений овальний щит, у верхній 
частині якого зображено потиск рук, а під ним -  жезл кадуцея, по колу напис: «ПЕ
ЧАТЬ МАЛО... ПОЛКОВО... ОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (Державний архів Чернігівської 
області (далі -  ДАЧО), ф. 101, on. 1, спр. 16, арк. 5).

5 Грабова К  Печатки адміністративно-судових установ Лівобережної Украї
ни XVIII ст. / /  Записки Наукового товариства ім. Шевченка. -  Том ССХХІІ: Праці 
історико-філософської секції. -  Львів, 1991. -  С. 289; Р ум янцева  В . Эмблемы земель 
и гербы городов Левобережной Украины. -  С. 53.

6 Снимки древних русских печатей государственных, царских, областных, го
родских, присутственных мест и частных лиц. -  Москва, 1880. -  С. 74.

7 ДАЧО, ф. 101, on. 1, спр. 2231, арк. 7, 8зв.; спр. 2337, арк. 3, 4зв., 6, 8; спр. 
2323, арк. бзв.; спр. 2221, арк. 6, 14, 18зв.; спр. 2233, арк. 13, 16зв.; Сит ий L  Адміні
стративні, судові та урядові печатки з Ніжинщини кінця XVII -  середини XIX ст. / /  
Ніжинська старовина: Збірник регіональної історії та пам’яткознавства. -  Вип. 15 
(18). -  Київ, 2013. -  С. 102-110; К лепиков С. Штемпели на бумаге русского и ино
странного производства ХІХ-ХХ вв. / /  Археографический ежегодник за 1966. -  Мо
сква, 1968. -  С. 116-117 (відбиток 1734 р.). Термін «при звиклой меской радецкой 
печати» фіксується ще у купчій від 7 липня 1660 р., яку підписав «Александр Цурков- 
ский, війт места е(го) ц(арского) в(еличества) Ніжина» (Документальна спадщина 
Свято-Преображенського Максаківського монастиря XVII-XVIII ст. 36. докумен
тів (текст) /  Автори-укладачі Юрій Мицик, Інна Тарасенко. -  Київ, 2015. -  С. 67).
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його на гетьманській печатці8. Можливо, стара печатка загинула під час 
пожежі 1668 р., як  і деякі ніжинські привілеї та клейноди, тому й ви
никла потреба у новій9. Проте це все припущення, остаточну крапку 
можна буде поставити після виявлення та публікації ніжинських печа
ток, які побутували до 1668 року.

Рисунок 1. Печатка Ніжинського магістрату 1691 р.

За нашими спостереженнями, печатка зразка 1691 року вживала
ся аж до 1769 р.

За часів правління Катерини II з ’явилася модифікація цієї печат
ки з написом «ПЄЧАТЬ ЄА ИМПЄРАТОРСКАГО ВЄЛИЧЄСТВА 

ПРИВИЛІОВАНОГО ГОРОДА ИБЖ ІНА МАГИСТРАТА» та збере
женою в основних рисах іконографією і розміром (рис. 2). Її викорис
тання зафіксоване у 1773-1788 роках10.

8 Крип’якевич І. З козацької сфрагістики //Записки наукового товариства ім. 
Шевченка. — Т. 123-124. -  Львів, 1917. -  С.12.

9 Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618-1648). -  
Київ, 2006.- С .  371.

10 ДАЧО, ф. 101, оп. 1, спр. 2341, арк. 4; спр. 2323, арк. 22зв.; спр. 2427, арк. 4; 
спр. 2434, арк. 2; спр. 2246, арк. 4; Ситий І. Адміністративні, судові та урядові печат-
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Рисунок 2. Печатка 
Ніжинського магістрату 1773р.

Рисунок 3. Печатка 
Ніжинського магістрату 1768р.

Тотожна печатка (рис. 3) із зображенням св. Юрія та написом 
«* ПЄЧАТЬ ЄЯ ИМ ПЕРАТОРСКОГО ВЄЛИЧЕСТВА ГОРОДА 
Н ІЖ И Н А  МАГИСТРАТА», але діаметром 32 мм, скріплює укази ма
гістрату у 1768-1788 роках".

Останні дві печатки в документах іменуються «магистратовими» 
або просто «печат». Отже, Ніжинський магістрат одночасно викорис
товував щонайменше три типи власних печаток: дві великі (за розміра
ми, зразка 1691 р. і за статусом) та одну малу (за розміром та скороче
ною легендою) печатки із зображенням св. Юрія. Цікаво, що прикла
дали їх до документів однакового статусу -  витяги, купчі тощо. *

ки з Ніжинщини. -  С. 102-110. Цікавий факт -  термін «tf ПРИВИЛ ІОВАНОГО» зу
стрічаємо тільки на печатці ніжинського магістрату, хоча в документах він викорис
товується і стосовно київської міської громади (Ситий І. Гетьман Іван Скоропад
ський та Київ (за матеріалами Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарнов- 
ського //Скарбниця української культури. -  Вип. 5. -  Чернігів, 2005. -  С. 39-45). На 
такий самий статус за королівськими та царськими грамотами мали право такі магі
стратські міста, як Стародуб, Переяслав, Чернігів.

" Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського(далі -  
ЧОІМ), інв. № Ал 516/17, арк. 2зв.; ДАЧО, ф. 101, оп. 1, спр. 12, арк. 20; спр. 18, арк. 
15, 16, 17, 18,19; спр. 29, арк. 28; спр. 38, арк. Ззв.; спр. 40, арк. 4зв.; спр. 47, арк. 5; 
спр. 2321, арк. 2зв.; спр. 2221, арк. Зізв., 40 ,41зв., 47, 55; спр. 2427, арк. 4зв.
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Зображення Юрія Змієборця зберігається на міській печатці Ніжи
на до кінця 1780-х рр., незважаючи на царський указ 1782 року, яким 
був затверджений новий герб міста. Єдиним винятком серед ніжин
ських міських печаток до останнього часу була печатка 1729 року (рис. 
4), де з ’являється зображення -  рука з булавою, жезл Юпітера та ли
таври12 (зображення розшифроване з помилками). Проте нам вдало
ся відшукати відбитки цієї печатки. З ’ясовано, що на ній зображений 
прапор, держак якого по центру перетинає рука в обладунку, що стис
кає жезл; обабіч нижнього кінця держака -  литаври; по колу напис: «+ 
ПЕЧАТЬ СУДОВАЯ ПОЛКУ НЪЖИНСКОГО», діаметр 35 мм. Отже 
маємо справу з судовою печаткою, а не міською. Наразі відомо, що Ні
жинський магістрат скріпив цією печаткою указ не лише у 1729 році, 
а і 17 листопада 1768 р. Слід зауважити, що у 1747 р. і 1762-1768 рр. її 
використовували ніжинські полкова канцелярія та гродський судІ3. Та
ким чином, маємо справу з характерною для Гетьманщини практикою 
застосування однією установою печатки іншої.

Рисунок 4. Печатка Ніжинського Рисунок 5. Печатка Ніжинського 
полкового суду 1729р. магістрату 1796р.

12 Румянцева В. Эмблемы земель и гербы городов Левобережной Украины. -  
С. 88; Ситий І. Ніжинські печатки зі збірки В.В. Тарновського / /  Знак. -  1995. -  
Ч. 10 (серпень). -  С. 4.

13 ДАЧО, ф. 101, on. 1, спр. 35, арк. 6, 7; спр. 15, арк. 4; спр. 6, арк. 1бзв.; спр. 
2262, арк. 2; Ситий /. Адміністративні, судові та урядові печатки з Ніжинщини. -  
С. 102-110.
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У Чернігівському обласному історичному музеї ім. В.В. Тарнов- 
ського зберігається низка документів під назвою «Дело по сообщению 
городового нежинского магистрата о учинений по архиву бившого зем
ского нежинского суда виправки, записанна ли в книгу крепостей по
доено ль нежинского жителя купца грека Дмитрия Пантазулия на жи
лой его дом находящейся в городе Нежине в приходе Успенском над
ворному советнику Григорию Долинскому и войсковому товаришу Се
мену Евреинову закладная крепост и буди записанная о присилке в 
оний магистрат с оной крепости точной виписки. 1782 года марта 7 д». 
Ця справа складається з двох «сообщений» з Ніжинського магістрату, 
адресованих Ніжинському повітовому суду, та трьох «виписок» з жур
налів цього суду. «Сообщения» затверджені підписами бурмістрів Ва
силя Яблонського та Гната Шульги, ратманів Івана Коноплина та Пе
тра Журавльова. Крім Пантазулія згадується прізвище ще одного ні
жинського грека -  Івана Червонводолія. «Сообщение» від 10 берез
ня 1782 року засвідчене печаткою Ніжинського магістрату. Вона кру
гла, діаметром 32 мм, паперово-воскова. Зображення: Юрій Змієбо
рець вражає списом крилатого змія. Між двома колами йде напис: «ПЕ
ЧАТЬ ЕА ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА... (далі стерте, тотож
на описаній вище малій печатці). Ця дата важлива, бо через три місяці 
Катерина II затверджує новий герб, який і з ’являється на міській печат
ці. Його зображення ми бачимо на печатці, що затверджує «Верующий 
открытый лист» від 26 червня 1796 року14, в якому йдеться про продаж 
генерал-майором Іваном Новицьким та його дружиною Ганною дру
жині радника Григорія Почеки Параскевії, уродженій Остроградській, 
двох дворів «...в г. Нежине за Киевскими воротами по большой Овде- 
евской поуз монастир девичий трактующей улице... за сумму тры га 
сячи рублев серебренной монеты...». Це -  сажовий відбиток овальної 
форми, 40* 36 мм (рис. 5). По центру у щиті, який перетинає коса лінія, 
вміщено зображення: угорі -  потиск рук, внизу -  кадуцей15. Між двома 
колами йде напис: «ПЕЧАТЬ НБЖИНСКАГО ГОРОДОВАГО МАГИ
СТРАТА». Верхнє поле щита заштриховане вертикальними (червоний

14 Ситий І. Ніжинські печатки зі збірки В.В. Тарновського.- С. 4.
15 Подібне зображення бачимо на печатці Ніжинського повітового суду 1799 р. 

(ДАЧО, ф. 101, on. 1, спр. 2516, арк. 2).
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колір), нижнє -  діагональними лініями (пурпуровий колір, хоча у гер
бі повинен бути синій колір, який передається горизонтальними лі
ніями. На нашу думку, це помилка майстра, що виготовляв печатку).

Таким чином, до 1782 року ніжинський магістрат використовував 
щонайменше три типи власних печаток, які різнилися деталями кири
личного напису, переважно через формулу царського титулу, та розмі
рами. Звертає на себе увагу зазначення у написах ніжинських печаток 
географічного розташування міста: «УКРАИНОГО». На жаль, досі від
сутня публікація ніжинської печатки зразка 1625 р. Вважаємо, що на
пис на ній був латиною відповідно до сфрагістичних традицій Речі По
сполитої.

Залишається без відповіді питання щодо побутування у Ніжині 
печаток війтів, бурмістрів, лавників, адже у привілеї Ніжину на маг
дебурзьке право зазначалося, що для «pieczęt owa nia sprawmi ejski 
chniezynski hurzędu burmistrzowskiego i ławni czego za herbm i ejski 
naznaczamys. Ierze nakoni uz kopią we zbroie ubranego»16.

Цікаво, що О. Морозову була відома печатка із зображенням св. 
Юрія на документах XIX ст. Пояснити це можна тим, що, мабуть, ста
рі печатки не знищувалась і в разі відсутності під рукою нової печатки 
з тих чи інших причин Ніжинський магістрат використовував їх для за
твердження документів. Остаточному з’ясуванню сприятиме публіка
ція знахідки О. Морозова.

На печатках ніжинських козацьких урядів (полкова, сотенні, су
дові) потиск рук, жезл кадуцея з’являються з 1728 р. (полкова, рис. 6), 
з 1772 р. (четверта полкова сотня, рис. 7), проте на печатках другої со
тні -  хрест (1779 р., рис. 8), третьої сотні -  стріла, шабля, хрест (1782 
р .)17. На печатці Ніжинської лічильної комісії 1753 року -  лук зі стрі
лою, дві шаблі у супроводі двох зірок (без легенди)18.

Ніжинські полковники на своїх посадово-службових печатках 
вміщували власні гербові емблеми у супроводі посадово-службової

16 Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652—1673 рр. -  Острог-Варшава- 
Москва, 1999. — С. 178.

17 Однороженко О. Козацька територіальна геральдика кінця XVI-XVIII ст. -  
Харків, 2009. -  С. 239.

18 Там само. -  С. 236.
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Рисунок 6. Печатка 
Ніжинської полкової 

канцелярії 1762р.

абревіатури. Наприклад, ніжинський полковник Пилип Уманець -  
лева з абревіатурою ФУПВЕЦПВЗН у 1670 р., пізніше -  2 стріли на
вхрест, нижче -  зірка у супроводі півмісяця у супроводі абревіатури 
ФИУПВЕЦПВЗН19, Степан Забіла у 1691 р. -  герб Остоя у супрово
ді абревіатури C nznB H L inB Z N  (рис. 9), а один з перших ніжинських 
полковників-росіян Іван Хрущов у 1728 р. -  лева у супроводі абревіа
тури ЄИВВЗПНИХ (рис. 10). Цікаво, що перед нами зразок прямого 
запозичення росіянином українського композиційного рішення схо
жих печаток. Проте так було не завжди. Пригадаймо печатку стародуб- 
ського полковника, росіянина Івана Кокошкіна 1724 р. із зображенням 
якоря без усякої абревіатури20.

Ніжинські посадові особи та суди після 1782 р. на печатках вміщу
вали офіційно затверджений герб. За зразок правлять печатки горо
дничого з написом:«: ПЕЧАТЬ: ПО ДОЛЖ НОСТИ: НЕЖИНСКОГО 
: ГОРОДНИЧОГО *» 1788 р. (рис. 11) та повітового суду з написом: 
«: ПЕЧАТЬ: НЪЖ ИНСКОГО: УЕЗДНОГО: СУДА» 1799 р. (рис. 12)21.

19 Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. -  К., 1993. -  С.
190.

20 Ситий І. Печатки генеральної та полкової старшини (за матеріалами Черні
гівського історичного музею ім. В.В. Тарновського) / /  Родовід. -  1997. -  № 15. -  
С. 106.

21 Ситий І. Адміністративні, судові та урядові печатки з Ніжинщини. -  С. 106,

Рисунок 7. Печатка 
Ніжинської четвертої 

сотні 1772р.

Рисунок 8. Печатка 
Ніжинської другої 

полкової сотні 1779р.

108.
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Рисунок 9. Печатка Рисунок 10. Печатка
Степана Забіли 1691 р. Івана Хрущова 1728р.

Рисунок 11. Печатка Рисунок 12. Печатка
ніж инського городничого ніж инського повітового суду 

1788р. 1799р.

У підсумку можна зазначити, що міська печатка Ніжина є від
дзеркаленням суспільно-політичних та культурних процесів, які від
бувались в українському суспільстві XVII-XVIII ст. Ми бачимо на 
ній розповсюджене зображення святого патрона. Зображення до
сконале з художнього боку і належить до найкращих зразків міської 
сфрагістики.

Легенда печатки від середини XVII ст. виконана кириличним 
шрифтом тогочасною українською діловою мовою. Обмежена пло
ща печатки, куди потрібно було втиснути розлогий напис, вимагала
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скороченого написання слів. Українська самобутність знайшла від
биток у використанні окремих українських слів, таких як «МЪСТА», 
«^ПРИВИЛІОВАНОГО».

Характерним для української традиції є комбінація літер, які ма
ють вигляд як друкованих, так і рукописних. У XVIII ст. під росій
ським тиском та примусовими імперськими зразками зникають ско
рочення слів, мова легенди все більше формалізується за загально- 
імперськими вимогами. Це стосується і креслення літер, які нагаду
ють т. зв. цивільний шрифт, тобто наочно бачимо процес зросійщен
ня. Вплив московських традицій відчувається у зазначенні географіч
ного розташування міста у легенді сфрагіса. Окрім ніжинської печатки 
географічні означення «УКРАИНОЮ», «МАЛОЄ РОСІИ», «СЄВЄР- 
СКОГО» використовувалися у легендах печаток 50-70-х pp. X V IIct. та
ких міст Гетьманщини, як  Гадяч (печатка 1671 р .)22, Київ (1656—1670 
рр.)23, Стародуб (1670-1743 рр.)24, тобто після включення Лівобереж
ної України до складу Московської держави. Щоправда, надалі від цієї 
традиції відмовилися на користь зазначення у легенді печатки цар
ського або імператорського титулів. Вартий уваги той факт, що в ле
гендах печаток інших магістратських міст Гетьманщини географічне 
означення відсутнє. Отже, треба додаткові розшуки для розв’язання 
цієї колізії.

Ніжинські міські печатки цікаві з огляду на побутування великих 
та малих печаток у козацькій Україні. За наявними даними, таку прак
тику зустрічаємо лише у Ніжині. Хоча, можливо, це було і в Староду- 
бі (Київ свідомо вилучаємо через його особливий статус та географіч
не розташування). Щоби прояснити це питання потрібні публікації не 
лише зображень та описів печаток, а й прикінцевих протоколів доку
ментів, бо саме завдяки їм можна визначити статус печатки.

Оригінальний, суто ніжинський, був і спосіб додаткового кріплен
ня відбитку печатки за допомогою шовкових кольорових стрічок (бла
китні, зелені, червоні) та шнурків. Окрім цього, ніжинці щедро прикра
шали відбитки вибагливими, високохудожніми прорізними кустодіями

22 Однороженко О. Козацька територіальна геральдика. -  С. 276.
23 Там само. -  С. 283.
24 Там само. - С .  319.
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у вигляді примхливого плетива квітів та гілок. Аналоги цих орнаментів 
можна побачити на тогочасній книжковій графіці, рушниках, килимах, 
архітектурному декорі тощо. Здається, у такий спосіб ніжинський ма
гістрат та його писарі намагалися візуально засвідчити чи продемон
струвати заможність міста — одного з найбільших економічних та тор
говельних осередків Гетьманщини.

Звертає на себе увагу тривале використання ніжинцями печатки з 
архаїчним царським титулом. Аналог цієї практики бачимо на прикла
ді гетьманської печатки. Невідповідність царського титулу поточному 
моменту аж ніяк не впливала на юридичну силу документа.
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УДК 930.2:929.651
А н д р і й  С о в а  

(Львів)

Л егенди на печатках організації «Пласт» 
у Галичині (1911- 1930)

За роки незалежності українські вчені запровадили до науково
го обігу чимало печаток українських громадських організацій Гали
чини першої половини XX ст. Увагу звертали також і на сфрагістичні 
пам’ятки організації «Пласт» (1911-1930)'. Однак і досі не було прове
дено окремого дослід ження легенд печаток та штампів пластових куре
нів та структурних підрозділів, які існували у Галичині. З огляд у на це 
і запропоновано цю розвідку.

Джерельною основою дослідження стали фонди Центрально
го державного історичного архіву України у Львові -  321 (Українське 
крайове товариство охорони дітей і опіки над молоддю, м. Львів), 348 
(товариство «Просвіта», м. Львів), 358 (Ш ептицький Андрей (Роман- 
М арія-Александр, 1865-1944), граф, митрополит Галицький греко- 
католицької Церкви, архиепископ Львівський, єпископ Кам’янець- 
Подільський, культурний і церковний діяч, меценат, дійсний член 
НТШ ), 360 (Старосольський Володимир-Степан (1878-1942), адвокат, 
правник, соціолог, громадський і політичний діяч, дійсний член НТШ, 
професор), 389 (Верховна пластова команда, м. Львів), 404 (редакція 
журналу «Молоде життя», м. Львів), 409 (Центральна адміністрація 1

1 Докладніше про стан дослідження пластових печаток див.: Сова А. Викорис
тання печаток організацією «Пласт» на Волині у 1920-х роках / /  Сфрагістичний що
річник. -  Вип. IV. -  Київ, 2013. -  С. 335-349; Сова А. Печатки організації «Пласт» 
у Стрию (1920-ті роки) І  І  Новітня доба /  [відп. ред. Ігор Соляр]. -  Вип. І. -  Львів, 
2013.- С .  212-224.
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столових маєтків греко-католицької митрополії, м. Львів), 410 (Ти- 
совський Олександр, професор біології, педагог, письменник, засно
вник «Пласту», суспільно-політичний діяч 1886—1968), 682 (Войнаров- 
ський Тит, митрат, адміністратор маєтків греко-католицької митропо
лії, церковний і громадський діяч, публіцист, голова крайового товари
ства «Сільський господар» у Львові, депутат Австрійського парламен
ту і Галицького сейму).

У статті на основі цих, як правило, неопублікованих архівних ма
теріалів розглядаються сфрагістичні пам’ятки пластових куренів та 
структурних підрозділів у Галичині (1911-1930) та характеризуються 
легенди виявлених відбитків печаток. Наприкінці публікуються зобра
ження та каталог окремих відбитків печаток, які аналізуються.

Легенди печаток «Пласту» виконувалися друкованим шрифтом. 
Написи на печатках були україномовними, за винятком лише тих, 
які використовувалися в офіційному діловодстві з органами держав
ної влади. Так, у 1920-х рр. пластове видавництво «Молоде життя» у 
Львові користувалося окрім інших (штампи з легендами: РЕДАКЦІЯ 
«МОЛОДОГО ЖИТТЯ» ЛЬВІВ, ВУЛ. ДОМІНІКАНСЬКА 11.І.2, РЕ
ДАКЦІЯ Й АДМІНІСТРАЦІЯ «МОЛОДОГО ЖИТТЯ» ЛЬВІВ, ВУЛ. 
ДОМ ІНІКАНСЬКА I I 3, АДМ ІНІСТРАЦІЯ МОЛОДОГО Ж ИТТЯ 
ЛЬВІВ, ВУЛ. РУСЬКА З.ИІ4, АДМІНІСТРАЦІЯ «МОЛОДОГО Ж ИТ
ТЯ» ЛЬВІВ, ВУЛ. БЛЯХАРСЬКА 115 6, РЕДАКЦІЯ «МОЛОДОГО Ж ИТ
ТЯ» ЛЬВІВ, ВУЛ. БЛЯХАРСЬКА 11, 1«, АДМІНІСТРАЦІЯ «МОЛО
ДЕ ЖИТТЯ» ЛЬВІВ, ВУЛ. ШАШ КЕВИЧА 57, Вже вийшло «молоде 
життя» за вересень8 тощо) штампом із написом: «MOŁODE ŻYTTIA» 
LWÓW, uł. Szaszkiewicza 5 (рис. І )9.

2 ЦЦІАЛ, ф. 404, on. 1, спр. 10, арк. 100 зв.
3 ЦЦІАЛ, ф. 404, on. 1, спр. 8, арк. 1.
4 ЦЦІАЛ, ф. 389, on. 1, спр. 33, арк. 80; спр. 66, арк. 7, 71 зв.; спр. 67, арк. 6 зв.; 

спр. 80, арк. 7,17; спр. 81, арк. 44 зв.; спр. 185, арк. 30; спр. 233, арк. 64; спр. 267, арк. 
151 зв.; спр. 689, арк. 11,12,19,22,26,27,28; спр. 812, арк. 16; спр. 836, арк. 61 зв.

5 ЦЦІАЛ, ф. 348, on. 1, спр. 6533, арк. 22.
6 ЦЦІАЛ, ф. 358, on. 1, спр. 135, арк. 4 зв.
7 ЦЦІАЛ, ф. 389, on. 1, спр. 65, арк. 98; спр. 68, арк. 12,15; ф. 404, on. 1, спр. З, 

арк. 44; спр. 5, арк. 37; спр. 7, арк. 2 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,23 ,24 ,27 .
8 ЦЦІАЛ, ф. 389, on. 1, спр. 689, арк. 22.
9 ЦЦІАЛ, ф. 404, on. 1, спр. 2, арк. 37; спр. 7, арк. 21.
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На пластових печатках часто вживалися скорочення. Так, струк
турні підрозділи використовували такі скорочення: В. П. К. -  Верхо
вна пластова команда (штампи з легендами: «БІБЛІОТЕКА В. П. К. Ч. 
___ » (рис. 2 )10; «СЕКРЕТАРІЯТ В. П. К. Ч : ... наспіло ... полагодже
но ...» (рис. З)11; «СЕКРЕТАРІЯТ ВЕРХОВНОЇ ПЛАСТОВОЇ КМДИ * 100 101

10 ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 131, арк. 103.
11 ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 4, арк. 34,44,48; спр. 5, арк. 54; спр. 24, арк. 8 зв., 

9 ,10,13 ,14 ,15 ,16 ,20 ,21 ,22 ,29; спр. 29, арк. 26,64 зв.; спр. 37, арк. 70,89,120,123, 
132; спр. 38, арк. 4,35,36,46,59,83,84,120; спр. 39, арк. 2 а, 17,18,28,29,72,75,89,
100, 109,116; спр. 40, арк. 1,2, 3, 7 ,13,15,16, 18,19, 22, 23, 25, 26, 27,28,29, 31, 35, 
37,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,60,61,63,64,65,66,67,68,
69.70.71, 72,73,74, 75,76, 77,78, 79,80,81, 82,83, 86 а, 87, 88,92; спр. 41, арк. 2 ,3, 
5 ,6 ,7 ,9 ,10 ,12 ,13 ,14 ,16 ,17 ,19 ,21 ,26 ,27 ,28 ,29 , ЗО, 31,32, 33,34,37,41,42,43,46, 
47, 51, 54, 55, 56, 58, 66, 67,68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 82; спр. 42, арк. 3 ,4, 9,11,18, 
21,22,24,25,28,29,31,35,36, 37, 38,39,40,43,45,47,48,49, 50,52, 53,54,55, 57,58,
59.60.61.62.63.65.66.71, 73,74,76, 77,79,81, 82, 84, 86,88,89,91,92,93,94,95,96, 
97,98,99,100; спр. 49, арк. 1,21, 28; спр. 57, арк. 81, 82,84,90,109, 112,113,121 зв.; 
спр. 59, арк. 37, 38,43,48,49, 50, 53, 55, 56, 58, 59; спр. 64, арк. 21, 22, 23, 24 зв., 25, 
26,27; спр. 65, арк. 59 ,60 ,62 ,63 ,64 ,66 ,67 ,68 ,69 ,71 ,72 ,79 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,91 ,
101, 102, 103, 105; спр. 66, арк. 120,122, 132, 143, 146, 147 зв., 151, 152; спр. 67, арк. 
115,116; спр. 68, арк. 9; спр. 71, арк. 15,16, 17,18,19,20, 21, 33,48, 70,71,73, 86,87, 
90,99,101,105,106,119,120,132,174; спр. 73, арк. 48, 83; спр. 75, арк. 19,45,46,51, 
52; спр. 115, арк. 24,26,27; спр. 120, арк. 62; спр. 141, арк. 10,13,18,19,20; спр. 144, 
арк. 2,24; спр. 162, арк. 26,31,62,101,125,157,166,178,183,184; спр. 163, арк. 5,11, 
20,22; спр. 164, арк. 63,144; спр. 166, арк. 16; спр. 167, арк. 57,65,126,142; спр. 168, 
арк. 19,62,70,100,106,148; спр. 169, арк. 58; спр. 170, арк. 100,103,113,138,163,192; 
спр. 171, арк. 25, 39; спр. 172, арк. 1, 9, 85, 91, 122; спр. 173, арк. 20, ЗО, 74, 80; спр. 
174, арк. 28,92,100,101,135; спр. 175, арк. 4,19,26; спр. 176, арк. 8,52, 56; спр. 177, 
арк. 32; спр. 179, арк. 17; спр. 180, арк. 4; спр. 181, арк. 21,40,42; спр. 182, арк. 21,25, 
40; спр. 209, арк. 15, 16, 17 зв., 19 зв., 21, 22, 24, 26, 30, 34; спр. 212, арк. 7; спр. 232, 
арк. 9; спр. 233, арк. 110,112,114,115; спр. 234, арк. 10; спр. 254 а, арк. 59,61,62,63; 
спр. 258, арк. 80,81; спр. 283, арк. 6 ,7 ,12,32, 39,40; спр. 425, арк. 123,178; спр. 724, 
арк. 34; спр. 726, арк. 1,3; спр. 754, арк. 35,36,41,49,50,63,68,70 зв., 73,74,76; спр. 
787, арк. 95,96,97,102,103,108; спр. 795, арк. 29,42,49,78,83,84,88,89,92,93,104; 
спр. 796, арк. 9 ,12,14,21,26,27,29, ЗО, 34,35, 37, 38,40,41,43,44,46,50,55,56,59, 
61 ,62 ,64 ,65 ,67 ,70 ,72 ,73 ,74 ,76 ,78 ,79 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,89 ,90 ,92 ,98; спр. 810, 
арк. 44,45,47,48, 52,57,63,64,65,66,68,69, 80,81,84, 86, 86 а, 87, 90,91; спр. 811, 
арк. 7, 10; спр. 813, арк. 6; спр. 848, арк. 44; спр. 850, арк. 7, 9; спр. 854, арк. 35, 37,
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Прибуло до ВПК дня /  1926» (рис. 4 )* 12; «СЕКРЕТАРІЯТ ВЕРХОВНОЇ 
ПЛАСТОВОЇ КМДИ Прибуло до ВПК дня /  192» (рис. 5 )13; «СУБРЕ- 
ФЕРАТ СВІТЛИН при Екон. Реф. В. П. К. уЛЬВОВІ» (рис. 6 ) 14 тощо); 
«О. П. К.» -  Окружна пластова команда (печатка з легендою «О. П. К. 3. 
Верховынського округа» (рис. 7)15 та інші); «У. У. П. Ю.» -  Український

51,53,57,61,62,77; спр. 888, арк. 21, ЗО; спр. 893, арк. 15,19,21,32; спр. 895, арк. 19; 
спр. 896, арк. 1,10,13; ф. 404, оп. 1, спр. 4, арк. 67.

12 ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 31, арк. 108; спр. 32, арк. 48,51 зв., 53,55,65,70,77, 
78,81а, 84,86,89,93,97,98,100,102,103,109,116,126,131,157,160; спр. 36, арк. 93, 
94; спр. 57, арк. 5; спр. 60, арк. 18,31, 34, 35, 37; спр. 61, арк. 15,16; спр. 63, арк. 1,2; 
спр. 65, арк. 10,27; спр. 66, арк. 105,107,108,114; спр. 114, арк. 7 ,9зв., 10; спр. 118, 
арк. 8; спр. 162, арк. 181; спр. 163, арк. 34; спр. 165, арк. 101; спр. 170, арк. 62, 137; 
спр. 233, арк. 62,64,66; спр. 254 а, арк. 31,32; спр. 257, арк. 17; спр. 640, арк. 23; спр. 
736, арк. 12,13; спр. 741, арк. 7; спр. 753, арк. 1,4; спр. 810, арк. 2.

13 ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. З, арк. 3; спр. 32, арк. 7,41,42,71,87,104,119,153, 
166,167; спр. 33, арк. 1 ,22,31,42,44,54,55,57,68,69,70,76,78,80,81,85,87,95,97, 
102,105,107,111,112,113,114,116,117,120,121,122,132,134,138,139,142,144,149, 
150,151,154,155; спр. 34, арк. 3 ,5 ,7 ,8 ,20 ,26 ,37 ,47 ,49 ,50 ,63 ,69 ,81 ,83 ,87 ,88 ,91 , 
99,101, ПО, 114,116,119,145; спр. 36, арк. 124; спр. 57, арк. 1, Ізв., 4; спр. 59, арк. 6; 
спр. 60, арк. 39,41; спр. 61, арк. 20,21; спр. 62, арк. 3 ,4 ,5 ,6 ,14 ,17 ,18 ,25  зв., 33,36, 
36 а; спр. 63, арк. 3; спр. 67, арк. 5 ,6 ,7 ,13,14,18,19,21,22,25,41,42,82; спр. 69, арк. 
55,56; спр. 75, арк. 12,13,40; спр. 112, арк. 116,126; спр. 141, арк. 5; спр. 162, арк. 19; 
спр. 163, арк. 27; спр. 164, арк. 62; спр. 174, арк. 68; спр. 176, арк. 6; спр. 231, арк. 2; 
спр. 233, арк. 69 зв., 70, 73, 76,77; спр. 235, арк. 24, 25,26,28, 31; спр. 254 а, арк. 38, 
41,42,43; спр. 258, арк. 42,46; спр. 267, арк. 121,141,148,149,164; спр. 425, арк. 32; 
спр. 640, арк. 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; спр. 687, арк. 12; спр. 
724, арк. 1; спр. 729, арк. 60,140, 141,142, 146,147, 151, 152, 153, 155; спр. 736, арк. 
18; спр. 791, арк. 36; спр.792, арк. 6; спр. 793, арк. 17, 30, 32, 33, 34,43, 71; спр. 799, 
арк. 52; спр. 810, арк. 4 ,5 ,6 ,7 ,1 0 ,1 1 ,1 2 .

14 ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 83, арк. 100; спр. 268, арк. 4.
15 ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 2, арк. 49 зв. 52, 53; спр. 4, арк. 19 зв.; спр. 29, арк. 

6 зв., 8 зв., 10 зв., 11 зв., 13 зв., 14 зв.; спр. 33, арк. 109; спр. 35, арк. 67 зв., 95 зв.; спр.
зб, арк. 1; спр. 37, арк. 65 зв., 66 зв., 92 зв.; спр. 38, арк. 2 зв., 45 зв., 57 зв., 82 зв., 87
зв. , 100 зв., 101 зв., 124 зв.; спр. 39, арк. 19 зв., 22 зв., 34 зв., 39 зв., 40 зв., 41 зв., 82 зв., 
88; спр. 67, арк. 69 зв., 70 а, 71 зв.; спр. 69, арк. 78 зв., 79,85 зв.; спр. 83, арк. 71,81 зв.; 
спр. 151, арк. 3; спр. 233, арк. 27, 29 зв., 30 зв., 32, 34 зв., 36 зв., 37,43, 54, 55,62,66, 
76,77,80,84,86; спр. 689, арк. 5 ,6 ,7 ,18,29; спр. 724, арк. 9 зв., 13 зв., 17 зв., 18 зв., 23 
зв.; спр. 725, арк. 14 зв.; спр. 729, арк. 71,94,174,175; спр. 736, арк. 19; спр. 794, арк.
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улад пластунів юнаків або Український улад пластового юнацтва (ле
генди «62. КУРІНЬ У. У. П. Ю. ім. кн. Дмитра Байди-Вишневецького 
в ЛЮБАЧЕВІ»16 17 (рис. 8 )п; «КОМАНДА УКР. УЛАДУ ПЛАСТ. ЮНА
ЦТВА у ЛЬВОВІ» (рис. 9 )18 та інші); «У. У. С. П.» -  Український улад 
старших пластунів (легенда «3. Самост. Пл. гурток У. У. С. П. ім. П ож . 
Дм. Вітовського» (рис. 10)19 та інші); «Г. У. У. Н.» -  Головна управа ула- 
ду новиків (легенда «Секретар Г. У. У. Н.» (рис. 11)20); тощо.

Найбільш поширеними скороченнями на пластових печатках були: 
«гетьм.» -  гетьман (легенда «85. ПЛ. КУР. ІМ. ГЕТЬМ. БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО в БРОДАХ» (рис. 12)21); «гурт.» -  гурток (леген
да «6. САМ. ГУРТ. СТ. ПЛ. «ТІ ЩО ГРЕБЛІ РВУТЬ» у ЛЬВОВІ» (рис. 
ІЗ)22); «діт.» -  дітей (легенда «Кмда Львівського Пласт-Коша під опікою 
Укр. Кр. Т-ва ох. діт. і оп. над мол. у Львові Львів, вул. Бляхарська 11 /І»

3 ,6 зв., 7; спр. 795, арк. 28 зв., 33 зв.; спр. 812, арк. 19 зв.; спр. 854, арк. 4.
16 Докладніше реєстр гуртків, полків (куренів) УУПЮ та УУСП див.: Марти

ролог Українського Пласту /  Укладачі: Свідзинська О. (відп. ред.), Сова А., Юзич 
Ю ,-Л ьвів , 2015.-4 3 2  с.

17 ЦДІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 42, арк. ЗО; спр. 854, арк. 79.
18 ЦЦІАЛ, ф. 358, оп. 1, спр. 135, арк. З зв.; ф. 389, оп. 1, спр. 4, арк. 35 зв., 36 зв., 

37 зв., 38,39; спр. 5, арк. Ізв., 5зв .,6зв ., 7зв., 8зв .,9зв ., 10 зв., 11 зв., 12зв.13зв., 14 
зв., 15 зв., 16 зв.; спр. 24, арк. 18 зв.; спр. 37, арк. 8 зв., 62 зв., 68 зв., 71 зв., 84 зв., 95 
зв., 100,125 зв.; спр. 38, арк. З зв., 28 зв.; спр. 40, арк. 26 зв., 30 зв., 34,42 зв., 43 зв., 52 
зв., 59 зв.; спр. 41, арк. 29 зв., 30 зв., 31 зв., 32 зв., 36 зв., 38 зв., 85 зв.; спр. 42, арк. 14 
зв., 17 зв., 35 зв., 46 зв., 49 зв.; спр. 57, арк. 82 зв.; спр. 59, арк. 44,48 зв.; спр. 73, арк. 
69 зв.; спр. 103, арк. 25; спр. 162, арк. З зв.; спр. 172, арк. 9 зв., 10 зв.; спр. 212, арк. 8; 
спр. 425, арк. 178 зв.; спр. 787, арк. 97 зв.; ф. 410, оп. 1, спр. 105, арк. 1,12.

19 ЦДІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 181, арк. 28; спр. 791, арк. 37 зв.; Сова А. Печатки 
пластових від ділів у Калуші / /  Знак. — Львів, 2013. — Ч. 59. -  С. 4 -5 ; Сова А. Печатки 
пластових відділів у Калуші / /  Пластовий шлях. Журнал пластової думки та інфор
мації. -  Львів, 2014. -  Ч. 2 (178). -  С. 55.

20 ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 24, арк. 23 зв.
21 ЦДІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 39, арк. 63 зв.; спр. 42, арк. 49 зв.; Сова А. Печат

ка 85 пластового куреня імені Богдана Хмельницького в Бродах / /  Брідщина -  край 
на межі Галичини й Волині. Матеріали восьмої краєзнавчої конференції, присвяче
ної Міжнародному дню музеїв, 23 травня 2014 р. -  Вип. 7. -  Броди, 2014. -  С. 90-91.

22 ЦДІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 793, арк. 24 а, 25 зв.; спр. 795, арк. 8; спр. 796, арк. 
3 ,5 зв.
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(рис. 14)23); «екон.» -  економічний (легенда «СУБРЕФЕРАТ СВІТ
ЛИН при Екон. Реф. В. П. К. уЛЬВОВІ» (рис. 6); «ім.» -  імені (леген
да «XXXIII. ПЛАСТОВИЙ КУРІНЬ ім. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ уЛЬВО
ВІ» (рис. 15)24); «к.», «кур.» -  курінь (легенда «52. П. К. ім. полк. ДМ И-

23 ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 4, арк. 5 зв., 9 зв., 24 зв., ЗО; спр. 6, арк. 2 зв.; спр. 
24, арк. 41 зв.; спр. 29, арк. 16 зв., 19 зв., 23 зв., 25 зв., 33 зв., 34 зв., 35 зв., 36 зв., 37 
зв., 38 зв., 40,40 зв.; спр. 36, арк. 65 зв.; спр. 37, арк. 1 зв., 9 зв., 11 зв., 19 зв., 28,29, 
33,39 зв., 41 зв., 43 зв., 48 зв., 49,49 зв., 51,55 зв., 57 зв., 59 зв., 60 зв., 62 зв., 77 зв., 81 
зв., 82,84 зв., 86 зв.; спр. 38, арк. 68 зв., 70 зв., 71,72 зв., 73,73 зв., 108 зв., 111 зв., 113 
зв., 115 зв., 127 зв., 128 зв., 129 зв., 145 зв.; спр. 39, арк. 2 зв., 2 а зв., З зв., 5 зв., 7 зв., 
42,43 зв., 44 зв., 45 зв., 46 зв., 47,48,48 зв., 50 зв., 51 зв., 52 зв., 54 зв., 55 зв., 56 зв., 
57 зв., 58 зв., 59 зв., 80 зв.; спр. 44, арк. 1 зв., 2 зв., З зв., 4 зв., 5 зв., 6 зв., 7 зв., 8 зв., 9 
зв., 10,11 зв., 12 зв., 13,13 зв., 14,14 зв., 15 зв., 16 зв., 17 зв., 18,18 зв., 19 зв., 20зв.,22 
зв., 23 зв., 24 зв., 25 зв., 26 зв., 27 зв.; спр. 59, арк. 32 зв.; спр. 65, арк. 29 зв., ЗО, 31 зв., 
32,34 зв., 35 зв., 36 зв., 39 зв., 42,43,53 зв., 54 зв., 56 зв., 57 зв.; спр. 75, арк. 47 зв., 49 
зв., 50 зв.; спр. 162, арк. 16 зв., 37 зв., 71 зв., 73 зв., 89 зв., 107 зв., 112 зв., ІІЗзв., 114 
зв., 116 зв., 126 зв., 129 зв.; спр. 163, арк. 31 зв., 56 зв., 78 зв.; спр. 164, арк. 7 зв., 9 зв., 
31 зв.; спр. 165, арк. 9 зв., 18 зв., 48 зв., 71 зв., 81 зв., 90 зв., 117 а зв., 127 зв.; спр. 166, 
арк. 4 зв., 46 зв.; спр. 167, арк, арк. 9 зв., 10 зв., 44 зв., 46 зв., 51 зв., 56 зв., 91 зв.; спр. 
168, арк. 21 зв., 68 зв., 91 зв.; спр. 169, арк. 27 зв., 41 зв., 43 зв., 59 зв., 111 зв., 134 зв., 
183 зв.; спр. 171, арк. 19 зв., 26 зв., 37 зв., 38 зв., 49 зв., 68 зв.; спр. 172, арк. 139 зв., 
153 зв.; спр. 173, арк. 55 зв., 77 зв.; спр. 174, арк. 13 зв., 47 зв., 51 зв., 52 зв., 118 зв., 119 
зв.; спр. 175, арк. 1 зв.; спр. 176, арк. 21 зв., 24 зв., 45 зв., 60 зв.; спр. 177, арк. 10 зв., 13 
зв., 26 зв.; спр. 178, арк. 14 зв.; спр. 180, арк. 9 зв., 13 зв., 31 зв., 32 зв., 38 зв.; спр. 181, 
арк. 14 зв., 16 зв.; спр. 182, арк. 28 зв.; спр. 266, арк. 122 зв.; спр. 267, арк. 168,168 зв.; 
спр. 268, арк. 1 зв., 2 зв., 3 ,4 зв., 5, 5 зв., 8 ,9  зв.; спр. 425, арк. 116 зв.; спр. 729, арк. 
176 зв., 177 зв.; спр. 787, арк. 90,94 зв.; спр. 795, арк. 1, Ізв., 2зв .,4зв ., 6зв.,8зв., 11, 
11 зв.,18 зв., 19 зв., 20 зв., 24,36,51 зв., 52 зв., 53 зв., 54,56 зв., 57,59 зв., 60 зв., 61,61 
зв., 64 зв., 68 зв., 70 зв., 75 зв., 77 зв., 96,96 зв.; спр. 796, арк. 2 зв.; спр. 854, арк. 20 зв., 
21 зв., 22 зв., 23 зв., 28 зв., 30 зв., 35 зв, 37 зв., 76 зв.

24 ЦЦІАЛ, ф. 358, оп. 1, спр. 135, арк. 4; ф. 389, оп. 1, спр. 31, арк. 4 ,7 ,35 ,49  зв.; 
спр. 32, арк. 118, 120 зв., 122; спр. 34, арк. 8, 9 зв., 11; спр. 35, арк. 127 зв., 128; спр. 
40, арк. 60 зв., 62 зв.; спр. 41, арк. 69; спр. 63, арк. 12; спр. 109, арк. ЗО; спр. 118, арк. 
8,10,12,13; спр. 120, арк. 43; спр. 162, арк. 170 зв.; спр. 165, арк. З а, 23; спр. 168, арк. 
4 а; спр. 171, арк. 1, 2; спр. 172, арк. 3; спр. 175, арк. 108; спр. 176, арк. З а; спр. 266, 
арк. 31,41, 90, 113; спр. 267, арк. 54, 59, 114; спр. 282, арк. 6; спр. 882, арк. 17; спр. 
896, арк. 11,46.
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ТРА ВІТОВСЬКОГО на ЛЕВАНДІВЦІ» (рис. 16)25); «кмда» — команда 
(легенда «Кмда Львівського Пласт-Коша під опікою Укр. Кр. Т-ва ох. 
діт. і оп. над мол. уЛьвові Львів, вул. Бляхарська 11/1» (рис. 14)); «кн.» 
-  княгиня, князь (легенда «43. пластовий курінь ім. Кн. Олега Віщого 
в БІБРЦІ» (рис. 17)26); «кор.» -  король (легенда «XVI. ПЛАСТОВИЙ 
КУР. ІМ. КОР. ДАНИЛА СТАНИСЛАВІВ» (мал. 18)27); «кр.» -  крає- 
вий (легенда «Кмда Львівського Пласт-Коша під опікою Укр. Кр. Т-ва 
ох. діт. і оп. над мол. у Львові Львів, вул. Бляхарська 11/1» (рис. 14)); 
«мол.» -  молодь (легенда «Кмда Львівського Пласт-Коша під опікою 
Укр. Кр. Т-ва ох. діт. і оп. над мол. у Львові Львів, вул. Бляхарська 11/1» 
(мал. 14)); «обм.», «обмеж.» -  обмежений (легенди ««ПЛАСТ» коопе
ратива з обм. порукою у ЛЬВОВІ» (рис. 19)28, ««ПЛАСТ» кооперати
ва з обмеж, порукою. Львів, Городецька 95» (рис. 20)29); «оп.» — опі
ка (легенда «Кмда Львівського Пласт-Коша під опікою Укр. Кр. Т-ва 
ох. діт. і оп. над мол. у Львові Львів, вул. Бляхарська 11/1» (рис. 14)); 
«ох.» -  охорона (легенда «Кмда Львівського Пласт-Коша під опікою 
Укр. Кр. Т-ва ох. діт. і оп. над мол. у Львові Львів, вул. Бляхарська 11/1»

25 ЦЦІАЛ, ф. 358, оп. 1, спр. 135, арк. З зв.; ф. 389, оп. 1, спр. 29, арк. 37; спр. 36, 
арк. 58,59 зв., 60 зв., 61 зв., 62,64,65,65 зв., 66,66 зв.; спр. 37, арк. 45,46 зв., 47,48; 
спр. 39, арк. 1,2, 3 ,3 зв., 4 ,5 ,6 ,7  зв.; спр. 40, арк. 92; спр. 41, арк. 74, 74 зв.; спр. 42, 
арк. 1,2, 3; спр. 44, арк. 10,10 зв.; спр. 120, арк. 53 зв.; спр. 143, арк. 2; спр. 162, арк. 
12,73,126; спр. 163, арк. 37; спр. 165, арк. 18; спр. 166, арк. 54; спр. 167, арк. 56,115; 
спр. 169, арк. 27; спр. 170, арк. 5,104; спр. 171, арк. 26,47; спр. 173, арк. 55; спр. 178, 
арк. 14; спр. 180, арк. 9,37,38,39; спр. 975, арк. 135 зв.

26 ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 40, арк. 74 зв.; спр. 163, арк. 81; спр. 164, арк. 127; 
спр. 167, арк. 33, 34,35; спр. 169, арк. 7; спр. 175, арк. 111.

27 ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 32, арк. 72; спр. 33, арк. 93,94 зв., 95,96,97,98,99; 
спр. 35, арк. 85 зв.; спр. 37, арк. 122,125 зв., 126 зв., 129,131 зв.; спр. 40, арк. 42,43; 
спр. 41, арк. 8; спр. 75, арк. 51; спр. 113, арк. 22,37,44,45,46,47,58,61,62,63,64,77, 
171,172; спр. 162, арк. 59,72; спр. 163, арк. 18; спр. 164, арк. 76,99; спр. 165, арк. 56; 
спр. 166, арк. 55,59; спр. 167, арк. 26,119; спр. 168, арк. 50,62; спр. 169, арк. 73; спр. 
170, арк. 80,99,175; спр. 171, арк. 74,78; спр. 172, арк. 37; спр. 174, арк. 131; спр. 175, 
арк. 18, 25,40,41; спр. 177, арк. 36; спр. 180, арк. 43,48 зв.; спр. 182, арк. 22, 39; ф. 
404, оп. 1, спр. З, арк. 33,37.

28 ЦЦІАЛ, ф. 358, оп. 1, спр. 135, арк. 4 зв.; ф. 389, оп. 1, спр. 67, арк. 113, 124, 
126,127,127 а; спр. 961, арк. 1114.

29 ЦЦІАЛ, ф. 410, оп. 1, спр. 54, арк. 28.
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(рис. 14)); «п.» -  полк (легенда «VIII. пл. п. ім. кн. Ольги в Стрию» 
(рис. 21)30); «пл.», «пласт.» -  пластовий («КОМАНДА9. ПЛАСТ. ПОЛ
ІСА ім. ДОРОШ ЕНКА в СОКАЛІ» (рис. 22)31); «реф.» -  референт (ле- 
гевда «СУБРЕФЕРАТ СВІТЛИН при Екон. Реф. В. П. К. у ЛЬВОВІ» 
(рис. 6)); «сам.» — самостійний («6. САМ. ГУРТ. СТ. ПЛ. «ТІ ЩО ГРЕ
БЛІ РВУТЬ» уЛЬВОВІ» (рис. 13)); «т-во», «тов.» -  товариство (легенда 
«Кмда Львівського Пласт-Коша під опікою Укр. Кр. Т-ва ох. діт. і оп. 
над мол. у Львові Львів, вул. Бляхарська 11/1» (рис. 14)); «укр.» — укра
їнський (легенда «Кмда Львівського Пласт-Коша під опікою Укр. Кр. 
Т-ва ох. діт. і оп. над мол. у Львові Львів, вул. Бляхарська 11/1» (рис. 
14)); «ч.» -  число (легенда «КОМАНДА СТРИЙСЬКОГО ПЛ. КОША 
Ч:___» (рис. 23)32) та ін.

В окремих легендах пластових печаток трапляється абревіатура 
«СКОБ» (1-й пластовий полк імені Петра Конашевича Сагайдачного 
у Львові (рис. 24)33,18-й  пластовий курінь імені Івана Франка у Дро
гобичі (рис. 25)34 та інші). Вивчаючи написи на печатках, важливо вра

30 ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 28, арк. 8 зв., 9; спр. 31, арк. 76,112 зв.; спр. 32, арк.
61 зв.; спр. 33, арк. 55 зв., 56 зв., 57 зв.; спр. 35, арк. 65,65 зв., 67; спр. 37, арк. 87 зв., 
88, 89,91 зв., 92 зв.; спр. 63, арк. 6; спр. 65, арк. 3; спр. 75, арк. 60,61,62,63,64,65, 
66, 67, 68, 69; спр. 79, арк. 10; спр. 112, арк. 59; спр. 113, арк. 68,175, 177, 178; спр. 
724, арк. 1,4, 5; спр. 727, арк. 27,27 зв., 28,29, ЗО, 33, 34,35, 35 зв., 36,37,39,40,42, 
54,54 зв., 55,58 зв., 59,60,61,61 зв., 62,63,65,67,68,78,78 зв., 79,80,81,82,84,103, 
103 зв., 104,105,107,108,110, 120, 120 зв., 121,124,127,128; спр. 729, арк. 4, 5, 7,10, 
12,13,41,78,91 зв., 92,93,96 а, 103 зв., 106 а, 130 зв., 151,152,155,168; спр. 732, арк. 
1; спр. 896, арк. 28,34,40,43,44,45; ф. 404, оп. 1, спр. З, арк. 9; ф. 410, оп. 1, спр. 85, 
арк. 13; спр. 94, арк. 10; Сова А. Печатки організації «Пласт» у Стрию. -  С. 212-224.

31 ЦЦІАЛ, ф. 389, опЛ , спр. 27, арк. 3 ,4; спр. 37, арк. 93 зв., 94 зв., 95 зв.; спр. 40, 
арк. 26; спр. 144, арк. 3; ф. 404, оп. 1, спр. З, арк. 10.

32 ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 37, арк. 67 зв., 68 зв., 87 зв., 88 зв., 91 зв.; спр. 39, 
арк. 91; спр. 164, арк. З зв.; спр. 165, арк. 106 зв.; спр. 169, арк. 81 зв.; спр. 170, арк. 
84 зв.; спр. 171, арк. 82 зв.; спр. 172, арк. 40 зв., 138 зв.; спр. 175, арк. 79 зв.; спр. 176, 
арк. 9 зв.; спр. 180, арк. 19 зв.; спр. 724, арк. 27 зв., 28 зв., 29, 31; спр. 795, арк. 12 зв., 
79 зв.; спр. 796, арк. 69 зв., 71 зв.; спр. 882, арк. 6,10,15.

33 ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 162, арк. 35; спр. 166, арк. 33; спр. 167, арк. 39, 54,
62 зв.; спр. 168, арк. 114,134; спр. 172, арк. 66; спр. 961, арк. 49,58,705,777,799,879, 
1177,1206; ф. 410, оп. 1, спр. 105, арк. 75.

34 ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 40, арк. 44,45 зв.
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ховувати, що абревіатури та скорочення містять додаткову інформа
цію. Це стосується пластового гасла «Скоб». Ще у 1913 році один із за
сновників «Пласту» Олександр Тисовський писав: «Предкладаю, щоби 
кличем наших пластунів були отсї чотири слова, які висказують по
вний зміст пласту: „Сильно, красно, обережно, бистро” зібрані в од
нім вислові „скоб”. Скоб -  се заразом назва орла (Haliaetus albicilla), 
величиною і силою другого по орлі сизім, прегарної птиці', що панує 
по всій Україні', а гніздить ся головно над озерами і великими ріка
ми. Нехай ся птиця буде заразом символом україньских пластунів, не
хай назва „Скоб” буде найвисшим почесним титулом пласту. Нехай 
українські] пластуни здоровлять ся висловом «скоб», а відповідають 
словом „знаєм”, пригадуючи собі тим, як  їм слід поступати, щоби ста
ти правдивими, добрими синами свого народу»35. Дещо уточнену по
зицію щодо цього гасла наведено у наступній книжці автора «Життя в 
Пласті»: «Кличем инших, чужих уладів є: „Готовся”. Йому в україн
ськім Пласті відповідає клич „Сильно, Красно, Обережно, Бистро”! 
Значіння обох кличів те саме: Пластун має готовитися до боротьби з 
життям, з трудними нераз обставинами. Має готовитися, щоби пока
затися завжди й всюди паном положення для добра батьківщини і для 
власного хісна (користі. -  А. С.). Щоби це довершити, він мусить вмі
ти робити все сильно, красно, обережно й бистро. Це одначе не легка 
штука і до сього треба пластунови мати і якнайліпше розвинути в собі 
всі здібности, якими обдаровує природа нормального чоловіка. До цьо
го саме змагає Пласт»36.

Відомо, що печаткою 1-го пластового полку ім. П.К. Сагайдачного 
(діяв на базі Академічної гімназії у Львові -  тепер вул. С. Бандери) за
віряли окрім інших документів пластові «виказки» (посвід чення) (рис. 
31) та перші пластові дерев’яні відзнаки. Один примірник такої відзна
ки зберігається у фондах ЦЦІА України у Львові (рис. 32)37.

На деяких пластових печатках виявлено помилки у легендах. Так, 
на печатці Окружної пластової команди Третьої верховинської округи

35 Тисовський О. Пласт. -  Львів, 1913. -  С. 4.
36 Тисовський О. Життя в Пласті. Основи пластового знання для Української 

Молоді. -  Львів, 1921. -  С. 36.
37 ЦДІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 155, арк. 1.
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у слові «Верховинського» замість букви «и» подана «ы» (рис. 7)38. Ви
дається дивним, що керівництво округи не знайшло відповідних ко
штів на нову печатку, а використовувало печатку з помилкою у леген
ді щонайменше упродовж 1925-1929 рр. У 1929 р. керівництво округи 
нарешті виготовило нову печатку, де виправлено помилку. Текст на
пису звучав так: «О. П. К. 3-ї ВЕРХОВИНСЬКОЇ ОКРУГИ д н я _  1 9 _  
Ч . _  ДРОГОБИЧ»39.

Деякі з пластових структурних підрозділів використовували матри
ці, які були пошкоджені, і тому не відображали початкового напису. 
Так, документи 17-го пластового полку імені Михайла Драгоманова в 
Яворові завірялися штампом та печаткою. На відбитках печатки у сло
ві «ЯВОРОВІ» відсутня буква «Я» (рис. 26). Це не бентежило керівни
цтво полку (згодом куреня). Такі відбитки зафіксовані на документах 
17-го пластового полку (куреня) імені Михайла Драгоманова щонай
менше упродовж 1925-1929 рр.40.

Серед пластових сфрагістичних пам’яток зустрічаються печатки, 
які використовувалися кількома структурними одиницями. Так, серед 
документів ЦЦІА України у Львові виявлено штамп із написом «ПЛАС
ТОВЕ ВИДАВНИЦТВО» (рис. 27)41. Біля штампу від руки дописа
но «УУСП», що розшифровується — Улад українських старших плас
тунів. Швидше за все керівництво УУСП не хотіло витрачати кошти

38 ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 2, арк. 49 зв. 52,53; спр. 4, арк. 19 зв.; спр. 29, арк. 
6 зв., 8 зв., 10 зв., 11 зв., 13 зв., 14 зв.; спр. 33, арк. 109; спр. 35, арк. 67 зв., 95 зв.; спр.
зб, арк. 1; спр. 37, арк. 65 зв., 66 зв., 92 зв.; спр. 38, арк. 2 зв., 45 зв., 57 зв., 82 зв., 87
зв. , 100 зв., 101 зв., 124 зв.; спр. 39, арк. 19 зв., 22 зв., 34 зв., 39 зв., 40 зв., 41 зв., 82 зв., 
88; спр. 67, арк. 69 зв., 70 а, 71 зв.; спр. 69, арк. 78 зв., 79,85 зв.; спр. 83, арк. 71,81 зв.; 
спр. 151, арк. 3; спр. 233, арк. 27, 29 зв., 30 зв., 32, 34 зв., 36 зв., 37,43, 54, 55,62,66, 
76,77,80,84,86; спр. 689, арк. 5 ,6 ,7 ,18,29; спр. 724, арк. 9 зв., 13 зв., 17 зв., 18 зв., 23 
зв.; спр. 725, арк. 14 зв.; спр. 729, арк. 71,94,174,175; спр. 736, арк. 19; спр. 794, арк. 
3 ,6 зв., 7; спр. 795, арк. 28 зв., 33 зв.; спр. 812, арк. 19 зв.; спр. 854, арк. 4.

39 ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 4, арк. 18; спр. 39, арк. 83.
40 ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 32, арк. 75, 76 зв., 78 зв., 80; спр. 33, арк. 100, 101, 

102 зв., 103; спр. 35, арк. 86, 87, 88,90 зв., 92; спр. 37, арк. 133,134,135, 136 зв.; спр. 
109, арк. 8 зв.; спр. 112, арк. 60, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83; спр. 151, арк. 33, 38,42; 
спр. 170, арк. 155; спр. 247, арк. 1; спр. 787, арк. 19; спр. 831, арк. 60.

41 ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 82, арк. 113 а.
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на виготовлення нової матриці, використовуючи стару із відповідним 
уточненням.

Восени 1923 року у Галичині почали засновуватися структурні під
розділи УУСП. Спочатку виникали гуртки старших пластунів та плас- 
тунок. Серед них: гурток старших пластунів «Лісові чорти» у Львові, 
11-й гурток старших пластунів «Подільський» у Львові, 14-й самостій
ний гурток старших пластунок «Спартанок» у Стрию, гурток старших 
пластунів у Бережанах (мал. 29, ЗО), 3-й самостійний гурток старших 
пластунів імені полковника Дмитра Вітовського у Калуші (рис. 10) та 
ін. Більшість із новопосталих гуртків виготовили відповідні печатки. Із 
стрімкою розбудовою структури УУСП деякі гуртки припинили існу
вання, а деякі трансформувалися у курені. Відповідно змінювалася й 
назва цих структурних підрозділів та поставала потреба виготовлення 
нових печаток. Однак не всім куреням УУСП вдалося з цим добре впо
ратися. Так, 3-й старшопластовий курінь «Лісові чорти» деякий час ви
користовували штамп із написом «Гурток Старших Пластунів „ЛІСО
ВІ ЧОРТИ”» із перекресленням на відбитку слова «Гурток» і допису
ванням від руки слова «Курінь» (рис. 28)42. Такий стан справ зберігав
ся аж до 16 січня 1927 року -  виготовлення нової печатки куреня, яка 
містила наступний напис: «ЛІСОВІ ЧОРТИ III КУР. УУСП»43. Нато
мість 8-й старшопластовий курінь імені Петра Дорошенка у Бережанах 
після трансформування гуртка у курінь так і не спромігся виготовити

42 ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 790, арк. 7, 8; Сова А. Ще дві печатки пластового 
куреня «Лісові Чорти»// Пластовий шлях. Журнал пластової думки та інформації. -  
2012.- Ч .  1(169). - С .  45.

43 ЦЦІАЛ, ф. 358, оп. 1, спр. 135, арк. 4; ф. 389, оп. 1, спр. 44, арк. 15; спр. 75, 
арк. 40; спр. 283, арк. 18, 19; спр. 731, арк. 12; спр. 791, арк. 11, 12, 13, 14; спр. 793, 
арк. 17; спр. 795, арк. 18,19,20 зв.; спр. 810, арк. 5,12; спр. 848, арк. 31,32,34,35,38; 
спр. 849, арк. 10 зв., 17; спр. 850, арк. З, 5, 6, 9; спр. 853, арк. 1, 7; спр. 893, арк. 36; 
спр. 959, арк. 39 зв.; спр. 961, арк. 766 зв., 1161 зв., 1162 зв.; ф. 409, оп. 1, спр. 1633, 
арк. 24; ф. 410, оп. 1, спр. 104, арк. 76 зв.; Сова А. Печатка пластового куреня «Лі
сові чорти» у Львові / /  Знак. — Львів, 2009. — Ч. 48. — С. 3; Сова А. Печатки пласто
вого куреня «Лісові чорти» / /  Пластовий шлях. Журнал пластової думки та інфор
мації. -  2010. -  Ч. З (163). -  С. 47-49; Сова А. Ще одна печатка пластового куреня 
«Лісові чорти» / /  Пластовий шлях. Журнал пластової думки та інформації. -  Львів, 
2012. -  Чис. З (171). -  С. 56-57.
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нову печатку. Свої документи він завіряв печаткою із написом «ГУР
ТОК СТАРШИХ ПЛАСТУНІВ В БЕРЕЖАНАХ» (рис. 29)44 та штам
пом «КОМАНДА ГУРТКА СТАРШИХ ПЛАСТУНІВ в БЕРЕЖАНАХ» 
(рис. ЗО)45.

Таким чином, легенди на печатках є важливими для аналізу плас
тових сфрагістичних пам’яток, а також додатковим джерелом, що дає 
можливість уточнити та доповнити історію пластового руху.

Каталог

Рисунок 1. Штамп редакції пластового часопису «Молоде життя» 
уЛьвові

Матеріал: фіолетове чорнило.
Форма: прямокутна.
Розмір: 47хЮ мм.
Без зображення.
Легенда: «MOŁODE ŻYTTIA» LWÓW, uł. Szaszkiewicza 5.

44 ЦЦІАЛ, ф. 389, on. 1, спр. 33, арк. 58 зв.; спр. 113, арк. 79, 81, 82, 83, 84, 85; 
спр. 175, арк. 100,101; спр. 210, арк. 6 ,7 ,16  зв.; спр. 234, арк. 3; спр. 791, арк. 31 зв., 
32 зв.; спр. 793, арк. 67 зв.; спр. 795, арк. 40 зв., 41; спр. 796, арк. 40 зв.; спр. 810, 
арк. 13; Сова А. Сфрагістичні пам’ятки пластовихвідцілівуБережанах(1920-тірр.)// 
Знак. — Львів, 2012. -  Ч. 57. -  С. 3-4; Сова А. Печатки пластових відділів у Бережа
нах (1920-ті pp.) І  І  Землі Опілля в природно-географічному та історико-культурному 
розвитку України. Матеріали четвертої науково-практичної конференції, Бережани, 
28 вересня 2012 року. — Тернопіль, 2012. — С. 61-68.

45 ЦЦІАЛ, ф. 389, on. 1, спр. 113, арк. 79; спр. 210, арк. 7,16; спр. 234, арк. 3; спр. 
795, арк. 40,42 зв., 43 зв.; спр. 810, арк. 13; Сова А. Сфрагістичні пам’ятки пластових 
відділів у Бережанах ( 1920-ті рр .)//Знак . -  Львів, 2012. - Ч .  57. - С .  3-4; Сова А. Пе
чатки пластових відділів у Бережанах. -  С. 61-68.
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Датування: 3 липня 1930 року.
Місце зберігання: ЦЦІАЛ, ф. 404, оп. 1, спр. 2, арк. 37; спр. 7, 

арк. 21.

Рисунок 2. Печатка бібліотеки 
Верховної пластової команди у  Львові 

Матеріал: червоне чорнило. 
Форма: овальна.
Розмір: 31*17 мм.
Без зображення.
Легенда: БІБЛІОТЕКА В. П. К. 

Ч . ___ (текст розділений двома зі
рочками).

Датування: 15 січня 1928 року.
Місце зберігання: ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 131, арк. 103.

Рисунок 3. Штамп секретаріату 
Верховної пластової команди у  Львові 

Матеріал: синє, червоне, чорне, 
фіолетове чорнило.

Форма: прямокутна.
Розмір: 60*35 мм.
Без зображення.
Легенда: СЕКРЕТАРІЯТ В. П.

К. Ч : ... наспіло... полагоджено...
Датування: 2 лютого 1929 року — 12 листопада 1930 року.
Місце зберігання: ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 4, арк. 34,44,48; спр. 

5, арк. 54; спр. 24, арк. 8 зв., 9 ,1 0 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 , 20,21, 22,29; спр. 29, 
арк. 26, 64 зв.; спр. 37, арк. 70, 89, 120, 123, 132; спр. 38, арк. 4, 35, 36, 
46,59,83,84,120; спр. 39, арк. 2 а, 17,18,28,29,72,75,89,100,109,116; 
спр. 40, арк. 1, 2, 3, 7 ,13 ,15 ,16 , 18, 19, 22, 23, 25, 26,27, 28, 29, 31, 35, 
37 ,40 ,41 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,56 ,57 ,58 ,60 ,61 ,63 ,64 , 
65, 66,67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 а, 
87,88,92; спр. 41, арк. 2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 6 ,1 7 ,1 9 ,2 1 ,2 6 ,2 7 , 
28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,37 ,41 ,42 ,43 ,46 ,47 ,51 ,54 ,55 ,56 ,58 ,66 ,67 ,68 , 
70,71 ,72 ,74 ,75 , 76,77, 82; спр. 42, арк. 3 ,4 ,9 ,1 1 ,1 8 ,2 1 ,2 2 ,2 4 ,2 5 ,2 8 ,
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29 ,31 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,43 ,45 ,47 ,48 ,49 ,50 ,52 ,53 ,54 ,55 ,57 ,58 ,59 , 
60 ,61 ,62 ,63 ,65 ,66 ,71 ,73 ,74 ,76 ,77 ,79 ,81 ,82 ,84 ,86 ,88 ,89 ,91 ,92 ,93 , 
94,95, 96 ,97 ,98 ,99 ,100; спр. 49, арк. 1,21,28; спр. 57, арк. 81, 82, 84, 
90,109,112,113,121 зв.; спр. 59, арк. 37 ,38 ,43 ,48 ,49 ,50 ,53 ,55 ,56 ,58 , 
59; спр. 64, арк. 21,22,23,24 зв., 25,26,27; спр. 65, арк. 59,60,62,63,64, 
66,67 ,68 ,69 , 71,72,79, 83, 84,85,86,87,88 ,91 ,101,102,103,105; спр. 
66, арк. 120, 122, 132, 143, 146, 147 зв., 151, 152; спр. 67, арк. 115, 116; 
спр. 68, арк. 9; спр. 71, арк. 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,33 ,48 ,70 ,71 ,73 ,86 , 
87, 90, 99, 101, 105, 106, 119, 120, 132, 174; спр. 73, арк. 48, 83; спр. 75, 
арк. 19,45,46,51,52; спр. 115, арк. 24,26,27; спр. 120, арк. 62; спр. 141, 
арк. 10,13, 18,19, 20; спр. 144, арк. 2, 24; спр. 162, арк. 26, 31, 62, 101, 
125,157,166,178,183,184; спр. 163, арк. 5,11, 20, 22; спр. 164, арк. 63, 
144; спр. 166, арк. 16; спр. 167, арк. 57,65,126,142; спр. 168, арк. 19,62, 
70,100,106,148; спр. 169, арк. 58; спр. 170, арк. 100,103,113,138,163, 
192; спр. 171, арк. 25, 39; спр. 172, арк. 1 ,9 , 85, 91, 122; спр. 173, арк. 
20, ЗО, 74,80; спр. 174, арк. 28,92,100,101,135; спр. 175, арк. 4,19, 26; 
спр. 176, арк. 8,52,56; спр. 177, арк. 32; спр. 179, арк. 17; спр. 180, арк. 
4; спр. 181, арк. 21,40,42; спр. 182, арк. 21,25,40; спр. 209, арк. 15,16, 
17 зв., 19 зв., 21 ,22 ,24 ,26 , ЗО, 34; спр. 212, арк. 7; спр. 232, арк. 9; спр. 
233, арк. 110,112,114,115; спр. 234, арк. 10; спр. 254 а, арк. 59,61,62, 
63; спр. 258, арк. 80, 81; спр. 283, арк. 6, 7, 12, 32, 39,40; спр. 425, арк. 
123,178; спр. 724, арк. 34; спр. 726, арк. 1,3; спр. 754, арк. 35,36,41,49, 
50, 63, 68, 70 зв., 73, 74, 76; спр. 787, арк. 95, 96, 97, 102, 103, 108; спр. 
795, арк. 29,42 ,49 ,78 , 83 ,84 ,88 ,89 ,92 ,93 ,104; спр. 796, арк. 9 ,12,14, 
21,26,27,29, ЗО, 34 ,35 ,37 ,38 ,40 ,41 ,43 ,44 ,46 ,50 ,55 ,56 ,59 ,61 ,62 ,64 , 
65, 67, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 98; спр. 
810, арк. 44, 45, 47, 48, 52, 57, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 80, 81, 84, 86, 86 а, 
87,90,91; спр. 811, арк. 7,10; спр. 813, арк. 6; спр. 848, арк. 44; спр. 850, 
арк. 7 ,9 ; спр. 854, арк. 35 ,37 ,51 ,53 ,57 ,61 ,62 ,77 ; спр. 888, арк. 21,30; 
спр. 893, арк. 15,19,21,32; спр. 895, арк. 19; спр. 896, арк. 1,10,13; ф. 
404, оп. 1, спр. 4, арк. 67.

Рисунок 4. Штамп секретаріату Верховної пластової команди 
уЛ ьвові

Матеріал: фіолетове чорнило.
Форма: прямокутна.
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Розмір: 77x37 мм. 
Зображення: трипелюсткова 

лілея з Тризубом.
Л е ге н д а : С Е К Р Е Т А Р І-  

ЯТ ВЕРХОВНОЇ ПЛАСТОВОЇ 
КМ ДИ Прибуло до ВПК дня /  
1926.

Датування: квітень 1926 ро
ку -  11 січня 1927 року.

Місце зберігання: ЦДІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 31, арк. 108; спр. 32, 
арк. 48, 51 зв., 53, 55, 65, 70, 77, 78, 81 а, 84, 86, 89, 93, 97, 98,100,102, 
103,109,116,126,131,157,160; спр. 36, арк. 93,94; спр. 57, арк. 5; спр. 
60, арк. 18, 31, 34, 35, 37; спр. 61, арк. 15,16; спр. 63, арк. 1, 2; спр. 65, 
арк. 10, 27; спр. 66, арк. 105, 107, 108, 114; спр. 114, арк. 7, 9 зв., 10; 
спр. 118, арк. 8; спр. 162, арк. 181; спр. 163, арк. 34; спр. 165, арк. 101; 
спр. 170, арк. 62,137; спр. 233, арк. 62,64,66; спр. 254 а, арк. 31,32; спр. 
257, арк. 17; спр. 640, арк. 23; спр. 736, арк. 12,13; спр. 741, арк. 7; спр. 
753, арк. 1,4; спр. 810, арк. 2.

Рисунок 5. Штамп секретарі
ату Верховної пластової команди 
уЛ ьвові

Матеріал: червоне, фіолето
ве чорнило.

Форма: прямокутна.
Розмір: 68x38 мм. 
Зображення: трипелюсткова

лілея з Тризубом.
Легенда: СЕКРЕТАРІЯТ ВЕРХОВНОЇ ПЛАСТОВОЇ КМДИ При

було до ВПК дня /1 9 2 .
Датування: 15 січня 1926 року -  28 вересня 1928 року.
Місце зберігання: ЦДІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. З, арк. 3; спр. 32, арк. 

7 ,41 ,42 ,71 , 87,104,119,153,166,167; спр. 33, арк. 1,22, 31,42,44, 54, 
55,57 ,68 ,69 ,70 ,76 ,78 ,80 ,81 ,85 ,87 ,95 ,97 ,102,105,107,111,112,113, 
114,116,117,120,121,122,132,134,138,139,142,144,149,150,151,154, 
155; спр. 34, арк. 3 ,5 ,7 , 8,20,26, 37,47,49, 50,63,69, 81, 83,87, 88,91,
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99,101,110,114,116,119,145; спр. 36, арк. 124; спр. 57, арк. 1,1 зв., 4; 
спр. 59, арк. 6; спр. 60, арк. 39,41; спр. 61, арк. 20,21; спр. 62, арк. 3 ,4, 
5 ,6 ,1 4 ,1 7 ,1 8 ,2 5  зв., 33, 36,36 а; спр. 63, арк. 3; спр. 67, арк. 5 ,6 ,7 ,1 3 , 
14, 18, 19, 21, 22, 25,41,42, 82; спр. 69, арк. 55, 56; спр. 75, арк. 12,13, 
40; спр. 112, арк. 116, 126; спр. 141, арк. 5; спр. 162, арк. 19; спр. 163, 
арк. 27; спр. 164, арк. 62; спр. 174, арк. 68; спр. 176, арк. 6; спр. 231, арк. 
2; спр. 233, арк. 69 зв., 70,73,76,77; спр. 235, арк. 24,25,26,28,31; спр. 
254 а, арк. 38,41,42,43; спр. 258, арк. 42,46; спр. 267, арк. 121,141,148, 
149,164; спр. 425, арк. 32; спр. 640, арк. 22,24,28, 29, ЗО, 31,32, 33, 34, 
35,36,37,38,39; спр. 687, арк. 12; спр. 724, арк. 1; спр. 729, арк. 60,140, 
141,142,146,147,151,152,153,155; спр. 736, арк. 18; спр. 791, арк. 36; 
спр. 792, арк. 6; спр. 793, арк. 17, ЗО, 32, 33,34,43,71; спр. 799, арк. 52; 
спр. 810, арк. 4, 5 ,6 , 7 ,10 ,11 ,12 .

Рисунок 6. Штамп субрефера- 
ту світлин при економічному рефе
раті Верховної пластової команди у  
Львові

Матеріал: фіолетове чорнило.
Форма: прямокутна.
Розмір: 38 X10 мм.
Без зображення.
Легенда: СУБРЕФЕРАТ СВІТЛИН при Екон. Реф. В. П. К. у 

ЛЬВОВІ (текст розділений чотирма рисочками).
Датування: 31 серпня 1928 року -  20 березня 1929 року.
Місце зберігання: ЦДІАЛ, ф. 389, 

оп. 1, спр. 83, арк. 100; спр. 268, арк. 4.

Рисунок 7. Печатка 3 -ї Верховинської 
округи у  Дрогобичі

Матеріал: червоне, фіолетове, чор
не чорнило.

Форма: кругла.
Розмір: 34 мм.
Зображення: трипелюсткова лілея з 

Тризубом.
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Легенда: О. П. К. 3. Верховынського округа (текст розділений дво
ма зірочками). .

Датування: 18 березня 1925 року -  28 травня 1929 року.
Місце зберігання: ЦДІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 2, арк. 49 зв. 52, 53; 

спр. 4, арк. 19 зв.; спр. 29, арк. 6 зв., 8 зв., 10 зв., 11 зв., 13 зв., 14 зв.; спр. 
33, арк. 109; спр. 35, арк. 67 зв., 95 зв.; спр. 36, арк. 1; спр. 37, арк. 65 зв., 
66 зв., 92 зв.; спр. 38, арк. 2 зв., 45 зв., 57 зв., 82 зв., 87 зв., 100 зв., 101 
зв., 124 зв.; спр. 39, арк. 19 зв., 22 зв., 34 зв., 39 зв., 40 зв., 41 зв., 82 зв., 
88; спр. 67, арк. 69 зв., 70 а, 71 зв.; спр. 69, арк. 78 зв., 79,85 зв.; спр. 83, 
арк. 71,81 зв.; спр. 151, арк. 3; спр. 233, арк. 27,29 зв., 30 зв., 32,34 зв., 
36 зв., 37 ,43 ,54 ,55 ,62 ,66 ,76 ,77 ,80 ,84 ,86 ; спр. 689, арк. 5 ,6 ,7 ,1 8 ,2 9 ; 
спр. 724, арк. 9 зв., 13 зв., 17 зв., 18 зв., 23 зв.; спр. 725, арк. 14 зв.; спр. 
729, арк. 71,94,174,175; спр. 736, арк. 19; спр. 794, арк. 3 ,6 зв., 7; спр. 
795, арк. 28 зв., 33 зв.; спр. 812, арк. 19 зв.; спр. 854, арк. 4.

Р исунок 8. П ечат ка 62-го к у 
реня УУПЮ  ім ені Д мит ра Б айди- 
Вишневецького в Любачеві

Матеріал: червоне чорнило.
Форма: кругла.
Розмір: 39 мм.
Зображення: трипелюсткова лілея з 

Тризубом.
Легенда: 62. КУРІНЬ У. У. П. Ю. ім. 

кн. Дмитра Байди-Вишневенького в ЛЮ
БАЧЕВІ (текст розділений зірочкою).

Датування: 17 березня 1930 року -  28 червня 1930 року.
Місце зберігання: ЦДІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 42, арк. 30; спр. 854, 

арк. 79.

Рисунок 9. Печатка команди УУПЮ у  Львові
Матеріал: фіолетове чорнило.
Форма: кругла.
Розмір: 35 мм.
Зображення: трипелюсткова лілея з Тризубом.
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Легенда: КОМАНДА УКР. УЛАДУ 
ПЛАСТ. ЮНАЦТВА у ЛЬВОВІ (текст 
розділений двома крапочками).

Датування: 7 листопада 1929 року -  
25 травня 1930 року

Місце зберігання: ЦДІАЛ, ф. 358, 
оп. 1, спр. 135, арк. З зв.; ф. 389, оп. 1, 
спр. 4, арк. 35 зв., 36 зв., 37 зв., 38, 39; 
спр. 5, арк. 1 зв., 5 зв., 6 зв., 7 зв., 8 зв., 9 
зв., 10 зв., 11 зв., 12зв.13зв., 14 зв., 15 зв.,
16 зв.; спр. 24, арк. 18 зв.; спр. 37, арк. 8
зв., 62 зв., 68 зв., 71 зв., 84 зв., 95 зв., 100, 125 зв.; спр. 38, арк. З зв., 28 
зв.; спр. 40, арк. 26 зв., 30 зв., 34,42 зв., 43 зв., 52 зв., 59 зв.; спр. 41, арк. 
29 зв., 30 зв., 31 зв., 32 зв., 36 зв., 38 зв., 85 зв.; спр. 42, арк. 14 зв., 17 зв., 
35 зв., 46 зв., 49 зв.; спр. 57, арк. 82 зв.; спр. 59, арк. 44,48 зв.; спр. 73, 
арк. 69 зв.; спр. 103, арк. 25; спр. 162, арк. З зв.; спр. 172, арк. 9 зв., 10 
зв.; спр. 212, арк. 8; спр. 425, арк. 178 зв.; спр. 787, арк. 97 зв.; ф. 410, 
оп. 1, спр. 105, арк. 1,12.

Рисунок 10. Печатка 3-го самостій
ного гуртка УУСП імені Дмитра Вітов- 
ського у  Калуші

Матеріал: червоне чорнило.
Форма: овальна.
Розмір: 34x44 мм.
Зображення: трипелюсткова лілея з 

Тризубом.
Легенда: 3. Самост. Пл. гурток У. У.

С. П. ім. Полк. Дм. Вітовського (текст 
розділений зірочкою).

Датування: 30 вересня 1926 року -  
13 жовтня 1926 року

Місце зберігання: ЦДІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 181, арк. 28; спр. 791, 
арк. 37 зв.
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Рисунок 11. Штамп секретаря Головної управи уладуновиків у  Львові
Матеріал: червоне 

чорнило.
Форма: прямокут

на.
Розмір: 44x4 мм.
Без зображення.

Легенда: Секретар Г. У. У. Н.
Датування: 20 травня 1930 року.
Місце зберігання: ЦДІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 24, арк. 23 зв.

Рисунок 12. Печатка 85-го куре
ня УУПЮ імені Богдана Хмельницького в 
Бродах

Матеріал: фіолетове чорнило.
Форма: овальна.
Розмір: 33,5x44 мм.
Зображення: трипелюсткова лілея з 

Тризубом.
Легенда: 85. ПЛ. КУР. ІМ. ГЕТЬМ. 

БОГДАНАХМЕЛЬНИЦЬКОГО в БРО
ДАХ.

Датування: 5 жовтня 1929 року -  ЗО 
березня 1930 року.

Місце зберігання: ЦДІАЛ, ф. 389, 
оп. 1, спр. 39, арк. 63 зв.; спр. 42, арк. 49 
зв.

Рисунок 13. Печатка 6-го самостій
ного гуртка УУСП«Ті, що греблірвуть» у  
Львові

Матеріал: фіолетове чорнило. 
Форма: овальна.
Розмір: 32x42 мм.
Зображення: трипелюсткова лілея з 

Тризубом.
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Легенда: 6. САМ. ГУРТ. СТ. ПЛ. «ТІ ЩО ГРЕБЛІ РВУТЬ» у ЛЬВО
ВІ (текст розділений зірочкою).

Датування: 10 листопада 1927 року -  4 січня 1929 року.
Місце зберігання: ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 793, арк. 24 а, 25 зв.; 

спр. 795, арк. 8; спр. 796, арк. 3 ,5 зв.

Рисунок 14. Штамп команди львівського пластового коша

Матеріал: червоне, фіолетове, червоне чорнило.
Форма: прямокутна.
Розмір: 64х 16 мм.
Без зображення.
Легенда: Кмда Львівського Пласт-Коша під опікою Укр. Кр. Т-ва 

ох. діт. і оп. над мол. у Львові Львів, вул. Бляхарська 11/1.
Датування: 15 грудня 1928 року -  10 жовтня 1929 року.
Місце зберігання: ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 4, арк. 5 зв., 9 зв., 24 

зв., ЗО; спр. 6, арк. 2 зв.; спр. 24, арк. 41 зв.; спр. 29, арк. 16 зв., 19 зв., 
23 зв., 25 зв., 33 зв., 34 зв., 35 зв., 36 зв., 37 зв., 38 зв., 40,40 зв.; спр. 36, 
арк. 65 зв.; спр. 37, арк. 1 зв., 9 зв., 11 зв., 19 зв., 28,29,33,39 зв., 41 зв., 
43 зв., 48 зв., 49, 49 зв., 51, 55 зв., 57 зв., 59 зв., 60 зв., 62 зв., 77 зв., 81 
зв., 82, 84 зв., 86 зв.; спр. 38, арк. 68 зв., 70 зв., 71, 72 зв., 73, 73 зв., 108 
зв., 111 зв., 113 зв., 115 зв., 127 зв., 128 зв., 129 зв., 145 зв.; спр. 39, арк. 2
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зв., 2 а зв., З зв., 5 зв., 7 зв., 42,43 зв., 44 зв., 45 зв., 46 зв., 47,48,48 зв., 
50 зв., 51 зв., 52 зв., 54 зв., 55 зв., 56 зв., 57 зв., 58 зв., 59 зв., 80 зв.; спр. 
44, арк. 1 зв., 2 зв., З зв., 4 зв., 5 зв., 6 зв., 7 зв., 8 зв., 9 зв., 10,11 зв., 12 
зв., 13,13 зв., 14,14 зв., 15 зв., 16 зв., 17 зв., 18, 18 зв., 19 зв., 20 зв., 22 
зв., 23 зв., 24 зв., 25 зв., 26 зв., 27 зв.; спр. 59, арк. 32 зв.; спр. 65, арк. 29 
зв., ЗО, 31 зв., 32, 34 зв., 35 зв., 36 зв., 39 зв., 42,43, 53 зв., 54 зв., 56 зв., 
57 зв.; спр. 75, арк. 47 зв., 49 зв., 50 зв.; спр. 162, арк. 16 зв., 37 зв., 71 
зв., 73 зв., 89 зв., 107 зв., 112 зв., 113 зв., 114 зв., П бзв ., 126 зв., 129 зв.; 
спр. 163, арк. 31 зв., 56 зв., 78 зв.; спр. 164, а р к  7 зв., 9 зв., 31 зв.; спр.
165, арк. 9 зв., 18 зв., 48 зв., 71 зв., 81 зв., 90 зв., 117 а зв., 127 зв.; спр.
166, арк. 4 зв., 46 зв.; спр. 167, арк. 9 зв., 10 зв., 44 зв., 46 зв., 51 зв., 56 
зв., 91 зв.; спр. 168, арк. 21 зв., 68 зв., 91 зв.; спр. 169, арк. 27 зв., 41 зв., 
43 зв., 59 зв., 111 зв., 134 зв., 183 зв.; спр. 171, арк. 19 зв., 26 зв., 37 зв., 
38 зв., 49 зв., 68 зв.; спр. 172, арк. 139 зв., 153 зв.; спр. 173, арк. 55 зв., 
77 зв.; спр. 174, арк. 13 зв., 47 зв., 51 зв., 52 зв., 118 зв., 119 зв.; спр. 175, 
арк. 1 зв.; спр. 176, арк. 21 зв., 24 зв., 45 зв., 60 зв.; спр. 177, арк. 10 зв., 
13 зв., 26 зв.; спр. 178, арк. 14 зв.; спр. 180, арк. 9 зв., 13 зв., 31 зв., 32 
зв., 38 зв.; спр. 181, арк. 14 зв., 16 зв.; спр. 182, арк. 28 зв.; спр. 266, арк. 
122 зв.; спр. 267, арк. 168,168 зв.; спр. 268, арк. 1 зв., 2 зв., 3 ,4 зв., 5, 5 
зв., 8 ,9  зв.; спр. 425, арк. 116 зв.; спр. 729, арк. 176 зв., 177 зв.; спр. 787, 
арк. 90,94 зв.; спр. 795, арк. 1,1 зв., 2 зв., 4 зв., 6 зв.,8 зв., 11,11 зв.,18 
зв., 19 зв., 20 зв., 24, 36, 51 зв., 52 зв., 53 зв., 54, 56 зв., 57, 59 зв., 60 зв., 
61,61 зв., 64 зв., 68 зв., 70 зв., 75 зв., 77 зв., 96,96 зв.; спр. 796, арк. 2 зв.; 
спр. 854, арк. 20 зв., 21 зв., 22 зв., 23 зв., 28 зв., ЗО зв., 35 зв, 37 зв., 76 зв.

Рисунок 15. Печатка 33-го куреня 
УУПЮ імені Ольги Кобилянськоїу Львові

Матеріал: фіолетове, червоне чор
нило.

Форма: кругла.
Розмір: 37 мм.
Зображення: трипелюсткова лілея 

з Тризубом.
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Легенда: XXXIII. ПЛАСТОВИЙ КУРІНЬ ім. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ 
у ЛЬВОВІ (текст розділений двома зірочками).

Датування: 26 червня 1925 року -  ЗО березня 1930 року.
Місце зберігання: ЦЦІАЛ, ф. 358, оп. 1, спр. 135, арк. 4; ф. 389, оп. 

1, спр. 31, арк. 4 ,7 ,3 5 ,4 9  зв.; спр. 32, арк. 118,120 зв., 122; спр. 34, арк. 
8, 9 зв., 11; спр. 35, арк. 127 зв., 128; спр. 40, арк. 60 зв., 62 зв.; спр. 41, 
арк. 69; спр. 63, арк. 12; спр. 109, арк. ЗО; спр. 118, арк. 8,10,12,13; спр. 
120, арк. 43; спр. 162, арк. 170 зв.; спр. 165, арк. З а, 23; спр. 168, арк. 4 
а; спр. 171, арк. 1,2; спр. 172, арк. 3; спр. 175, арк. 108; спр. 176, арк. З 
а; спр. 266, арк. 31,41, 90,113; спр. 267, арк. 54, 59,114; спр. 282, арк. 
6; спр. 882, арк. 17; спр. 896, арк. 11,46.

Рисунок 16. Печатка 52-го куре
ня УУПЮ імені Дмитра Вітовсько- 
го у  Львові

Матеріал: фіолетове, синьо- 
жовте, червоне чорнило.

Форма: овальна.
Розмір: 45x37 мм.
Зображення: трипелюсткова лі

лея з Тризубом.
Легенда: 52. П. К. ім. полк.

ДМИТРА ВІТОВСЬКОГО на ЛЕВАНДІВЦІ (текст розділений двома 
зірочками).

Датування: 4 квітня 1928 року -  27 травня 1930 року.
Місце зберігання: ЦДІАЛ, ф. 358, оп. 1, спр. 135, арк. З зв.; ф. 389, 

оп. 1, спр. 29, арк. 37;чшр. 36, арк. 58,59 зв., 60 зв., 61 зв., 62,64 (синьо- 
жовтий відбиток), 65,65 зв., 66,66 зв.; спр. 37, арк. 45,46 зв., 47,48; спр. 
39, арк. 1 ,2 ,3, 3 зв., 4 ,5 ,6 ,7  зв.; спр. 40, арк. 92; спр. 41, арк. 74,74 зв.; 
спр. 42, арк. 1 ,2 ,3 ; спр. 44, арк. 10,10 зв.; спр. 120, арк. 53 зв.; спр. 143, 
арк. 2; спр. 162, арк. 12,73,126; спр. 163, арк. 37; спр. 165, арк. 18; спр. 
166, арк. 54; спр. 167, арк. 56,115; спр. 169, арк. 27; спр. 170, арк. 5,104; 
спр. 171, арк. 26,47; спр. 173, арк. 55; спр. 178, арк. 14; спр. 180, арк. 9, 
37,38,39; спр. 975, арк. 135 зв.
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Рисунок 17. Печатка 43-го куреня 
УУПЮ імені князя Олега Віщого у  Бібрці

Матеріал: фіолетове чорнило.
Форма: овальна.
Розмір: 35x45 мм.
Зображення: трипелюсткова лілея з 

Тризубом.
Легенда: 43. пластовий курінь ім. Кн. 

Олега Віщого в БІБРЦІ (текст розділений 
двома зірочками).

Датування: 9 березня 1930 року -  5 
квітня 1930 року.

Місце зберігання: ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 
1, спр. 40, арк. 74 зв.; спр. 163, арк. 81; спр. 164, арк. 127; спр. 167, арк. 
33, 34, 35; спр. 169, арк. 7; спр. 175, арк. 111.

Рисунок 18. Печатка 16-го куреня 
УУПЮ імені короля Данила в Станиславо- 
ві (тепер м. Івано-Франківськ)

Матеріал: зелене, фіолетове, чорне 
чорнило.

Форма: овальна.
Розмір: 33x42 мм.
Зображення: трипелюсткова лілея з 

Тризубом.
Легенда: XVI. ПЛАСТОВИЙ КУР. 

IM . КОР. ДАНИЛА СТА Н И СЛ А ВА  
(текст розділений зірочкою).

Датування: ЗО грудня 1926 року -
24 липня 1930 року.

Місце зберігання: ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 32, арк. 72; спр. 33, 
арк. 93, 94 зв., 95, 96, 97, 98, 99; спр. 35, арк. 85 зв.; спр. 37, арк. 122, 
125 зв., 126 зв., 129,131 зв.; спр. 40, арк. 42,43; спр. 41, арк. 8; спр. 75, 
арк. 51; спр. 113, арк. 22 ,37 ,44 ,45 ,46 ,47 ,58 ,61 ,62 ,63 ,64 ,77 ,171,172; 
спр. 162, арк. 59,72; спр. 163, арк. 18; спр. 164, арк. 76,99; спр. 165, арк. 
56; спр. 166, арк. 55,59; спр. 167, арк. 26,119; спр. 168, арк. 50,62; спр.
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169, арк. 73; спр. 170, арк. 80,99,175; спр. 171, арк. 74,78; спр. 172, арк. 
37; спр. 174, арк. 131; спр. 175, арк. 18,25,40,41; спр. 177, арк. 36; спр. 
180, арк. 43,48 зв.; спр. 182, арк. 22,39; ф. 404, оп. 1, спр. З, арк. 33,37.

Рисунок 19. Штамп коопе
ративу «Пласт» у  Львові

Матеріал: синє чорнило.
Форма: прямокутна.
Розмір: 44 X15 мм.
Без зображення.
Легенда: «ПЛАСТ» коопе

ратива з обм. порукою у ЛЬВОВІ.
Датування: грудень 1929 року.
Місце зберігання: ЦЦІАЛ, ф. 358, оп. 1, спр. 135, арк. 4 зв.; ф. 389, 

оп. 1, спр. 67, арк. 113,124,126,127,127 а; спр. 961, арк. 1114.

Рисунок 20. Штамп коопе
ративу «Пласт» у  Львові

Матеріал: фіолетове чор
нило.

Форма: прямокутна.
Розмір: 47x15 мм.
Без зображення.
Легенда: «ПЛАСТ» кооператива з обмеж, порукою. Львів, Горо- 

децька 95.
Датування: 6 лютого 1933 року.
Місце зберігання: ЦЦІАЛ, ф. 410, 

оп. 1, спр. 54, арк. 28.

Рисунок 21. Печатка 8-го куреня 
УУПЮ імені княгині Ольги в Стрию

Матеріал: фіолетове, коричневе, 
чорне чорнило.

Форма: кругла.
Розмір: 35 мм.
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Зображення: трипелюсткова лілея з Тризубом.
Легенда: VIII. пл. п. ім. кн. Ольги в Стрию (текст розділений дво

ма зірочками).
Датування: 11 вересня 1922 року -  20 листопада 1929 року.
Місце зберігання: ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 28, арк. 8 зв., 9; спр. 

31, арк. 76,112 зв.; спр. 32, арк. 61 зв.; спр. 33, арк. 55 зв., 56 зв., 57 зв.; 
спр. 35, арк. 65, 65 зв., 67; спр. 37, арк. 87 зв., 88, 89, 91 зв., 92 зв.; спр. 
63, арк. 6; спр. 65, арк. 3; спр. 75, арк. 60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ; 
спр. 79, арк. 10; спр. 112, арк. 59; спр. 113, арк: 68, 175, 177, 178; спр. 
724, арк. 1,4, 5; спр. 727, арк. 27, 27 зв., 28, 29, ЗО, 33, 34, 35, 35 зв., 36, 
37, 39 ,40 ,42 ,54 ,54  зв., 55,58 зв., 59,60,61,61 зв., 62 ,63 ,65 ,67 ,68 ,78 , 
78 зв., 79, 80,81, 82, 84,103,103 зв., 104,105,107,108,110,120,120 зв., 
121, 124, 127, 128; спр. 729, арк. 4, 5, 7,10, 12, 13, 41, 78, 91 зв., 92, 93, 
96 а, 103 зв., 106 а, 130 зв., 151,152,155,168; спр. 732, арк. 1; спр. 896, 
арк. 28, 34 ,40 ,43 ,44 ,45 ; ф. 404, оп. 1, спр. З, арк. 9; ф. 410, оп. 1, спр. 
85, арк. 13; спр. 94, арк. 10.

Рисунок 22. Печатка 9-го куреня 
УУПЮ імені Петра Дорошенка в Со
колі

Матеріал: чорне чорнило.
Форма: кругла.
Розмір: 39 мм.
Зображення: трипелюсткова лі

лея з Тризубом.
Легенда: КОМАНДА 9. ПЛАСТ. 

ПОЛКА ім. ДОРОШ ЕНКА в СОКА- 
ЛІ (текст розділений зірочкою).

Датування: 31 грудня 1922 року -
1 квітня 1930 року.

Місце зберігання: ЦДІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 27, арк. З, 4; спр. 37, 
арк. 93 зв., 94 зв., 95 зв.; спр. 40, арк. 26; спр. 144, арк. 3; ф. 404, оп. 1, 
спр. З, арк. 10.

Рисунок 23. Штамп команди стрийського пластового коша 
Матеріал: фіолетове чорнило.
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Форма: прямокутна.
Розмір: 59x39 мм.
Зображення: трипелюст

кова лілея з Тризубом.
Л еген д а : К О М А Н Д А  

СТРИЙСЬКОГО ПЛ. КОША 
Ч:__

Датування: 18 травня 1929 
року — 22 травня 1930 року.

Місце зберігання: ЦДІ- 
АЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 37, арк.
67 зв., 68 зв., 87 зв., 88 зв., 91 зв.; спр. 39, арк. 91; спр. 164, арк. З зв.; спр. 
165, арк. 106 зв.; спр. 169, арк. 81 зв.; спр. 170, арк. 84 зв.; спр. 171, арк. 
82 зв.; спр. 172, арк. 40 зв., 138 зв.; спр. 175, арк. 79 зв.; спр. 176, арк. 9 
зв.; спр. 180, арк. 19 зв.; спр. 724, арк. 27 зв., 28 зв., 29,31; спр. 795, арк. 
12 зв., 79 зв.; спр. 796, арк. 69 зв., 71 зв.; спр. 882, арк. 6,10,15.

Рисунок 24. Печатка 1-го 
куреня УУПЮ імені Петра 
Конашевича-Сагайдачного у  
Львові

Матеріал: фіолетове чор
нило.

Форма: овальна.
Розмір: 51x32 мм.
Зображення: монограма 

СКОБ!
Легенда: ПОЛК АКАД.

ГІМН ЛЬВІВ (текст розділений двома зірочками).
Датування: 1912 року -  12 червня 1918 року.
Місце зберігання: ЦЦІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 162, арк. 35; спр. 166, 

арк. 33; спр. 167, арк. 39, 54, 62 зв.; спр. 168, арк. 114, 134; спр. 172, 
арк. 66; спр. 961, арк. 49,58,705,777,799,879,1177,1206; ф. 410, оп. 1, 
спр. 105, арк. 75.
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Рисунок 25. Печатка 18-го куреня 
УУПЮ імені Івана Франка в Дрогобичі 

Матеріал: фіолетове чорнило.
Форма: овальна.
Розмір: 30x39 мм.
Зображення: лілея, під нею стрічка із 

написом «СКОБ».
Легенда: Пластовий Курінь ім. І.

Франка в Дрогобичі.
Датування: 2 квітня 1930 року -  12 

квітня 1930 року.
Місце зберігання: ЦДІАЛ, ф. 389, оп.

1, спр. 40, арк. 44,45 зв.

Рисунок 26. Печатка 17-го куре
ня УУПЮ імені Михайла Драгоманова 
в Яворові

Матеріал: фіолетове чорнило. 
Форма: кругла.
Розмір: 36 мм.
Зображення: трипелюсткова лілея 

з Тризубом.
Легенда: XVII. Пластовий Полк 

ім. Михайла Драгоманова в БОРОВІ 
(текст розділений зірочкою).

Датування: 15 грудня 1925 року -
6 листопада 1929 року.

Місце зберігання: ЦДІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 32, арк. 75, 76 зв., 78 
зв., 80; спр. 33, арк. 100,101,102 зв., 103; спр. 35, арк. 86, 87, 88,90 зв., 
92; спр. 37, арк. 133,134,135,136 зв.; спр. 109, арк. 8 зв.; спр. 112, арк. 
60, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83; спр. 151, арк. 33, 38, 42; спр. 170, арк. 
155; спр. 247, арк. 1; спр. 787, арк. 19; спр. 831, арк. 60.

Рисунок 27. Штамп пластового видавництва у  Львові 
Матеріал: фіолетове чорнило.
Форма: прямокутна.
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Розмір: 46x2 мм.
Без зображення.
Легенда: ПЛАСТОВЕ ВИ

ДАВНИЦТВО.
Датування: 1927 року.
Місце зберігання: ЦДІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 82, арк. 113 а.

Рисунок 28. Ш тамп 3-го  
куреня УУСП «Лісові чорти» у  
Львові

Матеріал: чорне чорнило.
Форма: прямокутна.
Розмір: 52 X Ю м.
Без зображення.
Легенда: Гурток Старших Пластунів «ЛІСОВІ ЧОРТИ». 
Датування: 20 грудня 1925 року.
Місце зберігання: ЦДІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 790, арк. 7, 8.

Рисунок 29. П ечат ка гурт ка  
УУСП в Бережанах

М атеріал: ф іолетове, червоне 
чорнило.

Форма: кругла.
Розмір: 35 мм.
Без зображення.
Легенда: ГУРТОК СТАРШ ИХ 

ПЛАСТУНІВ В БЕРЕЖАНАХ (текст 
розділений зірочкою).

Датування: жовтень 1926 року -  5 
квітня 1930 року.

Місце зберігання: ЦДІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 33, арк. 58 зв.; спр. 113, 
арк. 79, 81, 82, 83, 84, 85; спр. 175, арк. 100, 101; спр. 210, арк. 6, 7,16 
зв.; спр. 234, арк. 3; спр. 791, арк. 31 зв., 32 зв.; спр. 793, арк. 67 зв.; спр. 
795, арк. 40 зв., 41; спр. 796, арк. 40 зв.; спр. 810, арк. 13.
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Рисунок ЗО. Штамп гуртка 
УУСП в Бережанах

Матеріал: фіолетове, чорне 
чорнило.

Форма: прямокутна.
Розмір: 59x34 мм.
Зображення: трипелюстко

ва лілея з Тризубом.
Л е г е н д а :  К О М А Н Д А

ГУРТКА СТАРШИХ ПЛАСТУНІВ в БЕРЕЖАНАХ.
Датування: 10 жовтня 1926 року — 1 січня 1930 року.
Місце зберігання: ЦДІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 113, арк. 79; спр. 210, 

арк. 7,16; спр. 234, арк. 3; спр. 795, арк. 40,42 зв., 43 зв.; спр. 810, арк. 13.

Рисунок 31 (31-1, 31-2). Перша і титульна сторінка пластової «ви- 
казки» (посвідчення) 1-го куреня УУПЮ імені Петра Конашевича- 
Сагайдачного у Львові.
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Рисунок 32. Відзнака 1-го ку
реня УУПЮ імені Петра Кона- 
шевича-Сагайдачного у Львові.
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УДК 930.2:929.651
А л я к с е й  Ш а л а н д а  

(Мінск, Беларусь)

М анаграмьі-пяроплеткі на пячатках 
шляхты ВКЛ і Б еларусі 

У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVII -  ПАЧАТКУ XIX ст.

У перакладзе з грэчаскай мовы, манаграма («monos» -  адзін, 
«gramma» -  літара) — перапляценне некалькіх літар у адзін узор1. 
Некаторыя з дзфініцьій гэтага тзрміна удакладняюць, што маюцца на 
увазе пераважна ініцьіяльі — першыя літарьі імя і прозвішча або скарот 
ад цзлага імя2. Цесная сувязь манаграм з подпісамі ідзальна падьіходзіла 
для размяшчзння іх на самых розных рэчах, у тым ліку — на пячатках.

У шьірокім сэнсе пад манаграмай разумею ць любое імя f  
скарочаным выглядзе, у тым ліку яго мастацкае увасабленне — вен
зель. Вензель -  расійская калька з польскага слова «węzieł» -  вузел, 
адрозніваецца ад простай ці класічнай манаграмы не толькі складанас- 
цю перапляцення літар і іх мастацкім афармленнем, але і дадатковьімі, 
пераважна геральдьічньїмі, злементамі, якія носяць прэзентацыйны і 
дэкаратыуны характар3. Польскае паходжанне тзрміна сведчыць пра 
Рзч Паспалітую як галоуны адпрауны пункт з ’яулення такога тыпу 
манаграмы У Расіі, у тым ліку -  у сфрагістьїцьі. Вензель актыуна 
выкарыстоувауся арыстакратыяй Расійскай імперьіі на сваіх пячатках 
ужо у другой палове XVIII ст.4 (іл. 1).

1 Булыка А. Слоунік іншамоуньїх слоу. -  Мінск, 1993. -  С. 199.
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/MoHorpaMMa.
3 http://postcards.oig.ua/monogramma_ili_venzel.html.
4 Гербовник Анисима Титовича Князева 1785 года /  Изд. С.Н. Тройницкий. -  

Санкт-Петербург, 1912.

https://ru.wikipedia.org/wiki/MoHorpaMMa
http://postcards.oig.ua/monogramma_ili_venzel.html
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В ы кары станне тзрм іну «вензель» 
у сучаснай расійскай  сфрагістьічнай 
гістарьіяграфіі цалкам апраудана і не 
вьіклікае пытанняу. Спарадычна ён сустра- 
каецца таксама ва украінскай навуковай 
літаратурьі5. У беларускай гістарьіяграфіі 
па сфрагістьїцьі тзрм ін  «вензель» не 
ужываецца6. Н априклад, Анатоль Цітоу 
сярод літарньїх пячатак вилучає толькі 
тэкставыя і манаграмныя. Да апошніх ён 
аднёс пячаткі з манаграмамі і ініцияламі 
уладальнікау7. У сваю чаргу, мы сярод 
літарньїх пячатак вилучаєм пячаткі з над- 
пісамі, манаграмамі і ініцияламі8. Правда,
на так звания «вензельныя» пячаткі намі не была звернута асаблівая 
увага, бо лічьщца, што іх росквіт наступі^ толькі у першай палове XIX 
ст.9, а м и  храналагічна абмяжоуваліся канцом XVIII ст. Але при зва- 
роце непасрэдна да сфрагістичнага матэрыялу аказалася, што такая 
перыядызацыя функцыянавання шляхецкіх літарньїх пячатак у ВКЛ і 
Рэчы Паспалітай має істотния прагалы.

Узнікае таксама і тзрміналаїічная праблема. Агульная нераспраца- 
ванасць сфрагістикі Беларусі канца XVIII -  пачатку XX ст.10 пакуль не

іл. 1: малюнок пячаткі 
С.Я. Якаулева 

з расійскага гербоуніка 
Анісіма Князева 1785 г.

5 Алфьоров О. Особові печатки Правобережної України: кінец XVIII — перша 
половина XIX ст. -  Біла Церква, 2005. -  С. 7.

6 Адзіньї вядомы нам выпадак, гл.: Яцкевіч 3. Пячаткі мяшчанау Беларусі XVI- 
XVIII ст.: прававы і тзрміналагічньї аспекты / /  Сфрагістичний щорічник.. -  Вип. IV 
-  Київ, 2013. -  С. 443, мал. 11. Як запазычанне тзрмін «вензель» выкарыстоуваецца 
У нумізматьїцьі Беларусі пры апісанні расійскіх манет, гл.: Археалогія і нумізматьїка 
Беларусі. Энцыклапедыя. -  Мінск, 1993. -  С. 123.

7 Цітоу А. Метадычныя парады па апісанню помнікау сфрагістьікі для архівау і 
музеяу. -  Мінск, 1997. -  С. 7.

8 Метадычныя рзкамендацьіі па апісанні сфрагістьічньїх матэрыялау XV-XVIII 
ст. у архівах Беларусі /  Склад. А. Шаланда. -  Мінск, 2015. -  С. 15.

9 Алфьоров О. Особові печатки Правобережної України. -  С. 7.
10 Рьіма-каталіцкую парафіяльную і кляшторную сфрагістьїку гэтага перыяда 

У Беларусі даследавау толькі Рыгор Жауняркевіч, гл.: Жауняркевіч Р. Сфрагістьїка
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ставіла перад айчьінньїмі даследчьїкамі пытанне: як пры апісанні пяча- 
так трэба называць папулярнае у тыя часы перапляценне ініцьіяльньїх 
літар? Ці падьіходзіць да гэтага прыняты у расійскай гістарьіяграфіі 
тзрмін «вензель»? У свой час Вацлау Ластоускі перакладау «вензель» 
-  пачатковыя літарьі Гласных імен -  як  «пяроплетак»11. Відавочна, 
што слова гэтае вытворнае ад «пераплятаць» ці «перапляценне». Мяр- 
куем, што яго можна выкарыстоуваць як  рабочы тзрмін пры апісанні 
сфрагістьічньїх матэрыялау з «вензелямі». Ва умовах, калі пісьмовьія 
крьініцьі XVIII-XIX ст. у Беларусі пераважна складаліся на польскай 
ці расійскай мовах, на напіую думку, адзіньїм правільньїм рашзннем 
тзрміналагічнай праблемы будзе выкарыстанне адпаведнікау з уласнай 
нацыянальнай лексікі. У сувязі з гэтым, пад пяроплеткам трзба разумець 
па-мастацку аздобленую геральдьічньїмі і сімвалічньїмі злементамі 
манаграму, утвораную шляхам перапляцення некалькіх літар. Такое 
вызначэнне добра раскрывав генезіс пяроплетка—єн вьіводзіцца з кла- 
січнай манаграмы.

Трзба прызнаць, што шляхецкія літарньїя пячаткі з такога кштал
ту манаграмамі даволі слаба вывучаны у айчыннай гістарьіяграфіі. Яны 
нават не вылучаюцца у асобны тьш. Самая ранняя шляхецкая пячатка з

рьіма-каталіцкіх парафій былога Ігуменскага павета (XVIII -  пачатак XX ст.) / /  
Архіварьіус. -  Мінск, 2004. — Вып. II. -  С. 124-132; Жауняркевіч Р. Сфрагістьїка 
рзлігійньїх устаноу як крьініца па гісторьіі канфесій Беларусі / /  Беларуси 
археаграфічньї штогоднік. -  Вып. V. -  Мінск, 2004. -  С. 163-167; Жауняркевіч Р. 
Сфрагістьїка рьіма-каталіцкіх парафій былога Барысаускага павета (XVIII -  пача
так XX ст.) / /  Архіварьіус. -  Мінск, 2005. -  Вып. III. -  С. 119—136; Жауняркевіч Р. 
Сфрагістьїка рзлігійньїх установ Беларусі: пьітанні выявления крьініц (на прыкладзе 
вывучэння публікацьій, фондам НГАБ, НАРБ і інш.) / /  Нацыянальны гістарьічньї 
архіу Беларусі: гісторьія і сучаснасць /  Уклад. 3. Яцкевіч, навук. рзд. У. Адамушка. -  
Мінск, 2008. -  С. 83-90.

11 Ластоускі В. Падручны расійска-крьіускі (беларускі) слоунік. -  Коуна, 1924/ 
Выданне факсімільнага тыпу. Адказныя за выпуск 3. Санько, В. Жахавец. -  Мінск, 
1990. -  С. 58. У савецкім акадзмічньїм руска-беларускім «Слоуніку» расійская каль
ка «вензель» з польскага «węzieł» перакладалася на беларускую як ... «вензель»! 
Лепшы прыклад русіфікацьіі беларускай мовы савецкімі мовазнауцамі цяжка знайс- 
ці, гл.: Русско-белорусский словарь. В 3 т. -  Т. І: А-Л . -  Мінск, 1993,4-е изд., испр. 
идоп. — С. 152.
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пяроплеткам, якую нам удалося адшукаць, належала Базылю Барэйшы, 
старадубаускаму войскаму і пакаёваму двараніну Яго Каралеускай Мі- 
ласці. У 1680 г. ён прыклау яе да свайго паездчага ліста па судовай спра
ве старадубаускага падкаморыя і маршалка Гераніма Солтана з гара- 
дзенскім архімандрьітам князем Мітрафанам Друцкім Сакалінскім12.

У полі пячаткі быу змешчаны пяро- 
плетак з літар «B(azyli) B(orejsza) W(ojski)
S(tarodubowski)» -  «Б(азыль) Б(арэйша)
С(тарадубаускі) В (ойскі)», як і атача- 
лі дзве галінкі, перавязаныя унізе, а над 
усёй гэтай кампазіцьіяй была змешча- 
на трохпялёсткавая ш ляхецкая каро- 
на (іл. 2). Апошнія элементы з ’яуляліся 
характзрньїмі і для гербавых піляхецкіх
пячатак гэтага часу, а таму іх геральдычны іл. 2: літарная пячатка
радавод не вьіклікае сумнення. Пяропле- старадубаускага войскага 
так факгычна замяняу родавы герб -  тарчу Базыля Барэйшы 1680 г.
з выявай -  Базыля Станіслава Барэйшы.

Відавочна, што матрыца пячаткі была выраблена з атрыманнем 
Базылём Барэйшам старадубаускага ураду, а значыць -  яшчэ раней -  у 
пачатку 70-х г. XVII ст.13 Род БарэйшаУ гербу Вадвіч не належау да шля- 
хецкай злітьі ВКЛ і нават у другой палове XVIII ст. быу малавядомы14. 
Усё тэта дазваляе лічьіць пячатку Базыля Станіслава не нейкай 
зксклюзіунай, а тыповай. Іншьімі словамі, у другой палове XVII ст. 
мода на пячаткі з пяроплеткамі выйшла за межы сфрагістьікі манархау 
і магнатау і ахапіла шляхецкія масы. Відаць, першьімі адзптамі новых 
сфрагістьічньїх узорау у ВКЛ бьілі тыя шляхцічьі, якія служьілі пры

12 НГАБГ. -  Ф. 128, воп. 1, спр. 10, арк. 8 адв.
13 На урадзе старадубаускага войскага Базьілі Станіслау Барэйша знаходзіуся з 

1672 па 1688 г., гл.: Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Ziemia Smoleńska i 
województwo Smoleńskie. XTV-XVIII wiek /  Pod red. A. Rachuby. Oprać. H. Lulewicz, A. 
Rachuba, P. Romaniuk. -  T. IV. -  Warszawa, 2003. -  S. 330.

14 Niesiecki K. Herbarz Polski. -  T. II. -  Lipsk, 1839. -  S. 243; Wielądek W  W. 
Heraldyka czyli opisanie herbów, oraz familie rodowitey szlachty polskiey у W. X. Litt, z ich 
herbami. — T. I. — Cz. III. -  Warszawa, 1794. -  S. 617-619.
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двары польскага караля і вялікага князя літоускага, у дадзеным выпад- 
ку -  Яна III Сабескага (1674-1696 г.).

Выказаную думку пацвярджае яш чэ адная л ітарная пячат- 
ка з пачатку XVIII ст. У 1719 г. правентовы п ісар 15 Гарадзенскай

зканоміі ЯКМ  Я(н?) Б(енядыкт?) Шварц 
прыклау сваю уласную пячатку з пяро- 
плеткам з сіметрьічна складзеных лі- 
тар «J(an?) B(enedykt?) S(zwarc) P(isarz) 
P(rowentowy)» -  «Я(н?) Б(еняды кт?) 
Ш(варц) П(равентовы) П(ісар)» да падат- 
ковага квіта, які засведчыу выплату шлях- 
цічам Уладзіславам Эйсымонтам падаткау 
у скарб ВКЛ з вескі Бурнева у Красніцкім 

іл. 3: літарная пячатка ключы. Над даволі складанай пляцёнкай
правентовага пісара з літар была змешчана шляхецкая карона 
Я. Б. Шварца 1719 г. з пяццю флеуронамі16. 1ншыя дадатковыя

элементы адсутнічалі (іл. 3).
У Рэчы Паспалітай у XVIII ст. было два роды Шварцау яуна ня- 

мецкага паходжання -  адзін герба Божаздар, другі — Навіна17. Але га- 
радзенскі правентовы пісар наурад ці да іх належав Хутчэй за усё Я.Б. 
Шварц быу немцам саксонскага паходжання, які добра ведау польскую 
мову18. Наколькі можна меркаваць, яго з’я^ленне у штаце Гарадзенскай 
зканоміі ЯКМ было абумоулена прьізначзннямі немцау на дзяржауныя 
пасады пасля абрання на трон Рэчы Паспалітай прадстауніка сак- 
сонскай дьінастьіі Ветынау -  Августа II Моцнага (1697-1706, 1709— 
1733 г.). Згаданы Я.Б. Шварц яшчэ у 1721 г. заставауся гарадзенскім

15 Правентовы пісар сачыу за выплатай падаткау насельніцтвам зканоміі ды 
надыходам прыбыткау з аб’ектау скарбовай уласнасці.

16 ГДГАМ. -  КП № 8732/102, арк. 1.
17 NiesieckiK. Herbarz Polski. -  Т. X. Dodatek. -  Lipsk, 1844-1845. -  S. 432.
18 У 1673 г. быу набілітаваньї яшчэ Юры Герман Шварц, маёр драгунскага 

рэпмэнта польнага кароннага пісара, гл.: Volumina Legum. -  Petersburg, 1860. -  Т. 
V. — S. 78; Trelińska В. Album armorum nobilum Regni Poloniae XV-XVIII saec. Herby 
nobilitacji i indygenatów XV-XVIII w. -  Lublin, 2001. -  S. 401, n. 1123. Ці меу ён не- 
йкую сувязь з гарадзенскім правентовым пісарам -  невядома.
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правентовым пісарам19. Невядома, якім ён карыстауся гербам, аднак 
статусная карона на пячатцы не пакідае сумнення у яго шляхецтве. 
Наяунасць у пяроплетку пачатковых літар пасады правентовага пісара 
дазваляе звязаць выраб матрыцы пячаткі з намінацьіяй яе уладальніка 
на пісарскі урад.

Мяркуем, што, як  і у папярзднім випадку, уладальнікам зале
жала уласна на гэтым. Пячаткі з пяроплеткамі бьілі цесна звязаны 
з займаемьімі урадамі ці пасадамі. М агчыма, што імі спачатку 
запячатьіваліся толькі адпаведныя Градам дакументы. Той жа Базыль 
Станіслав Барэйша нават свой паездчы ліст назвав «дваранскім»20. Зра- 
зумела, што са зменай пасады ва уладальніка узнікала патрэба f  вырабу 
новай матрыцы пячаткі. Аднак гэта патрабавала новых выдаткау, што 
бьшо малапрактычна.

Магчыма, па гэтай прычыне пачатковыя літарьі пасадау маглі зні- 
каць з пяроплеткау, пакідаючьі ¥ іх толькі ініцьіяльї імя (іменау) і про- 
звішча уладальніка. Тэта прыдавала пячаткам такога тыпу патрэбную 
універсальнасць. Н апры клад, з развіццем  пош ты і паш товых 
камунікацьш у ВКЛ і Рэчы Паспалітай у XVII-XVIII ст. не толькі у 
магнатау, але і У шляхты паустала неабходнасць мець асобную пячат- 
ку для запячатывання сваіх прыватных лістоу. Для запячатывання 
канвертау дастаткова бьшо пячаткі з пяроплеткам, які складауся з 
першых літар імя і прозвішча аутара ліста. Пераважна, гэта бьілі дзве 
ці тры літарьі інщьіялау. Напрыклад, у 1790 г. шляхціч Гарадзенскага 
павета Міхал Эйсымонт запячатау канверт свайго ліста адмысловай пя- 
чаткай з пяроплеткам «M(ichał) E(ysymont)» -  «М(іхал) Э(йсымонт)»21 
(іл. 4).

19 ГДГАМ. -  КП № 8732/102, арк. 1 адв. У судовай справе 1754 г. паміж гара- 
дзенскімі айцамі-базьіліянамі на Каложы і былым адміністратарам Гарадзенскай 
зканоміі ЯКМ графам Юрыем Флемінгам «панам Шварцам» названы Ян Бенядыкт 
дэ Шварцэнфельд, камісар зканоміі У 1737 г., обер-лейценант ЯКМ у 1741 г., 
палкоунік ЯКМ у 1753 г. саксонскіх войск, гл.: Н ГА БГ.-Ф . 128,воп. 1,спр. 17,арк. 
11, 17 адв.—18, 20, 21-21 адв., 40; Акты, издаваемые Виленской археографической 
комиссией для разбора и издания древних актов. -  Т. VII. — Вильна, 1874. -  С. 521.

20 НГАБГ. -  Ф. 128, воп. 1, спр. 10, арк. 7.
21 ГД ГА М .-К П  №9217.
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Род Эйсымонтау належав да гербу Ko- 
раб22, аднак на пячатцы Міхала Эйсымонта 
акрамя пляценкі з літар няма больш ніякіх 
дадатковых элемента^. Звернем увагу на 
тую акалічнасць, што такі мінімалізм зна
чна ускладняє расшыфроуку манаграмы 
і ідзнтьіфікацьпо яе уладальніка, бо Уся 
інфармацьія пра яго асобу змяшчалася ва 

іл. 4: літарная пячатка Уласнаручным подпісе пад тэкстам самога 
гарадзенскага иіляхціча ліста. Аднак пра Міхала Эйсымонта мала 

Міхала Эйсымонта 1790 г. што вядома, бо яго пячатка захавалася У
адбітку на канверце.

У сітуацьіі, калі даследчык має справу непасрэдна з матрьщай пя- 
чаткі, праблема вызначэння яе Уласніка па ініцьіялах пяроплетка стано- 
віцца амаль невьфашальнай. Для гэтага дастаткова праглядзець вопісьі 
матрыц літарньїх пячатак, якія захоуваюцца у сфрагістьічньїх зборах і 
калекцыях музеяу і архівау23. Далей вонкавага апісання яны, як правіла, 
не ідуць. З падобнай праблемай сутыкаюцца таксама навукоУды, якія 
спрабуюць увесці У навуковы зварот сфрагістьічньїя матэрыялы з пяро- 
плеткамі, знойдзеныя падчас так званых «чорных»раскопак. Лічьщца, 
што прьщягненне дадатковай інфармацьіі пра іх -  месца і абставін зна- 
ходкі, спадарожных матэрыялау, стылю і тэхналайчных асаблівасцяу 
выканання і г.д. -  значна дапамагае У даследаванні. Але нават веданне 
Усіх гэтых звестак не гарантує дакладную расшыфроуку (прачытанне) 
манаграмы і ідзнтьіфікацьпо яе уладальніка.

22 Niesiecki К . Herbarz Polski. -  T. IV. -  Lipsk, 1839. -  S. 10; Ш аланда А . Гербы 
шляхты Гарадзенскага павета ВКЛ у другой палове XVI -  першай палове XVII ст.: да 
праблемы гербавай паланізацьіі / /  Культура Гродзенскага рэпёну: праблемы развіц- 
ця ва Умовах полізтнічнага сумежжа /  Адк. рэд. А.М. Пяткевіч. -  Горадня, 2003. -  
С. 30-34.

23 ІнвзнтарнаякнігаМуззюім. Ів. ЛуцкевічаБеларускагаНавуковагаТаварьіства 
У Вільні № 1 / /  Спадчына. -  Мінск, 1995. -  № 2 (110). -  С. 89-101; Ш аланда А. Дзве 
пячаткі Міхала Клеафаса Агінскага з фондаУ віленскага Літоускага мастацкага му
зея (у друку).
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Тлумачыцца тэта спецьіфікай самога пяроплетка -  мудрагелістас- 
цю выканання літар, якія часам з цяжкасцю падцаюцца прачытанню, а 
таксама варыятыунасцю расшьіфроукі часта паутараемых камбінацьій 
ініцьіялау, колькасць якіх, у сваю чаргу, абмежавана. У якасці прыкладу 
прывяду пячатку, знойдзеную «чорньїмі» капачамі у Беларусі у вако- 
ліцах чыгуначнай станцьіі Вьісока-Літоуск каля вескі Абероушчына 
(Берасцейская вобласць, Камянецкі раён). На ёй змешчаны на аваль- 
най тарчы пяроплетак з літар «LBP?» ці «LB?», вакол тарчы дзве га- 
лінкі, перавязаныя унізе, над тарчай шляхецкая карона24 (іл. 5а, 56). 
Магчымае і іншае прачытанне манаграмы -  «LPB?». Акрамя тато, што 
матрица прьіблізна датуецца мяжой XVIII і XIX ст., а яе уладальнік 
належав да шляхецкага стану, больш ніякай іншай інфармацьіі пра яго 
яна не можа даць.

іл. 5: літ арная пячат ка з пяроплеткам: а) мат рица, б) адбітак

Відавочна, што найбольш дакладная ідзнтьіфікацьія матрыцы пя- 
чаткі з такога тыпу манаграмай магчыма толькі пасля знаходкі яе ад- 
бітка на канкрэтным дакуменце. У сувязі з гэтым, пячаткі з пяроплет- 
камі можна ахарактарызаваць як  асабістьія, уладальнікам якіх быу 
уласцівьі скрайні індивідуалізм. Часам літарная пляцёнка з уласных 
ініцьіялау, пакладзеная на геральдычную тарчу, магла цалкам замяняць 
родавы пахарактары герб. У гэтым вьшадку яна дэманструе, фактычна, 
геральдычны тып.

24 http://www.belklad.by/forum/viewtopic.php?f=24&t= 14402.

http://www.belklad.by/forum/viewtopic.php?f=24&t=


Аляксей Шаланда • Манаграмьі-пяроплеткі на пячатках шляхты В К Л і Беларуси.. 3 7 7

іл. 6: пячатка з гербам 
і пяроплеткам графа 

Міхала Грахольскага 1802 г.

Пасля далучэння зямель ВКЛ да Ра- 
сійскай імперьіі у 1772, 1792 і 1795 г. у 
сфрагістьїцьі мясцовай шляхты назіра- 
ецца пэуны гербавы рэнесанс, выклканы 
не f  апошнюю чаргу праводзімай царскі- 
мі уладамі палітьїкай па яе легітьімацьіі і 
зацвярджэння у расійскім дваранстве. Ён 
праявіуся у з ’явленні новага тылу пяча- 
так, дзе геральдычны і літарньї сюжэты 
бьілі аб’яднаны у адную кампазіцьію. 
Наприклад, у 1802 г. граф Міхал Грахоль- 
скі запячатау свой квітацьшньї ліст пя- 
чаткай, дзе у полі тарчы яго родавага гер

ба Сыракомля пад выявай быу змешчаны пяроплетак з літар «M(ichał) 
G(rocholski)» — «М(іхал) Г(рахольскі)» (іл. 6).

Наколькі можна меркаваць, пры вырабе матрыцы пячаткі з ме- 
навіта такой кампазіцьіяй графам рухала імкненне да прьщання свай- 
му родаваму гербу парных індьівідуалістьічньїх рыс, якія найлепей 
раскрьіваліся не праз агульныя геральдычныя элементы, а праз улас- 
ную манаграму. Графскі род Грахольскіх гербу Сыракомля быу поль- 
скага паходжання і меу свае маенткі пераважна на Падоллі (Украіна). 
Міхал Грахольскі (* 1765 -  f  1833) у маладосці служыу ротмістрам у 
кавалерьіі Рэчы Паспалітай, у 1789 г. атрымау ордэн Святога Станіс
лава, а з 1790 г. з ’яуляуся звянігародскім старостам25. У 1802 г. ён узяу 
шлюб з Марыянай Слізень26, з нагоды чаго паустау згаданы вышэй 
квітацьшньї ліст. Цікава, што ордэнская узнагарода бьша таксама ад- 
люстравана на яго пячатцы. Звярнем яшчэ увагу на той факт, што 
нягледзячы на карыстанне графскім тьггулам Міхал Грахольскі змясціу 
у сваім гербе звычайную шляхецкую карону. Тлумачыцца гэта тым, што

25 Żychlinski Т. Złota księga szlachty polskiej. -  R. XIX. -  Poznań, 1897. -  S. 17— 
18; Boniecki A. Herbarz Polski. -  T. VII. -  Warszawa, 1904. -  S. 67; Uruski S. Rodzina. 
Herbarz szlachty polskiej. -  T. IV. -  Warszawa, 1907. -  S. 380.

26 НГАБГ. -  Ф. 1663, вол. 1, cnp. 59, арк. 61. У Тэадора Жьіхліньскага яна пада- 
еццадвуіменнай -  Марыя Ганна. Адам Банецкі называв яе Ганнай, а Севярын Урус- 
кі -  Марыей.
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У Расійскай імперьіі тытул графа Грахольскім быу пацверджаны толькі 
унукам Міхала -  Станіславу Вінцзнту і Тадэвушу у 1881 г.27

Іншьі прыём спалучэння родавага герба і пяроплетка дэманструюць 
пячаткі Міхала Броніца Вардомскага і Ю зафа Яленскага. Першы у 
1803 г. прыклау да свайго паведамлення 
аб рамонце і пабудове новых будынкау 
у радзівілаускім фальварку Солы былога 
Гарадзенскага павета ВКЛ пячатку, дзе 
была наступная кампазіцьія: пераві- 
тая плюшчом зламаная калюмна стаіць 
на пастаменце, на якім намаляваны пя- 
роплетак з літар «M (ichał) В(гопіс)» -  
«М(іхал) Б(роніц)», злева ад яе герб — на 
авальнай тарчы два паумесяца у слуп ра-
гамі ад сябе, над тарчай -  шляхецкая ка- іл. 7: пячатка з гербам
рона, у кляйноце -  збройная рука з ша- і пяроплеткам Міхала Броніца 
бляй, з левага боку тарчы — арматура з Вардомскага 1803 г. 
шаблі і дзвух сцягоу28 (іл. 7).

Лічьіцца, што род Бронщау Вардомскіх у ВКЛ карыстауся уласным 
гербам Броніц -  на тарчы два перакрыжаваныя S-падобныя ельцы, у 
кляйноце — тры пёры стравуса29. Але, як  бачна з пячаткі Міхала Броні
ца, тэта не зусім адпавядае праудзе30. Пра Міхала Броніца Вардомска
га дадатковай інфармацьіі знайсці не Удалося. Магчьша, тэта яго сын 
Ігнацьі са сваімі сьінамі Зміліянам, Францішкам, Міхалам і Феліксам

27 Boniecki A. Herbarz Polski. -  Т. VII. -  S. 67; Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty 
polskiej. -  T. IV. -  S. 380.

28 НГАБМ. — Ф. 694, eon. 4, cnp. 894, арк. 99.
29 Wielądek W. W. Heraldyka czyli opisanie herbów, oraz familie rodowitey szlachty 

polskiey у W. X. Litt, z ich herbami. -  T. I. -  Cz. III. -  Warszawa, 1794. -  S. 693, 694, 
695; Niesiecki K. Herbarz Polski. -  T. II. -  Lipsk, 1839. -  S. 304-305,305-306; Boniecki 
A. Herbarz Polski. -  T. II. -  Warszawa, 1900. -  S. 134-135; Uruski S. Rodzina. Herbarz 
szlachty polskiej. -  T. I. -  Warszawa, 1904. -  S. 399.

30 Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas (LVIA). -  F. 391, ар. 9, SVT 2789 («Herbarz 
szlachty litewskiej J.P. Dworzeckiego-Bohdanowicza»), 1.32v-33v.
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бьілі зацверджаны У дваранстве Расійскай імперьіі па Гарадзенскай гу
берній 1847г.31

Другі — Ю заф Яленскі -  у 1804 г. запячатау канверт свайго 
прыватнага ліста падобнай пячаткай -  калюмна стаіць на пастамен- 
це, на ёй змешчаны герб -  на авальнай тарчы шасціканцовая зорка з

трыма урубамі пад ёй, канцы якіх звужа- 
юцца зверху уніз, над тарчай -  завязаны у 
вузел бант, пад тарчай унізе на пастамен- 
це намаляваны пяроплетак з літар «J(ózef) 
J(eleński)» -  «Ю(заф) Я(ленскі)», па ба
ках калюмны змепічана арматура, справа 
-  сцяг, труба, гармата і тры кулі, злева -  
шабля, штандар і сцяг з дзідай, пад паста- 
ментам -  тры катлы32 (іл. 8). Юзаф Ялен
скі, мазьірскі крайчы, сакольскі чашнік у 
1794 г., у 1804 г. з ’яуляуся калятарам уні- 

іл. 8: пячатка з гербам яцкай царквы Узнясення Найсвяцейшай 
і пяроплеткам Панны Марьіі у Сапоцкіне. У былым Гара-

Юзафа Яленскага 1804 г. дзенскім павеце ВКЛ ён валодау маёнткам
Доргунь33.

Паводле гербоунікау і геральдычных даведнікау, род Яленскіх з 
Мазырскага павета ВКЛ карыстауся гербам Урубы або Карчак зменены. 
Але яго адрозненне ад так званага класічнага Карчака бачылася іх 
ангарам толькі у трох перах стравуса У кляйноце34. На самой справе, 
як  бачна з пячаткі Юзафа, гербавыя Урубы Яленскіх бьілі адметныя 
зоркай. Цікавае спалучэнне іх герба і калюмны апісана У панігірьїку

31 Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. -  T. I. — S. 399.
32 ГДГАМ. -  КП № 1561.
33 Wizytacje cerkwi unickich dekanatu nowodworskiego diecezji supraskiej 1804 roku /  

Oprać. P. Borowik i G. Ryżewski. -  Białystok, 2009. -  S. 57,78.
34 Kojałowicz W. W. Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany Compendium 

czyli o klejnotach albo herbach których familie stanu rycerskiego w prowincyach Wielkiego 
Xięstwa Litewskiego zażywają. -  Kraków, 1897. -  S. 327; Niesiecki K. Herbarz Polski. -  T. 
IV. -  Lipsk, 1839. -  S. 487; Żychlinski T. Złota księga szlachty polskiej. — R. XXVI. -  
Poznań, 1904. -  S. 47; Boniecki A. Herbarz Polski. -  T. VIII. -  Warszawa, 1905. -  S. 386; 
Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. -  T. VI. -  Warszawa, 1909. -  S. 51.
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1759 г. на смерць мазырскага падчашыя Самуэля Яленскага: «Koło 
katafałku były cztyiy Kolumny roznemi Herbami przyozdobione, na pierszey 
Kolumnie był wymalowany Herbowny Korczak Wielmożnego Podczaszego, 
tak się nazywaiący z Jnskrypcyą nad gwiazdą у trzema rzekami...»35.

Наколькі можна меркаваць, выкарыстанне калюмнау было даво- 
лі распаусюджанай з’явай не толькі у сфрагістьщьі мясцовай шляхты. 
Відавочна, што тэта было праявай моцнага уплыву сімвалізму класіч- 
нага стылю, які дамінавау у тагачасным мастацтве. У другой палове 
XVIII -  пачатку ХЕК ст. у ВКЛ і Рэчы Паспалітай мода на такія эмблемы 
ахапіла асабістьія шляхецкія пячаткі. У гэтым плане сімволіка злама- 
най калюмны Міхала Броніца Вардомскага была хутчэй жалобнай 
(з-за падзелау Рэчы Паспалітай?), тады як калюмна Юзафа Яленска
га дэманстравала пэуны аптьімізм36. Спалучэнне герба, пяроплетка і 
іншьіх сімвалічньїх выяу прывяло да утварэння новага эмблематычнага 
тыпу пячатак.

Такім чынам, калі разглядаць пячаткі з манаграмамі-пяроплеткамі 
У сукупнасці іх спецьіфічньїх рыс: мудрагелістасць, дэкаратыунасць, 
прэзентацыйнасць, сімвалізм, то іх трэба вылучыць у асобны тып 
літарньїх пячатак. Акрамя гэтага, структура пяроплеткау і разнастай- 
насць іх спалучэнняу з дадатковьімі геральдьічньїмі ці сімвалічньїмі 
злементамі дазваляе скласці пэуную класіфікацьію выяу: графічньїя 
(або непасрэдна пяроплетак, або з асобньїмі злементамі геральдычнага 
аздаблення), геральдычныя (пяроплетак размяшчаецца на тарчы за- 
мест гербавай выявы) і эмблематычныя (спалучаюць пяроплетак, герб 
і іншьія сімвалічньїя выявы). Храналагічна пячаткі з пяроплеткамі фік- 
суюцца у шляхты ВКЛ і Беларусі у другой палове XVII -  пачатку XIX ст. 
Недзе з другой паловы XVIII ст. з ’яуляецца новы эмблематычны тып 
пяроплетка^, што было вьінікам уплыву на шляхецкую сфрагістьїку 
ідзяу класіцьізма. Згаданыя высновы носяць папярздні характар і па- 
трабуюць праверкі на больш шьірокім сфрагістьічньїм матэрыяле.

35 Biblioteka Narodowa w Warszawie. -  Rkps. 9008. -  Kol. 14.
36 Похлебкин В. Словарь международной символики и эмблематики. -  Москва, 

2004. -  С. 191. Выява калюмны сімвалізавала гонар, гл.: Symbola et Emblemata. -  
Amstelaedami, 1705. -  F. 22—23, n. 65.



Аляксей Шаланда • Манагршш-пяроплеткі на пячатках шляхты ВКЛ і Беларуси.. 381

Рэестр пячатак з пяроплеткамі шляхты 
ВКЛ і Беларусі у 1680-1804 г.37

1. Барэйша Базыль Станіслав, старадубаускі войскі, пакаёвы два- 
ранін ЯКМ, 1680 г.:

Выява: у полі пячаткі складаны пяроплетак з літар «B(azyli) 
B(orejsza) W(ojski) S(tarodubowski)», над ім — трохпялёсткавая шляхец- 
кая карона, па баках яго атачаюць дзве галінкі, перавязаныя унізе.

Легенда: няма.
Пячатка: васьмікутная, адбітак, выразаная у аркушы кустодзея, 

16х~18 мм, захаванасць добрая (іл. 2).
Дакумент: Паездчы ліст старадубаускага войскага і пакаёвага 

двараніна ЯКМ  Базыля Станіслава Барэйш ы, пісаньї у Васілеві- 
чах Гарадазенскага павета ВКЛ 10 жніуня 1680 г. у прьісутнасці га- 
радзенскіх павятовых судовых генерала^ М ікалая Куляшэускага і 
Крыштафа Яшкоускага, а таксама шляхцічау-сведкаУ Яна і Уладзіс- 
лава Пауловічау, Пятра і М ікалая Шчасновічау, а таксама Сымона 
Эйсымонта, па справе аб забраных падданых з вескі Пласковічьі па- 
між старадубаускім падкаморыем і маршалкам Геранімам Солтанам 
і гарадзенскім архімандритам князем Мітрафанам Друцкім Сакалін- 
скім. Падпісауся: «Bazyli Stan’ Boreysza woyski Starodubowski Dworzanin 
JeoKrm».

Месца захавання: НГАБГ. -  Ф. 128, воп. 1, спр. 10, арк. 8 адв.
Друк: малюнак, упершыню.

2. Ш варц Я(н?) Б(енядыкт?), правентовы пісар Гарадзенскай 
эканоми ЯКМ, 1719 г.

Выява: у полі пячаткі складаны пяроплетак з сіметрьічна 
складзеных літар «J(an?) B(enedykt?) S(zwarc) P(isarz) P(rowentowy)», 
над ім змешчана шляхецкая карона з пяццю фле^ронамі.

Легенда: няма.

37 Рэестр выкарыстаных у артикуле літарньїх пячатак шляхты ВКЛ складзены 
на падставе распрацаваных айчынных метадычных рэкамендацый (Метадычныя 
рэкамендацьй па апісанні сфрагістнчньїх матэрыялау XV-XVIII ст. -  С. 34-35).



382 Сфрагістичний щорічник • Випуск VI

Пячатка: авальная, адбітак, накладная фігурная кустодзея, 18x16 
мм, захаванасць добрая (іл. 3).

Дакумент: Падатковы квіт правентовага пісара Гарадзенскай 
зканоміі ЯКМ Я(на?) Б(енядыкта?) Шварца, пісаньї у Красніку Гара- 
дзенскага павета ВКЛ 1 мая 1719 г., якім ён засведчыу выплату шлях- 
цічам Уладзіславам Эйсымонтам падаткау у скарб ВКЛ з вескі Бурнева 
Красніцкага ключа. Падпісауся: «JBSzwarc’ PRowent Pisarz».

Месца захавання: ГДГАМ. -  КП №  8732/102, арк. 1.
Друк: фота, упершыню.

3. Эйсымонт Міхал, шляхціч Гарадзенскага павета, 1790 г.
Выява: у полі пячаткі просты пяроплетак з літар «M (ichał)

E(ysymont)», край -  пацеркавы.
Легенда: няма.
Пячатка: авальная, адбітак, чырвоны сургуч, 20x19 мм, захава

насць добрая (іл. 4).
Дакумент: Канверт прыватнага ліста Міхала Эйсымонта ад 1790 г.
Месца захавання: ГДГАМ. -  КП № 9217.
Друк: малюнак, упершыню.

4. Грахольскі Міхал, граф, звянігародскі староста, 1802 г.
Выява: у полі пячаткі герб, на тарчы якога знак у выглядзе літарьі W

з простым крыжам наверсе (Сыракомля), пад ім змешчаны просты пя
роплетак з літар «M(ichał) G(rocholski)», над тарчай -  фрагмент шля- 
хецкай кароны, вакол герба -  намёт з лісця і арматура, справа -  сцяг, 
злева -  шабля, знізу — гармата і стужка, на якой вісіць ордэн Святога 
Станіслава, край -  пункцірньї.

Легенда: няма.
Пячатка: авальная, адбітак, чырвоны сургуч, ~30х~23 мм, захава

насць добрая (іл. 5).
Дакумент: Ліст квітацьійньї графа Міхала Грахольскага, звінагрод- 

скага старосты аб атрьіманні грошай з пасагу па жонцы Марыяне ад 
яе бацькоу Рафала і Тзклі Слізняу ад 22 сакавіка 1802 г. Падпісауся: 
«Michał Hr(abia). Grocholski Stta Zwinogr(odzki)».

Месца захавання: НГАБГ. -  Ф. 1663, воп. 1, спр. 59, арк. 61.
Друк: малюнак, упершыню.
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5. Вардомскі Броніц Міхал, служзбнік князёу Радзівілау, 1803 г.
Выява: у полі пячаткі перавітая плюшчом зламаная калюмна ста-

іць на пастаменце, на якім намаляваны просты пяроплетак з літар 
«M(ichał) B(ronic)», злева ад яе герб -  на авальнай тарчы два паумесяца 
¥ слуп рагамі ад сябе, над тарчай -  шляхецкая карона, у кляйноце -  
збройная рука з шабляй, з левага боку тарчы -  арматура з шаблі і дзвух 
сцягоу.

Легенда: няма.
Пячатка: авальная, адбітак, чырвоны сургуч, ~26х »25 мм, захава- 

насць добрая (іл. 6).
Дакумент: Паведамленне Міхала Броніца Вардомскага аб рамонце 

і пабудове новых будынкау у радзівілаускім фальварку Солы, пісанае у 
Солах 27 лютага 1803 г. Падпісауся: «M(i)CHał Bronie».

Месца захавання: НГАБМ. -  Ф. 694, воп. 4, спр. 894, арк. 99.
Друк: малюнак, упершыню.

6. Яленскі Ю заф, былы мазьірскі крайчы, сакольскі падчашы, 
1804 г.

Выява: у полі пячаткі калюмна стаіць на пастаменце, на ёй 
змешчаны герб -  на авальнай тарчы шасціканцовая зорка з трыма 
урубамі пад ёй, канцы якіх звужаюцца зверху уніз, над тарчай -  
завязаны у вузел бант, пад тарчай унізе на пастаменце намаляваны 
просты пяроплетак з літар «J(ózef) J(eleński)», па баках калюмны змеш- 
чана арматура, справа -  сцяг, труба, гармата і тры кулі, злева -  шабля, 
штандар і сцяг з дзідай, пад пастаментам -  тры катлы.

Легенда: няма.
Пячатка: авальная, адбітак, чорны сургуч, 23x20 мм, захаванасць 

добрая (іл. 7).
Дакумент: Канверт прыватнага ліста Юзафа Яленскага ад 1804 г.
Месца захавання: ГДГАМ. -  КП № 1561.
Друк: малюнак, упершыню.



384

З аписи на церковних печатках

УДК 930.2:929.651
Т е т я н а  Д е н и с о в а

(Львів)

Л егенди на матрицях печаток
ПАРАФІЯЛЬНИХ ЦЕРКОВ

П еремишльської греко-католицької єпархії 
кінця XVIII -  останньої чверті XIX ст.

ЗІ СФРАГІСТИЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО
музею у Львові їм. Андрея Ш ептицького

У фондах Національного музею у Львові ім. Андрея Ш ептицько
го зберігається колекція матриць печаток парафіяльних церков Пе
ремишльської греко-католицької єпархії1, які виготовлялися в кінці 
XVIII -  на початку XIX ст. Такі матриці на загал мали достатньо до
вгий період використання -  до останньої чверті XIX ст.2

Особливістю найдавніших парафіяльних печаток Перемишльської 
греко-католицької єпархії, створених наприкінці XVHI — початку XIX 
ст. було відтворення у сюжетах посвяти храмів3. Найдавніші парафіяль
ні матриці Перемишльської єпархії мали усталену форму легенди, яка

1 Денисова Т. Дослідження колекції сфрагістики Національного музею у Льво
ві імені Андрея Шептицького І  І  Музеї Львова: події, колекції, люди. Матеріали 
науково-практичної конференції, Львів, 27-28 жовтня 2011 року. -  Львів, 2012. -  С. 
60.

2 Скочиляс І. Парафіяльні печатки Перемиської греко-католицької єпархії 
кінця XVIII -  початку XX ст. / /  Сфрагістичний щорічник. -  Вип. І. -  Київ, 2011. — 
С. 387.

3 Денисова Т. Матриці печаток парафіяльних церков Перемишльської греко- 
католицької єпархії у сфрагістичній колекції Національного музею у Львові ім. Ан
дрея Шептицького / /  Нумізматика і фалеристика. -  Київ, 2011. — № 3. — С. 6—11.
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розміщувалася вздовж краю: «ПЄЧАТЬ ЦЄРКВИ...» чи латинською 
мовою «SIGILLUM ECCLESIAE...». Далі всі написи містили геогра
фічну назву населеного пункту. Рисунок, що розташовувався посеред
ині матриці також сприяв визначенню адміністративно-територіальної 
приналежності церковної одиниці, особливо при однакових назвах сіл. 
Натомість на парафіяльних печатках римо-католицьких церков, які по
бутували на українських землях, легенди зазвичай складалися з чоти
рьох слів: печатка + костьолу + парафіяльного + назва парафії. Напри
клад :«+ SIGILLUM ECCLESLE PAROCH: STAVISCENSIS»4. Леген
ди печаток парафіяльних церков православної церкви України в Ро
сійській імперії достатньо інформативні -  повідомляють назву єпар
хії, титул храму, адміністративний статус населеного пункту, втім, не 
мали усталеної форми такої подачі5.

Отже, узвичаєна форма легенди сприяла уніфікації парафіяльних 
печаток храмів Перемишльської греко-католицької єпархії та увібра
ла в себе основні необхідні дані про кожну церкву єпархії. Спершу ле
гендою повідомлялася інформація про церковну інституцію, яка во
лоділа й користувалася даною печаткою: «ПЄЧАТЬ ЦЄРКВИ...». Та
кож обов’язковою складовою частиною легенди була назва населено
го пункту, де знаходилася дана церква, наприклад: «...КОНСКОЙ» 
(НМЛ, Сф-103).

Практично на всіх найдавніших матрицях парафіяльних цер
ков Перемишльської греко-католицької єпархії написи складалися із 
трьох слів. Рисунок посередині унаочнював титул, який носила пев
на церква. Хоча, звичайно, траплялися й винятки. Наприклад, храм с.

4 Перкун В. Особливості емблематичного ряду та легенд печаток парафіяльних 
костьолів Луцько-Житомирської та Кам’янецької дієцезій (1800—1916 рр.) / /  Спе
ціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. -  Число 4. -  Частина 1. 
-  Київ, 2000. -  С. 162-163; Перкун В. «... І печаткою стверджую»: 3 історії печаток 
католицької церкви на Правобережній Україні (кінець XVIII-XX ст.). -  Київ, 2002. 
- С .  93.

5 1000 років української печатки. -  Київ, 2013. -  С. 324-325; Перкун В. Печат
ки православних інституцій та духівництва (за матеріалами Державного архіву Ві
нницької області XIX -  першої третини XX ст.). Історіографічні зауваги / /  Спеціаль
ні історичні дисципліни: питання теорії та методики. -  Вип. 5. -  Київ, 2000. -  С. 160.
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Деревня мав титул Різдва Пресвятої Богородиці, натомість на печатці 
зображалася Богородиця з Дитям6.

Найдавніші матриці засвідчують процеси зміни титулу церкви, 
що відбувалися протягом століття, хоча через вказану вище специфі
ку легенди, найбільш виразно можемо це побачити лише у рисунку. 
До прикладу, с. Глумча, відоме за документами ще з 1441 р .7 Парафі
яльна церква належала до Бірчанського деканату (Decanatus Bircensis) 
і на зламі XVIII—XIX ст. вона носить ім’я св. Івана Хрестителя. Відпо
відним є зображення на матриці -  іконографічний сюжет Богоявления 
(Хрещення) Господнього (НМЛ, Сф-101). На початку 1840-х рр. церк
ва вже має інший титул — Різдва Пресвятої Богородиці. Згодом, після 
відбудови нового дерев’яного храму у 1859 році, фіксуємо вже іншу по
святу — як собор Пресвятої Богородиці8.

Можемо говорити про появу наприкінці XVIII -  початку XIX ст. 
своєрідного поєднання на матриці печатки — її легенди та рисунку, 
які себе взаємодоповнювали і розкривали. Певним художнім прийо
мом було їх розташування. По центру зазвичай містилося зображення 
святого чи іконографічного сюжету. Напис, що йшов вздовж краю пе
чатки, широкою стрічкою з літер облямовував рисунок, підкреслюю
чи його завершеність. Для виділення тексту зазвичай використовували 
декоративний обідок. Він міг бути у вигляді лінії, однакової або різної 
товщини як з краю печатки, так і з внутріїпньої сторони легенди. Зде
більшого послуговувалися крапками, які ставили послідовно у вигля
ді лиш, утворюючи обідок. Крапки ставилися із різними проміжками, 
чим досягали певної відмінності у виконанні. Обідок відіїравав у полі 
матриці важливу роль, акцентуючи інформативний та мистецький бло
ки, підкреслюючи декоративні, художні особливості кожної печатки.

Іноді для виконання обідків крапки ставили дуже щільно, тоді 
такий крапковий обвід виглядав уже як  тасьма з геометричним

6 Денисова Т. Дослідження колекції сфрагістики. — С. 61.
7 Кордуба М. Західне пограниче Галицької держави між Карпатами та доліш

нім Сяном І  І  Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Праці історично- 
фільософічної секції. -  Том CXXXVIII-CXL. -  Львів, 1925. -  С. 177.

8 Схиматісмь всего клира каеолікбвь обряду греческо-руского єпархій 
Перемыскои на годь оть рожд. Хр. 1868. -  Перемышль, 1867. -  С. 31.
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Рисунок 1. Матриця Рисунок 2. Матриця
печатки церкви с. Конське печатки церкви с. Стрілки

візерунком, також зрідка побутувало використання стилізованого лис
тя різних модифікацій, що утворювало гармонійний рослинний орна
мент. У полі матриці могли використовувати як однотипні обводи, так і 
їх різноманітні комбінації. Окрім парафіяльних та деканатських штем
пелів греко-католицьких церков такі прийоми були характерні для 
оформлення печаток різного часу перемишльських, львівських, ста- 
ніславських єпископів та галицьких митрополитів9. Протягом XIX ст. 
поширеним на парафіяльних печатках греко-католицьких церков Пе
ремишльської єпархії також стає інший підхід, коли малюнок в серед
ині матриці вже не відокремлюється обідком від тексту легенди10. Таке 
вирішення художнього оформлення зауважуємо на печатках галиць

9 Денисова Т. Унікальна матриця печатки митрополита Антонія Ангелови- 
ча першої чверті XIX ст. / /  Нумізматика і фалеристика. -  Київ, 2013. -  № 4. -  С. 
10—11; Денисова Т. Матриці печаток Михайла Левицького (1774—1858), першого 
кардинала-українця / /  Нумізматика і фалеристика. -  Київ, 2013. -  № 2. -  С. 12-15; 
Денисова Т. Герб і печатки Андрея Шептицького часів його єпископства в Станісла
ві в 1899-1900 роках (зі збірки сфрагістики Національного музею у Львові імені Ан
дрея Шептицького) / /  Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шеп
тицького. -  Львів, 2012. -  № 9. -  С. 195.

10 НМЛ, Сф-93; Денисова Т. Матриця печатки церкви с. Зіболки Куликівсько- 
го деканату Перемиської єпархії другої половини XIX ст. / /  Знак. -  Львів, 2013. — № 
59. -  С. 3-4.
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ких митрополитів, зокрема на матрицях, якими користувався Йосиф 
Сембратович11.

Для смислових акцентів та художніх оздоблень легенди гравери по
слуговувалися системою роздільників, якими були крапки, двокрапки, 
зірочки, розетки, хрестики різних форм і обрисів, та усілякі рослинні 
орнаменти як між окремими словами, так і між початком та закінчен
ням легенди.

Найдавніші матриці парафіяльних церков Перемишльської греко- 
католицької єпархії із сфрагістичної колекції Національного музею у 
Львові ім. Андрея Ш ептицького легко впізнавані ще й за усталеною 
формою написання легенди. Вона починалася згори, йшла вздовж 
краю печатки, текст читався зліва направо, за рухом годинникової 
стрілки. Як до прикладу, на матриці з церкви Св. Євстахія с. Стрілки 
Старосамбірського деканату Перемишльської греко-католицької єпар
хії: «* П ЄЧА ТЬ: Ц Є РК В И : СТРЇЛЄЦКОИ» (НМЛ, Сф-90).

Переважно легенди виконувалися староукраїнською мовою, па
леографія текстів віддзеркалює еволюційні процеси, які проходили у 
цій царині протягом XIX ст. -  відчутні помітні зміни у стилі написан
ня літер, їх розташування, висоті й нахилі, відмінною стає манера гра
віювання написів. Зазначимо, що зазвичай зображення на найдавні
ших матрицях виконувалося технікою контррельєфу, коли малюнок 
та легенда заглиблені у площину основи. Сама технологія таких ма
триць вимагала, щоб вона застосовувалася для таких об’ємних матері
алів, як  сургуч, віск, мастика тощо. Щоправда, на практиці більше ви
користовували сажу та чорнило. У багатьох найдавшших матрицях па
рафіяльних церков Перемишльської греко-католицької єпархії у ле
гендах часто зустрічаємо слов’янські літери «V», «"В», «А», «ІА», «ОУ». 
Наприклад: «* П Є ЧА ТЬ: ЦЄРКВИ : СТРВЛЄЦКОИ», «+ >ПЄЧАТЬ 
: Ц Є РК В И : БАХ^РСКОИС», «ПЄЧАТЬ: Ц Є РК В И : Ш /М Є Ц К О И », 
«* П Є ЧА ТЬ: Ц Є Р К В И : Ш /ДН А Н СКО И », «* П ЄЧА ТЬ: Ц Є РК В И : 
ІАВОРСКОИ», «* П Є Ч А ТЬ: ЦЄРКВИ : ОУСТРЫЦКОИ». Іноді тра
плялися помилки в словах, зокрема, писали літеру «N» замість «Н». 
У матриці Сф-101 маємо «Н», хоча потрібно «И». Під час змін, які

11 Денисова Т. Гербові та агіографічні печатки ієрархів Української Греко- 
Католицької Церкви / /  Сфрагістичний щорічник. -  Вип. ГУ. -  Київ, 2013. -  С. 242.
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відбувалися у самій легенді протягом століття, змінювався й шрифт, 
яким вона виконувалася, поволі відходили кириличні літери. Втім, до 
музейної колекції входить печатка, яка гравіювалася, як припускаємо, 
у другій половині XIX ст. високопрофесійним майстром зі збережен
ням старого правопису, ймовірно, взоруючись на попередню матрицю. 
Попри це зауважуємо на ній новий підхід у виконанні літер: «*ПЄЧАТЬ 
ЦЄРКВИ ВЪ ОУЛЮЧ#»12.

Більшість легенд гравіювалася друкованим шрифтом. В описуваній 
колекції матриць лише одна пам’ятка другої половини XIX ст. викона
на скорописом. Зазначимо, що повністю вся легенда виконана вели
кими літерами. Літери однієї висоти надають певну просторову струк
туру, динаміку та ритм всьому тексту та матриці загалом. Така особли
вість також виділяє цю матрицю серед інших, які гравіювалися у дру
гій половині XIX ст. та виконані скорописом13. Це матриця храму По
кладення Чесної Ризи Пресвятої Богородиці із с. Іздебки, Бірчансько- 
го деканату:«+ ПЄЧАТЬ ЦЄРКВИ ИЗДЄБСКОИ» (НМЛ, Сф-99).

Рідкісними є матриці, на яких зазначені дати. Єдиним таким при
кладом у колекції є матриця парафіяльної церкви Різдва Пресвятої Бого
родиці с. Бахур Бірчанського деканату. Дата проставлена у нижній части
ні поля печатки. Початок і завершення напису були виділені хрестиком у 
колі та геометричними фігурами. Для збільшення акценту на дату леген
да починалася внизу, де був розташований рік: «1898» (НМЛ, Сф-104).

Унікальною є матриця парафіяльної церкви Різдва Пресвятої Бо
городиці с. Деревня Жовківського деканату Перемишльської греко- 
католицької єпархії, що надійшла до музею із експедиції М. Гнатиша- 
ка у 1932 році. Матриця вбудована в спеціальний штемпельний апарат 
із фігурною дерев’яною ручкою. Оригінальна конструкція апарату для

12 Денисова Т. Печатка церкви св. Миколая Чудотворця с. Улюч / /  1000 років 
української печатки. -  Київ, 2013. -  С. 364.

13 Відомо 22 печатки парафіяльних церков Перемишльської греко-католицької 
єпархії, які написані скорописом та використовувалися у другій половині XIX ст. 
Відбитки печаток церков с. Климківка, с. Крива Біцького деканату засвідчують, що 
великими були лише деякі літери у легенді. Пор.: Скочиляс І. Церковні печатки Біць
кого деканату Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII — початку XIX ст. 
/ /  Знак. -  Львів, 2011. -  № 55. -  С. 3. Натомість відбиток печатки з с. Кропивник 
Старий Дрогобицького деканату виконаний великими літерами.
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Рисунок 3. М атриця Рисунок 4. Матриця
печатки церкви с. Іздебки печатки церкви с. Бахур

виготовлення відбитку на документі дуже подібна до сучасних штемпель
них засобів. Апарат має три положення матриці печатки. Про це свід
чить також штамповане число «З», яке знаходиться внизу, на основі при
строю. Перше положення -  нейтральне, коли матриця знаходиться посе
редині апарату у вертикальному положенні й не використовується. Таке 
положення фіксується спеціальним важелем. Друге -  ручкою матри
ця піднімається вгору, при цьому перевертаючись навколо своєї осі. У 
цій верхній частині апарату знаходився той матеріал, з допомогою яко
го виготовляли відбитки -  фарба, чорнило. Збоку на апараті відкрива
лася спеціальна вузька пластина, яка дозволяла при потребі замінювати

Рисунок 5. М атриця печатки церкви с. Деревня



Т етяна Д енисова • Легенди на матрицях печаток парафіяльних церков... 391

або знову просочувати штемпельну подушку. На жаль, ця вкладна час
тина не збереглася. Третє положення штемпеля—ручкою матриця опус
кається вниз, під час руху вона ще раз перевертається довкола осі й при
тискається до паперу. Унікальності штемпелю надає й той факт, що його 
використовували у сільській церкві (НМЛ, С ф -106). Легенда складається 
із двох частин. У верхній частині розміщена перша половина тексту: «+ 
ПЕЧАТЬ ЦЕРКВИ +». Вона хрестиками на початку та наприкінці відо
кремлена від напису в нижньому півколі: «ВЪ ДЕРЕВНВ».

Сьогодні існує можливість розділити та згрупувати великий масив 
матриць та відомих відбитків з печаток, хоча би найдавніших, за озна
ками творчого змалювання матриці, тотожності формули легенди, зва
жаючи на однотипність їх форм, для подальшого опрацювання. Іден
тичність у творчому підході, однакові та близькі за розмірами овальні 
металеві заготовки дають змогу створити таку групу, яку умовно можна 
позначити як твори «майстра (або майстерні) 1», куди віднести матриці 
з церков с. Конське (НМЛ, С-103), с. Глумча (НМЛ, Сф-101), с. Глуд- 
но (НМЛ, Сф-100), с. Вара (НМЛ, Сф-102), с. Явора (НМЛ, Сф-144), 
с. Устрики Верхні (НМЛ, Сф-67), с. Стрілки (НМЛ, Сф-90), с. Молош- 
ковичі (НМЛ, Сф-76).

Також до цієї групи творів «майстра/майстерні 1» попередньо мо
жемо віднести матриці з давньої дерев’яної церкви с. Буховичі із зобра
женням св. Бориса та Гліба, також матриці з с. Дмитровичі з титулом св. 
Миколая та з таким же титулом церква в Лишках і зображенням на ма
триці святого (матриці із сфрагістичної колекції Олексія Шереметьева). 
Припускаємо, що цей «майстер/майстерня 1» могли виготовляти за по
треби та відповідного замовлення так само й необхідні деканатські пе
чатки, наприклад, Белзького (ПЄЧАТЬ * ДЄКАНАТУ * БЄЛСКОГЦ) *) 
чи Олешицького (ПЄЧАТИ: ДЄКАНАТУ: О Л ЄШ ЬІЦ Ж О Ш )14.

Ідентичні печатки, які відомі за відбитками, роботи того самого 
гравера або майстерні, використовувалися у давній дерев’яній церк
ві Покрови Пресвятої Богородиці у с. Ждині Біцького деканату, яка

14 Див.: Скочиляс І. Сюжетні зображення деканатських печаток Перемишль
ської греко-католицької єпархії кінця XVIII -  початку XX ст.: еволюція, типологія та 
основні тенденції / /  Сфрагістичний щорічник. -  Вип. V. -  Київ, 2015. -  С. 372,375. 
ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 13, спр. 12060, арк. 56; оп. 20, спр. 384, арк. 31.
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Рисунок 6. М атриця печатки 
церкви с. Глумча

Рисунок 7. М атриця печатки 
церкви с. Буховичі

Рисунок 8. Відбиток печатки Рисунок 9. Відбиток печатки 
Белзького деканату Олешицького деканату

існувала з 1784 р.оку15. До цієї ж групи належать відомі відбитки печа
ток церков з Балигородського деканату сіл Гочев, Вовковия, Береска 
і Радева.

Подібну печатку мала стара дерев’яна церква Покрови Пресвя
тої Богородиці в с. Ганчова Біцького деканату, яка існувала від кінця 
XVIII ст., з л егев д о ю : «* ПЄЧАТЬ ЦЄРКВИ ГАНЧОВСКОИ». Церква

15 ЦЦІАЛ, ф. 159, оп. 9, спр. 3449, арк. 2; Скочиляс І. Церковні печатки Біцько- 
го деканату Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII -  початку XIX ст. / /  
Знак. -  Львів, 2011. -  № 55. -  С. 3.



Т етяна Д енисова • Легенди на матрицях печаток парафіяльних церков... 393

Рисунок 10. Відбиток печатки Рисунок 11. Відбиток печатки 
церкви с. Гочев церкви с. Вовковия

Рисунок 12. Відбиток печатки Рисунок 13. Відбиток печатки 
церкви с. Вереска церкви с. Радева

відбула візитацію 1864 році єпископа Томи Полянського, кілька разів 
оновлювалася у 1871 та 1889 рр. Ці зміни у храмі супроводжувалися но
вим виглядом парафіяльної печатки.

Відомо кілька різночасових відтисків печаток цієї церкви, які 
яскраво ілюструють зміни у інформативному наповненні легенди. На 
1885 рік там побутувала вже написова кругла печатка, без зображен
ня. Легенда була розподілена по всьому полю печатки. Вгорі півко
лом: «ПЕЧАТЬ». По центру у трьох горизонтальних рядках: «ГР. КА0. 
ЧИНА /  ПРИХОДСКОГО/ ВЪ», та внизу півколом: «ГАНЧОВОЙ». 
Цей штемпель наводимо як  один з багатьох прикладів, що показує
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значні зміни, які поступово відбуваються у легендах парафіяльних пе
чаток Перемишльської греко-католицької єпархії у другій полови
ні XIX ст. Передусім з’являється зазначення конфесійної належнос
ті церкви (греко-католицька). Також зауважено еклезіальний статус 
церкви в Ганчовій -  парафіяльна (чину приходського).

По останньому поновленню й благословенню вищезгаданої церк
ви Покрови Пресвятої Богородиці у кінці XIX ст. з ’явилася досить ці
кава у мистецькому плані овальна печатка. У центрі зображена Бого
родиця на увесь зріст із покровом на розведених руках, від її голови 
відходять на всі боки промені. Рисунок обрамлений легендою, розмі
щеною між зовнішнім та внутрішнім лінійними обідками. Добрий ри
сунок середника та вдале й чітке розташування тексту легенди, роз
мір літер, їх однаковий нахил у найвищих місцях овалу -  все вказує 
на те, що печатка виготовлялася в професійній майстерні дуже вправ
ним гравером. У верхньому півколі розміщено текст: «Г. КАТ. УРЯДЪ 
ПАРОХ1АЛБНЫЙ». Він зірочками на початку та наприкінці відокрем
лений від напису в нижньому півколі: «ВЪ ГАНЧОВОЙ»16.

Наведений приклад віддзеркалює зміни, що відбувалися в остан
ньому десятилітті XIX ст. у самій легенді, її оздобленні, яке залежало 
великою мірою від вправності виконавця -  гравера та ілюструє пев-

Рисунок 14. Відбиток печатки Рисунок 15. Відбиток печатки 
церкви с. Ганчова церкви с. Кальниця

16 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 13, спр. 8069, арк. 109; Скочите І. Церковні печатки Біць- 
кого деканату. -  С. 3.
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ні процеси у структурі греко-католицької церкви, пов’язані із функці
онуванням парафіяльних комітетів, до яких перейшло управління цер
ковним майном. Окрім того, наведені зміни легенд печаток тої самої 
церкви в Ганчовій унаочнюють ситуацію, коли небагатослівність най
давніших печаток поступово відходить, на штемпелі намагаються по
дати якнайбільше інформації. Відтак починають ширше у легендах ви
користовувати цілу систему скорочень — сиглів, суспензій, контрак- 
цій, лігатур (R: G:; Г. КАТ.; ECCLE:; ГР. КА0.; KOSM.; JE), які дава
ли змогу зменшити текст.

Також зауважимо, що поруч із творами «майстра/майстерні 1» по
бутували печатки із такими самими легендами з трьох слів, проте з 
інакшим оформленням поля печатки. Наприклад, печатки, якими ко
ристувалися у церквах сіл Кальниця17, Суковате18, Полонна19, Серед
н є20 і Тарнава21. На всіх відбитках легенда розташована вгорі півколом, 
внизу перервана малюнком та з усіх боків обрамлена крапочками обід
ка. Розміри овальних відбитків приблизно однакові.

Той самий мистецький підхід в оформленні робочої поверхні пе
чатки, тотожність в написанні легенди, подібний розмір металевих за
готовок з різних церков, дає змогу припустити, що вони гравіювалися в 
одному місці, та виокремити доробок цього гравера (майстерні) і умов
но назвати його творами «майстра/майстерні 2». Принаймні сьогодні 
можемо говорити про щонайменше двох майстрів (або майстерень), які 
займалися виготовленням найдавніших печаток парафіяльних церков 
Перемишльської греко-католицької єпархії наприкінці XVIII -  почат
ку XIX ст.

17 ЦЦІАЛ, ф. 159, оп. 9, спр. 2877, арк. 14,15; Скочиляс І. Церковні печатки Оль- 
ховецького деканату Перемиської греко-католицької єпархії XIX -  початку XX ст. / /  
Знак. -  Львів, 2011. -  № 53. -  С. 3.

18 ЦЦІАЛ, ф. 159, оп. 9, спр. 2879, арк. З, 4; Скочиляс І. Церковні печатки Оль- 
ховецького деканату. -  С. 3.

19 ЦЦІАЛ, ф. 159, оп. 9, спр. 2962, арк. З зв.; Скочиляс І. Церковні печатки Оль- 
ховецького деканату. — С. 4. Легенда на відбитку: «ПЄЧАТЬ ЦЄРКВИ ПОЛОИС- 
КОИ».

20 ЦЦІАЛ, ф. 159, оп. 9, спр. 2992, арк. 9 зв.; Скочиляс І. Церковні печатки Оль- 
ховецького деканату. -  С. 5.

21 ЦЦІАЛ, ф. 159, оп. 9, спр. 3023, арк. 5; Скочиляс І. Церковні печатки Ольхо- 
вецького деканату. -  С. 5.



396 С фрагістичний щорічник • Випуск VI

Рисунок 16. Відбиток печатки 
церкви с. Суковате

Рисунок 17. Відбиток печатки 
церкви с. П олот а

Рисунок 18. Відбиток печатки 
церкви с. Середнє

Рисунок 19. Відбиток печатки 
церкви с. Тарнава

Окрім пам’яток з написами староукраїнською мовою, до колек
ції Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького належать 
кілька матриць печаток парафіяльних церков Перемишльської греко- 
католицької єпархії, де легенда написана латинською мовою. З тися
чі відомих нині відбитків печаток парафіяльних храмів, які датують
ся останньою третиною XIX -  початком XX ст., 9,1 % виконані латин
ською мовою, а 89,8% були україномовними22.

22 Скочиляс І. Парафіяльні печатки Перемиської греко-католицької єпархії. -  
С. 388.
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Цікавою є матриця церкви с. Мох
нате, що поруч Турки (НМ Л, Сф-68). 
Легевда:«: S IG IL : E C C L E : PAROHIA: 
І И : M OCHHACEHSIS:», де замість «N» 
у трьох місцях вирізано «И». У полі ма
триці обабіч святого — літери: «S.M» та 
«AR».

До колекції музею входить печатка 
парафіяльної церкви Воздвижения Чес
ного Хреста с. Вощанці з написом: «* 

Рисунок 20. Матриця печатки S IG L : ECCLESI: PAROCHIALIS: R : G 
церкви с. Мохнате : OSCZANICENSIS», в якому зазначено,

що це парафіяльна, греко-католицька 
церква (НМЛ, СФ-107)23. Інша пам’ятка 
-  матриця печатки парафіяльної церк
ви св. Безсрібників Козьми і Дем’яна з 
с. Зіболки (НМЛ, Сф-93). Вона має таку 
легенду: «* S IG IL : ECCLE : PAROCH : 
DZIBULECENSIS SUB TITULO KOSM 
: ET DAM :»24. Зауважимо, що у остан
ньому прикладі окрім еклезіального ста
тусу церкви та її конфесійної належнос
ті в легенді подано ще й посвяту храму. 

Рисунок 21. Матриця печатки Цією матрицею в парафії завіряли доку- 
церкви с. Зіболки менти в 1850-1909 рр., хоча перед тим

використовували україномовний штем
пель25. У легендах цих матриць гравери активно застосовували систе
му скорочень.

Наявність своєрідного тандему на матриці печатки -  легенди та 
рисунку, допомагає за необхідності проведення атрибуції предмета, 
який довго знаходився в ужитку і частина робочої поверхні печатки 
значно пошкоджена і стерта. Для прикладу можемо навести матрицю,

23 Денисова Т. Матриці печаток парафіяльних церков. -  С. 10—11.
24 Денисова Т. Матриця печатки церкви с. Зіболки. -  С. 3-4.
25 Скочиляс І. Парафіяльні печатки Перемиської греко-католицької єпархії. -  

С. 388.
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що належить до колекції Національно
го музею у Львові ім. Андрея Шептиць- 
кого, храму с. Молошковичі Судовови- 
шенського деканату Перемишльської 
греко-католицької єпархії, де існувала 
давня парохіїїльна церква26. Дерев’яна 
греко-католицька церква посвячена св. 
пророку Іллі постає там з середини 1740- 
X рр. У 1853 році дерев’яну церкву Св. 
пророка Іллі у Молошковичах знищ е
но пожежею. На її місці зводять новий Рисунок 22. Матриця печатки 
храм27, який посвячується Різдву Пре- церкви с. Молошковичі 
святої Богородиці28. Проте вшанування
пророка надалі продовжувалося у дочірній церкві в Лісновичах, де іс
нував дерев’яний храм Св. пророка Іллі з 1720 р. Отже, пам’ятка (НМЛ, 
Сф-76) використовувалася з кпщя XVIII ст. ідо 1853 року. Легенда роз
ташована вздовж краю матриці: «ПЄЧАТЬ ЦЄРКВИ М... К... И».

Через значне пошкодження текст прочитується частково. Лише 
поєднання відомостей про церкву, зміну її титулу, рисунка по цен
тру пам’ятки, дало змогу впевнено ідентифікувати матрицю як най
давнішу печатку церкви з с. М олошковичі29. Після посвяти на міс
ці згорілої церкви нового храму Різдва Пресвятої Богородиці постає 
нова печатка, де були відображені ці зміни, із новим підходом у роз
ташуванні тексту. На 1885 рік легенда на печатці складається із двох 
частин -  півколом вгорі (за годинниковою стрілкою) та півколом вни
зу (проти руху годинникової стрілки)30, аналогічно, як на матриці пе
чатки з с. Деревня.

26 Schematismus uniwersi venerabilis cleri Dioeceseos Graeco Catholicae Premislien- 
sis pro anno domini MDCCCXXVIII. -  Premisliae, 1828. -  S. 16.

27 Слободян В. Церкви України: Черемиська єпархія. -  Львів, 1998. -  С. 724.
28 Schematismus Universi Venerabilis Cleri Ruthenorum Catholicorum Dioeceseos 

Premisliensis, Samboriensis et Sanocensis pro Anno Domini 1873. — Premisliae, 1873. -  
S. 121.

29 Денисова T. Матриця печатки церкви c. Молошковичі кінця XVIII -  середини 
XIX ст. / /  Нумізматика і фалеристика. -  Київ, 2015. -  № 1. -  С. 9-10.

30 ЦДІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1250, арк. 54.
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УДК 930.2:929.651
І ри н а  Скочиляс 

(Львів)

Д еканатські печатки
П еремишльської греко-католицької єпархії 

кінця XVIII -  початку XX ст.:
МОВА ТА ЗМІСТ НАПИСІВ

Написи у штемпелях відіграють важливу роль, даючи можливість, 
зокрема, достовірно атрибутувати печатку, встановити хронологіч
ні межі функціонування самої матриці, датувати документи, які нею 
засвідчувалися, тощо. Легенди були обов’язковим елементом церков
них штемпелів Перемишльської греко-католицької єпархії. Наприкін
ці XIX -  на початку XX ст. помітна тенденція до їхнього домінування в 
церковній сфрагістиці, особливо коли написи повністю почали засту
пати сюжетне зображення печаток.

Мова написів. У середньовічній Європі написи на матрицях ви
конувалися здебільшого грецькою та латинською мовами. Національ
ні мови в легендах з’являються з XI ст. -  старослов’янська, XTV ст. -  
німецька, у XVI ст. -  польська, хоча латина продовжувала превалю
вати і протягом наступних століть1. Для української церковної сфра
гістики XVII-XVHI ст. було властивим застосування латинської та 
церковнослов’янської мов, зокрема на митрополичих, єпископських2,

1 Szymański J. Nauki pomocnicze historii. -  Warszawa, 2001. -  S. 616.
2 Хаворівський У. Герби львівських владик в унії з Римом 1667-2007. -  Терно

піль, 2008. -  С. 12, 21, 29, 31, 35; Скочиляс Іг. Уніатський архимандрит і Львівський 
єпископ Варлаам Шептицький (1643-1715) / /  Генеалогічні записки. -  Вип. 12. -  
Львів, 2014. -  С. 34.
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консисторських а також на монастирських, катедральних, деканат- 
ських і парафіяльних печатках3.

На час офіційного запровадження деканальних матриць у Галичи
ні (1797), політика освіченого абсолютизму Австрії спричинилася до 
того, що в Перемишльській єпархії вони мали переважно україномов
ні написи і лише незначну кількість -  латиномовних.

Більшість виявлених деканатських печаток датуються другою 
половиною XIX -  початком XX ст. «Весна народів» 1848 р. сприя
ла зростанню національної свідомості українців Галичини та розши
ренню сфер ужитку їхньої рідної мови. Ці процеси заторкнули й цер
ковну сфрагістику, в легендах починає домінувати тогочасна укра
їнська мова. Політично-національний контекст цих тенденцій відо
бражений у публікації львівської газети «Слово» від 11 вересня 1873 
року «Печати въ русскихъ деканатськыхъ урядахъ»4. Її автор закидав 
деканатським урядам, що вони, на відміну від громадських канцеля
рій, які успішно «українізували» свої печатки, все ще зберігають ма
триці з латинськими написами. Звинувачуючи деканів у консерва
тизмі та байдужості до культурно-національного руху, дописувач га
зети висловлював надію, що вони нададуть-таки перевагу урядовим 
печаткам з «русскимъ вырЪзомъ», як  це давно зробили обидві греко- 
католицькі консисторії5. Суспільний тиск не був безрезультатним -  
нові деканатські штемпелі на зламі XIX—XX ст. вже різьбили переважно 
українською мовою.

3 Див.: Ситий І. Церковна старовина. -  Чернігів, 2001. -  С. 32-39.
4 Слово. -  Львовь, 1873. -  Ч. 106 (11 вересня). -  С. 5. Очевидно, це стосувало

ся печаток Жовківського (1842-1885), Куликівського (1885), Любачівського (1880), 
Бірчанського (1885), Дуклянського (1798-1885), Ліського (1801-1886), Ольховець- 
кого (1804-1886), Комарнянського (1865-1886), Мокрянського (1811-1887), Сам- 
бірського (1801-1896), Судововишенського (1885), Каньчузького (1808—1905) дека
натів, які на час виходу цієї публікації використовували латиномовні штемпелі, як і 
ще понад 30 років потому.

5 Слово. -  1873. -  Ч. 106 (11 вересня). -  С. 5.
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Усього вдалося виявити 95 печаток, серед них -  71,57% (68 шт.) 
були україномовні, 26,36% (26 шт.) виконані латинською мовою6 і тіль
ки 1,05% (1 шт.) -  польською7.

Латина притаманна давнім штемпелям, починаючи з 1798 року і 
аж по 1905-й, про що свідчать збережені відтиски цих печаток. Найдо
вше з латиномовною легендою функціонували матриці Каньчузько- 
го протягом 1808-1905 рр.8 та Самбірського протягом 1801—1896 рр.9 
намісництв. У інших трьох деканатах зафіксовані відбитки лише за 
1880-ті рр.: у Любачівському штемпель уживайся у 1880 р., у Бірчан- 
ському -  1885 р. та Судововишенському -  1885 р. Відсутність давні
ших відтисків згаданих печаток, звісно, ще не означає, що вони не були 
виготовлені набагато раніше. Упродовж понад столітнього періоду в 
мовній політиці відбуваються помітні зміни — майже всі деканатські 
матриці в останній чверті XIX -  на початку XX ст. вже використовува
ли українську мову.

Порівнюючи два штемпелі Мостиського деканату спостерігаємо, 
трансформацію сюжету та легенди: у першому з них -  «ПЄЧАТЬ NA- 
М^СТИИЧЄСТВА МОСТЫСКОГО»10 11, у другому -  «ГР. КАТ. УРЯДЪ 
ДЕКАНАЛНЫЙ МОСТИСКІЙ» п. Подібні видозміни були притаман
ні багатьом деканатським матрицям у Перемишльському владицтві12.

6 До них, зокрема, належали штемпелі таких намісництв: Белзького (1803— 
1848), Жовківського (1842-1885), Куликівського (1885), Бірчанського (1885), Ду- 
клянського (1798-1885), Короснянського (1863-1899), Ліського (1801-1886), Оль- 
ховецького (1804-1886), Височанського (1803), Горожанського (1850), Мокрян- 
ського (1851-1887), Самбірського (1801-1896), Судововишенського (1885), Яворів- 
ського (1804-1811) та Каньчузького (1808-1905).

7 Польська мова зафіксована лише в легенді Яслиського деканату (1805-1875).
8 ЦДІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1392, арк. 34 зв., 48; спр. 1393, арк. 35 зв., 45; спр. 

1394, арк. 33 зв., 34,47; спр. 1397, арк. 47,67; спр. 1398, арк. 53; спр. 1399, арк. 95,96 
зв., 120 зв., 130,141; спр. 1400, арк. 25 зв., 30 зв., 33,38; ф. 159, оп. 9, спр. 1847, арк. 4 
зв., 5 зв.; спр. 1848, арк. 8 зв.

9 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1482, арк. 76; спр. 1489, арк. 42 зв.; спр. 1592, арк. 
118 зв.; ф. 165, оп. З, спр. 83, арк. 11.

10 ЦДІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1278, арк. 99.
11 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1241, арк. 76.
12 Пор., наприклад, також печатки Белзького деканату, в якому останній варі

ант штемпеля був схожий з мостиським. Детальніше про розвиток та еволюцію де-
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Інформативність написів. У легендах деканатських матриць вка
зували, зазвичай, інституцію, якій належить печатка (деканат, уряд 
деканатський), зазначали назву, конфесійність деканату (греко- 
католицький/руський), рідше -  адміністративне підпорядкування та 
хронологічні відомості.

У латиномовних легендах словосполучення на кшталт: «SIGILLUM 
O F F IC II DECANATUS»; «SIGILLUM  O F F IC II DECANALIS»; 
«SIGIL: DECANI: FORAN»; «SIGILL: OFFI: DECANA»; «OFFICIUM 
DECANALE» -  фігурують з кінця XVIII ст. і протягом усього XIX ст.

Для частини давніх штепмелів властива усталена форма напи
су: «ПЄЧАТЬ ДЄКАНАТА...» або «SIGILLUM  DECANATUS...», 
«SIGILLUM OFFICII DEKANATUS», до якого додавалася назва де
канату (окрім тих випадків, коли фіксувалася ще їхня конфесійна чи 
єпархіальна належність). Натомість більш сучасні печатки не мали 
єдиного підходу до формування легенд — ні щодо вживання певних 
словесних формул, ні щодо послідовності розміщення слів у тек
сті. Саме тому спостерігаємо таку варіативність: «ПЕЧАТЬ ДЕКА
НАТА»; «УРЯДЕ ДЕКАНАЛЬНЬІЙ»; «УРИДА ДЕКАНАЛЬНОГО»; 
«ДЕКАНАЛЬНЫЙ УРЯДЕ»; «ЧИНЬ ДЕКАНАЛЬНЬІЙ»; «ЧИНАДЄ- 
КАНАЛЬНОГО»; «ДЕКАНАЛ: ЧИНА»; «ЧИНА ДЕКАНАТА»; «ПЕ
ЧАТЬ НАМЕСТНИЧЕСТВА»; «ПЕЧАТЬ ДУХ НАМЕСТНИЧЕСТВА»; 
«OFFICIUM  DECANALE»; «SIGILLUM  O FFIC II DEKANATUS» 
тощо.

Трохи менше ніж у половині латиномовних відтисків зустріча
ємо написи, до складу яких входить словосполучення «SIGILLUM 
OFFICII», — у 10 штемпелях з 26-х, при чому матриці з цим термі
ном функціонували Впродовж усього досліджуваного періоду. Термін 
«OFFICII» у легендах часто подано у скороченому варіанті («OFFI» та 
«OFFIC»), тому його можна розшифрувати як «OFFIQII]» -  що в пе
рекладі буде означати «уряд»; або ж розшифрувати як «OFFIQIALIS]», 
що в перекладі означатиме «урядовець». Це поняття повністю зникає

канатських печаток див.: Скочиляс І. Деканатські печатки Перемишльської греко- 
католицької єпархії XIX -  початку XX ст. / /  Записки Наукового товариства ім. Шев
ченка. -  Т. CCLX: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. 
-  Кн. І. -  Львів, 2010. -  С. 361-377.
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з ужитку в кінці XIX ст., ймовірно, через те, що нові штемпелі, які ви
готовлялися в той час, були україномовні.

Необхідно зупинитися також на скороченому терміні «DECAN», 
який можна розшифрувати як «DECAN[ATUS]», що в перекладі озна
чає «деканат», або ж «DECAN[ALIS]», що перекладі означає «деканат- 
ський». Він наявний у 20 латиномовних печатках. Ще у 4 печатках за
фіксовано термін «DECANI», який є родовим відмінком від «декан», 
тобто, «декана» (особи)13. Усі ці штемпелі почали функціонувати на пе
реломі XVIII-XIX ст. (а саме у 1798—1804 рр.) і, очевидно, наслідува
ли єпископські печатки із зазначенням посади та прізвища у легенді.

Серед досліджуваних пам’яток у 28 (з них 2 латиномовні та 26 укра
їномовних) відсутнє слово «Печать». За хронологією вони походять 
з другої половини XIX -  початку XX ст. Традиційне формулювання 
«ПЕЧАТЬ ДЕКАНАТА» замінюється на «УРЯДЪ ДЕКАНАЛЬНЬІЙ»; 
«ЧИНЬ ДЕКАНАЛЬНЬІЙ»; «НАМІСНИЦТВО».

Лише удвох матрицях Бірчанського намісництва (1902-1905 і 1911 
рр.) зустрічаємо поєднання термінів «ПЕЧАТЬ УРЯДОВА ДЕКАНА
ТА», що підкреслює статус штемпеля та його адміністративну належ
ність14. У одній печатці Олешицького деканату (1885-1906) вжито «ПЕ
ЧАТИ» в множині15.

Легенди повідомляли й про місце в адміністративній структурі 
церкви: «ПЕЧАТЬ ДЕКАНАТА»; «УРЯДЪ ДЕКАНАЛЬНЬІЙ»; «ЧИНЬ

13 Ці штемпелі функціонували у Бірчанському (1804-1805) Дуклянському 
(1798-1885), Перемишльському (1804-1805) та Угнівському (1803-1805) декана
тах. Легенди були вигравіювані на кшталт: Sigillum offic[ialis] Ioan[nis] Demkowicz 
Dobrzansk[i] decani birczensis (Печатка урядовця Йоана Демковича Добрянського 
декана Бірчанського); (Sigil[lum] decani foran[ei] ducen(sis) diaec[esis] prsemisliensis 
(Печатка декана форального (помічника) Дуклянського єпархії Перемишльської); 
Sigillum decani premisliensis 01[szansid] (Печатка декана Перемишльського Олыпан- 
ського); Sigil[lum] decani vhnoviensis nativit[atis] bfeatissimae] v[irginis] mfariae] (Пе
чатка декана Угнівського Різдва Пресвятої Діви Марії).

14 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 13, спр. 8464, арк. 141; спр. 11332, арк. 139,154; спр. 11979, 
арк. 99; оп. 20, спр. 1751, арк. 63.

15 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 394, арк. 41 зв.; спр. 415, арк. 19; спр. 459, арк. 40 
зв.; спр. 487, арк. 28; спр. 500, арк. 27,46 зв.; спр. 384, арк. 31.
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ДЕКАНАЛЬНЫЙ»; «ЧИНА ДЕКАНАТА»; «НАМЕСТНИЧЕСТВА»; 
«ДУХ НАМЕСТНИЧЕСТВА»; «SIGILLUM DECANATUS» та ін.

Наведемо найбільш типові написи, які побутували в єпархії: 
«ПЄЧАТЬ * ДЄКАНАТ^. * БЕЛСКО Г0 *»; «+ ПЕЧАТЬ ДЕКАНА
ТА КУЛИКОВСКОГО»; «Урядъ Деканальный * ЛЮ БАЧЕВСКІЙ»; 
«♦ПЕЧАТЬ УРМДА ДЕКАНАЛЬНОГО ДРОГОБЫ ЦКОГО»; «Пе
чать Намістничетва Краснопбльского»; «* ПЕЧАТЬ УГНОВСКО- 
ГО НАМЕСТНИЧЕСТВА»; «ПЕЧАТЬ ДУХ НАМЕСТНИЧЕСТВА 
ЯВОРОВСКОГО»; «SIGILLUM DECANATUS KULIKOWIENSIS»; 
«SIGILLUM: OFFICII: DECAN: WISNENSIS» тощо.

За змістом можна виділити кілька основних видів легенд.
1. У написі вказано конфесійну належність за допомогою таких по

нять, як «греко-католицький» і «руско-католицький».
У давніх деканатських матрицях Перемишльського владицтва рід

ко фіксувалася конфесійність установи. Переважно на латиномовних 
штемпелях (5 шт.), які функіонували, зокрема, у Белзькому (1803— 
1848), Яворівському (1804-1811), Ярославському (1803-1807, 1804), 
Мушинському (1833-1851) деканатах. Не зафіксовано жодної украї
номовної печатки початку XIX ст. з подібним написом. Із середини 
XIX ст. й аж до початку XX ст. кількість матриць із зазначеною конфе
сійною належністю деканатського уряду зростає. Це стосується як  ла
тиномовних (6 шт.), так і кириличних написів (33 ш т.)16. Так, термін 
«греко-католицький» (з різноманітними варіантами скорочень та абре
віатур, а латинкою -  «R. G., G. R. Cath») зустрічаються у 22 україно
мовних штемпелях і на 11 -  латиномовних; «Руско-католицький» — на 
п ’яти печатках, а «Русско» -  на шести. У такий спосіб підкреслювалася 
конфесійність установи, а ймовірно, робилося розрізнення між греко- 
католицькими та римо-католицькими деканатами, які подекуди мали 
й однакові центри осідку, і назви.

16 Такі матриці побутували у Жовківському (1842-1885, 1911-1912), Люба- 
чівському (1885-1900) Сокальському (1899-1910), Добромильському (1846-1869, 
1885-1912), Мушинському (1891-1912), Височанському (1885-1900, 1885, кінець 
XIX ст.), Горожанському (1885, 1896-1897,1899-1907), Бірчанському (1885) наміс- 
ництвах та ін.
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Наведемо найбільш характерні приклади: «ПЕЧАТЬ ЯРОСЛАВ
СКОГО УРЯДУ ДЕКАНАЛЬНОГО ОБР. ГР. КАТ.»; «* РУСКО- 
КАТ. УРЯДЕ ДЕКАНАЛЬНЫЙ М УШ ОВСКІЙ»; «ПЕЧАТЬ РУС- 
СКО УСТРИ Ц КО ГО  УРЯДА ДЕКАНАЛЬНОГО»; «* ГР. КАТ. 
УРЯДЕ ДЕКА Н А ЛЬН Ы Й  СА М БО РС КІЙ »; «РУСКО КАТОЛ. 
ДЕКАНАЛЬНЫЙ УРЯДЕ СУДОВО ВИШ ЕНЕСКІЙ»; «* ПЕЧАТЬ 
ДЕКАНАЛ: ЧИНА РУССКО ДОБРОМИЛЬСКОГО»; «* OFFICIUM  
DECAN ALE K R O SN EN SE RIT • G RJE • C.»; «SIG ILLU M . 
DECANATUS. R: G: ZULKIEVIENS:» тощо. -

Рішення про вживання відповідної термінології в церковному 
справочинстві було ініційоване церковною ієрархією наприкінці XIX 
ст. У 1891 р. Львівський провінційний собор Греко-католицької церкви 
висловився за те, «щобы Церковь руска на будуче називала ся руско- 
католицкою»17. Така пропозиція духовенства, очевидно, не була узго
джена з Галицьким намісництвом, проте з часом вона знайшла під
тримку серед клиру, котрий самостійно взявся впроваджувати нові цер
ковні штемпелі. Показово, що цей процес розпочався значно раніше 
1891 року. Доказом цьому є матриці, які використовувалися вже протя
гом 1880-х рр. в Устрицькому (1885-1903)18, Добромильському (1885— 
1912)19, Височанському (1885-190020, 188521, кінець XIX ст.22), Пере
мишльському (1885—1901)23, Старосамбірському (1889-1907)24 декана

17 Чинности и рішеня руского провинціяльного собора вь Галичині отбувшого 
ся во Львові въ році 1891. -  Львбвъ, 1896. -  С. 70.

18 ЦЦІАЛ, ф. 146, on. 13, спр. 10336, арк. 66; спр. 11639, арк. 83; оп. 20, спр. 1696, 
арк. 42 зв.; спр. 1719, арк. 61; спр. 1729, арк. 61 зв., 62, 67 зв.; спр. 1801, арк. 56 зв.; 
спр. 1817, арк. 53.

19 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1681, арк. 52,67; спр. 1689, арк. 38,40,46,48; спр. 
1694, арк. 82,89; спр. 1699, арк. 37 зв., 56; спр. 1714, арк. 30 зв.

20 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1481, арк. 51; спр. 1483, арк. 71; спр. 1492, арк. 47; 
спр. 1497, арк. 42 зв.; спр. 1558, арк. 52; спр. 1583, арк. 54; оп. 13, спр. 12039, арк. 99; 
спр. 12045, арк. 96.

21 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1550, арк. 74.
22 MNZPP, МР.Н. 7249.
23 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1297, арк. 73 зв.; спр. 1178, арк. 29 зв.; спр. 1194, 

арк. 92; спр. 1251, арк. 72 зв.; спр. 1259, арк. 106; спр. 1275, арк. 69 зв.; оп. 13, спр. 
7888, арк. 124; спр. 9420, арк. 3; спр. 10552, арк. 146.

24 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1487, арк. 60; спр. 1515, арк. 41 зв.; спр. 20, арк. 46
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тах. Згодом подібні написи з’явилися в Мушинському (1891-1912)* 25, 
Судововишенському (1894-1899) 26, Горожанському (1896-1897)27, 
Перемишльсько-городському (1899)28 намісництвах (можливо, як  від
повідь на заклик Львівського провінційного собору греко-католицької 
церкви)29.

Ініціатива українського духовенства викликала різку протидію міс
цевих і центральних владних структур -  аж до звинувачень його в мо
сквофільстві та схизмі30. Про всі випадки вживання терміна «русько- 
католицький» постерунки поліції були зобов’язані повідомляти пові
тові староства, а ті, своєю чергою, -  Галицьке намісництво. Державні 
інституції вимагали у Львівської та Перемишльської консисторій до
могтися від парафій заміни легенд на печатках. Греко-католицька іє
рархія, побоюючись відкритої конфронтації з владою, вирішила від
кликати свою постанову. Консисторія пояснювала, що побутування 
цього терміна може спричинити певні правові ускладнення (адже все 
рухоме і нерухоме майно парафій було власністю Греко-католицької 
церкви). Наголошувалося також на тому, що Галицька митрополія 
належала до грецького обряду, і лише літургійна мова була «русько- 
слов’янською». Тому митрополичий ординаріат у Львові рекоменду
вав духовенству замість словосполучення «русько-католицький» ужи
вати «греко-католицький»31.

зв.; спр. 1562, арк. 41 зв.; спр. 1637, арк. 33 зв.
25 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1075, арк. 45, 49; спр. 1076, арк. 96, 99, 102, 112; 

спр. 1080, арк. 59 зв.; спр. 1081, арк. 48; спр. 1085, арк. 47; AAAPW, Sygn. 714 (Бру- 
нари).

26 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1185, арк. 57; спр. 1190, арк. 109; спр. 1211, арк. 77; 
спр. 1254, арк. 44; спр. 1261, арк. 111 зв.

27 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 13, спр. 10878, арк. 58,90 зв.
28 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1194, арк. 102; спр. 1223, арк. 91.
29 Такі самі процеси відбувалися й у парафіяльній сфрагістиці: низка парафій 

для того, щоб виразніше окреслити свою національну та релігійну ідентичність, ма
сово виготовляла матриці з написом «русько-католицький уряд парафіяльний...». 
Збереглося обширне листування між духовною та світською владою за 1902-1908 
рр., дотичне до цієї проблематики (ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 4, спр. 1978, арк. 1-81).

30 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 4, спр. 1978, арк. 1-2 зв.
31 Постанова опубл. у: Въ справі уживаня титулу руско-католицкий урядь 

парохіяльньїй / / Львбвско-Архіепархіяльни Ведомости. -  1904. -  Ч. 6. -  С. 67. Цив.
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На початку XX ст. поняття «русько-католицький» зникає з написів 
на деканатських штемпелях — його поступово витісняє термін «греко- 
католицький»32. Особливо це помітно в тих намісництвах, де зберегли
ся численні варіанти відтисків різних печаток, як-от у Горожанському 
(1899-1907)33 та Мушинському (1915-1921)34 деканатах.

Уведення нової термінології («русько-католицький» та «греко- 
католицький») до легенд деканатських штемпелів, безумовно, стало 
одним із виявів виразної національної та релігійної самоідентифікації 
корінного населення краю.

2. У написах є дані про адміністративно-територіальну належність 
установи.

Для греко-католицької сфрагістики Галичини не була притаманна 
наявність у легенді додаткової інформації юрисдикційно-правового чи 
географічно-локалізаційного змісту. Державно-територіальне розташу
вання деканату не зазначене на аналізованих штемпелях жодного разу35.

також: ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 4, спр. 1978, арк. 17.
32 Цей процес тривав доти, поки єпископський ординаріат у Перемишлі 1 трав

ня 1906 року не звелів усім священикам уникати назви «русько-католицький» (ЦЦІ
АЛ, ф. 146, оп. 4, спр. 1978, арк. 40). Дане розпорядження згодом опублікували у «Ві
снику» Перемишльської єпархії (Въ справі уживаня титулу руско-католицкій урядь 
парохіяльньїй / /  Вісникь Перемыской єпархій. -  1906. -  Ч. 7. -  С. 57-58).

33 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1568, арк. 38; спр. 1590, арк. 42, 53 зв.; спр. 1507, 
арк. 123,124; спр. 1516, арк. 57 зв.; спр. 1519, арк. 70; спр. 1520, арк. 53; спр. 1540, арк. 
53; оп. 13, спр. 9662, арк. 156.

34 AAAPW. -  Sygn. 716 (Лабова); Sygn. 722 (Мохначка).
35 У парафіяльних печатках Перемишльської греко-католицької єпархії відо

мості про територіальну локалізацію парафії (населені пункти, які були поблизу, 
повіт, річка (над якою розташовувалося село) знаходимо тільки в чотирьох випад
ках: Коросно Устрицького деканату (1891) (ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 13, спр. 8861, арк. 
106); Наконечне Яворівського деканату (1893) (APP, Z. 142, Sygn. 5110, s. 296); Біб- 
рка Ліського деканату (1899) (APP, Z. 13, Sygn. 188, S. 2); Криве Затварницького де
канату (1913) (ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 38, спр. 8861, арк. 161). Для православних та про
тестантських парафіяльних матриць Правобережної України XIX ст. така практика, 
навпаки була досить поширена (див.: Перкун В. Конфесійні печатки Правобереж
ної України як топонімічне джерело (1795-1942 рр.) / /  Історико-географічні дослі
дження в Україні. -  К.: Інститут історії України, 2001. -  Ч. 5. -  С. 264-269; Перкун В. 
Печатки Православних інституцій та духівництва (за матеріалами Державного архі-
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Зовсім інша ситуація склалась у православній та римо-католицькій де- 
канальній сфрагістиці. В. Перкун, описуючи зображення двоголового 
орла на православних церковних матрицях, згадує й про емблему 2-го 
округу благочиния (деканату) Київського повіту, в легенді якого пода
но його адміністративно-територіальну характеристику: «Київського 
уїзду»* 36. В окремих римо-католицьких деканатах фіксували, як  конста
тує дослідник, назву не самого деканату, а того повіту, на теренах якого 
були костели цієї церковно-територіальної одиниці37.

Ще однією організаційною особливістю Православної церкви були 
печатки церковних старост, якими активно засвідчувалися різноплано
ві документи38, а в Римо-католицькій—деканів (з різними територіаль
ними уточненнями світського характеру в легендах, на кшталт: повіто
вий декан могилівський)39. Це доводить чітку регламентацію релігійно
го життя в Російській імперії, навіть у таких сферах, як  церковна сфра
гістика40. Усе це в принципі перегукується з адміністративною практи
кою Австрійської монархії, проте в ній не було такої жорсткої й чітко 
прописаної уніфікації щодо виготовлення штемпелів нижчих церков

ву Вінницької області XIX — першої третини XX ст.) / /  Спеціальні історичні дисци
пліни: питання теорії та методики. Історіографічні дослідження в Україні: 36. наук, 
праць на пошану академіка Валерія Андрійовича Смолія. -  Вип. 10. -  Ч. 5. -  Част. 
1. -  Київ, 2000. -  С. 159-165).

36 Легенда звучала так: «ПЕЧАТЬ 2 ОКРУГА БЛАГОЧИНИЯ КИЕВ. У.» (див.: 
Перкун В. Печатки православних інституцій. -  С. 161).

37 Як приклад, В. Перкун наводить матрицю керівника брацлавського римо- 
католицького округу в легенді якої читаємо: «Гайсинсько-Брацл. декана» (див.: Пер
кун В. Конфесійні печатки Правобережної України. -  С. 267).

38 Перкун В. Печатки православних інституцій. -  С. 161.
39 Його ж. Конфесійні печатки Правобережної України. -  С. 266.
40 Спеціальними законами Російська імперія регламентувала сюжети й легенди 

на парафіяльних, монастирських, консисторських печатках та, ймовірно, на штем
пелях благочинь (деканатів). Тому більшість православних матриць однотипні -  з 
традиційним зображенням трибанної церкви або двоголового орла та написами про 
церковну або державно-адміністративну належність (див.: Перкун В. Печатки пра
вославних інституцій. — С. 160-161; Перкун В. Конфесійні печатки Правобережної 
України. -  С. 266-268).
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них ланок41. Тому серед деканатських печаток і трапляються такі ори
гінальні й різнопланові екземпляри.

Єпархіальну належність деканату в матрицях Перемишльського 
владицтва зафіксовано лише в легендах обидвох штемпелів Дуклянсько- 
го намісництва за 1798-1885 pp.: «SIGIL. DECAN: FORAN: DUCEN: 
DIEC: P&EMISLIENSIS»42, таза 1899-1903 рр.: «ПЕЧАТЬ ЧИНА ДЕ- 
КАНАЛЬНОГО ДУКЛЯНСКОГО ЭПАР ПЕРЕМ Ы СКОЙ»43. Мож
ливо, це було пов’язано із взоруванням на римо-католицькі аналоги 
або з бажанням акцентувати власну окремішніеть від місцевої Римо- 
католицької церкви.

3. Хронологічні відомості в легендах.
Дати в легендах церковних матриць фігурують досить рідко44 (хоч 

у міській сфрагістиці XVH-XVIII ст. подібний підхід практикувався 
доволі активно45). Ймовірно, що йдеться тут про час їхнього виготов
лення. Виявлено тільки дві пам’ятки з датою у легенді (наведена вона 
арабськими цифрами): «SIGILLUM DECANATUS MOKRZANENSIS. 
1811.»46 та «ПЕЧАТЬ NAMfŁ]CTHH[...]CTBA М[...]Ш И[Н]ЬСКОГО 
1 [8]54.»47. Щодо Мушинського деканату, то віднайдені відтиски на ар
хівних документах за 1857—1886 рр. підтверджують як вірогідну дату

41 На сьогодні невідомо про поширення в Перемишльській єпархії «зразків», на 
які повинні були орієнтуватися при виготовленні штемпелів, тоді як для православ
них храмів «задля забезпечення стандарту форми обер-прокурор Святійшого Сино
ду мав підготувати взірець печатки для кожної єпархії...» (Перкун В. Печатки право
славних інституцій. -  С. 160).

42 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 2659, арк. 57.
43 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 13, спр. 8682, арк. 14.
44 Сукупно в Перемишльському владицтві налічуємо 19 парафіяльних печа

ток з датами, що подані арабськими цифрами, а в Буковинській православній єпар
хії на 327 парафій було тільки чотири датовані матриці (Grämadä N. Vechile peceji 
biserices§ti bucovinene. -  Gemäuji, 1939. — P. 33—88 і 21 tab.).

45 Gumowski M., HaisigM., Mikucki S. Sfragistyka. -  Warszawa, 1960. -  S. 163-164; 
Haisig M. Studia nad legendą pieczęci miejskiej. — Wrocław, 1953. -  S. 69—73.

46 ЦЦІАЛ, ф. 146, on. 20, cnp. 1499, арк. 31.
47 ЦЦІАЛ, ф. 146, on. 20, спр. 1075, арк. 33 зв.; спр. 1077, арк. 70, 71; спр. 1082, 

арк. 53,54 зв.; спр. 1083, арк. 35 зв.; спр. 1085, арк. 44 зв.; спр. 1087, арк. 33; спр. 1088, 
арк. 53; AAAPW, Sygn. 714 (Брунари); Sygn. 716 (Лабова); Sygn. 725 (Ростока Велика).
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появи цієї матриці1854 р. Додатковим аргументом на користь цієї гі
потези є те, що перша відома печатка цього намісництва функціону
вала в 1833-1851 рр.48

4. Зазначення прізвищ деканів у легендах.
Надзвичайно рідко в написах можна прочитати імена та прізви

ща деканів. У Перемишльській єпархії зустрічаються лише два такі ви
падки — у Бірчанському (1804—1805) та в Устрицькому (1814) намісни- 
цтвах. У легенді штемпеля Бірчанського деканатського уряду вказано 
ім’я та прізвище декана, котрий, очевидно, був шляхтичем -  Йоана 
Демковича Добрянського — «IOAN DEMKOWICZ DOBRZANSK»49. 
У сюжетному зображенні, відповідно, подано кардинальський капе
люх та основні елементи герба Леліва, який належав шляхтичам До- 
брянським50.

Цікавим є той факт, що матриця активно функціонувала у 1804— 
1805 рр. і майже одночасно з нею, у 1806 р., декан о. Йоан Демкович 
Добрянський послуговувався іншою приватною печаткою. Нею наміс
ник також засвідчував фінансово-майнові документи парафій (зокре
ма, «Специфікацію» парафії Кінське тощо). Вона була значно менших 
розмірів, без легенди, у зображенні зафіксовано герб Леліва та вигра- 
віювані літери «А D» — були першими буквами ініціалів цього свяще
ника.

У Височанському деканаті (1803) у центральному полі штемпеля 
подано ягня з прапорцем, а над ним -  чаша, обабіч якої літери «А» та 
«L»51, що означають ініціали тогочасного священика -  о. Антонія Лі- 
гензи.

48 AAAPW, Sygn. 725 (Ростока Велика); Sygn. 722 (Мохначка).
49 ЦЦІАЛ, ф. 159, оп. 9, спр. 2830, арк. 3 ,5,6 зв., 7 зв., 8,9; спр. 2845, арк. 3; спр. 

2853, арк. 9,15.
50 ЦЦІАЛ, ф. 159, оп. 9, спр. 2830, арк. 3 ,5,6 зв., 7 зв., 8,9; спр. 2845, арк. 3; спр. 

2853, арк. 9, 15. У «Гербовнику» К. Несецького зазначено що Добрянські мали герб 
Сас та були родом із Сяноччини (Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J.: powiększony 
dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych. -  Lipsk, 1839. — 
T. III. -  S. 353).

51 ЦЦІАЛ, ф. 159, on. 9, спр. 1940, арк. 4; спр. 1999, арк. 3; спр. 2008, арк. 4; спр. 
2034, арк. 6; спр. 2048, арк. 4 зв.; спр. 2107, арк. 9; спр. 2071, арк. 5; спр. 2173, арк. 5.
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Наявність ініціалів у полі матриці спостерігаємо й в печатках ін
ших деканів, наприклад, тартаківський декан о. Теодор Кондратович у 
1803—1804 рр. використовував печатку, на якій були літери «ТК» (ініці
али власника)52; устрицький намісник о. Василь Кручкевич у 1804 р. за
віряв документи штемпелем, в якому вигравіювано літери «ВК» -  вгорі 
та «DU» — внизу (ініціали власника та перші назви деканату)53.

Появу імен та прізвищ деканів у легендах можна пов’язати з орієн
тацією на єпископські печатки, в яких зазначалося прізвище та посада 
особи, а також з певного традицією карбування ініціалів намісника та 
перших літер з назвою деканату в їхніх приватних штемпелях, яка чіт
ко простежується у кінці ХУЛІ ст.

5. Літери або окремі слова різного змісту, викарбувані в централь
ному полі печатки.

Серед описуваних 95 пам’яток, що репрезентують 40 деканатів Пе
ремишльського владицтва, тільки на п ’яти з них вдалося виявити си- 
гли та суспензії, розташовані в полі сюжетного зображення. Проілю
струємо це наступними прикладами.

У штемпелі Дуклянського деканату (1798-1885) композицію скла
дають: овальний щит, в центральному полі якого перехрещені меч та 
ключ, над ним кардинальський капелюх із 12 китицями. З обох бо
ків біля шнурів розміщено кирилицею напис: ліворуч -  «ДЕК», право
руч — «Д^К», при тому, що сама легенда виконана латинкою. Довкола 
сюжетного зображення міститься напис: «SIGIL: DECANI: FORAN: 
DUCEN: DL4EC: PR/EMISLIENSIS»54. Маємо один з тих унікальних 
випадків, коли у легенді йдеться про урядовця, тобто особу, а не цер
ковну установу -  деканат. Окрім того, саме тут, в одному лише випадку

52 ЦЦІАЛ, ф. 159, оп. 9, спр. 398, арк. 6,8; спр. 476, арк. 5 зв.; спр. 497, арк. 7 зв., 
12; спр. 546, арк. 10 зв., 14 зв.; спр. 418, арк. 12 зв.

53 ЦЦІАЛ, ф. 159, оп. 9, спр. 3007, арк. 2 зв., 5 зв.; спр. 2918, арк. 9 зв., 13 зв.; спр. 
2898, арк. 2 зв.

54 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 2659, арк. 57; спр. 2653, арк. 21; спр. 2640, арк. 17 
зв., 51 зв.; AAAPW, Sygn. 720 (Тилич). Якщо розкрити скорочення в написі, він буде 
мати наступний вигляд: «Sigil[lum] decani foran[ei] ducen[sis] disec[esis] praemisliensis», 
а його переклад українською звучатиме як: «Печатка декана форального (помічни
ка) Цуклянського єпархії Перемишльської».
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з усіх досліджуваних печаток, використовується поняття «Foran»55. До
кументи парафії Радоцина, «Специфікація» за 1798 р., завірені деканат- 
ською печаткою, поряд з якою міститься автограф декана о. Самуеля з 
Мирова Мишковського56, який поряд зі своїм прізвищем зазначає, що 
є форальним деканом і парохом у Полянах, які, очевидно, входили до 
складу Дуклянського деканату57.

У світлі усього наведеного додаткові написи «ДЕК» та «Д^К» у пе
чатці, які можна розшифрувати як «деканат Дуклянський» або «декан 
дуклянський» (додаткової інформації якій саме установі вона нале
жить, або додаткові відомості про адміністративну посаду священи
ка). Незважаючи на нехарактерний зміст легенди, цей штемпель функ
ціонував щонайменше 87 років як  урядова матриця Дуклянського де
канату.

У Ярославському деканаті на початку XIX ст. функціонували одно
часно дві фактично ідентичні печатки (перша -  у 1803-1807 рр., друга 
-  у 1804 р .)58. В основі їхнього сюжету лежав кардинальський капелюх 
з 5 китицями (1:2:2) та овальний щит з гербом Сас, увінчаний короною

55 Термін «foraneus» -  у перекладі з латині не має єдиного значення, в україн
ській мові він вживається як форальний. Поєднання слів «декан форальний» озна
чає, що декан не проживає постійно на певній території, він виконує функції поміч
ника, можливо, приїздить звідкись.

56 Автограф на кшталт: «Samuel de Mirów MyszKOwski Decanus foraneus Duklen[sis] 
Parochus Polanen[sis] m[anu] p[ropria]» (ЦЦІАЛ, ф. 159, on. 9, cnp. 3477, арк. 5). Це 
може свідчити про те, що штемпель Дуклянського деканату (1798-1885) міг бути ви
готовлений на замовлення о. Самуеля Мишковського, котрий уданий період займав 
посаду форального декана. Відповідно, можна припустити, що й у легенді знайшли 
відображення всі його адміністративні статуси.

57 Адміністративне підпорядкування с. Полян фіксують пізніші Шематиз- 
ми: Schematismus universi venerabilis cleri dioeceseos gr. cathol. Premisliensis pro anno 
domini M.D.CCC.XXXI. -  Premisliae, 1831. -  P. 171.

58 ЦЦІАЛ, ф. 159, on. 9, cnp. 1598, арк. 6; cnp. 1592, арк. 4 зв., 13; cnp. 1580, арк. 
5,14; cnp. 1578, арк. 5,11; cnp. 1595, арк. 6 зв., 12 зв.; спр. 1613, арк. 5 зв., 7; спр. 1620, 
арк. 6 зв., 9 зв.; спр. 1634, арк. 13,15; спр. 1642, арк. 4; спр. 1680, арк. 11,18; спр. 1666, 
арк. 5 зв., 9 зв.; спр. 1665, арк. 5 зв., 9 зв.; спр. 1657, арк. 5,8; спр. 1656, арк. 5 зв., 12 
зв.; спр. 1656, арк. 5 зв., 12 зв.; спр. 1700, арк. 5,11; спр. 1706, арк. 7; спр. 1711, арк. 5 
зв.; спр. 1756, арк. 6 зв., 21; спр. 1772, арк. 7; спр. 1795, арк. 10; спр. 1634, арк. 8,11; 
спр. 1695, арк. 8.
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з плюмажем, пробитим стрілою. З обох боків біля корони викарбувано 
літери: ліворуч «І», праворуч «М», і біля щита внизу: ліворуч «D», пра
воруч «І». У цей період деканом був о. Іоан Манастриський. Тому лі
тери «І» та «М», «D» та «І» можна розшифрувати як «Іван Манастир- 
ський» та «деканат Ярославський» або «декан ярославський».

Тут можемо провести певні паралелі з окремими приватними штем
пелями деканів, якими послуговувалися в останній чверті XVIII -  на 
початку XIX ст. Для них було характерно вигравіювання ініціалів їхніх 
власників у центральному полі штемпеля. Зокрема, в о. Теодора Кон
дратовича, тартаківського декана, в 1803—1804 рр. на печатці був зобра
жений кардинальський капелюх з китицями, під ним корона, а під нею 
літери «ТК» (виконані скорописом), обрамлені знизу і з боків гілками59. 
Також, наприклад, в особовій печатці адміністратора Потелицького де
канату о. Іоана Трильовського, якою він користувався в 1803 р., у центрі 
вирізьблено літери «І» та «TR» (друга і третя літери спарені)60.

На початку XIX ст. парафіяльні документи завірялися приватними 
матрицями деканів і в Устрицькому деканаті. Зокрема, у печатці о. Ва
силя Кручкевича, устрицького намісника, яка функціонувала в 1804 р., 
містяться літери «ВК» (вгорі) та «DU» (внизу) з обох боків кардиналь
ського капелюха з китицями й серця, увінчаного хрестом61. Букви «В» 
та «К», очевидно, є ініціалами власника, а «D» і «U» -  перші графеми 
слів «декан устрицький» чи «деканат Устрицький». 1810 року о. Василь 
Пожаковський, котрий на той час був адміністратором Устрицького 
деканату62, також використовував власний штемпель із зображенням

59 ЦЦІАЛ, ф. 159, оп. 9, спр. 398, арк. 6,8; спр. 418, арк. 12 зв.; спр. 476, арк. 5 зв.; 
спр. 497, арк. 7 зв., 12; спр. 546, арк. 10 зв., 14 зв.

60 ЦЦІАЛ, ф. 159, оп. 9, спр. 416, арк. 2 зв.; спр. 441, арк. З зв.; спр. 455, арк. 4 зв.; 
спр. 464, арк. 3 ,7; апр. 499, арк. 4 зв., 11,13 зв.; спр. 571, арк. 3 ,9.

61 ЦЦІАЛ, ф. 159, оп. 9, спр. 3007, арк. 5 зв.; спр. 2918, арк. 9 зв., 13 зв.; спр. 2898, 
арк. 2 зв.

62 Отець Василь Пожаковський (народився 1773 р., рукоположений 1800 р.) -  
багаторічний священик Устриків Долішніх та декан Устрицького деканату до 1847 р. 
(Schematismus... 1831. — Р. 167; Schematismus universivenerabiliscleridioeceseosgraeco 
catholicae Premisliensis pro anno Domini M.D.CCC.XL. -  Premisliae, 1840. -  P. 140; 
Schematismus universi venerabilis cleri dioeceseos graeco-cathol. Premisliensis pro anno 
domini M.D.CCC.XLVII. -  Premisliae, 1847. -  P. 149-151).
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кардинальського капелюха, корони, овального щита, обрамленого гіл
ками, та літер «ВР»63. Загалом в особових печатках відсутня легенда, 
тож, власне, розміщення таких ініціалів і представляє певну особу та 
її посаду.

Отже, простежуємо певну групу особових печаток (мабуть, виго
товлених після вступу священика на деканську посаду), в яких у зобра
женні є християнські символи, атрибути вищого духовенства чи особо
ві герби, а також поряд з ініціалами власника подано перші букви на
зви деканату чи посади священика. Тому наявність літер, розташова
них в полі сюжетного зображення в деканатських штемпелях, можна 
пояснити схожою традицією, яка була характерна для особистих печа
ток намісників Перемишльської єпархії.

Ще у двох деканатах помічаємо написи, які уточнюють сюжетні 
зображення. Зокрема, у Мушинському деканаті (1891—1912) функціо
нувала печатка з малюнком у центрі фігурної чаші на ніжці (увінчана 
короною), обабіч якої зображено дві людські постаті. Над постатю лі
воруч розміїцено слово «PAVLUS», над постаттю праворуч написано: 
«PETRUS»64. У містечку Мушині не було греко-католицької парафії, 
тому місцеві віряни в різний час належали до різних парафій65, тому 
очевидно, що в деканатській матриці акцент зроблено на християнські 
символи та постаті св. Петра і Павла, жодним чином не пов’язаних з 
титулатурою місцевих храмів.

63 ЦЦІАЛ, ф. 159, оп. 9, спр. 3046, арк. 2 зв., 6 зв.
64 ЦЦІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1075, арк. 45, 49; спр. 1076, арк. 96, 99, 102, 112; 

спр. 1080, арк. 59 зв.; спр. 1081, арк. 48; спр. 1085, арк. 47; спр. 1086, арк. 38; спр. 
1088, арк. 77; спр. 1091, арк. 41 зв.; оп. 13, спр. 8362, арк. 79; спр. 8061, арк. 61, 81; 
AAAPW, Sygn. 714 (Брунари).

65 Згідно з Шематизмами у 1836 та 1840 р. місцеві вірні Греко-католицької церк
ви (у кількості 18 і 117 осіб, відповідно) належали до парафії Злоцьке (Schematis
mus universi venerabilis cleri dioeceseos graeco catholicae Premisliensis pro anno Domini 
1836. — Premisliae, 1836. -  P. 165; Schematismus... 1840. -  P. 153). 1859 року греко- 
католики Мушини (118 осіб) були парафіянами храму Св. апостола Якова в Пово- 
рознику (Schematismus universi cleri orientalis ritus catholicorum dioeceseos Premisliensis 
pro anno Domini 1859. -  Premisliae, 1859. -  P. 143); аналогічна ситуація зберігається 
у 1885 р. (Схиматісмь всего клира руско-католического єпархій Перемыской на годь 
отьрожд. Хр. 1885. -  Перемышль, 1885. -  С. 188).
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Таким чином, у деяких деканатських штемпелях у полі зображен
ня наявні написи, що представлені у виді сиглів, суспензій та окре
мих слів. У одних випадках вони позначають ініціали намісника та на
зву намісництва або адміністративну посаду священика, в інших — по
яснюють малюнок. Як було з’ясовано, введення додаткових написів 
у зображенні штемпеля притаманне печаткам, які функціонували на 
межі XVIII-XIX ст. та мали латиномовні легенди (4 шт.). Тільки одна 
така матриця датується кінцем XIX ст. і має текст викарбуваний укра
їнською.

Цікаво, що попри латинську легенду на печатці Дуклянського де
канату, суспензії були українською мовою, а при україномовній леген
ді штемпеля Мушинського деканату слова в центральному полі компо
зиції подавалися латинкою.

Наявність ініціалів намісника та перших літер назви намісництва 
(або адміністративної посади) зумовлена, мабуть, тяглістю традицій, 
характерних для особових печаток деканів Унійної церкви XVIII -  по
чатку XIX ст. в різних її регіонах (у т.ч. Мінської єпархії). А присутність 
окремих слів біля зображень перегукується з іконографічною традиці
єю того часу.

Нетипова інформація наведена в матриці Угнівського декана
ту (1803—1805), в якій поряд з відомостями про інституцію та її на
йменування зазначено посвяту місцевого храму66: «* SIGIL DECANI 
VHNOVIENSIS NATIVIT: В. V. М.»67. Очевидно, це пов’язано із орі
єнтацією на парафіяльні печатки, де подібна практика була досить по
ширена.

Палеографія написів не тільки дає можливість уточнити час запро
вадження печаток, а й відображає еволюцію шрифтів за понад століт
ній період. Наприкінці XIX -  на початку XX ст. змінюються шрифти: 
літери стають однотипними, стрункими (без нахилів); діїоть однакові

66 Шематизми Перемишльської єпархії фіксують посвяту парафіяльного хра
му м. Угнів -  Різдва Пресвятої Богородиці, яка не змінювалася протягом багатьох 
років. Див., зокрема: Schematismus... 1831. -  Р. 73; Schematismus... 1840. -  Р. 60; 
Схиматісмь... 1885. -  С. 259.

67 ЦЦІАЛ, ф. 159, оп. 9, спр. 407, арк. 3 ,6; спр. 409, арк. 2 зв.; спр. 410, арк. З зв.,
10 зв.
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параметри подання слів і букв; практично повністю зникають староу
країнські літери -  , 1 , 0 ,2 ,  М, 0 , Ö тощо.

Раціональне розміщення тексту передбачало вживання різних ско
рочень -  сиглів, суспензій, контракцій, а також лігатур. Вони викорис
товувалися для таких означень, як  печатка (ПЕЧ., SIGILL, SIGIL), 
деканат, уряд деканальний (УРЯДЪ ДЕК.; ДЕКА№; ЧИНА ДЕКАН; 
ДЕКАНАЛ: ЧИНА; ДЕКАНАЛЬ:; ДУХ.; DEC; DECAN; OFFI:), греко- 
католицъкий (русько-католицький) (Г. К.; ГР. К.; ГР. КАТ.; РУСКО- 
КАТ.; Рус. Кат.; РУСКО КАТОЛ.; РУССКО; PtfCCKO;. R: G:; RIT 
GRA С; RIT GRA CAT:; GR. CATH), єпархія (ЭПАР; DIEC). Деколи 
скорочувалася й назва намісництва.

Лігатури застосовувалися дуже рідко, їх зафіксовано лише для ла
тинських літер «АЕ» -  «ЯВ» у словах «DLEC: PRABMISLIENSIS» -  
у Дуклянському, а також слові «GR^E» — у Короснянському та Яро
славському деканатах.

Незважаючи на різні підходи у гравіюванні й переданні змісту ле
генд, тільки незначна кількість матриць хибує помилками (опечатки, 
пропуски, дзеркальне відображення літер, уживання латинських букв 
в україномовних написах тощо). Огріхи в написах зафіксовано, зокре
ма, у відбитках Олешицького деканату (1885-1906)68 та Яслиського де
канату (1885-1903)69.

З-поміж давніх пам’яток виділяється печатка Біцького декана
ту (1798—1802)70, яка містить у легенді слово «ЦЄРКВИ». Ймовірно, 
така груба помилка була спричинена або використанням виготовле
ної заздалегідь металевої «заготовки» із характерним для парафіяльних

68 Легенда читається, як «ПЄЧАТИ : Д€КАЫАТ# : ОЛЄШЬІЦЖОГ0». У сло
ві «ОЛЄШЬІЦЖОГ0» замість літери «К» вигравіювано «Ж». Імовірно, гравер вирі
зав «К» у дзеркальному зображенні та, зауваживши власну помилку, намагався її ви
правити -  у результаті чого й вийшла літера «Ж» (ЦДІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 394, 
арк. 41 зв.).

69 У лексемі «ДЕКАИАТА» (Яслиського) була проблема із відтворенням бук
ви «Н», яку спершу, очевидно, вирізьбили як «N», пізніше пробували переправити, 
внаслідок чого літера стала подібною на «М» (ЦДІАЛ, ф. 146, оп. 20, спр. 1766, арк. 
79 зв).

70 ПЄЧАТЬ: Ц Є РК В И : ДЄКАНАТ#: Б'бЦКОГО * (ЦДІАЛ, ф. 159, оп. 9, спр. 
3452, арк. 3).
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штемпелів написом «ПЄЧАТЬ: ЦЄРКВИ:», або ж неуважністю граве
ра, який, карбуючи, взяв за зразок парафіяльну матрицю. Це єдиний 
відомий випадок із такою невідповідністю.

Переважно літери в легендах мали однакові технічні характерис
тики, що вказує на належний рівень гравіювальних робіт та засвідчує 
передовсім достатню фаховість майстрів, котрі виготовляли печатки.

* * *

На печатках Греко-католицької церкви в Галичині наприкінці 
XVIII ст., подібно як і в інших тогочасних європейських країнах, викар
бовували написи переважно національною мовою. На Перемишльщи- 
ні штемпелі карбувалися здебільшого українською мовою: 68 з 95 вияв
лених печаток були україномовні, 26 -  виконані латинською мовою, й 
лише одна — польською. Протягом досліджуваного періоду мова цер
ковної сфрагістики Галичини змінюється. З ужитку поступово вихо
дять латиномовні написи, поступаючись україномовним. Культурно- 
національне відродження українців Галичини в другій половині XIX 
— на початку XX ст. уможливило не тільки «українізацію» печаток, а 
й певну «конфесіоналізацію» їхніх легенд. На переломі XVHI-XIX ст. 
етноконфесійну тотожність духовенства та вірних маркували кири
личні написи на деканатських матрицях, що засвідчували належність 
їхнього церковного округу до «руського» народу й Київської церкви 
слов’янсько-візантійського обряду. Зазначення ж конфесії в латино- 
мовних легендах слугувало для розрізнення в публічній сфері греко- та 
римо-католицьких установ, які функціонували на тій самій території.

Наприкінці XIX -  на початку XX ст. простежується тенденція до 
домінування легенди в церковній сфрагістиці. Напис фіксував інсти- 
туційну належність штемпеля, назву деканату, конфесію та, зрідка, 
адміністративно-територіальну підпорядкованість і дату виготовлен
ня матриці. У кінці XVIII — на початку XIX ст. структура легенди була 
усталеною. Для україномовних написів використовувалося словоспо
лучення «печать деканат#», для латиномовних -  «sigillum decanatus» 
(«sigillum officii decanatus»). В останній чверті XIX -  на початку XX ст. 
церковна сфрагістика відходить від стандартизації структури та зміс
ту легенди, з ’являються нові означення («урядъ деканальный», «пе
чать наместничества», «печать чина деканального» та ін.). Назва
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намісництва (чи намісницького уряду) подавалася завжди, але з часом 
зникає термін «печать» («sigillum») (відсутній у 28 штемпелях).

На деяких деканатських матрицях написи поміщалися в полі зо
браження у виді абревіатур та окремих слів, відтворюючи ініціали де
кана й назву намісництва, або роз’яснюючи сюжет малюнка. Ці осо
бливості можна обґрунтувати збереженням на локальному рівні тради
ції застосування особових штемпелів деканів Київської унійної митро
полії впродовж XVIII -  початку XIX ст.

Упродовж XIX ст. осучаснювався правопис, змінювалися технічні 
параметри шрифтів, з метою раціонального використання площі вво
дилися різні скорочення (сиглі, суспензії, контракції та лігатури).

Рисунок 1. Печатка Куликівського деканату 1895—1900рр.

Рисунок 2—3. Печатки Любачівського деканату 1880 і 1905—1908рр.
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Рисунок 4—5. Печатки Мостиського деканату 1885—1905 і 1907—1908рр.

Рисунок 6. Печатка Перемишльсько-городського деканату 1899р.

Рисунок 7—9. Печатки Мушинського деканату 1857—1886, 
1891-1912 і 1915-1921 рр.
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Рисунок 10. Печатка Самбірського деканату 1801—1896рр.

Рисунок 11. Печатка 
Судововишенського деканату 1896р.

Рисунок 12. Печатка Угнівського 
деканату 1803—1805рр.
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G rzegorz Trafalski 

(Łódź, Polska)

Treści i funkcje napisów w polu pieczęci 
PARAFIALNYCH Z XVIII-XIX WIEKU

Stosunkowo rzadko w polskiej historiografii podejmowany był problem 
badań nad sfragistyką parafialną. Poza kilkoma artykułami1, wzmiankami w 
szerszych pracach1 i powstającą pod kierunkiem prof. Zenona Piecha pracą 
doktorską mgr. Artura Karpacza, trudno doszukiwać się pełniejszych opra
cowań na ten temat. Nie lepiej rzecz ta wygląda w przypadku rozważań nad 
napisami na pieczęciach. Uwaga polskich sfragistyków zwracała się zwykle 
przy tej okazji w kierunku treści legend otokowych pomijając rzadko wystę
pujące teksty w polu pieczęci2 3. W swoim artykule spróbuję rzucić światło na 
ten problem.

Rozważania postanowiłem oprzeć na pieczęciach parafii rzymskokatoli
ckich ze względu na mnogość występowania tych wspólnot na ziemiach pol
skich. W związku z tym, że cieszyły się one osobowością prawną mogły wysta
wiać dokumenty, co oczywiście wiązało się z uwierzytelnieniem ich poprzez

1 Adamczewski M. Ikonografia pieczęci kościołów parafialnych dekanatu Szadkowskiego 
z przełomu XVIII і XIX wieku / /  Biuletyn Szadkowski. -  2006. -  T. VI. -  S. 69-109; 
Wolnicki P. Pieczęcie kancelarii kościelnych regionu radomszczańskiego w pierwszej 
połowie XIX stulecia / /  Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w 
Polsce. -  Nr 108. -  2007. -  S. 235-260.

2 Adamczewski M. Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej. -  
Cz. I: Pieczęcie władz kościelnych do połowy XX wieku. -  Łódź, 2010; ПеркунВ. «I печат
кою стверджую...». З історії печаток католицької церкви на Правобережній Україні 
(кінець XVIII-XX ст.). -  Київ, 2002; Wisniewski J. Dekanat radomski. -  Radom, 1911; 
Tegoż. Monografie kościołów w dekanacie opatowskim. -  Radom, 1908.

3 Haisig M. Studia nad legendą pieczęci miejskiej. -  Wrocław, 1953.
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wyciśnięcie własnej pieczęci. Dobrze rozwinięta sieć parafialna pozwoliła mi 
na obserwację niezwykle rzadko występującego zjawiska w polskiej sfragistyce 
jakim są napisy umieszczane w polu pieczęci.

Nieprzypadkowo wybrałem również zakres chronologiczny moich roz
ważań. W 1797 r. władze pruskie pozwoliły parafiom na wydawanie odpisów 
z ksiąg metrykalnych z mocą dokumentów urzędowych. Wprowadzenie na 
terenie Księstwa Warszawskiego w dniu 1 maja 1808 r. Kodeksu Cywilnego 
Napoleona. Na jego mocy powstały świeckie urzędy stanu cywilnego. Obo
wiązek okazania się przez nupturientów odpisami akt urodzenia doprowadził 
do lawinowego wzrostu zachowanych odcisków pieczęci parafialnych, które 
uwierzytelniały akta tego typu. Przeprowadzana w nich kwerenda pozwala do
trzeć do pieczęci parafialnych wytwarzanych w XVIII і XIX wieku. Podstawą 
do opracowania temat poza moimi kwerendami, były również badania innych 
sfragistyków. Wykorzystałem opisy pieczęci zamieszczone w pracach współ
czesnych badaczy i notatki pozostawione przez M. Gumowskiego. Dzięki 
takiej bazie udało mi się dotrzeć do wielu interesujących mnie pieczęci. Natu
ralnie nie miałem możliwości przebadania wszystkich pieczęci parafialnych, 
przez co mój artykuł może być traktowane jedynie jako przyczynek.

Piecęć parafialna

Zdaniem Mariana Gumowskiego pieczęć parafialna pojawiła się na zie
miach polskich w XVII w. Wcześniej, na pewno od XIII w., dokumenty para
fialne były wystawiane pod pieczęcią plebańską3. Na synodzie pomezańskim 
w 1411 r. ustalono, że pieczęć zarządcy parafii ma zawierać tytuł świątyni i 
wyobrażenie patrona4 5. Ta konwencja budowania pieczęci najniższych struktur 
w kościele zachodnim dominuje na ziemiach polskich do dzisiaj.

4 Gumowski M. Sfragistyka polska / /  Gumowski M., Haisig M., Mikucki S. Sfragistyka. 
-  Warszawa, 1960. — S. 217.

5 W 1287 r. na synodzie w Łęczycy postanowiono, że wszyscy rządcy kościołów mają 
mieć pieczęcie z wypisanym tytułem swojego kościoła. Dokładniej określono te pieczęcie 
na synodzie pomezańskim z 1411 r. Nakazano, aby zarządcy kościoła mieli pieczęcią z 
tytułem świątyni i przedstawieniem patrona (Pakulski J. O najstarszych przedherbowych 
pieczęciach arcybiskupów gnieźnieńskich / /  Homines et societas. Czasy Piastów i 
Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą 
piątą rocznicę urodzin. -  Poznań, 1997. -  S. 443-444).
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W polu pieczęci parafialnych z XVIII-XIX w. umieszczano wyobrażenie 
nawiązującepatrocinium. Zwykle było to ikonograficzne przedstawienie świę
tego patrona, lub wydarzenia pod którego wezwaniem erygowany był kościół 
parafialny. W XVIII w. pojawiają się pieczęcie, w których obrazy te zastąpio
no napisem. Wyobrażenie napieczętne tradycyjnie otaczała legenda otokowa 
informująca o dysponencie pieczęci. Określano w niej charakter dysponenta i 
nazwę miejscowości. Rzadziej zdarzają się w niej informacje o wezwaniu koś
cioła, przynależności administracyjnej, czy dacie wytworzenia tłoka pieczęt- 
nego. Generalnie ze względu na sposób wypełnienia pola pieczęci parafialnej 
da się je podzielić na sigillorum obrazowe i napisowe, oraz pozostające na ich 
pograniczu wyobrażenia zawierające monogram.

1. Pieczęć parafii pw. 
Przemienienia Pańskiego 

w Cielętnikach

Pieczęcie z datą
Stosunkowo najczęstszym tekstem umieszczanym w polu pieczęci była 

data. Marian Haisig sugerował różne funkcje tego typu napisów na pieczę
ciach miejskich5. Z podanych przez niego przykładów tylko dwa mogą mieć 
odniesienie dla pieczęci parafialnych. Data może wskazywać moment wytwo
rzenia nowego tłoka pieczętnego, lub informować o czasie erekcji parafii. Nie 
zawsze musi być ona zgodna z prawdą historyczną. 6

2. Pieczęć parafii 
pw. św. Marcina B.M. 

w Gnojniku

3. Pieczęć parafii 
w Korczewie

6 Haisig M. Studia nad legendą pieczęci miejskiej. -  S. 69-70.
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О momencie założenia Kościoła informowała pieczęć parafii w Piłce. 
W jej wyobrażeniu pomiędzy dwa skrzyżowane klucze wpisano: AB /  ANNO 
/ 1767 /  ERECTAE6.

Znacznie częściej element chronologiczny informował o czasie powsta
nia typariusza. Istniały trzy wzory umieszczania go w polu pieczęci: pod 
przedstawieniem identyfikującym patrocinium, nad nim, lub rozdzielając 
tekst figurą świętego. Szczególnie ciekawie w tym świetle jawi się pieczęć pa
rafii w Korczewie, w której postać św. Katarzyny rozdziela litery RP i datę 
17297. Datę prawdopodobnie należy powiązać z konsekracją nowej świątyni8 9. 
Być może przy okazji wykonano nowy typariusz dla parafii.

Pieczęcie obrazowe z napisem objaśniającym wyobrażenie

Ostatnią grupą napisów umieszczanych w polu pieczęci parafialnych z 
omawianego okresu są teksty objaśniające wyobrażenie napieczętne. W iko
nografii Kościoła zachodniego identyfikacja świętego patrona następuje po
przez interpretację atrybutów postaci. Bardzo często wskazanie konkretnego 
świętego jest utrudnione, lub niemożliwe gdyż atrybuty bywają wspólne dla 
większej grupy patronów. Właściwe rozpoznanie postaci ułatwiają napisy ob
jaśniające znajdujące się często przy przedstawieniach świętychl0. Zwyczaj ten 
powszechne w ikonografii przeszedł na pieczęcie.

7 Owalna pieczęć odciskana w czarnym tuszu. W wyobrażeniu napieczętnym 
umieszczono dwa skrzyżowane klucze zwrócone piórami do góry i na zewnątrz. Nad nimi 
umieszczono napis: AB /  ANNO / 1767 /  ERECTAE. W legendzie otokowej widnieje tekst: 
SIG1LLUM ECCLESL4E PILKENSIS. Wymiary odcisku wynoszą 26x22 mm (Hlebionek 
M. W połowie drogi do herbu. Ze studiów nad pieczęciami gmin wyznaniowych na 
przełomie XVIII і XIX wieku / /  Heraldyka Kościelna. Stan i perspektywy badań /  red. K. 
Skupieński, A. Weiss. — Warszawa, 2004. -  S. 173).

8 Pieczęć odciskana w czarnym tuszu. W polu pieczęci umieszczono kobietę w koronie 
pięciopałkowej. W lewicy trzyma ona palmę. Postać rozdziela napis: R(oku) P(ańskiego) /  
1729. W legendzie otokowej widnieje napis: S(więta) KATARZYNA P(anna) M(ęczennica) 
KOŚCIOŁA KORCZEWSKIEGO (Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁódź), 
USCDrużbice, sygn. 19; USCSzadek, sygn. 46, 52a, 58; Adamczewski M. Pieczęcie 
urzędowe. -  Cz. I. -  S. 127).

9 Adamczewski M. Pieczęcie urzędowe. -  Cz. I. -  S. 137; Tegoż. Ikonografia pieczęci 
kościołów parafialnych dekanatu Szadkowskiego. -  S. 85.

10 Brykczyński A. Podręcznik praktyczny ikonografii chrześcijańskiej. -  Warszawa, 
1894. -  S. 25.



G r z e g o r z  T r a f a l s k i • Treści i funkcje napisów w polu pieczęci parafialnych... 425

Na pieczęci parafii w Dąbrowie Zielonej pod przedstawieniem świętego 
umieszczono napis identyfikujący go: S(anctus) IACOBUS MAIOR". Bliź
niaczy zabieg zastosowano w przypadku parafii w Murowanej Goślinie n.

W wyobrażeniu pieczęci parafii pw. św. Urszuli w Strońsku identyfikację 
patronki umieszczono na płacie chorągwi, którą dzierży męczennica11 12 13.

4. Pieczęć parafii 5. Wcierka pieczęci parafii 6. Pieczęć parafii
pw. iw. Jakuba Apostoła w Starym Gostyniu w Chruślinie

w Dąbrowie Zielonej

Bardzo często inskrypcji objaśniającej wymagało przedstawienie św. 
Marcina B.M. Przedstawiano go tradycyjnie w stroju pontyfikalnym. Zwy
kle w ręku trzymał on palmę męczeństwa. Takie wyobrażenia nie pozwalały

11 Owalna pieczęć odciśnięta bezpośrednio na dokumencie z 1819 r. W wyobrażeniu 
napieczętnym umieszczono postać św. Jakuba Starszego z puttem. W odcinku znajduje się 
napis: S IACOBUS MAIOR. W legendzie otokowej czytamy: SIGILL(um) ECCLESLE 
[PAROCHIALIS IN] DĄBROWĄ ARCH:(idioecesis) GNES(nensis). Wymiary: 44x39 
mm (APŁódź, USCDąbrowa, sygn. 1818 aleg.).

12 Okrągła wcierka. W polu pieczęci postać św. Jakuba Starszego. Nad nią 
napis: S(anctus) JACOBUS MAIOR. W otoku czytamy: SIGILLUM ECCLESLE 
PAROCH(ialis) MVROGOSLINEN(sis). Średnica kopii wynosi 29 mm. Obok ołówkiem, 
ręką M. Gumowskiego notatka: MW (ZNiO, Gabinet numizmatyczno-sfragistyczny, Teki 
Gumowskiego, sygn. LXVIII).

13 Okrągłą pieczęć. W wyobrażeniu napieczętnym umieszczono postać świętej 
w koronie. W lewicy dzierży ona palmę męczeństwa, a w prawicy chorągiew z napisem: 
URSULA. Święta została umieszczona dwoma masztami okrętowymi. W legendzie 
otokowej czytamy: SIGILLUM ECCLESLE PAROCHIALIS IN STRONSKO. (APŁódź, 
USCStrońsko, sygn. 3 ,6a, 9a, 12a; Adamczewski M. Pieczęcie urzędowe. -  Cz. I. -  S. 133).
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na dokładne określenie patrocinium parafii. Na sigillum Kościoła w Starym 
Gostyniu przedstawienie postać świętego otoczono literami S M P G, co 
należy odczytać jako Sanctus Martinus Patronus Gostinensis13. Na pieczęci 
parafii w Gnojniku nad wizerunkiem świętego patrona umieszczono napis: 
SANCT:(us) MARTINUS14.

Wyjątkowo w tym świetle przedstawiają się napisy umieszczone w polu 
pieczęci parafii Chruślin. Wjej wyobrażeniu umieszczono miecz płomienisty 
z napisem QUIS UT DEUS i tarczę z tekstem: SI DEUS PRO QUIS CON
TRA. Uważam, że napisy te pozwalały na właściwą identyfikację przedmio
tów, jako atrybutów św. Michała Archanioła15. A co za tym idzie na wskazanie 
patrona Kościoła Chruślińskiego16 17.

Podsumowując ten fragment nie sposób nie omówić miejsc, w których 
umieszczano inskrypcje objaśniające. Zwykle wyobrażano je w dwóch miej
scach: po bokach wyobrażenia świętego patrona, lub w dolnej części wyob
rażenia. W numizmatyce ten fragment pola monety bywa nazywany odcin
kiem, lub egzergą. Zasadnym wydaje się przeniesienie tego pojęcia do języka 
sfragistyki.

14 Okrągła wcierka. W polu pieczęci postać w stroju pontyfikalnym z palmą w ręku. 
Wokół postaci litery S(anctus) M(artinus) P(atronus) G(ostinensis). W legendzie otokowej 
widnieje napis: SIGILLUM [ECCLESIAE PAROCHIALIS ANTIQUIS GOSTINENSIS]. 
Średnica kopii wynosi 29 mm. Obok grafiki umieszczono ręką M. Gumowskiego notę: 1838 
i niestety nieczytelną informację o miejscu przechowywania oryginalnej pieczęci (ZNiO, 
Gabinet numizmatyczno-sfragistyczny, Teki Gumowskiego, sygn. LXXIX).

15 Okrągła wcierka. W polu pieczęci postać biskupa w stroju pontyfikalnym. Poniżej 
data: 1786. Nad postacią napis: SANCT:(us) MARTINUS. W otoku widnieje napis: 
SIGILLUM ECCLESL€ PAROCHIALIS GNOINICEN:(sis). Średnica kopii wynosi 
29 mm. Obok grafiki umieszczono ręką M. Gumowskiego notę: 1821 TS (ZNiO, Gabinet 
numizmatyczno-sfragistyczny, Teki Gumowskiego, sygn. LXVIII).

16 Doranowska-Łukaszewska J. Michał Archanioł / /  Encyklopedia Katolicka. -  
T. XII /  red. S. Wilk. -  Lublin, 2008. -  Szp. 811.

17 Owalna pieczęć odciskana w czarnym tuszu, lub bezpośrednio na dokumencie. W polu 
pieczęci owalna tarcza oparta o postument stojący na murawie. Na tarczy widnieje napis: SI 
DEU[s] /  PRO QUI[s] /  CONTR[a]. Nad przedmiotem miecz ognisty w skos. Na jego klindze 
umieszczono napis: QUIS UT [Deus]. Nad całością przedstawiono Oko Opatrzności. W 
legendzie otokowej czytamy: SIGILLUM ECLES(iae) PAROCH:(ialis) CHRUSLIN:(eisis) 
S.(anctis) MICHAELIS ARCH:(angelis) (APŁódź, USCBratoszewice, sygn. 15; USCŁowicz 
Św. Duch, sygn. 2a, 5; Adamczewski M. Pieczęcie urzędowe. -  Cz. I. -  S. 127).
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Pieczęcie z monogramami

Stosunkowo rzadko w polu pieczęci wyobrażano monogram. W badanych 
źródłach natrafiłem na dwa typy monogramów umieszczanych w tym miejscu. 
Zastępowały one postacie Marii i Chrystusa. Monogram z liter MARIA oto
czony glorią wypełniał pole pieczęci parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Skotnikach17. Bliźniacze wyobrażenie posiadała pieczęć parafii Czastary18. 
Skróconą formę imienia Jezus ułożoną w litery IHS nad trzema gwoźdźmi 
tworzyły wyobrażenie pieczęci parafiii Żytno10. Umieszczenie symboliki chry
stologicznej w polu pieczęci parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej, św. Wojcie
cha i św. Wawrzyńca, budzi pewne zdziwienie11. Takie wyobrażenie stawało w 
istotnej sprzeczności z tradycją komponowania pieczęci parafialnych, gdyż nie 
odnosiło się do patrocinium kościoła i nie przedstawiało nazwy miejscowości.

Wyobrażenie monogramu Chrystusa przywołuje na myśl godło zako
nu jezuitów11. Jednakże kościół był obsługiwany przez księży diecezjalnych. 
Wśród plebanów żytniańskich nie znalazł się również żaden przedstawiciel 
tego towarzystwa. Ponadto w omawianym okresie w związku z kasatą zakonu 
nie działali oni na ziemiach polskich12. 18 19 20 21 22 23

18 Owalna pieczęć odciskana w czarnym tuszu. W polu pieczęć monogram imienia 
Marii w glorii. W otoku widnieje napis: SIGILLUM ECCLESL4E PAROCHIALIS 
SKOTNICENSIS. Wyrazy zostały rozdzielone przy pomocy dywizorków w kształcie rozet 
(APŁódź, USCSulejów, sygn. 9; Adamczewski M. Pieczęcie urzędowe. -  Cz. I. -  S. 126).

19 Wolnicki P. Zbiory pieczęci w aktach dziekańskich, Archiwum Archidiecezji 
Częstochowskiej / /  Zbiory pieczęci w Polsce. -  Warszawa, 2009. -  S. 335.

20 Okrągła pieczęć odciskana bezpośrednio na dokumencie, lub w czarnym tuszu. W 
polu pieczęci umieszczono monogram I(e)H(su)S. Pod nim umieszczono trzy gwoździe. 
Średnica pieczęci wynosi 40 mm (APŁódź, ASCDąbrowa, 1818 aleg.; Adamczewski M. 
Pieczęcie urzędowe. -  Cz. I. -  S. 126; Wolnicki P. Pieczęcie kancelarii kościelnych regionu 
radomszczańskiego w pierwszej połowie XIX wieku / /  Nasza przeszłość. Studia z dziejów 
Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. -  Nr 108. -  2007. -  S. 248,259).

21W kościele znajdowały się 4 ołtarze: Matki Boskiej Szkaplerznej, św. Wawrzyńca, 
św. Aniołów i św. Walentego (Związek J. Kościelna przeszłość Gminy Żytno. Parafie 
Borzykowa -  Małuszyn -  Żytno. -  Żytno, 1998. — S. 30-32).

22 Kolak W., Marecki J. Leksykon godeł zakonnych. -  Łódź, 1994. -  S. 48.
23 Grzebień L. Jezuici / /  Encyklopedia Katolicka. -  T. VII /  red. S. Wielgus. -  Lublin, 

1997. -  Szp. 1257-1263.
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7. Pieczęć parafii 
w Skotnikach

8. Pieczęć parafii 
w Jedlnie

9. Pieczęć parafii 
w Kodrębie

Pieczęcie napisowe
W к. XVIII w. wśród pieczęci kościelnych pojawiają się pieczęcie napi

sowe, a więc takie w których najważniejsze informacje zostały przekazane za 
pomocą tekstu. Wśród nich dają się wyróżnić dwa typy takich sigillorum: pie
częcie których budowa nawiązuje do tradycyjnego układu pieczęci parafialnej 
i takie, które zbudowano z samego napisu. Jak się wydaje starsze są pieczęcie, 
w których w miejscu wyobrażenia znajdował się napis. Na znanych mi tego 
typu przypadkach informuje on o patrocinium kościoła parafialnego. W pie
częciach parafii w Jedlnie tekst ten został dodatkowo zwieńczony kapeluszem 
rangowym o 8 chwostami13.

Pieczęcie, w których polu znalazł się jedynie tekst wskazujący na patro
cinium wykorzystywano w kancelarii kościołów w Kodrębie14, Wąsoszach15 24 25 26

24 Okrągłą pieczęć odciskana w czarnym tuszu. W polu pieczęci umieszczono kapelusz 
rangowy ze sznurami, węzłami i chwostami po cztery z każdej strony. Nad kapeluszem 
widnieje data 1804, a pod nim naspis: SUB /  TITULO /  OMNIUM /  SANCTOR: /  
UM. W legendzie otokowej widnieje tekst: SIGILLUM ECCL.:(esiae) PAR:(ochialis) 
JEDLENENSIS. (APŁódź, USCJedlno, sygn. 1819 aleg., 1818 aleg.).

25 Okrągła pieczęć odciskana w czarnym tuszu. W polu umieszczono napis: SUB /  
TITULO /  S(anctae) HEDVIGIS VIDUE. Wotoku: SIGILLIM ECCLESIE PAROHIALIS 
KODROBIN 1776. W legendzie wystąpił błąd. Pierwszy wyraz powinien brzmieć: 
SIGILLUM. Średnica pieczęci wynosi 36 mm (Wolnicki P. Pieczęcie kancelarii. -  S. 225).

26 Jej typariusz znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu. 
Jego matryca jest owalna. W polu pieczęci znajduje się napis: TITULUM /  OMNIUM 
/  SANCTORUM. W legendzie otokowej widnieje napis: SIGILLUM ECCLESLC
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i Turku16. Bliskość stylowa, oraz fakt, iż wszystkie te parafie w omawianym 
okresie leżały na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej może sugerować, że 
wszystkie omawiane typariusze zostały wytworzone w jednym warsztacie 
pieczętarskim.

Przyczyny

przyczyny umieszczania napisów w polach pieczęci parafialnych należy 
podzielić na trzy grupy: ułatwiające interpretację,"techniczne i pozasfragi- 
styczne. Tekst umieszczony w polu pieczęci miał przede wszystkim ułatwiać 
interpretację i kontrolę autentyczności dokumentu. Silna tradycja nakazująca 
umieszczanie w polu pieczęci parafialnej odwołania do patrocinium kościoła 
wytworzyła konieczność ułatwienia interpretacji i rozróżnienia przedstawień 
różnych świętych. Bliźniaczą funkcję pełniły daty umieszczane w polu pie
częci. Umieszczenie informacji o chwili powołania parafii pozwalało przy 
niejednoznacznej ikonografii pieczęci powiązać sigillum z konkretną wspól
notą. Informacja o momencie wytworzenia tłoka pozwalała zaś na uniknięcie 
problemu podrabiania dokumentów przy użyciu zagubionego typariusza.

Do przyczyn technicznych należy zaliczyć kwestie związane z problema
mi powstającymi przy wykonywaniu pieczęci. Wykonanie wyraźnego odcisku 
w przypadku pieczęci wyciskanych przez papier jest poważnym zadaniem. 
Niezwykle trudno w tym wypadku oddać wszystkie szczegóły wyobrażenia. 
Należy pamiętać, że ikonografia poszczególnych świętych nierzadko różni się 
tylko niewielkimi szczegółami, które trudno jest oddać na pieczęci wyciskanej 
tą  metodą. Wydaje się, że wyjściem z tego problemu mogło być umieszcze
nie obok przedstawienia postaci liter ułatwiających ich identyfikację. Kolej
ną przyczyną wzrastającej popularności napisów w polach pieczęci stała się 
zmiana materiału, w którym dokonywano odcisków. Na przełomie XVIII i 27

PAROCHIALIS WĄSOSENSIS. Średnica matrycy wynosi: 32 mm (APPoznań, Zbiór 
tłoków i stempli pieczętnych, sygn. TIV, 40; Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie 
Archiwum Państwowego w Poznaniu /  red. P. Pokora. -  Poznań, 2015. -  nr 62).

27 Okrągła wcierka autorstwa M. Gumowskiego. W polu widnieje napis napis: 
SUB /  TITULO /  SANCTI /  AND RES /APOSTOLI. W otoku czytamy: SIGILLUM 
ECCLESIA] PAR(o)CHLIS TURSCENSIS 1818. Średnica wcierki wynosi: 38 mm 
(ZNiO, Gabinet numizmatyczno-sfragistyczny, Teki Gumowksiego, sygn. LXVIII).
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XIX wieku w dokumentacji pojawiają się pieczęcie wykonywane przy pomocy 
sadzy, szybko zastąpione przez odciski tuszowe. Nowy, bardzo wygodny ma
teriał pieczętny wymusił stworzenie zupełnie inaczej produkowanych tłoków 
pieczętnych. W związku z niemożnością oddania w tuszu szczegółów wyobra
żenia pieczęci wklęsłorytej zaczęto wytwarzać typariusze ryte wypukło. Stało 
się to ze szkodą dla atrakcyjności trójwymiarowych pieczęci ich miejsce zajęły 
pieczęcie dwuwymiarowe, na których znacznie trudniej było oddać szczegóły 
atrybutów poszczególnych świętych.

W grupie przyczyn pozasfragistycznych na pierwszym miejscu należy 
wymienić rosnąca alfabetyzację społeczeństwa. Powodowało to, że większa 
grupa osób byłą w stanie rozszyfrować znaczenie napisów umieszczanych w 
polu pieczęci.

Nie bez znaczenia pozostawała również moda na pewne rozwiązania. 
Znane są dwie identycznie rozwiązane wyobrażenia pola pieczęci z podpi
sami patronów w odcinku z terenu dekanatu radomszczańskiego. Napisy te 
zaplanowano na nich w ten sam sposób.

Na koniec warto zaznaczyć, że pomimo istniejących przepisów kościel
nych opisujących wygląd pieczęci parafialnych ostatnie słowo w sprawie ich 
wyglądu należało do plebana i grawera. I to oni decydowali o szczegółach 
treści pieczęci parafialnych.
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Сфрагістика — геральдика — генеалогія

УДК 930.2:929.651
О л е к с а н д р  А л ф ь о р о в  

(Київ)

Кондратьєви: ВСТУП до геральдики,
ГЕНЕАЛОГІЇ ТА СФРАГІСТИКИ

Серед сфрагістичних раритетів Музею Шереметьєвих знаходиться 
печатка, що стала причиною цієї публікації. Знайдена вона в районі міс
та Суми. Печатка цільнолита, мідна; має рівномірну патину зеленого ко
льору. Висота печатки 38 мм. Ручка нагадує геральдичну лілію -  достат
ньо популярну на той час в оздобі матриць печаток; у верхній частині 
ручки, в центрі -  круглий отвір для привішування. З огляду на незна
чну деформацію отвору у верхній частині (зашліфовка горішнього зрі
зу отвору), печатка підвішувалась до шнура. На верхній частині ручки 
наявна різниця у товщині між її боковими частинами. Так, верхня пло
щина ручки (якщо орієнтувати її на зображення на печатці) має товщи
ну 2 мм, нижня частина площини верхньої частини ручки має товщину 
З мм. Це важлива деталь до історії використання печатки: від частоти її 
вживання, і, відповідно, притискання до документів -  верхня частина 
ручки затиралась, що призвело до незначної деформації. Ручка печат
ки внизу розширюється й утворює восьмибічну, видовжену по вертика
лі толоку. Толока збоку має декоративну лінію. Зовніїпня ширина толо
ки 20 X19 мм, внутріїпній розмір печатки по обідку —18x17 мм. У центрі 
печатки розміїцено геральдичний щит, над яким стилізований лицар
ський шолом з наметом. У верхній частині, обабіч нашоломника -  літе
ри ІП, під щитом -  літера К. У щиті перехрещені стріла та меч вістрями 
донизу. Над ними півмісяць рогами догори, над яким, очевидно, хрест. 
Датувати печатку можна першою половиною XVIII ст.1

Музей Шереметьєвих, МС-2418.
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Рисунок 1. Печатка Івана Петровича Кондратьева 
першої половини X V III cm.

Герб на печатці у поєднанні з ініціалами свідчить про її належ
ність до одного з представників потужного слобідсько-українського 
роду Кондратьєвих. Засновник роду -  Гарасим Кондратьев -  походив 
зі старшини Правобережної України і є засновником міста Суми. Він 
залишив по собі ціле гроно нащадків, що очолювали Сумський полк, 
сотні, ставали офіцерами та великими поміщиками. На превеликий 
жаль, інформація про герби слобідської старшини для XVII-XVIII ст. 
дуже епізодична. У московській, а пізніше і російській традиції цих ча
сів приватні печатки у діловодстві майже не зустрічаються. Тож не див
но, що знахідки офіційних паперів з відтисками слобідських печаток 
вельми рідкісні. Нам відомі випадки використання печатки Гарасимом 
Коццратьєвим, проте чорновоскові відтиски були зрізані московськи
ми писарями зі стовбців.

До недавнього часу було введено в науковий обіг чотири автентич
ні зображення герба роду Кондратьєвих:

1. Герб з парсуни осадчого Сум Гарасима Кондратьева: видовже
ний хрест, обабіч якого півмісяць рогами ліворуч та зірка, у нижній час
тині — дві перехрещені гетьманські булави2.

2 Альбом Выставки XII Археологического съезда в Харькове. -  Москва, 1903. -  
Табл. 45; Обозрение предметов военной старины. -  Отдел I: Музеи войсковых частей.
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Рисунок 2. Портрет Рисунок 3. Герб Кондратьевых
Гарасима Кондратьева в «Общем гербовнике»

2. Герб, поданий в «Общем гербовнике»: щит, розділений горизон
тально навпіл, верхня частина розділена навпіл вертикально. У першій 
частині -  на блакитному тлі золотий півмісяць рогами догори під золо
тим рівностороннім хрестом; у другій -  на чорному тлі три срібні вось- 
мипроменеві зірки, покладені в трикутник (1,2); у третій — на червоно
му тлі перехрещені срібні шабля та стріла вістрями донизу. Над щитом 
шолом під короною з трьома страусовими перами та червоно-золотий 
намет3.

-Вып. І.-Москва, 1912. — С. 19,п. 209,табл.; Л ук о м ск и й Г  Старинные усадьбы Харьков
ской губернии. -  Петроград, 1917. -  Табл.; Україна -  козацька держава / Автор-упорядник 
В. Недяк. -  Київ, 2004. -  С. 618, мал.; О днорож енко О. Геральдичні традиції українського 
козацтва // Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. -  Том II. -  Київ, 2006. -  С. 
198; О днорож енко О. Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: 
структура та влада. -  Київ, 2011. -  С. 328, мал.; А л ф ёров А. Реликвии сумского полковни
ка // Антиквар. -  Киев, 2013. -  № 12(79). -  С. 58, илл.

3 Общий гербовник дворянских родов Всероссийской Империи. -  Часть V. -  Санкт- 
Петербург, 1800. -  С. 118; В инклер П. Русская геральдика. -  Вып. I. -  Санкт-Петербург, 
1892.-С . 21, илл. 67.
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Рисунок 4. Герб з пірнача Рисунок 5. Герб з ложки
Андрія Гарасимовича Кондратьева Андрія Гарасимовича Кондратьева

3. Герб з пірнача Андрія Гарасимовича Кондратьева: у щиті -  пе
рехрещені шабля та стріла вістрями донизу, над якими півмісяць рога
ми догори, з якого виходить хрест. Над щитом -  тризубцева корона4.

4. Герб з ложки Андрія Гарасимовича Кондратьева: перехрещені 
шабля та стріла вістрями донизу, над якими півмісяць рогами догори, 
з якого виходить хрест у промінні5.

Зображення з пірнача та ложки були атрибутовані останніми рока
ми автором цього нарису.

Основне, що необхідно зауважити про герб Кондратьєвих, -  у 
його основі незмінно знаходяться дві гербові фігури -  хрест та півмі
сяць. Вони належать до класичних гербів козацької доби і апелюють 
до геральдичної традиції Гетьманщини. Цікавим є зображення герба 
самого Гарасима Кондратьева: дві перехрещені булави на його гербі

4 1000 років української печатки. 1000 y e a r s  of U k r a i n i a n  s e a l .  Каталог виставки 24 
травня -  15 листопада 2013 р. -  Київ, 2013. -  С. 222-223, п. 190; Алфёров А. Реликвии 
сумского полковника. -  С. 56-57, илл.

5 Алфёров А. Реликвии сумского полковника. -  С. 59, илл.
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свідчать про гетьманські претензії осадчого Сум. Відомо, що Кондра
тьев не тільки претендував очолити Військо Запорозьке, а й розсилав 
на Лівобережжя універсали, де іменував себе гетьманом.

Автор дослідив генеалогію роду Кондратьєвих на основі джерель
них документів, завдяки чому було створено генеалогічний розпис6. 
Він є попереднім та потребує доопрацювання, але на цей момент най
повніший. Публікуємо його без посилань та біографічних матеріа
лів, які переобтяжили б текстову частину, але з наміром видати згодом 
окреме генеалогічне дослідження про рід Кондратьєвих. Під час гене
алогічних пошуків встановлено приналежність понад 170 осіб до цьо
го роду на XVII -  початок XX ст.

Повертаючись до ініціалів, що зображені на печатці (ІПК), їх мож
ливо пов’язати лише з однією особою з усього роду Кондратьєвих, яка 
жила у хронологічних межах, визначених нами під час опису печатки. 
Це Іван Петрович Кондратьев, який походить з гілки нащадків Григо
рія Кондратьева -  другого сина Гарасима. З тієї самої гілки походить й 
інша особа з подібними ініціалами -  Іван Павлович Кондратьев, про
те дата його народження (1778) свідчить, що йому не могла належати 
ця печатка.

Іван Петрович Кондратьев народився наприкінці XVII століття і 
помер до 1763 року. Його батько, Петро Григорович, належав до пол
кової старшини, але його уряд наразі не встановлений; помер він після 
1733 року. Петро, як і його брат Омелян, став сиротою, разом із матір’ю 
Марією вони успадкували дідизну — села Вистороп та Ж елезняк7. Ма
тір Івана Петровича -  Анна Іванівна Сулима, була донькою значного 
військового товариша, наказного Переяславського полковника Івана

6 Більшу частину матеріалів з цього розпису нам передав Олександр Різніченко, за 
що висловлюємо йому щиру подяку. Дякуємо Миколаю Михайліченку та Андрію Па
рамонову за суттєві доповнення до матеріалів. Під час створення генеалогічного роз
пису використовувались: Родословная книга потомственних дворян Харьковской губер
нии / Сост. О. Гнездило, Л. Момот, Л. Панасенко, А. Парамонов, Е. Сафонова. -  Харь
ков, 2010. -  С. 364-365; Еліта Слобідської України. Списки козацької старшини 60-х ро
ків XVIII століття / Упор. С. Потапенко. -  Харків, 2007. -  496 с.; Плеьико Н. Кондратьевы 
// Новик. -  1947. -  Отд. И. -  С. 1-9.

7 Миллер Д. Архивы Харьковской губернии // Сборник Харьковского историко- 
филологического общества. -  Т. XIII. -  Харьков, 1902. -  С. 207-208.
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Федоровича Сулими та Марії Леонтіївни Полуботок -  рідної сестри на
казного гетьмана Павла Полуботка.

Дідом власника печатки був сумський полковник Григорій Кон
дратьев, що разом із батьком Гарасимом Кондратьєвим керував пол
ком у період з 1678 до 1683 року. Прадідом Івана Петровича був леген
дарний осадчий Сум та один з претендентів на гетьманство Гарасим 
Кондратьев.

Іван Петрович Кондратьев зробив кар’єру на військовій службі і 
став майором. Був великим землевласником. Одружений був із Анаста- 
сіею Алфьоровою (яка йому було до всього троюрідною тіткою), донь
кою сумського полкового судді Андрія Марковича Алфьорова. Разом 
із дружиною мав дітей: прапорщика Якова (нар. 1739 р.), поручика Ро
мана (нар. 1740 р.), секунд-майора Василя, поручика Андрія, сотни
ка Івана, вахмістра Павла, Софію (нар. 1751 р., одружена з Василем 
Степановичем Челяєвим), Ганну (одружена з білопільським сотником 
(1745—1763) Іваном Федоровичем Куколь-Яснопольським, які мали 
дітей: корнета Івана, кадета Миколая, Настасію, Марфу (одружена з 
Василем Савичем), Варвару, Марію, Марію меншу (одружена з Іва
ном меншим Івановичем Лизогубом, їхні діти: прапорщик Олександр 
та Ганна) та Марфу (одружену із сотником Яковим Подольським, від 
якого мала доньку Ганну у заміжжі Єфремову)8.

Записів про самого Івана Петровича залишилось небагато. Актив
ність у земельних справах спостерігається з 1741 року -  після того, як 
він залишив службу, одружився і розпочав господарську діяльність. 
Так, Іван Петрович дає позику Андрію Васильовичу Кондратьеву під 
заставу хутора Радьківщина у 1741 році.9 У 1746-му він оформлює кіль
ка земельних наділів від того ж Андрія Кондратьева10.

8 Алфьоров О. Старшинський рід Алфьорових: генеалогія, соціально-політичне та 
майнове становище слобідської гілки другої половини XVII -  початку XX ст. -  Біла Церк
ва, 2 0 0 9 ,-С. 17-18.

9 ЦДІАК, ф. 1717, оп. 1, спр. 146, арк. 1.
10 ЦДІАК, ф. 1717, оп. 1, спр. 360, арк. 1.
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Додаток: генеалогія роду Кондратьєвих

I КОЛІНО

1. Ківдрат

I I  коліно
2/1. Гарасим Кіндратович, нар. у 1Ö—20-ті pp. XVII ст. Полковник, 

неелекційний гетьман (1670), осадчий м. Суми.
1. х) Христина Єливферівна Голуб. Шлюб слід датувати ЗО—40-ми 

pp. XVII ст.11 Голуби належали до гетьмансько-старшинського та шля
хетського роду Правобережжя12.

2. х) Катерина.

I I I  коліно
3/2. Іван Гарасимович, нар. між 1633-1643 р р .13 Помер від ран, 

можливо, під Котельвою у 1677(8) р 14.
х) Аксинія15.
4/2. Григор Гарасимович, нар. між 1654—1659 рр .16
х) Марія, згад. у 1694 р., фігурантка заповіту Гарасима Кондратье

ва як  удова по чоловікові17.
5/2. Андрій Гарасимович, нар. 1659 р .18 Сумський полковник та 

стольник. Вбитий 1708 р.
х) Олена Михайлівна, пом. у січні 1722 р .19

11 РГАДА, ф. 1209, оп. 687, ед. хр. 15835, л. 114 об.
12 Реєстри Сумського полку. 1660-1664 / Упор. О. Алфьоров, О. Різніченко. -  Київ, 

2016.-С . 351.
13 Там само.
14 IP НБУВ, ф. 29, спр. 8, арк. 45-47; Ф иларет , арх. Историко-статистическое описа

ние Харьковской епархии. -  Отд. III. -  Москва, 1857. -  С. 321-323,378.
15 К ом аров В. Кондратьевы. Род воинов и благодетелей. Историко-биографический 

очерк. -  Сумы, 2005. -  С. 17.
16 Реєстри Сумського полку. -  С. 351.
17 М иллер Д .  Архивы Харьковской губернии. -  С. 207-208.
18 Реєстри Сумського полку. -  С. 351.
19 П леш ко Н. Кондратьевы. -  С. 2.
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6/2. Роман Гарасимович, охтирський полковник (1691—1692 рр.). 
Помер у 1700 р .20

7/2. Марія Гарасимівна.

IV  коліно
7/6. Мануйло, помер бездітним.

КОНДРАТЬЄВИ. Гілка від Івана Гарасимовича Кондратьева

I I I  коліно
3/2. Іван Гарасимович. 
х) Аксенія.

IV  коліно
A ß . Гнат Іванович.

V коліно
5/4. Іван Гнатович.
6/4. Федот Гнатович.
7/4. Дмитрій Гнатович, полковник Сумський. Помер 26.12.1743 р .21 
х) N. Hoc. У неї -  небіж Іван Hoc22.

VI коліно
8/5. Григорій Іванович, паралізований.
9/5. Софія Іванівна, від Івана Ляліна донька Африка.
1. х) Іван Надаржинський.
2. х) Іван Лялін. -
10/6. Яків Федотович. Якщо Яків був підпрапорним у 1741 р., то, 

можливо, у нього ще син Петро23.
11/6. Даниїл Федотович.
12/6. Михаїл Федотович.

20 МимерД. Архивы Харьковской губернии. -  С. 357.
21 Там само. -  С. 39-41.
22 ЦЦІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 8231, арк. 5 зв.
23 ЦЦІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 8231, арк. 2 а.
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13/7. Георгій (Єгор) Дмитрович, підпрапорний (1731), у 1737 р. жа
луваний у ротмістри.

14/7. Данило Дмитрович, підпрапорний. 
х) Марія.
15/ 7. Михаїл Дмитрович, підпрапорний, згодом сотник.
16/7. Яків Дмитрович, нар. 1719 р. Підпрапорний. 
х) Марфа Іванівна, нар. 1741 р.
17/7. Василь Дмитрович, згадується у 1741 р. дитиною24.

VII коліно
17/10. Іван Якович.
18/13. Анна Георгіївна, 
х) Василь Заротін.
19/14. Катерина Данилівна.
20/16. Григорій Якович, нар. між 1749 та 1751 рр.
21/16. Іван Якович, нар. 1763 р. у с. Токарі, 
х) Анна Петрова
22/16. Петро Якович, нар. 1766 р.
23/ 16. Стефанида Яківна, нар. 1765 р. в с. Токарі, одружилась 2 

листопада в с. Токарі.
х) Павло Федорович Алфьоров, нар. у с. Бездрик.

V III коліно
24/20. Катерина Іванівна, нар. 1785 р. у с. Токарі.
25/20. Анна Іванівна, нар. 1787 р. у с. Токарі.
26/20. Григорій Іванович, нар. 1788 р. у с. Токарі.
27/20. Микола Іванович, нар. 1794 р. у с. Токарі.

КОНДРАТЬЄВИ. Гілка від Григорія Гарасимовича Кондратьева.

I l l  коліно
3/2. Григор Герасимович, 
х) Марія.

24 ЦЦІАК, ф. 51, оп. З, спр. 8231, арк. 5 зв.
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IV  КОЛІНО
4/3. Омелян Григорович, нар. нев., пом. 8.06.1708 р.
х)...
5/3. Петро Григорович, нар. нев., пом. після 1721 р.
1 . x)...
2. х) Анна Іванівна Сулима, донька Івана Федоровича Сулими та 

Марії Леонтіївни Полуботок.
5а/3. Гнат Григорович (?), стольник та полковник Білгородсько- 

го полку25.

V коліно
6/4. Іван старший Омелянович, полковий Сумський осавул.
7/4. Іван менший Омелянович, пом. 1761 р. Сумський полковий 

судця.
8/5. Михайло Петрович.
9/5. Іван Петрович, майор, помер до 1763 р. 
х) Анастасія Андріївна Алфьорова, донька Сумського полкового 

судці Андрія Марковича Алфьорова. Померла до 1777 р.
10/5. Іван молодший(?) Петрович.
11/5. Яків Петрович, підпрапорщик.
12/5. Григорій Петрович, сотник.

VI коліно
13/6. Павло Іванович, нар. 1737 р.
1. х) Уляна Федорівна, нар. 1740 р.
2. х) Варвара Власова, нар. 1764 р.
14/6. Яків Іванович, прапорщик.
15/6. Мануйло Іванович, нар. 1740 р.
16/6. Іван Іванович, сотник.
х) Марія Захарівна.
17/6. Йосип Іванович.
18/6. Олена Іванівна, 
х) Афанасій Карпов.

25 Плешко Н. Кондратьевы. -  С. 3.
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19/7. Василь Іванович, нар. 1727 р. в с. Великий Вистороп. Надвір
ний радник, секунд-майор, Лебединського повітового суду судця.

х) Варвара Матвіївна Куликовська, нар. 1740 р., донька полковни
ка Матвія Куликовського.

20/7. Андрій Іванович, нар. 1733 р. в с. Великий Вистороп. 
х) Надія Надаржинська, донька майора Филипа Надаржинського26. 
21/9. Яків Іванович, нар. 1739 р. Прапорщик, 
х) Анна Євстратіївна.
22/9. Роман Іванович, нар. 1740 (1748) р. в с. Великий Вистороп. 

Поручик.
1. x) Єфимія Олексіївна.
2. x) Параскева Степанівна Могилат, нар. 1760 р., донька військо

вого товариша Степана Захаровича Могилата та Марії Романівни Мо
гилат.

23/9. Софія Іванівна, нар. 1751 р. 
х) Василь Степанович Челяєв, поручик.
24/9. Василь Іванович, секунд-майор.
25/9. Андрій Іванович, поручик.
26/9. Ганна Іванівна. Мала дітей: корнета Івана, кадета Миколая, 

Настасію, Марфу (за Василем Савичем), Варвару, Марію, Маріїо мен
шу (за Іваном меншим Івановичем Лизогубом, їхні діти: прапорщик 
Олександр та Ганна).

х) Іван Федорович Куколь-Яснопольський.
27/9. Іван Іванович, сотник(?).
28/9. Павло Іванович, вахмістр.
29/9. Марфа Іванівна. У неї донька Ганна (у шлюбі Єфремова). 
х) Яків Подольський, сотник.
30/11. Михайло Якович.
31/12. Дмитро Григорович, нар. 1727 р., пом. до 1770 р. 
х) Анастасія Іванівна, нар. 1724 р.
32/12. Іван Григорович, нар. 1730 р., пом. до 1786 р. 
х) Марія Олексіївна, нар. 1737 р.

26 ЦЦІАК, ф. 1709, оп. 2, спр. 911, арк. 111 зв.



442 С ф р а г і с т и ч н и й  щ о р і ч н и к  • В и п у с к  V I

VII КОЛІНО
33/13. Василь Павлович, нар. 1767 р.
34/13. Федір Павлович, нар. 1769 р.
35/13. Семен Павлович, нар. 1773 р. у с. Великий Вистороп.
36/13. Іван Павлович, нар. 1778 р. у с. Великий Вистороп.

37 /16. Михайло Іванович, нар. 1764 р.
38/16. Іван Іванович, нар. 1769 р.
39/16. Анна Іванівна, нар. 1770 р.
40/16. Яким Іванович, нар. 1770 р. у с. Великий Вистороп.
41/16. Марія Іванівна, нар. 1778 р. у с. Великий Вистороп.
42/17. Михайло Йосипович.
43/19. Варвара Василівна, нар. 1758 р.
44/19. Петро Васильович, нар. 1760 р. Поручик сумського легко- 

кінного полку (1786).
45/19. Марфа Василівна, нар. 1764 р.
46/19. Михайло Васильович, нар. 1771 р. в с. Великий Вистороп. 
47/19. Анна Василівна, нар. 1774 р. в с. Великий Вистороп.
48/19. Іван Васильович, нар. 1775 р. в с. Великий Вистороп. Сер

жант брянського піхотного полку (1786).
49/19. Софія Василівна, нар. 1779 р. в с. Великий Вистороп.
50/19. Андрій Васильович, 
х) Надія Филипівна.
51/20. Анна Андріївна, нар. 1762 р.
52/20. Софія Андріївна, нар. 1762 р. Вінчана в липні 1795 р. в с. Ве

ликий Вистороп.
х) Степан Іванович Абаза, нар. 1762 р. у с. Островерхівка.
53/20. Іван Андрійович, нар. 1766 р. Фур’єр Лейбгвардії Преобра- 

женського полку (1786).
54/20. Єлизавета Андріївна, нар. 1768 р.
55/20. Євпраксія Андріївна.
56/20. Катерина Андріївна.
57/20. Миколай Андрійович, нар. 1773 р. Фур’єр Лейбгвардії Пе- 

рображенського полку (1786).
58/20. Андрій Андрійович, нар. 1774 р. в с. Великий Вистороп. 

Фур’єр Лейбгвардії Перображенського полку (1786).
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59/20. Володимир Андрійович, нар. 1774 р. Фур’єрЛейбгвардиПе- 
рображенського полку (1786).

60/20. Петро Андрійович, нар. 1775 р. Вивчав французьку, капрал 
Лейбгвардії Перображенського полку (1786).

61/21. Марія Яківна, нар. 1760 р.
62/21. Єфросинія Яківна, нар. 1763 р.
63/21. Олександр Якович, нар. 1769 р.
64/21. Параскева Яківна, нар. 1772 р. ус . Великий Вистороп. 
х) Михайло Лесевицький
65/22. Іван Романович, нар. 1768 р. від першого шлюбу.
66/22. Марія Романівна, нар. 1774 р. в с. Великий Вистороп, від 

першого шлюбу.
67/22. Михайло Романович, нар. 1784 р. в с. Великий Вистороп, 

від другого шлюбу.
68/30. Андрій Михайлович, нар. нев. в м. Суми.
69/31. Пелагея Дмитрівна, нар. 1762 р.
70/31. Уляна Дмитрівна, нар. 1766 р.
71/31. Іван Дмитрович, нар. 1767 р.
72/32. Олена Іванівна, нар. 1757 р.
73/32. Іван Іванович, нар. 1758 р.
74/32. Григорій Іванович, нар. 1763 р.
75/32. Олександра Іванівна, нар. 1765 р. У неї донька — Софія Іва

нівна Лаворевська, нар. 1784 р. в м. Лебедин.
х) Іван Лаворев (Лаворевський), нар. 1752 р. в м. Лебедин.
76/32. Василь Іванович, нар. 1769 р.

V III коліно
77/42. Марія Михайлівна, нар. 1781 р.
78/68. Григорій Андрійович, нар. 1763 р. в м. Суми.
79/68. Михайло Андрійович.
80/68. Микола Андрійович, нар. нев. в м. Суми.

IX  коліно
81/79. Василь Михайлович, поручик, 
х) Надія.
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82/81. Павло Васильович, нар. 17.12.1832 р. Поручик.
83/81. Олександра Василівна, нар. 28.01.1835 р.
84/81. Петро Васильович, статський радник, 
х) Зинаїда Василівна.

X I коліно
85/82. Павло Павлович.
86/84. Володимир Петрович.
87/84. Сергій Петрович.
88/84. Олександра Петрівна.
89/84. Олена Петрівна.

КОНДРАТЬЄВИ. Гілка Андрія Гарасимовича Кондратьева

I I I  коліно
3/2. Андрій Герасимович, 
х) Олена Михайлівна.

IV  коліно
4/3. Василій Андрійович.
х) Марфа Михайлівна Осипова, донька Михайла Федоровича Оси

пова.
5/3. Михаїл Андрійович, полковник, пом. 1726 р. 
х) княжна Анна Юріївна Четвертинська.
6/3. Іван Андрійович, сумський полковник, 
х) Анна Михайлівна Миклашевська, донька Михайла Андрійови

ча Миклашевського, пом. 1730 р.
7/3. N. Андріївна, 
х) Василь Савич.
8/3. N. Андріївна.
х) Антон Андрійович Гамалія.
9/3. Уляна.

V коліно
10/4. Андрій Васильович, сумський полковник.
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х) Анна.
11/4. Катерина Василівна, 
х) Володимир Васильович Велецький.
12/5. Катерина Михайлівна, 
х) Іван Семенович Лизогуб.
13/6. Анна Іванівна, нар. 1705 р. в м. Суми, пом. 1729 р. 
х) Андрій Андрійович Маркович, нар. 1701 р., пом. 1728 р.
14/6. Іван Іванович, нар. 1712 в м. Суми, сумський полковий оса

вул.
х) Уляна Кирилівна.
15/6. Марія Іванівна.
х) Андрій Павлович Полуботок, син Павла Леонтійовича Полу

ботка.
16/6. Марфа Іванівна, 
х) N. Зарудний.

VI коліно
17/10. Андрій Андрійович, корнет, 
х) Єлизавета Петрівна Стромилова, нар. 1762 р.
18/10. Фадей Андрійович, нар. 1759 р.
19/10. Анастасія Андріївна, вінчана 30 січня 1765 р. в с. Великий 

Бобрик.
х) Олександр Іванович Анненков, нар. в с. Полянське.
20/10. Олександра Андріївна.
21/10. Єфросинія Андріївна.
22/10. Марія Андріївна.
23/10. Іван Андрійович.
24/10. Володимир Андрійович.
25/14. Уляна Іванівна.
26/14. Степан (Стефан) Іванович, нар. 1729 р. в м. Суми, пом. 1786 

р. Полковник. За ним в с. Малий Вистороп -  241 селянин чоловічої 
статі та 225 жіночої.

х) Феодосія Петрівна, нар. 1736 р.
27/14. Федір Іванович, нар. 1732 р. у м. Суми. Підпрапорний. 
28/14. Софія Іванівна, 
х) N. Бестужев.
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29/17. Анна Андріївна, нар. 1783 р., пом. 04.10.1864. 
х) Михайло Іванович Комбурлей, нар. 1761 р., пом. 1821 р. У ньо

го з Кондратьєвою діти: Іван Комбурлей, Єлизавета Бутурліна, Кате
рина Толстая.

30/26. Микола Степанович, нар. 1757 р. в м. Суми.
31/26. Андрій Степанович, нар. 1758 р. в м. Суми, 
х) Варвара Григорівна Масалітінова, донька Григорія Масалітіно- 

ва та Аграфени Андріївни Анненкової.
32/26. Петро Степанович, нар. 1763 р. в м. Суми.
33/26. Іван Степанович, нар. 1764 р. 
х) Анна Василівна, нар. 1770 р.
34/26. Михайло Степанович, нар. 1770 р. 
х) Марія Євдокимівна.
35/26. Єлизавета Степанівна, нар. 1773 р. в с. Старе, 
х) Ярема Перехрестов.
36/26. Гаврило Степанович, нар. 1782 р. в с. Старе.
37/26. Анна Степанівна, 
х) Дмитро Андрійович Хрущов.
38/26. Пелагея Степанівна, 
х) Петро Максимович.

V III коліно
39/33. Микола Іванович, нар. 1789 р. в с. Низи.
40/33. Катерина Іванівна, нар. 1794 р. в с. Низи.
41/33. Олександра Іванівна, нар. 1796 р. в с. Низи.
42/33. Дмитро Іванович, нар. 30.03.1799 в с. Низи, 
х) Надія.
43/33. Софія Іванівна, 
х) Микола Дмитрович Бахмєтєв.
44/34. Марія Михайлівна, нар. 21.07.1799 в с. Вир.

IX  коліно
45/42. Микола Дмитрович.
46/42. Іван Дмитрович.
47/42. Дмитро Дмитрович.
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48/42. Олександр Дмитрович. 
49/42. Володимир Дмитрович, 
х) Антоніна Михайлівна.
50/42. Сергій Дмитрович. 
51/42. Анатолій Дмитрович. 
52/42. Євгеній Дмитрович. 
53/42. Анна Дмитрівна.
54/42. Софія Дмитрівна.

X  коліно
55/46. Борис Іванович.
56/48. Микола Олександрович. 
57/48. Лідія Олександрівна. 
58/49. Надія Володимирівна. 
59/49. Ольга Володимирівна, 
х) N. Логачев.
60/49. Марія Володимирівна. 
61/49. Наталія Володимирівна, 
х) N. Писарев.
62/50. Микола Сергійович. 
63/50. Віра Сергіївна.
64/51. Сергій Анатолійович. 
65/52. Лев Євгенійович.
66/52. Борис Євгенійович. 
67/52. Дмитро Євгенійович.
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УДК 930.2:929.651
Т а ра с  В и х о в а н е ц ь  

(Нетішин)

«Oycowie tych Stroynowskich...
BYLI SZLACHECKIEGO URODZENIA»: 

МАТЕРІАЛИ ДО РОДОВОДУ
Валеріана-Антонія Стройновського

Серед польських родів, які свого часу прийшли на волинські тере
ни та відіграли значну роль у їхньому соціально-економічному розви
тку, значне місце належить Стройновським. Предметом нашої уваги 
стало історичне джерело, що допомагає реконструювати генеалогічне 
дерево одного з представників цієї родини -  юриста, економіста, по
літичного діяча, власника Горохівського графства на Волині — Валері
ана Стройновського герба Стрім’я. Воно зберігається в Національно
му архіві у Кракові (Польща) та входить до зібрання «Дзиківський ар
хів Тарновських»1. У згаданому комплексі є й інші відомості, які сто
суються життя та діяльності цієї людини.

Майже немає сумніву, що до Дзиківського архіву всі вони по
трапили завдяки близьким родинним зв’язкам між Стройновськими 
й Тарновськими. Нагадаємо, що Александра з Тарновських у друго
му шлюбі була дружиною нашому героєві. Своєю чергою, їхня донька 
Валерія вийшла заміж за власника Дзиківського маєтку Яна-Фелікса 
Тарновського2.

1 Archiwum Narodowe w Krakowie (далі -  ANK), Archiwum Dzikowskie Tarnow
skich, sygn. 619, s. 335-350.

2 Dworzaczek W. Genealogia. Tablice. -  Warszawa, 1959. -  Tabl. 96: Tarnowscy h. 
Leliwa; Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України 
(далі — ЛННБ), Відділ рукописів, ф. 141: Зібрання Александра Чоловського, оп. З,
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* * *

Валеріан-Антоній Стройновський народився, ймовірно, в 1755 
році3, як вважається, у Ходачкові поблизу Тернополя4. Його батьками 
були нурський чашник Бенедикт Стройновський і Маріанна з Брод- 
ських5. Початкову освіту Валеріан, схоже, здобував у золочівських піа- 
рів6. Згодом, до 1772 року, навчався у Львівському університеті7.

Обравши професію правника8, практичний юридичний вишкіл 
старанно набував у Люблінському трибуналі. «Poświęciłem się, -  пи
сав він, -  całkowicie pracy naytmdnieyszey, bo nie było w niey teoryi, nie

cnp. 481, арк. 32. Див. також: K o y n ia n  К. Rys życia Jana Felixa Hrabiego Tarnowskiego. 
-  Lwów, 1842.

3 Розмаїття дат народження В. Стройновського, що зустрічається в літературі, просто
дивує: 1747 (М урзанов Н. Правительствующий сенат (Господа сенат). 22 февраля 1711 — 
22 февраля 1911). Список сенаторов. -  Санкт-Петербург, 1911. -  С. 45); 1752 (Z ielińska Е. 

Stroynowski (Strojnowski) Walerian Antoni // Internetowy Polski Słownik Biograficzny. Режим 
доступу: http://www.ipsb.nina.gov.p1/index.php/a/walerian-antoni-stroynowski-h-strzemie);
1753 (?) (Ibidem); 1759 (O rgelbran d  S. Encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami. -  
T. XIV. -  Warszawa, 1903. -  S. 123). Здавалося б, цю проблему розв’язують записи про 
смерть та поховання Стройновського, представлені в метричних книгах Горохівського кос
тьолу. Тут зазначено, що на момент смерті (12 листопада 1834 року) Стройновському було 
83 роки (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (далі -  AGAD), zesp. 436, sygn. 73, 
s. 55). Відтак дата народження припадає на 1751 р. Однак у процесі дослідження нам тра
пилися чернеткові (радше, писані самим Валеріаном-Антонієм) записи, у яких йдеться 
про його навчання. Початкові рядки тексту звучать так: «R[ok]u 1762 od 7bra Igo lat 7 
misięcy 4 Parva do 1763 7bra Igo». Вважаємо, що ця фраза містить згадку про вік, у яко
му наш герой розпочав студії, ймовірно, в Золочівській школі піарів. Звідси рік народжен
ня -  1755 (ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 325, s. 379). (Про особливості 
шкільництва у піарів див., напр.: Taraszkiew icz J. Wychowanie religijne elementem edukacji 
pijarskiej w Rzeczypospolitej obojga narodów na przełomie XVII і XVIII wieku // Colloquium 
wydziału nauk humanistycznych i społecznych. Kwartalnik. -  2016. -  Nr 1 (21). -  S. 103-118.)

4 O rgelbranda S. Encyklopedja powszechna. -  T. XIV. -  S. 123; Z ie liń ska  E. Stroynow
ski (Strojnowski) Walerian Antoni.

5 ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 619, s. 339; Z ie liń ska  E . Stroynow
ski (Strojnowski) Walerian Antoni.

6 ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 325, s. 379; Z ie liń ska  E. Stroynow
ski (Strojnowski) Walerian Antoni.

7 ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 325, s. 375.
8 Z ieliń ska  E. Stroynowski (Strojnowski) Walerian Antoni.

http://www.ipsb.nina.gov.p1/index.php/a/walerian-antoni-stroynowski-h-strzemie
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rozumiałem, co gadano, a pisałem. W 2 miesiące zaczołem (!) poymować. 
W 4 misięcy już starałem się w sądzie stawać, wpraszaiąc się do ubogich bez 
nadgrody (!). Do Xbra prawie zruwnałem się z staremi mecenasami...»9.

У Любліні Валеріан познайомився зі своєю майбутньою першою 
дружиною — Александрою з Тарновських, власницею Бубнова у Воло- 
димирському повіті. Це трапилось через те, що він мав борг перед її чо
ловіком, брацлавським старостою Міхалом Єловицьким10.

Стосунки між Валеріаном та Александрою продовжилися й після 
того, як  староста відійшов до інших світів. Маючи досвід, Стройнов- 
ський провадив юридичні справи вдови: «1777 na kontraktach in Januario 
służyłem moiey żonie w interessach, pokochałem się w niey z skromnością i 
nieśmiałością, bo miałem 22 rok życia; ona przyimowała to łaskawie. Poleciła 
mi swe interessa w Lublinie, które moim kosztem utrzymywałem...»11. Не
зважаючи на те, що в вдовицької вже були діти від шлюбу з брацлав
ським старостою — Юліанна, Казимир і Міхал12, 17 березня 1780 року 
вони побралися13 14. Збережені родинні папери свід чать про глибокі вза
ємні почуття подружжя,4.

Поряд із фаховим відбувалося й суспільне зростання молодо
го Стройновського: 23 листопада 1778 року він став меншим волин
ським войським15. Невдовзі після того юнак залишив трибунальську

9 ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 325, s. 375-376,380.
10 Ibidem, s. 375.
11 Ibidem, s. 375-376.3 родинної генеалогії Тарновських довідуємося, що Алек

сандра згадується вже в 1748 р. (ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 158, 
s. 167). Відтак у 1777-му їй могло бути щонайменше 29 років.

12 ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 314, s. 47-48; Boniecki A. Heibaiz 
Polski. -  T. IX. -  Warszawa, 1906. -  S. 12.

13 ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 325, s. 377,380.
14 Ibidem, s. 385 і наст.
15 Urzędnicy wołyńscy XTV-XVIH wieku. Spisy /  Opr. M. Wolski. -  Kórnik, 2007. -  

S. 154. E. Зелінська слушно вказала на розбіжність відомостей щодо того, чи В. Строй- 
новський отримав уряд меншого волинського войського, а чи меншого подільсько
го войського СZielińska Е. Stroynowski (Strojnowski) Walerian Antoni). Так, у Коронній 
Метриці (книги Сигіллят) зафіксовано, що 23 листопада 1788 року Стройновсько- 
му надано уряд меншого подільського войського, однак сам Валеріан-Антоній за
значав, що отримав уряд волинського войського, опускаючи при цьому слово «мен
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юридичну практику16. 29 квітня 1780 року перейшов на уряд буського 
підкоморія, який обіймав до 1792 року17. Дещо раніше, 3 березня 1785 
року, став кавалером ордена св. Станіслава18, а 17 (чи 27) березня 1792 
року отримав й орден Білого Орла19.

У березні 1787 року В. Стройновський приймав у Бубнові поль
ського короля Станіслава-Авґуста під час його подорожі до Канева, а 
також супроводжував монарха до Вишнівця. У Бубнові Понятовський 
зупинився й на зворотному шляху. Як зазначає Ева Зелінська, в резуль
таті цих зустрічей король пообіцяв підтримати кандидатуру Стройнов
ського як  депутата на майбутній сейм. 18 серпня 1788 року Валеріан- 
Антоній став єдиним із королівського списку представником від Во
линського воєводства20. Він виявився найактивнішим волинським і 
взагалі одним із найбільш активних депутатів Великого Сейму: до вес
ни 1791 року виголосив понад триста промов, висвітлюючи різні аспек
ти суспільного й економічного життя21.

Спочатку буський підкоморій належав до опонентів Конституції З 
травня, хоча згодом обрав протилежний погляд22. Під час Торговицької

шого» (AGAD, Metryka Koronna, Sigülata, sygn. 34, k. 98; порів.: Urzędnicy podolscy 
XIV-XVIII wieku. Spisy /  Opr. E. Janas, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, A. Sochacka. -  Kórnik, 
1998. -  S. 233; ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 325, s. 380).

16 ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 325, s. 380.
17 Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy 

/  Opr. H. Gmiterek, R. Szczygieł. -  Kórnik, 1992. -  S. 88,267; ANK, Archiwum Dzikow
skie Tarnowskich, sygn. 325, s. 377. Буським підкоморієм Стройновський поймено
ваний і в одному з документів за 1794 рік (ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, 
sygn. 314, s. 9).

18 Z ielińska  E. Stroynowski (Strojnowski) Walerian Antoni.
19 Ibidem. Королівський диплом для В. Стройновського на користування орде

ном Білого Орла датований 27 березня 1792 року (ANK, Archiwum Dzikowskie Tar
nowskich, sygn. 324, s. 15—16).

20 Z ie liń ska  E. Stroynowski (Strojnowski) Walerian Antoni; Kalendarzyk narodowy у 
obcy na rok Pański 1792. -  Warszawa, b. r. -  S. 322.

21 K orzon T. Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794). Badania hi
storyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. -  T. I. — Kraków-Warszawa, 
1897. -  S. 15,74,318,436; Z ie liń ska  E. Stroynowski (Strojnowski) Walerian Antoni; E strei

ch er K . Bibliografia polska /  Wyd. S. Estreicher. -  T. XXIX. -  Kraków, 1933. -  S. 338-339.
22 N a n k e Cz. Szlachta wołyńska wobec konstytucyi trzeciego maja. -  Lwów, 1907. -  S.
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конфедерації, учасники якої ставили за мету ліквідувати поточний чо
тирирічний сейм та скасувати прийняту Конституцію Речі Посполи
тої* 23, вдруге змінив свою громадянську позицію й підтримав змову24. 
До речі, серед прихильників останньої був і його рідний брат, королів
ський шамбелян Юзеф Стройновський. Він став одним із двадцяти чо
тирьох радців конфедерації25.

15 червня 1794 року Найвища державна рада номінувала В. Строй- 
новського членом порядкової комісії Волинського воєводства, та чи він 
долучився до її функціонування -  невідомо26.

Наприкінці XVIII -  на початку XIX ст. Валеріан-Антоній відбув 
дві подорожі Європою. Другу — із донькою Валерією та зятем Яном- 
ФеліксомТарновським. Відвідав Італію, Австрію, Францію. Зустрічав
ся з такими митцями, як  Ангеліка Кауфман, Антоній Канова, Фран
ческо Лаборер та ін. У Дзиківській колекції збереглось чимало подо
рожніх нотаток. Вони можуть послужити оригінальними джерелами з 
історії тогочасної Європи і водночас додад уть деталей перебування на
шого героя за кордоном27.

Валеріан Стройновський сформувався як  вправний та ерудований 
теоретик соціально-економічних відносин. Виступи на Чотирирічному 
сеймі й заграничні мандрівки, як видається, послужили вдалим старто
вим майданчиком для створення його майбутніх основоположних праць.

Однією з перших стала книжка «О ugodach dziedziców z włościanami», 
що з’явилась у 1808 році28. Її російський переклад вийшов друком на
ступного року29. З метою покращення соціально-економічного ста
ну суспільства автор ратував за звільнення селян та укладення з ними 
договору: «Ро uwolnieniu chłopów od poddaństwa wypada iako z ludźmi

23,28,33,74; S m oleń sk i W. Ostatni rok Sejmu Wielkiego. -  Kraków, 1897. -  S. 49, 51,61, 
67.

23 У сенко П. Торговицька конфедерація І  І  Енциклопедія історії України /  Голо
ва колегії В. Смолій. -  Т. X. — Київ, 2013. — С. 127-128.

24 Hanke Cz. Szlachta wołyńska. -  S. 74—75.
25 Ibidem. -  S. 67-68; ЛННБ, Відділ рукописів, ф. 141, on. 1, спр. 107, с. 83-87.
26 Z ie liń ska  Е. Stroynowski (Strojnowski) Walerian Antoni.
27 Ibidem; ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 325, s. 29 і наст.
28 Stroynow ski W. O ugodach dziedziców z włościanami. -  Wilno, 1808.
29 E streich er K . Bibliografia polska XIX stólecia. -  T. IV. -  Kraków, 1878. -  S. 394.
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wolnymi, każdemu dziedzicowi zrobić ugodę, m ocą którey byłby pewny 
swoiego dochodu, i wzaiemnie aby rolnik był zabezpieczony, co z części 
roli wydzieloney mu, winien iest dziedzicowi»30. У 1859 році, далеко після 
смерті автора і якраз напередодні скасування кріпацтва в Російській ім
перії, з-під пера графа Ростопчина з’явилась нищівна відповідь Строй- 
новському, в якій ідеї автора проголошувались небезпечними для Ро
сійської держави та її устрою31.

* * *

У поділених за часовим принципом чернеткових автобіографічних 
нотатках Валеріана Стройновського як окремі відтинки життя позначе
ні (щоправда, без жодних відомостей): «7та  część do r[ok]u 181 ltego» і 
«8ma część do r[ok]u 1821go». Вважаємо, що період 1811—1821 рр. є ча
сом, коли Валеріан-Антоній обіймав посаду російського сенатора. Він 
отримав призначення 27 серпня 1811 року32, а 10 січня 1822 року в од
ному з документів уже згадується як «senator od służby uwolniony»33. Мав 
титул таємного радника34.

Напевно, у період між 15 вересня 1814-го та 24 травня 1815 року 
померла дружина Валеріана-Антонія -  Александра з Тарновських35.

30 Stroynowski W. О ugodach. -  S. 37. Див. також: Куль-Сяльверстава С. Беларусь 
на мяжы стагодцзяу і культур. Фармаванне культуры Новага часу на беларускіх зем
лях (другая палова XVIII ст. -  1820-я гады). -  Мінск, 2000. -  С. 93,247-249; Акуліч У. 
Зканамічньїя погляды Валерыяна Страйноускага / /  Управление в социальных и эко
номических системах. М-лы XVI международной научно-практической конференции 
(16-17 июня 2007 года, г. Минск) /  Редкол.: Н. Суша и др. -  Минск, 2007. -  С. 149.

31 Возражение графа Растопчина на книгу, сочинённую графом Стройновским 
о условиях с крестьянами / /  Чтения в Императорском обществе истории и древ
ностей российских при Московском университете. -  Книга третья. — Июль -  сен
тябрь. -  Москва, 1859. -  С. 37-42.

32 Мурзате Н. Правительствующий сенат. -  С. 45.
33 ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 314, s. 53. Про обставини, які пе

редували звільненню, див.: Маевский Н. Из семейных воспоминаний / /  Историчес
кий вестник. Историко-литературный журнал. -  Год второй. -  Т. VI. — Сентябрь. -  
1881.- С .  339-340.

34 ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 314, s. 33.
35 Приведені дати є датами спорядження та облятування в луцьких земських
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Швидше за все, в 1817 році Стройновський одружився вдруге. Цьо
го разу його обраницею стала Єкатерина, донька генерала Александра 
Буткевича* 36. У 1823 році у них народилась донька Ольга37.

У 1816 році побачила світ чергова фундаментальна праця В. Строй- 
новського -  «Ekonomika powszechna krajowa narodów», котра наступ
ного року була опублікована російською в перекладі Василія Анаста- 
севича38. На той час граф Валеріан-Антоній уже був почесним членом 
Віденського університету та Варшавського товариства приятелів наук, 
членом Імператорського Петербурзького сільськогосподарського то
вариства та інші39.

Одним із лейтмотивів згаданої вище праці є свобода торгівлі: «... 
nic tyle nie bogaci narodu, mianowicie rolniczego, jak wolność handlu; że 
przymus brania towarów z krajowych rękodzielni bogaci samych właścicieli 
rękodzielni... Niemasz tylko wolność zupełna i nieograniczona handlu, tak 
wewnętrznego jak zagranicznego, która w kraju rolniczym utrzymać zdoła 
obfitość wszystkiego i przyzwoitą, na konkuręcyi gruntującą się, średnią cenę 
towarów i płodów»40. За своїми поглядами вчений був представником 
фізіократів, які вважали єдиним самостійним фактором у виробництві 
ґрунт, природу41.

книгах її заповіту (ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 314, s. 47).
36 Згідно зі спогадами М. Маєвського, Єкатерина Александрівна Буткевич одру

жилась у віці 18 років. Оскільки вона з’явилась на світ 6 серпня 1799 року, то одру
ження припадає на 1817-й (Маевский Н. Из семейных воспоминаний. -  С. 329,338). 
Е. Зелінська подає рік одруження як «бл. 1818-го» (Zielińska Е. Stroynowski (Strojnow- 
ski) Walerian Antoni).

37 Маевский H. Из семейных воспоминаний. -  С. 338.
38 Estreicher К. Bibliografia polska XIX stulecia. -  Т. IV. -  S. 394.
39 Ibidem.
40 Цит за: Korzon Т. Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794). 

Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. -  T. II. -  Kraków 
-  Warszawa, 1897. -  S. 21; див. також: Акуліч У  Зканамічньїя погляды Валерыяна 
Страйноускага. -  С. 149-153.

41 Энциклопедический словарь /  Изд. Ф. Брокгауз, И. Ефрон. — Т. XXXVa. -  
Санкт-Петербург, 1902. — С. 689-695; Кенэ Ф., Тюрго А. Р. Ж., Дюпон де Немур П. С. 
Физиократы. Избранные экономические произведения /  Предисл. Н. Клюкина. -  
Москва, 2008. — С. 765.
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За офіційними даними, Валеріан Стройновський помер 12 листо
пада 1834 року в Санкт-Петербурзі42, хоча ймовірно, що це могло тра
питись у його маєтку Валер’яново. Тіло доправили до його колишньо
го родового маєтку -  Горохова й 3 січня наступного року з дозволу мі
ністра внутрішніх справ поховали в каплиці на публічному парафіяль
ному цвинтарі43. По смерті графа вдова Єкатерина вдруге вийшла за
між за тульського губернатора, генерал-майора Ельпідифора Зурова44.

* * *

Основним маєтковим комплексом Валеріана Стройновського був 
Горохівський ключ, згодом -  графство45 на Волині. Він придбав його 
19 січня 1794 року у Станіслава Понятовського, племінника короля 
Станіслава-Августа. Тоді до маєтку входили Горохів, а також села Ско- 
билка, Чернехів, Марковичі, Старийстав, Єзерці, Рачиці, Ульгівка, 
частина Ощева, Шклинці та три частини Порваньча46.

Деякий час у власності Стройновського перебували села Здолбу- 
нів та Здовбиця в Острозькому повіті47. 15 жовтня 1800 року Валеріан та 
Александра Стройновські уклали трирічний заставний контракт, згід
но з яким відступили ці населені пункти своїм зятеві та доньці -  Яну- 
Феліксу й Валерії Тарновським. Набуті кошти мали відійти молодому 
подружжю як посаг. Документ набував сили з 10 березня 1801 року48. 
Схоже, що в 1803 році Стройновські продали Здолбунів і Здовбицю

42 Kurjer Warszawski. -  1834. -  Nr 330. -  10 grudnia. -  S. 1826.
43 AGAD, zesp. 436, sygn. 73, s. 55.
44 Маевский H. Из семейных воспоминаний. — С. 561; Руммель В., Голубцов В. 

Родословный сборник русских дворянских фамилий. — Т. I. — Санкт-Петербург, 
1886. -  С. 329.

45 Див.: Zielińska Е. Stroynowski (Strojnowski) Walerian Antoni.
46 ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 314, s. 5-10.
47 Вочевидь, Здовбиця в руках В. Стройновського була ще до 1788 року. В одно

му з родинних наративів йдеться про те, що Валеріан-Антоній мав зробити в цьому 
селі якісь розпорядження. Загалом згаданий текст недатований, але пізніше вжита у 
ньому фраза, що Стройновський « та  się starać о funkcyą poselską», дає підстави від
нести його створення на період до 1788 року включно (ANK, Archiwum Dzikowskie 
Tarnowskich, sygn. 325, s. 387,390).

48 ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 314, s. 13—16.
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княгині Теофілі Любомирській з Жевуських. Після цього Тарновські 
отримували посагову суму на Горохівському ключі49.

Відповідно до контракту, спорядженого 20 червня 1807 року між 
тими ж самими сторонами, для добрання решти посагової суми та від
шкодування певного боргу перед Тарновським в заставу до них відхо
дили належні до Горохівського маєтку с. Маркевичі, фільварк Черне- 
хів, с. Рачин з фільварком, с. Єзерці з фільварком, фільварк Ласкополь, 
с. Терешковичі з фільварком і с. Ощів з фільварком50.

15 травня 1815 року В. Стройновський відступив сс. Рачин, Єзер
ці з фільварком Ласкополь, Терешківці й Ульгівку (Володимирський 
повіт), Ш клин, Губин, Колодеж і Жабче (Луцький повіт) «у вічне во
лодіння» Валерії та Янові-Феліксу Тарновським. Цей запис граф під
твердив 15 березня 1820 року51.

У фаховій літературі йдеться про те, що Стройновський звів у Горо
хові кількаповерховий палац у стилі класицизму й оточив його парком 
в англійському стилі52. Ця теза потребує додаткової перевірки, бо відо
мо, що якийсь палац у Горохові стояв ще за його попереднього влас
ника -  Станіслава Понятовського53. Розкішну резиденцію прикраша
ли численні твори мистецтва54. У Горохові зберігалась унікальна книж
кова колекція, до формування якої, напевно, доклали зусиль кілька по
колінь власників55.

В. Стройновський заснував у Горохові фабрику сукна, «щоб убо
гі люди різного стану мали можливість легко в ній заробляти», заклав 
у містечку банк, в якому мешканці могли б отримувати позики56. Бу
дучи непересічним теоретиком, він уклав для Горохівського маєтку

49 Ibidem, sygn. 267, ś. 5.
50 Ibidem, s. 6.
51 Ibidem, sygn. 314, s. 43-45.
52 Zielińska E. Stroynowski (Strojnowski) Walerian Antoni.
53 ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 314, s. 9.
54 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich /  Pod. red. 

F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego. -  T. III. -  Warszawa, 1882. — S. 132; 
див.: Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. -  T. V. -  Wroc
ław—Warszawa—Kraków, 1994. — S. 125—129.

55 ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 312.
56 Ibidem, sygn. 314, s. 57.
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спеціальні правила, що регламентували різні сторони його функціо
нування. Ця пам’ятка економічно-господарської думки заслуговує на 
окремий розгляд57.

Горохівське графство більшою чи меншою мірою знаходилось у 
власності Валеріана Стройновського тривалий час. Лише згодом, вже 
перебуваючи на російській службі та не маючи змоги належним чи
ном опікуватися цими володіннями, граф поступився ним своїй донь
ці Валерії та її чоловікові. З 1 лютого 1821 року місто Горохів, села й 
фільварки Старий Горохів, Скобелка, Божів, Ощів, Черняхів, Марке
вичі, Старийстав, Порваньче, Цевів, Угів, Стрільче, Печихвости (Во- 
лодимирський повіт) та село Угринів (Луцький повіт) повинні були ві
дійти новим власникам. При цьому батько зобов’язував дітей надсила
ти йому до кінця життя визначену суму грошей, обумовлював інші фі
нансові моменти58.

Господарські перипетії між Стройновським та його донькою на 
цьому не закінчились. Чергову маєткову трансакцію було схвалено 10 
серпня 1821 року. Згідно з угодою Валерії Тарновській відходили Горо
хів, а також села й фільварки: Старий Горохів, Скобилка, Божів, Ощів, 
Чернехів, Маркевичі, Старий Став, Порванче, Угів, Цевів, Печихвос
ти, Полухна, Стрильче (Володимирський пов.) та Угринів (Луцький 
пов.)59. Того ж дня між обома сторонами укладено договір про те, що 
граф Стройновський залишає у своєму пожиттєвому володінні Горо
хів і Скобелку з фільварком Самолани. За документом від 10 січня 1822 
року, він відступив їх Тарновським у шестирічну оренду. У разі смер
ті графа маєток повертавсь у дідичне володіння подружжя60. 11 лютого 
1827 року Стройновський випустив із пожиттєвого користування Го
рохів, Скобелку й Самолани та передав їх доньці Валерії61.

Серед маєтків В. Стройновського був і Рожищенський ключ на 
Волині, неподалік Луцька62. Тут, до речі, теж функціонувало суконне

57 Ibidem, sygn. 326.
58 Ibidem, sygn. 314, s. 33-38.
59 Ibidem, s. 51-52.
60 Ibidem, s. 53-55.
61 Ibidem, s. 75-77.
62 Ibidem, s. 34.
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виробництво63. Граф був причетний до Порицького маєтку64; володів 
маєтком Валер’яново в Росії65. Є згадки про його нерухомість у Вар
шаві66 та, напевно, Санкт-Петербурзі67. У джерелах, що стосуються 
Валеріана-Антонія, є відомості, пов’язані з грошово-маєтковим забез
печенням його онука Яна-Богдана, сина Яна-Фелікса та Валерії Тар- 
новських68; другої дружини графа — Єкатерини з Буткевичів та його ди
тини, якщо така колись народиться в неї69.

Е. Зелінська зазначає, що в 1792 р. Валеріан Стройновський запи
сав чималу суму грошей для забезпечення фундушу Едукаційної комі
сії з маєтків Сураж, Онишківці, Ходаки, Зіньків, Андрушівка, Ісерне, 
Гутисько й Тетерівка (Кременецький повіт), які 5 травня того ж року 
придбав у всховського підкоморія Мацея Мельжинського70. Це твер
дження є дискусійним, оскільки Тадеуш-Єжи Отецький указував, що 
власником Суразького маєтку був не Валеріан-Антоній, а його рідний 
брат Юзеф Стройновський71.

* * *

63 Карліна О. Суконне виробництво в містах і містечках Волинської губернії (кі
нець XVIII ст. -  початок 1860-х років) / /  Науковий вісник Східноєвропейського на
ціонального університету імені Лесі Українки. -  2015. — № 5. -  С. 18.

64 ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 314, s.77—80.
65 Маевский H. Из семейных воспоминаний. -  С. 557.
66 Zielińska Е. Stroynowski (Strojnowski) Walerian Antoni.
67 Гиевский H. Зачем Пушкин ездил к Покрову... / /  Новоселье. -  Нью-Йорк, 

1943. -  № 4-5 . -  С. 37.
68 ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 314, s. 35,75-77.
69 Ibidem, s. 34.
70 Zielińska E. Stroynowski (Strojnowski) Walerian Antoni.
71 Stecki T.J. Wołyń pod względem statystycznym, historycznym i archeologicznym. 

-  Ser. II. — Lwów, 1871. -  S. 77. Стецькому доводилось розглядати деякі документи, 
які тоді зберігались у Суражі й містили відомості про Ю. Стройновськош, ось тільки 
чи як власника Суражчини -  невідомо. Дослідник, схоже, не знав про те, що після 
ліквідації ордену єзуїтів маєтки опинились у руках познанського каштеляна Юзефа 
Мельжинського (Łukaszewicz /. Historya szkół w Koronie i w Wielkem Księstwie Litew
skim od najdawniejszych czasów aż do roku 1794. -  T. II. -  Poznań, 1850. -  S. 212). Ймо
вірно, що від Ю. Мельжинського вони потрапили до Мацея Мельжинського, від ко
трого, своєю чергою, їх і набув хтось зі Стройновських, швидше за все, Юзеф.
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Після приєднання Волині до Російської імперії в результаті другого 
поділу Речі Посполитої перед місцевою шляхтою постала вимога щодо 
доведення своєї родовитості. В основі процесу лежала видана 21 квіт
ня 1785 року імператрицею Єкатериною II грамота «На права, вольно- 
сті й переваги благородного російського дворянства», а також кілька 
інших важливих узаконень72. Після тривалого «затишшя» у виконанні 
відповідних правних розпоряджень, 25 вересня 1800 року з ’явився указ, 
що визначав дворічний термін подання шляхтою доказів свого дворян
ського походження. 3 1801 року бере початок реальний легітимаційний 
процес73. Найбільш масове представлення доказів у Волинській губер
нії припало на 1801-1803 роки74.

З публікованого нижче джерела довідуємося, що ще у 1797 році 
брати Валеріан-Антоній та Юзеф Стройновські «dowody szlachectwa 
swoiego tak w wyrazie herbu tegoż opisie, iako też procedencyi genealogio 
opisano, a dokumentami w extraktach autentycznych wsparte złożyli у 
okazali zgadzanie się z oryginałami». «W skład czego, — зазначав шляхет
ський маршалок Рівненського повіту Биряк Нововейський, — exemplarz 
legitymacyi z kancelaryi moiey na świadectwo uiszczenia rozkazu rządowego 
maiąsobie wydany»75. Схоже, що на цьому справа не закінчилась. Ева Зе- 
лінська зауважує, що Стройновський «w г. 1802 wystąpił w imieniu swoim 
oraz braci Hieronima i Józefa do Wywodowej Komisji Szlacheckiej Gubemii 
Wołyńskiej i 5 XII t. r. uzyskał potwierdzenie szlachectwa»76.

72 км. Имеретинский H. Дворянство Волынской губернии / /  Журнал Мини
стерства народного просвещения. -  Шестое десятилетие. -  Часть 288. -  Август. -  
Санкт-Петербург, 1893. -  С. 346-348.

73 Правобережна шляхта. Кінець XVIII -  перша половина XIX ст. Список шлях- 
ти Волинської, Київської та Подільської губерній, дворянські права якої перевіри
ла Центральна ревізійна комісія /  Укл. С. Лисенко, Є. Чернецький. — Біла Церква, 
2007. -  С. 24,27,29.

74 кн. Имеретинский Н. Дворянство Волынской губернии. — С. 359.
75 Див. Додаток.
76 Про подальші легітимаційні перипетії роду Стройновських див.: Список 

дворян Волынской губернии. -  Житомир, 1906. -  С. 430; Правобережна шляхта. -  
С. 382; Легітимована правобережна шляхта (кінець XVIII -  середина XIX ст.) /  Укл. 
С. Лисенко, Є. Чернецький. -  Т. V: Список легітимованої шляхти Волинської губер
нії. -  Біла Церква, 2006. -  С. 146.
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Пропоноване нижче історичне джерело, очевидно, є нотаріально 
завіреною в 1928 році копією легітимаційного документа, створеного 
наприкінці XVIII ст. Воно має форму зшитка. Юнці мотузки на остан
ній сторінці підклеєні ажурною кустодією, на якій відтиснуто печатку 
з написами: «Rzeczpospolita Polska /  Dr. Tadeusz Starzewski /  Notaijusz 
w Krakowie». На титульній сторінці зшитка вгорі латинська літера «S.». 
Для яких потреб створювалась ця копія, ще потрібно з ’ясувати.

Документ містить графічне зображення герба Стрім’я з коротким 
описом та історичною довідкою про його вживання представниками 
роду Стройновських. Після цього подано генеалогічний вивід пращу
рів Валеріана-Антонія та Юзефа Стройновських, а також указано сина 
останнього. Значний обсяг джерела становлять регести актових джерел 
зі згадками про носіїв прізвища Стройновські та коментарі до цих тек
стів. З них, серед іншого, довідуємося, що своїм прізвищем рід завдячу
вав селу Стройнову у Віслицькому повіті на Сандомирщині77. Основну 
частину закінчує текст про отримання Валеріаном-Антонієм та Юзе
фом Стройновськими легітимації. Копію з оригіналу затверджує но
таріальний запис, скріплений підписом та штампом Адольфа Реаубо- 
урга, заступника краківського нотаріуса д-ра Тадеуша Стажевського, 
й відтиском печатки з написом: «Rzeczpospolita Polska /  Dr. Tadeusz 
Starzewski /  Notaijusz w Krakowie».

Публікований текст передається близько до оригіналу. У деяких 
випадках додано пропущені діакритичні знаки. Осучаснено вживан
ня великої літери та пунктуацію. При розкритті скорочень характер
ні подвоєння опущені. Елементи тексту, відсутні в документі, подані 
у квадратних дужках «[ ]». Надрядкові літери передано курсивом. Від
творено наявні в тексті підкреслення. Слова, прочитання яких викли
кає сумнів, позначені знаком «?». Стилістичні невправності тексту по
значено знаком «!». Скорочення «uur.» -  «urodzoni» та його відмінко
ві форми розкриваються без квадратних дужок. Прокоментовано дати, 
подані описово за допомогою релігійних свят.

11 Порів.: Niesiecki К. Herbarz Polski /  Wyd. J.N. Bobrowicz. — T. VIII. — Lipsk, 
1841. -  S. 537; Dunin-Borkowski J.S. Spis nazwisk szlachty polskiej. -  Lwów, 1887. -  S. 424; 
Polska encyklopedja szlachecka. -  T. XI. -  Warszawa, 1938. -  S. 186.
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Додаток

[стор. 337]
Herba Strzemię

Herb Strzemię żółte w polu czerwonym być powinno, na hełmie pięć 
piór strusich ma. Tak go opisuią naydawnieysi autorowie historyi polskiey, 
iakoto Bielski na karcie 82, Paprocki na karcie 48, Okulski w tomie trzecim na 
karcie 184 у Długosz w kilku mieyscach. Ciż autorówie początek herbu tego 
Strzemię kładną takowy, że Bolesław Chrobry, który z panuiących xiążąt w 
Polszczę pierwszy miał tytuł króla polskiego у który panował w Polszczę od 
r[ok]u 999 do r[oku] 1025go, rycerzowi iednemu z kawaleryi na placu batalii 
za iego dzielność у usługę nadał herb Strzemię. Idący od niego potomko
wie używali tego herbu zawsze у ciągle, у dotąd używaią. Jeden z potomków, 
któremu herb Strzemię było nadane, senator polski г[ок]и 1462 fundował 
kościół w Krakowie pod imieniem ś[więte]go Jakuba. Erekcya tego kościo
ła, z autentycznego dokumentu wypisana, nayduie się w Paprockim, autorze 
najdawnieyszym historyi polskiey. Ten fundator pomienionego kościoła w 
Krakowie herbu Strzemię, że był prodkiem imienia у Domu Stroynowskich, 
dla tego familia Stroynowskich proboszczów do tego kościoła, kiedy który 
umrze, ma prawo postanawiać, na co dokument przy pochodzeniu iest po
łożony. Używanie tego herbu dla familii Stroynowskich od naydawnieyszych 
wieków świadczy także herbarz polski Niesieckiego.

My, niźey wyrażeni, zaświadczamy iako herb, w górze odrysowany, to 
iest Strzemię, a nad nim korona, a w koronie pięć piór strusich, oddawna 
imieniowi у familii Stroynowskich iest służący. Y tego herbu zawsze używał 
у używa JW. Waleryan Stroynowski, kawaler orderów Orła Białego у ś[więte] 
go Stanisława, у jego brat rodzony Józef Stroynowski, szambelan króla pol
skiego, kawaler orderu św[iętego]. Stanisława. Które zaświadczenie przy wy- 
ciśnieniu rodowitey pieczęci własnemi stwierdzamy rękami dnia 12 augusta 
1797 r[ok]u w Równym.

Marszałek słahecki (!) powiatu Rówieńskiego, 
szambelan dworu polskiego у świętego Stanisława 
kawaler Byriak Nowowieyski.
Józef Sławoszewski (?), g... osskb
Podkomorzy powiatu Rówieńskiego Mikołaj Jełowicki.c
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[стор. 338-339]
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Szczęsny J  Inni sukcessorowie

[стор. 340]

Summaryusz dokumentów, dowodzących pochodzenie, na genealo
gii wyrażone, JW. Waleryana Antoniego dwoyga imion, kawalera orderów 
polskich Orła Białego у świętego Stanisława, także JW. Józefa, szambelana 
dworu polskiego, kawalera orderu świętego Stanisława Stroynowskich, braci 
między sobą rodzonych.

№ Imo.d 1562 r[ok]w, w poniedziałek po niedzieli Invocavit zwaney [16 
лютого], w ziemstwie Wiślickim między urodzonemi Zygmuntem, Stanisła
wem, Macieiem, Piotrem Stroynowskiemi, bracią między sobą rodzonemi, 
z iedney, a ur[odzonym] Szczęsny (!) Stroynowskim, bratem onych stryiecz- 
nym, dóbr wsi Stroynowa dział, którego działu г[ок]и 1797 dnia 13 sierpnia do 
akt ziemskich rówieńskich wpisanie. Ty (!) działem dowodzi się, że gdy Zyg
munt, Stanisław, Maciey у Piotr Stroynowscy nazywali się bracią rodzonemi, 
a Szczęsny Stroynowski nazwany iest ich bratem stryiecznym, więc oycowie 
ich byli bracią rodzonemi, a zatym, iż ci, którzy się dzielili wsią czyli imieniem 
Stroynowem, otrzymali toż imię Stroynów po rodzicach swoich. Lubo nie 
wspominaią ciż Stroynowscy imienia czrzestnego rodziców swoich, gdy ied- 
nak sami posiadali wieś Stroynów sposobem dziedzicznym, gdy o (!) tey wsi 
familią nazwiska swojego nosili. Gdy dział o też wieś Stroynów robili w aktach 
ziemskich wiślickich, do których taż wieś należała, które były aktami szlachty, 
w tym powiecie mieszkaiących, więc stąd dowód iest oczewisty, że oycowie 
tych Stroynowskich, którzy dział ten robili, byli szlacheckiego urodzenia, у 
że ci uważani tu być słusznie powinni za głowę familii, do teraźnieyszego
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pochodzenia szlacheckiego, yle że dawnieyszych pisanych aktów w ziemstwie 
wiślickim niema. Tenże sam dział iest dowodem niewątpliwym, że Zygmunt 
Stroynowski posiadał część nieruchomą we wsi Stroynowie, kiedy o tęź wieś 
z innemi bracią dział robił.

№  Ido. 1582 roku przed świętem ś[więte]go Walentego [перед 14 лютого] 
w tym ziemstwie Wiślickim od ur[odzonego] Stanisława Stroynowskiego, w 
dział, wyżey wyrażony, wchodzącego, na osobę ur[odzonego] Sebestyana 
Stroynowskiego, synowca swego, części dziedziczney we wsi Stroynowie za
stawny zapis, którego zapisu r[ok]u 1797 dnia 13 sierpnia do akt ziemskich 
powiatu Rówieńskiego wpisany (!). Ten zapis dowodzi, że ur[odzony] Se- 
bestyan Stroynowski tak, iak nazwany iest w tymże zapisie, był synowcem 
ur[odzonego] Stanisława Stroynowskiego.

№  3tio 1589 г[ок]ы w poniedziełek po niedzieli Conductus zwaney [10 
к в і т н я ] w  ziemstwie Wiślickim ur[odzony] Sebestyan Stroynowski urodzo
nym Piotrowi, Woyciechowi || [crop. 341] у Krzysztofowi Lubańskim, bra
ciom, część swą dziedziczną we wsi Stroynowie tak po oycu swoim spadłą, 
iako odur[odzonego] Stanisława Stroynowskiego, stryia, nabytą wieczystym 
sposobem darowizny, zapisuie, którzy darowizny г[ок]и 1797 dnia 13 sierpnia 
do akt ziemskich powiatu Rówieńskiego wpisany (!).

№  4to. 1624 r[ok]« w piątek po święcie ś[więte]go Walentego [15 
лютого] w grodzie Radomskim ur[odzony] Sebestyan Stroynowski, niegdy 
ur[odzonego] Zygmunta Stroynowskiego syn, ur[odzonemu] Zygmuntowi 
Stroynowskiemu z ur[odzoną] Katarzyną Raiewską spłodzonemu synowi 
swemu na część swoią dziedziczną we wsi Grzmocinie uczynił wieczystey 
darowizny zapis, którego zapisu roku 1797 dnia 13 sierpnia do akt ziem
skich powiatu Rówieńskiego wpisanie. Ta darowizna dowodzi nayprzód, 
że Sebestyan Stroynowski był synem Zygmunta Stroynowskiego, gdy się 
tak nazywał w teyże tranzakcyi. O czym tym więcey dowodzi, że wyżey w 
dokumencie №  Ido  nazwany synowcem Stanisława Stroynowskiego, po 
którym część we wsi Stroynowie dziedziczył, a którą, iako świadczy wy
żey dokument № 3tio, odprzedał. Dowodzi także, że tenże Sebestyan 
Stroynowski m iał syna Zygmunta Stroynowskiego, któremu część we wsi 
Grzmocinie darował.
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№  5to. 1625 roku we wtorek po niedzieli Laetare zwaney [11 березня] 
od ur[odzonego] Zygmunta Stroynowskiego, ur[odzonego] Sebestyana Stroy- 
nowskiego syna, dla ur[odzoney] Agnieszki Młodaliny, żony swoiey, summy 
tysiąca zł[otych] pol[skich] zapis, którego zapisu r[ok]w 1797 dnia 13 sierpnia 
do akt ziemskich rówieńskich wpisanie. Ten zapis dowodzi, że ur[odzony] 
Zygmunt Stroynowski był synem Sebestyana Stroynowskiego, gdy tak w po- 
mienioney tranzakcyi nazywał się.

№ 6to. 1650 r[ok]w w poniedziałek w wigilią wszystkich świętych [31 
жовтня] w aktach grodu Radomskiego od tegoż ur[odzonego] Zygmunta 
Stroynowskiego na rzecz urodzonych Woyciecha, Jana, Stefana у Kazimie
rza Stroynowskich, synów swoich, części na dobrach wsi Grzmocinie wie- 
czystey darowizny zapis, którego zapisu r[ok]u 1797 dnia 13 sierpnia w akta 
ziemskie powiatu Rówieńskiego wpisanie. Ten dokument toż samo dowodzi, 
że Zygmunt Stroynowski był synem Sebestyana Stroynowskiego, kiedy też 
same część we wsi Grzmocinie, którą od niego nabył г[ок]м 1624, iak świad
czy dokument № 4to, у uczynił wieczystey darowizny zapis synom swoim. 
Dowodzi także tenże dokument, że Stefan || [crop. 342] Stroynowski był sy
nem Zygmunta Stroynowskiego у Agnieszki Młodeckey, gdy tenże Zygmunt 
Stroynowski tak go nazywa w tymże dokumencie.

№ 7то. 1680 г[ок]и we czwartek po święcie wszystkich świętych [7 
листопада] w aktch grodu Radomskiego od ur[odzonego] Stefana Stroynow
skiego, niegdyś Zygmunta Stroynowskiego syna, pewney summy na dobrach 
wsi Grzmocinie będącey ur[odzonemu] Mikołajowi Burzyńskiemu ustępczy 
zapis, którego zapisu г[ок]и 1797 dnia 13 sierpnia w aktach ziemskich rówień
skich wpisanie.

№ 8vo. 1710 г[ок]и dnia 8 czerwca w Grzmocinie od ur[odzoney] Kon- 
stancyi Gembarzewskiej ur[odzonemu] Janowi Stroynowskiemu, zięciowi 
swemu, części we wsi Grzmocinie, Stroynowska zwaney, zastawa, którego 
dokumentu nayprzód r[ok]w 1715 we wtorek po niedzieli Rogationum zwaney 
[28 травня] w aktach grodu Radomskiego, a powture r[ok]i/ 1797 dnia 13 
sierpnia w aktach ziemskich rówieńskich wpisanie.
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№ 9по. Tegoż roku w piątek po święcie ś[więtego]go Mateusza Apostoła 
[якщо 1710, то 26 вересня] w aktach grodu Opoczyńskiego od ur[odzonego] 
Jana Stroynowskiego urodzonych Stefana у Zofii z Pogroszewskich Stroynow- 
skich, małżonków, syna na osobę ur[odzoney] Petronelh z Gembarzewskich 
Stroynowskiey, małżonki swoiey, na wszelkim majątku ruchomym у nieru
chomym dożywocia zapis, którego w aktach litewskich ziemskich wileńskich] 
r[ok]w 1797go dnia 8 augusta wpisanie. Dowodzi się tym dokumentem, że 
ur[odzony] Jan Stroynowski nazywał się był synem Stefana у Zofii z Pogro
szewskich Stroynowskich, małżonków.

№ 10то. 1723 w wtorek po święcie ś[więty]cA Trzech krulów [12 січня] 
w aktach grodu Krasnostawskiego od ur[odzonego] Stanisława niegdy uro
dzonych Stefana у Zofii z Pogroszewskich Stroynowskich, małżonków, syna 
ur[odzonemu] Janowi Stroynowskiemu, bratu swemu rodzonemu, na dobra 
wieś Jarząbki wieczystey darowizny zapis, którego г[ок]и 1797 dnia 13 sierpnia 
w aktach ziemskich rówieńskich wpisanie. Tym zapisem dowodzi się, że Sta
ni [стор. 343] sław Stroynowski był synem Stefana Stroynowskiego, bratem 
swoim rodzonym więc podobnież dowodzi, że Jan Stroynowski, tak iak się 
nazywa w poprzedniczym dokumencie sub № 9no, był synem tego Stefana 
Stroynowskiego. Ten zapis to ieszcze ma w sobie, że Stanisław Stroynowski 
daie wolność Janowi Stroynowskiemu stanowienie (!) parochów w Krakowie 
przy kościele św[iętego] Jakuba, który kościół, iako opisano iest przy herbie, 
fundowany byl przez poprzedników familii Stroynowskich, у że w teyźe familii 
utrzymuie się dotąd stanowienie parochów do tegoż kościoła.

№  limo. 1755 г[ок]и we czwartek po niedzieli Reminiscere zwaney [27 
лютого] w grodzie Trembowelskim między ur[odzonym] Makarym Kurdwa- 
nowskim z iednej, a ur[odzonym] Benedyktem Stroynowskim z drugiey strony 
o dobra wieś Czemelów w sumie dziesięciu [tysięcy] zł[otych] pol[skich] za
stawczy kontrakt, którego r[ok]w 1797go dnia 13 sierpnia w aktach ziemskich 
rówieńskich wpisanie.

№ Ylmo. 1757 r[ok]n we wtorek po ś[więtym] Janie Krzcicielu [28 червня] 
w aktach grodu Opoczyńskiego od urfodzonego] Benedykta Stroynowskiego, 
niegdy urodzonych Jana у Petronelh z Gembarzewskich Stroynowskich, m ał
żonków, syna na rzecz ur[odzoney] Maijanny z Brodzkich Stroynowskiey,
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małżonki swoiey, summy dziesięciu tysięcy zł[otych] pol[skich] na zastawie 
dóbr wsi Czemełowa będącey prostego długu zapis, którego w aktach litew
skich ziemskich wileńskich г[ок]и 1797 dnia 8 augusta wpisanie. Ternie doku
mentami dowodzi się, że Benedykt Stroynowski był synem Jana у Petronelli 
z Gembarzewskich Stroynowskich, małżonków.

№  13ft'o. 1759 г[ок]и dnia 15 stycznia we Lwowie między JW. Michałem 
Potockim, woiewodąbeł[skim] z iednej, a ur[odzonym] Benedyktem Stroy- 
nowskim, cześnikiem nurskim z drugiey strony o dobra wieś Kuźmińce w 
summie dwódziestu dwóch tysięcy zł[otych] pol[skich] zastawny kontrakt, 
którego nayprzod tegoż roku 1759 we środę po Wielkiey nocy [18 квітня] w 
aktach grodu Kamienieckiego, a powtumie r[ok]w 1797 dnia 13 sierpnia w 
aktach ziemskich powiatu Rówieńskiego wpisanie.

№  14 /0 . 1765 г[ок]м, w sam dzień ś[więty]ch Fabiana у Sebestyana [20 
січня] męczenników w aktach grodu Lwowskiego ur[odzona] Maijanna z 
[стор. 344] Brodzkich, przód ur[odzonego] niegdy Benedykta Stroynowskie- 
go, cześnika nurskiego, małżonka, a powtórnie teraz ur[odzonego] Macieja 
Landańskiego Paszkowicza małżonka w asystencyi tegoż męża czyniąca JW. 
Michała Potockiego, woiewody bełs[kiego] у JW. Ignacego Potockiego, sta
rosty kaniowskiego teraźnieyszego wsi Kuźminiec dziedzica swym oraz uro
dzonych Heronima, Antoniego у Józefa Stroynowskich, braci rodzonych, z 
niegdy ur[odzonym] Benedyktem Stroynowskim w pierwszym małżeństwie 
spłodzonych synów, z summy dwudziestu dwóch tysięcy zł[otych] pol[skich] 
na zastawie dóbr wsi Kuźminiec będącey kwituie. Zaś JO. xiążę Stanisław 
Lubomirski, woiewoda bracławski, teyże summy na dobrach wsi Siakrowie na 
rzecz sukcessorów ur[odzonego] Benedykta Stroynowskiego bespieczeństwo 
zapisuie, którego zapisu kwitowego z ewikcyą nayprzód г[ок]м 1765 dnia 23 
oc[to]bris w akta grodu Krzemienieckiego, a powtumie r[ok]« 1797 dnia 13 
sierpnia w aktach ziemskich rówieńskich wpisanie. Ten dokument dowodzi, 
że Antoni у Józef Stroynowscy bracia byh synami Benedykta Stroynowskiego, 
gdy po śmierci tegoż summa z zastawy wsi Kuźminiec wypłacona dla nich 
jako dla sukcessorów tegoż Benedykta Stroynowskiego zapisana została.

№  15/0.1776 roku dnia 19 stycznia w aktach kontraktowych dubieńskich 
ur[odzony] Waleryan Antoni dwoyga imion Stroynowski swym у WWch
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Józefa у xiędza Heronima Stroynowskich, braci swoich rodzonych, imieniem 
z summy, wyźey wyrażoney, dwudziestu dwóch tysięcy zł[otych] polfskich] 
kapitalnej z dóbr wsi Kuźminiec przez JO. xięcia Stanisława Lubomirskiego 
na dobrach swoich wedle świadectwa wyższego dokumentu zapisowey iako 
у prowizyonalney iedynaście tysięcy cztyrysta jedynaście zł[otych] groszy 
dwadzieścia pol[skich] na rzecz JO. xiążąt Xawerego, Aleksandra, Józefa у 
Michała Lubomirskich, wojewodziców kijowskich JO. xięcia Stanisława Lu
bomirskiego, woiewody kijowskiego, synów kwit, który dowodzi, że Waleryan 
Antoni dwoyga imion у Józef Stroynowski, bracia między sobą rodzeni a zaś 
są synami Benedykta Stroynowskiego, gdy summę, wyżey wyrażoną, po tym
że Benedykcie Stroynowskim pozostałą, prawem krwi [crop. 345] na siebie 
spadłą, podnosili у z niey kwitowali.

№ [l]6to 1784 г[ок]и dnia 10 stycznia w ziemstwie Łuckim JW. Waleryan 
Antoni dwoyga imion Stroynowski, podkomorzy buski ur[odzony]cA Maijan- 
ny z Brodzkich у Benedykta Stroynowskich, cześników nurskich, małżonków 
syn a zaś ur[odzony]cA Jana у Petronelli z Gembarzewskich Stroynowskich, 
małżonków, wnuk z iedney, у JW. Aleksandra z hrabiów Tarnowskich Stroy- 
nowska Stroynowscy, podkomortwo buscy, małżonkowie na wszelkim maiątku 
ruchomym у nieruchomym wspólnego dożywocia czynią sobie zapis, którego 
do akt ziemskich zasławskich r[ok]w 1795 dnia 13 marca nastąpiło wpisanie.

№ Ylmo Tegoż r[ok]u 1784 dnia 2 marca w ziemstwie Krzemienieckim 
JW. Waleryan Antoni dwoyga imion Stroynowski, podkomorzy buski, swym у 
braci swoich rodzonych imieniem, to iest xiędza Heronima i Józefa Stroynow
skich, do poszukiwania maiątku po urodzonych Janie у Petronelli z Gemba
rzewskich Stroynowskich, cześnikach płockich, małżonkach, dziaduy babie 
swoich rodzonych na osobie ur[odzonego] Woyciecha Stroynowskiego, skarb
nika gostyńskiego, stryia swego rodzonego czyni plenipotencyą.

№ 18vo. 1788 r[ok] w dnia 19 kwietnia w aktach grodu Łuckiego ur[odzony] 
Józef Stroynowski, szambelan Jmc króla polskiego, urodzonych Benedykta у 
Marianny (!) z Brodzkich Stroynowskich, cześników nurskich, małżonków 
syn a zaś urodzonych Jana у Petronelli z Gembarzewskich Stroynowskich, 
cześników gostyńskich, wnuk a urodzonych Stefana у Zofii z Pogroszew- 
skich Stroynowskich, małżonków, prawnuk JW. Waleryana Stroynowskiego,
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podkomorzego buskiego, brata swego starszego rodzonego z opieki, w którey 
u niego zostawał у wszelkich ztąd pretęsyi na zawsze kwituie.

№ 19no. 1785 r[ok]« dnia 3 marca w Warszawie z podpisem ręki nay- 
iaśnieyszego Stanisława Augusta, krula polskiego, na wolne noszenie orderu 
ś[więte]go Stanisława, biskupa у męczennika, у używanie wszelkich preroga
tyw, do tegoż orderu przywiązanych, Waleryanowi Stroynowskiemu, podko
morzemu buskiemu [crop. 346] dane DYPLOMA, którego г[ок]и 1797 dnia 
17 sierpnia do akt ziemskich powiatu Rówieńskiego wpisanie.

№  20mo. 1792 г[ок]и dnia 17 marca w Warszawie z podpisem tegoż nay- 
iaśniejszego Stanisława Augusta, krula polskiego, Waleryanowi Stroynow
skiemu, podkomorzemu buskiemu, kawalerowi natenczas orderu ś[więte]go 
Stanisława у posłowi na seym warszawski z woiewództwa Wołyńskiego, czy
niący go kawalerem orderu Orła Białego у na wolne używanie tegoż orderu 
DYPLOMA, którego nayprzód do akt ziemstwa Łuckiego r[ok]w 1796 dnia 29 
stycznia, a powtumie r[ok] w 1797go dnia 17 sierpnia do akt ziemskich powiatu 
Rówieńskiego wpisanie.

[стор. 347]

Jegof Imperatorski Mości Nayiaśnieyszego Pawła Pierwszego, Pana Mo- 
iego Naymiłościwszego, Marszałek szlachecki powiatu Rówieńskiego, szam- 
belan dworu у orderu polskiego ś[więte]go Stanisława kawaler Byriak Nowo- 
wieyski. W moc rozkazu rządu guberskiego (!) gubemii Wołyńskiey w roku 
teraźnieyszym dnia drugiego m[iesią]ca maja a № 8952 danego zaświadczam 
JW. Waleryana Antoniego dwoyga imion Stroynowskiego, orderów polskich 
Orła Białego у ś[więte]go Stanisława kawalera, у JW. Józefa Stroynowskiego, 
szambelana dworu polskiego у orderu ś[więte]go Stanisława kawalera, braci 
między sobą rodzonych, herbu Strzemię używayących, jako w moc rozkazu 
z uskutecznenia wyżey wspomnionego dowody szlachectwa swoiego tak w 
wyrazie herbu tegoż opisie, iako też procedencyi genealogio opisano, a doku
mentami w extraktach autentycznych wsparte złożyli у okazali zgadzanie się 
z oryginałami. W skład czego exemplarz legitymacyi z kancelaryi moiey na 
świadectwo uiszczenia rozkazu rządowego maią sobie wydany. Co własnym 
stwierdzam podpisem przy wyciśnieniu rodowitey pieczęci.
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Działo się dnia 13 aug[usta] roku 1797 w Stiemienikach.
Marszałek slahecki (!) powiatu Rówieńskiego, szambelan dworu polskie

go у orderu świętego Stanisława kawaler Byriak Nowowieyski.g

h-Zgodność tego odpisu wierzytelnego z okazanym mi w dniu dzisiejszym 
oryginałem, spisanym na czterech arkuszach nieostęplowanych, zaopatrzo- 
nychi [стор. 348] oryginalną pieczęcią, na laku zamieszczoną, stwierdzam z 
tern, że na stronicy dziewiątey tego odpisu, w wierszu trzynastym od dołu, 
po słowie: “temi” pomyłkowo opuszczono słowo: “dwoma” dopisano za ko- 
mentemwypustnika. Stempla za 3zł[otych] skasowałem pieczęcią urzędową.

Kraków, dnia piątego czerwca tysiąc dziewięćsetnego dwudziestego ós
mego /:5.VI.1928:/ roku.-h

/підпис/

j-Adolf Reaubourg 
Zastępca Dra Tadeusza Starzewskiego 
Notaijusza w Krakowie mianowany dekretem 
Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 
9 stycznia 1928 Prez: 237 /1 3 .2 /  28-j к

(Archiwum Narodowe w Krakowie,
Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, 
sygnatura 619, s. 337-347. Рукопис, машинопис.
Нотаріально завірена копія).

Примітки до тексту:

а Після слова йде графічний прорис герба Стрім’я. Під словом по- 
вертикалі напис: «№ 112». 

b Так у тексті.
с Праворуч від підписів вміщено стилізований прорис печатки з 

написом: «Pieczęć marszałka powiatu Rówieńskiego» та два символічні 
зображення печаток, у яких написи: «Herb Ostoja» та «Herb Godziemba».

d У джерелі нумерація відділена від основного текстового блоку 
лінією поля.
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е Внизу сторінки під текстом дописано пропущене слово «dwoma», 
f  Ліворуч на полі цієї сторінки по-вертикалі напис: «№ 112». 
g Нижче символічне зображення печатки з написом: «Pieczęć Mar

szałka Powiatu Rówieńskiego».
h-h Текст надруковано на друкарській машинці, 
і Ліворуч від тексту на цій сторінці приклеєна марка вартістю 

З злотих, погашена печаткою з написом: «Rzeczpospolita Polska /  
Dr. Tadeusz Starzewski /  Notaijusz w Krakowie», 

j-j Текст є відтиском штампа.
k Ліворуч від підпису та відтиску штампа відтиск печатки з написом: 

«Rzeczpospolita Polska /  Dr. Tadeusz Starzewski /  Notaijusz w Krakowie».
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УДК 930.2:929.651
Я рослав Л исейко  
(Львів)

НОБІЛІТАЦІЙНІ ПРИВІЛЕЇ ОСТАФІЯ Ф еДЬКОВИЧА
із колекції Львівського історичного музею

Нижче опублікований диплом -  надання шляхетства Остафію 
Федьковичу -  завдячує своїй появі Гадяцькій унії 1658 року, яка ста
ла спробою переформатувати Річ Посполиту на засадах конфедерації 
трьох рівноправних народів та завершити багаторічну війну із козаць
кою Україною. Надання нобілітаційних привілеїв козацькій старшині 
на вальному сеймі у травні 1659 року стало офіційним актом, який се
ред іншого мав визначити новий статус верхівки Війська Запорозького 
серед еліти Речі Посполитої. Водночас у ті часи нобілітація була неза
мінною правовою інституцією шляхетства, на підставі якої певна осо
ба могла стати шляхтичем'.

Практика створення нобілітаційних привілеїв із зображенням гер
бів поступово набувала поширення в Центрально-Східній Європі з по
чатку XV ст. У Польщі, а згодом Речі Посполитій, нобілітація полягала 
в наданні нового герба, або прийнятті нобілітованого до існуючої гер
бової спільноти. Якщо спершу шляхетство надавав король, то з почат
ку XVII ст. ці повноваження відійшли до сейму Речі Посполитої. Змі
ни започаткувала сеймова конституція 1578 р., яка тоді ще дала можли
вість королю надавати шляхетство під час війни в обозі, без погоджен
ня із сеймом. Остання норма була скасована конституцією 1601 року1 2.

1 Michta J. Nobilitacja і indygenat w szlacheckiej Rzeczypospolitej // Annales Universita- 
tis Mariae Curie-Sklodowskiej Lublin -  Polonia. -  Vol. XLV. -  Lublin, 1990. -  S. 355.

2 Ibidem.-S. 356.
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Таким чином, станом на 1658 р. реалізувати умову Галицької унії 
про нобілітацію 100 козаків із кожних 14 полків Війська Запорозького 
можна було лише на вальному сеймі Речі Посполитої. Втілити в життя 
домовленості, досягнуті в Гадячі, мав сейм, що проходив у травні 1659 
року у Варшаві3. На сейм прибуло численне козацьке посольство, яке 
присягнуло королю, беручи на себе зобов’язання дотримуватися схва
лених умов Галицького трактату. Усього на сеймі були присутні 34 ко
зацькі посли. У їхній свиті теж прибуло 511 осіб, делегованих від Вій
ська Запорозького. Частина з них мала бути нагороджена королем і 
сеймом на прохання гетьмана, частина ж сподівалася здобути матері
альні дивіденди шляхом лобіювання вже на самому сеймі4.

Під час сеймових слухань у справі унії особлива увага була приділе
на нагородженню генеральної старшини. На сейм з генеральним обо
зним Тимошем Носачем приїхали син Яків і три зяті -  Остафій Федь- 
кович, Остап Лесбенко і Григорій Гуляницький. З усіх родичів гене
рального обозного нобілітацію здобув лише Остафій, тоді як інші отри
мали винагороду лише у виді сукна5.

Остафій Федькович розпочав свою кар’єру у Війську Запорозькому 
з посади підписка Генеральної канцелярії, згодом був учасником по
сольств до короля і царя. Нобілітацію отримав ЗО травня, а 14 червня 
«за проханням послів Війська Запорозького» — привілей на село Ш ен- 
дерівку в Корсунському старостві6. Очевидно, що для Остафія Федь
ковича надання шляхетства стало фактично його поверненням, оскіль
ки до початку повстання під проводом Б. Хмельницького він разом із 
багатьма іншими козацькими достойниками вже належав до шляхет
ського стану7. Для частини козацької еліти нобілітації виявилися не 
чим іншим, як  підтвердженням їхнього шляхетства, підданого сумніву 
через кар’єру цих осіб у Війську Запорозькому. Показовим щодо цього

3 Брехуненко В. Східна брама Європи. -  Київ, 2014. -  С. 171.
4 Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року // Галицька унія 1658 ро

ку. -  Київ, 2008. -  С. 109-111.
5 Там само. -С . 121.
6 Там само. -  С. 121; Л и т н с ь к т  В. Україна на переломі 1657-1659. Замітки до істо

рії українського державного будівництва в XVII столітті. -  Відень, 1920. -  С.174.
1 Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. -  С. 123.
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є нобілітація Павла Тетері, яка свідчить не про надання шляхетсько
го титулу, а про його повернення (відновлення). У результаті на сеймі 
1659 року багатьох нобілітованих включали до того стану, належність 
до якого вони й так мали право декларувати®.

Значною мірою визнанням вже наявних володільницьких прав 
були й маєткові данини. Так, Шендерівка належала ще батькові Оста- 
фія Федьковича Артему8 9. Як зауважив Петро Кулаковський, приклад 
Остафія Федьковича та інших представників козацької старшини за
свідчує, що крім узаконення й так наявних володільницьких прав Вар
шава не пропонувала, за невеликими винятками (Іван Виговський та 
його найближча рідня), ніяких нових матеріальних вигід. Більше того, 
з перебігу сеймових слухань вбачається, що політика включення ко
зацької верхівки до шляхетського стану проводилася непослідовно. Го
ловним її важелем став лобізм окремих козацьких лідерів, а також, що 
дуже правдоподібно, фінансові засоби, які використовувалися для під
купу тих чи тих посадових осіб10.

Нобілітаційний привілей Остафія Федьковича сьогодні зберіга
ється у колекції Львівського історичного музею, зокрема він експону
ється у відділі давньої історії України у Львові, на площі Ринок, 24. 
Документ написано на пергаменті, розміром 650x880мм. Мова приві
лею — латинська. Це відповідає загальноприйнятій у ті часи практи
ці, коли латиною користувались при створенні дипломів шляхетства 
в Речі Посполитій. За цією ознакою польська традиція була подібна з 
угорською, однак відрізнялася від німецької чи французької, де в та
ких документах ще з XIV ст. переважали національні м ови11. Вико
ристаний шрифт можна класифікувати як французьку ранньокласич- 
ну бастарду. Саме ім’я та прізвище Федьковича скрізь написане ма
юскулом, золотими літерами. Цим самим наголошувалось на урочис
тості документа та самого акту нобілітації, яким особа набувала золоті 
шляхетські вольності.

8 Там само. -  С. 124.
9 Там само. -  С. 124; Липинський В. Україна на переломі. -  С. 109.
10 Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. -  С. 124.
11 MichtaJ. Nobilitacja і indygenat w szlacheckiej Rzeczypospolitej. -  S. 363.
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На привілеї збереглися сліди печатки, однак сама вона не вціліла. 
Також згадка про печатку є в тексті самого привілею. Очевидно, у му
зейну збірку диплом потрапив вже без неї, адже вона не згадана в ін
вентарних книгах.

Текст привілею прикрашений зображеннями 22 гербів. Серед 
них -  державні герби Корони Польської і Великого князівства Ли
товського, герби земель та воєводств, а також шляхетський герб Оста
фія Федьковича. Серед земель, воєводств та князівств зображені гер
би Галицької, Перемишльської, Добжинської, Лівонської, Прусь
кої, Велюнської, Холмської земель, Подільського, Белзького, Русько
го, Каліського, Сандомирського, Люблінського, Серадського, Смо
ленського, Новогородського, Волинського воєводств, Жомоїтського 
князівства.

Згідно з привілеєм, шляхетство отримував Остафій Федькович та 
усі його нащадки. Окремо шляхтичу надавався герб, описаний у тек
сті та зображений в центрі самого диплома — у червоному полі хрест, 
на якому в горизонтальному положенні лежить оголений меч. Над ли
царським шоломом у клейноді герба зображена піднесена рука з ме
чем. Щит наближений до французької форми, прикрашений наметом 
із вигадливими бароковими завитками12.

Привілей засвідчили численні свідки — найвищі достойники Речі 
Посполитої -  учасники сейму 1659 року загальною кількістю 46 осіб. 
Серед них — 11 єпископів та архієпископів, 12 воєвод та кілька вищих 
дигнітаріїв Корони Польської та Великого князівства Литовського.

Нобілітаційний привілей Остафія Ф едьковича був наслідком 
спроби примирення Війська Запорозького з Річчю Посполитою піс
ля тривалого періоду військового і політичного протистояння. Во
чевидь не випадково у документі наявні згадки про Велике князів
ство Руське. Водночас він є зразком офіційного діловодства того 
часу, а також конкретним прикладом нобілітаційного герботворення 
Речі Посполитої.

12 Львівський історичний музей, інв. № Арх. 12862.
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25 травня 1659року, Варшава

Нобілітаційний привілей Остафія Федьковича

In Nomine Domini Amen. Ad perpetuam Rei apud omnem posteritatem 
memoriam. Nos Ioannes Casimirvs Dei Gratia Rex Poloniae, Magnus Dux 
Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Mazoviae, Samogitiae, Livoniae, Smolensciae, 
Czerniechoviaeque nec non Suecorum, G otthorum , Vandallorumque 
Haereditarius Rex.

N otum  testatum que facimus ad quos praesens nostrum  diploma 
devenerit, huius & futuri saeculi hominibus universis & singulis quorum 
id intererit. Praestantissimum vitae humanae bonum, inaestimabile, tarn 
adversae, quam prosperae fortunae antidotum libertatem esse, res est in 
confesso: hinc eandem uti a natura insitam omnes homines aut assequi 
desideratam, aut partam retinere, aut amissam recuperare, toto conatu 
anhelant. Imperia quoque & regna, clara, ampla & fortunata redduntur 
excelsae libertatis beneficio. Homines etenim in libero regno nati, prout 
liberum expeditum animum gerunt, ita fama altioris, ac celebritatis magis 
cupidum, atque ad patriam defendendam semper promptum paratumque. 
Praerogativa hac eminentissima supremus regnantium, & regnorum Conditor 
Poloniae insignivit Regnum, qua m undi term inus, extremasque orbis 
praetervectum metas, splendorem suum, decus et gloriam, una cum solaribus 
difiundit, longe, lateque radiis. Нас duce felici gens Polonia suis regibus fida, 
hostibus formidabilis, excelsae studiosa gloriae, patriam suam intense amat, 
fortiter propugnat & tuetur acerrime, vitae fortunarumque labenti imperio. 
Hie Regis ad decus laudis, aetemum victurae imperant, libera genti & gens 
Uberrima, ad stuporem & invidiam orbis, subditam se libere, a se ipsa [d] 
ec[re]tis regibus, arctaque haec regnantium inter maiestatem & parentium 
venerationem vincula, eo magis reciprocum provocant amorem utrinque, non 
sine miraculo naturae miscente se integra Ubertate in offensae dominationi & 
fovente impensius Ubertatem, a qua ius imperii, UberaUter & gratuito accepit 
Maiestate. Ambieruntnam Ubertatem, vel toto auro non bene aestimabilem 
plurimi extemi principes, duces, & comites, nec minus aeque gloriosum ac 
honorificum censent expansis Uberrima aquilae Polonae protegi aUs. Horum 
laude dignis insistens vestigus nobilitaris vir OSTAPHIUS FECKOWICZ, 
domesticus magnifici Ioannis [Wychowski] Palatini Küoviensis & Magni
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Ducatus Russiae ducis, sub expansas eiusdem aquilae se se conserre cupiens 
alias commendationibus peramplis nec non testimoniis satis egregus, 
quomodo semper candidum eiga Rempublicam gesserit animum, multosque 
ad debitam fidem, eidem exhibendari incitarit ab eodem magnifico duce 
condecoratus est. Hinc sane, & quia minime dubitamus, quin in eodem 
de nobis & republica merendi studio, in posterum etiam is idem Ostaphius 
Feckowicz perseveraturus, suisque descendentibus maiora in dies laudum 
exempla, qua imitentur paraturus relicturusque sit, dignum sane arbitrati 
sumus ut eum posterosque eius utriusque sexus Regiae gratiae Nostrae 
monumento aliquo, quod sibi totique posteritati suae perpetuo sit omamento 
condecoremus. Quam ob rem ex unanimi senatus nostri & equestris ordinis 
consensu praefato Ostaphio Feckowicz legitimisque posteris eius hanc 
singulärem gratiam impertiti sumus, eumque ac posteros eius tarn masculos, 
quam faemineos, ex successura serio nascituros, in perpetuum regni nostri 
nobilem creavimus, fecimus, & ereximus, atque nobilitatis titulo, & honore, 
praesentium tenore, insignimus, nobilitamus, creamus, facimus, erigimus, 
& attollimus. Ita ut memoratus nobilis Ostaphius Feckowicz eiusque legitimi 
descendentes, tarn virilis, quam faeminei sexus se ex nunc & perpetuis 
deinceps temporibus regni nostri nobiles scribere, nominare, & ab univeris 
nominari ac reputari, omnibusque & singulis honoribus iuxta praescriptum 
statutorum & constitutionum regni, dignitatibus praerogativis libertatibus 
nobilitaribus gaudere, debeant ac possint, quibus caeteri regni nobiles nati, 
gaudere solent, perpetuis temporibus declaramus. Et quo magis universis 
innotescat nostrae huius, in memoratum genorosum Ostaphium Feckowicz 
& successors eius gratiae monumentum, ius & potestatem ei, & posteris eius 
conferimus, ut more aliorum nostrorum regni nobilium, propria clenodia, 
& stemmata, cum sua posteritate habeat. Conferimus itaque illi stemma 
Crucem scilicet in campo rubro, cui gladium evaginatum apponimus. In 
summitate vero stemmatis supra galeam, manum armatam, gladium quoque 
evaginatum gestantem addimus. Quae omnia in hoc nostro diplomate, 
expressa & depicta cemuntur. Caeterum eiasmodi stemmate in omnibus 
causis singulisque negotiis is idem generosus Ostaphius Feckowicz iuxta suum 
placitum, aliorum nobihum more qua privatim qua publice utetur & fruetur. 
Quod omnibus & singulis regni nostri ordinibus, magistratibus quibusvis ac in 
Universum, omnibus subditis nostris Regni & Magnorum Ducatum Lithuania 
et Russiae, notum esse volentes mandamus ut memoratum generosum
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Ostaphium Feckowicz pro vero & legitimo nobili Regni habeant & agnoscant, 
eique de stemmate, iuribus, privilegiis praerogativis, honoribus libertatibus,& 
immunitatibus respondeant, responderique ab omnibus curent pro gratia 
nostra. In cuius rei fidem praesens diploma manu nostra subscripsimus, & 
sigillo maiestatis nostrae regiae communiri mandavimus.

Datum Varsaviae in comitiis regni generalibus die XXX mensis May anno 
Domini MDCLIX, regnorum nostrum Poloniae XI, Sueciae vero XII anno.

Praesentibus reverendissimis, reverendis illustrissimo, illustribus, 
magnificis, venerabilibus & generosis Venceslao com ite de Leszno 
archiepiscopo Gnesnensi, Ioanne Tarnowski Leopolioliensi, Archiepiscopis, 
Andrea Trzebicki Cracouiensi duce Seueriae, Floriano Casimiro duce 
Czar[to]riensi Vladislauiensi & Pomeraniae, Ioanne Dougialo Zawisza 
vilnensi, Alberto Tholibowski Posnaniensi Ioanne Gembicki plocensi, 
Ioanne Stephano Wydzga luceoriensi nominato Varmiensi & Sambiensi, 
Thoma Lezynski chelmensi, Thoma Vieyski kiiouiensi, Georgio Bialozor 
smolenscensi episcopis, Stanislao a Potok Potocki cracouiensi, & exercituum 
regni duce generali, Ioanne Comite de Leszno posnaniensi, Paulo Ioanne 
Sapiech vilnensi & Magni Ducatus Lithuania exercituum duce generali. 
Andrea Grudziński Kalissiensi, Vladislao comite de Leszno lencyciensi, 
Georgio Carlo Hlebowicz capitaneo generale Samogitiae, Hieronymo 
Wierzbowski brestensi, Alexandra Stanislao Belzecki podoliae, Ioanne 
Tarło Lublinensi, Stanislao Laskowski Plocensi, Ioanne Koss, Culmensi, 
Ioanne Carolo Kopec Polocensi Palatinis. Stanislao a Popow Witowski, 
Sendomiriensi Ioanne a Piątkową Skala Wielopolski Woynicensi, Alexandra 
Sielski, Lencycyensi Nicolao Bieganowski Podlachia Castellanis, Georgio 
Comite in Wisznic Lubomirski Regni & Campidustore itidem Regni. Ioanne 
Zawisza Magni Ducatus Lithuania, supremis marschalcis, Nicolao a Prazmow 
Prazmowski nominato episcopo Luceoriensi Regni, Chrysostomo Pac, Magni 
Ducatus Lithuania, supremis cancellariis, Boguslao comite de Leszno Regni, 
Alexandra Naruszewicz, Magni Ducatus Lithuania procancellariis, Luca 
de Bnin Opaliński Curiae Regni. Theodora Lacki, Curiae Magni Ducatus 
Lithuaniae marschalco, Alberto de Pilca Korycinski, praeposito generali 
Miechouiensi secretario regni maiore, Marthia Poniatowski Abbafthiae] 
[Thyne]censis administratore perpetuo Regni, Petro Sapiecha Magni Ducatus 
Lithuaniae spiritualibus, Andrea Morsztyn Regni, Cypryano Brzostowski 
Magni Ducatus Lithuaniae saecularibus referendariis, Gotthardo Yilhelmo
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Bothler, succamerario Regni Andrea a Pieskowa Skala Biecensi, Valeriano 
Stanislao Iudyęki Magni Ducatus Lithuaniae notario, Andrea Miaskowski, 
Andrea Miaskowski cancellariarum regni regentitibus, Ioanne Tański 
instigatore Regni, Nicolai Gninski nunciorum terrestrium marschalco, 
Ioanne Ignatio Bakowski succamerario culmensi, Ioanne Euaristo Belzecki 
cubiculi nostri notario, Samuele Kuszewicz actorum metricae cancellariae 
Regni Maioris Notario. Et aliis plurimis nobilibus incolis Regni & Magnorum 
Ducatuum Lithuaniae & Russia ad praesentem conventum regni generalem 
Varsavia congregatis.
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Олег  О д н о ро ж ен к о  
(Харків)

Герби нобілітаційних та гербових привілеїв 
козацької старшини кінця ХУІ-ХУІІ ст.

Українська (руська) геральдика у процесі свого розвитку не раз за
знавала кардинальних, по-суті, революційних перетворень, наявність 
яких є однією з найхарактерніших рис нашої геральдичної традиції. 
Щоразу ці зміни були зумовлені глибокими соціальними зрушеннями 
і призводили до витворення нових геральдичних систем, які лише по
части спиралися на попередні форми.1

Один з таких перехідних періодів припав на середину XVII ст., коли 
на тлі згасання середньовічної руської геральдики з її домінуванням 
знакоподібних гербів, постали нові геральдичні системи -  річпоспо- 
литська2 і козацька.31 якщо у першій з них вплив руської геральдичної 
традиції XIV-XVI ст. достатньо відчутний, хоч і суттєво переосмисле
ний, то козацьке герботворення виглядає цілком новим феноменом, у 
межах якого старі геральдичні форми зустрічаються лише спорадично.

Попри те, що козацька геральдична система впродовж першо
го століття свого існування майже на 90 відсотків складалася з гербів

1 Однороженко О. Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Мо
дерну: структура та влада. -  Київ, 2011. -  С. 221-255,281-321.

2 Однороженко О. Руська родова геральдика напередодні та після Люблин- 
ської унії: до питання генези річпосполитської геральдики / /  Праблемы інтзграцьіі 
і інкарпарацьіі у развіцці Цэнтральнай і Усходняй Европы У перыяд ранняга Новага 
часу. -  Мінск, 2010. — С. 135-148.

3 Однороженко О. Геральдичні традиції українського козацтва / /  Історія україн
ського козацтва. Нариси у двох томах. -  Том II. -  Київ, 2006. - С .  177-214.
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оригінального походження з виразним домінуванням мілітарної сим
воліки, вже на ранніх етапах її функціонування маємо приклади запо
зичень не лише з арсеналу середньовічної руської, але також і польської 
геральдики. Це викликає цілий ряд питань про причини та шляхи по
дібних набутків. Адже для попереднього етапу розвитку української ге
ральдики загалом не була притаманна практика запозичень.4

4 О днорож енко  0. Родова геральдика Руського королівства та Руських земель Ко
рони ПольськоїXIV-XVI ст. -  Харків, 2009. -3 1 2  с.; Й ого  ж . Руські королівські, гос
подарські та князівські печатки XIII-XVI ст. -  Харків, 2009. -  320 с.; А лф ьоров  0., О д
норож енко  0. Українські особові печатки XV-XVII ст. за матеріалами київських ар
хівосховищ. -  Харків, 2008. -  200 с.; О днорож енко  0. Князівська геральдика Воли
ні середини XTV-XVIII ст. -  Харків, 2008. -  180 с.; Й ого  ж. Гербовник Вацлава Ру- 
ліковського: Геральдичні виписи. Zbiór notat genealogiczno-heraldycznych Wacława 
Rulikowskiego: Notaty heraldyczne. -  Харків, 2008. -  96 c.; Й ого  ж. Родова геральдика 
Русо-Влахії (Молдавського господарства) кінця XIV-XVI ст. -  Харків, 2008. -  156 с.; 
Й ого  ж. До питання про українські назви родових гербів Корони Польської / /  Спе
ціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. -  
Число 14. -  Київ, 2007. -  С. 116-129; Й ого  ж. Родова геральдика Волинської землі в 
другій половині XIV -  першій половині XV ст. / /  Вісник Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна. -  Вип. 822. -  Харків, 2008. -  С. 44-50; Й ого  ж. Герб 
князів Мосальських// Сіверянський літопис. -  Чернігів, 2008. -  № 4. -  С. 6-12; Й ого  

ж. Герб князів Полубенських / /  Сіверянський літопис. -  Чернігів, 2009. -  № 2-3. -  
С. 22-27; Й ого  ж. «Clipearium Teutonicorum» і «Züricher Wappenrolle» та їх  значен
ня для вивчення руської державної геральдики другої половини XIII -  початку XIV 
ст. / /  Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових 
праць. -  Число 16. -  Київ, 2010. -  С. 20-34; Й ого  ж. Родова геральдика Сіверської, 
Смоленської та Мстиславської земель ВКЛ в XIV-XVII ст. / /  Герольд Litherland. -  
Горадня-Менск, 2011. -  № 18. -  С. 4-20; Й ого  ж. Шляхетська геральдика Київської 
землі XV -  першої половини XVII ст. за архівними джерелами та матеріалами сфра- 
гістичної колекції Музею Шереметьевих / /  Сфрагістичний щорічник. -  Вип. II. -  
Київ, 2012. -  С. 170-256; Й ого  ж. До питання про час польсько-литовського «гербо
вого розбратання» / /  Średniowiecze Polskie і Powszechne. -  Tom VIII. -  Katowice, 2012. 
-  S. 238-250; Й ого  ж. Геральдика членів господарської ради великого князя Сви- 
дригайла Ольгердовича / /  Студії і матеріали з історії Волині. -  Кременець, 2012. -  С. 
153-194; Й ого  ж. Руські родові герби XIV-XVI ст. як генеалогічне джерело / /  Генеа
логія. Збірка наукових праць. -  Вип. І. -  Київ, 2013. -  С. 395-426; Б ілоус Н., О дноро
ж енко О . Геральдика київських міщан другої половини XVI -  першої половини XVII 
століть/ /  Сфрагістичний щорічник. -  Вип. II. -  Київ, 2012. -  С. 283-296; 1000 років 
української печатки. 1000 years of Ukrainian seal. -  Київ, 2013. -  С. 99-109.
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Частину прикладів використання представниками козацької стар
шини старих руських і польських гербів можна пояснити долученням 
місцевої шляхти до новопосталої внаслідок Козацької революції соці
альної еліти.5 Подібні приклади загальновідомі. Так, уживання Бог
даном Хмельницьким, Іваном Виговським та Іваном Мазепою старих 
гербів зумовлено їхнім шляхетським походженням.6 Водночас, це по
яснення не пасує для прикладів використання середньовічних русь
ких і польських геральдичних знаків родинами, що мали суто козаць
ке походження.

Попри значні здобутки у вивченні козацького герботворення,7 які

5 Л ипинський  В. Україна на переломі. 1657-1659: Замітки до історії українського 
державного будівництва в XVII столітті. -  Відень, 1920. -  С. 154-175.

6 О днорож енко О. Геральдичні традиції українського козацтва. -  С. 189-190.
7 Слабченко М . Материалы по малорусской сфрагистике. -  Одесса, 1912. -  16 

с.; Л уком ски й  В ., М одзалевский  В. Малороссийский гербовник. -  Санкт-Петербург, 
1912. -  341 с.; Тройницкий С. О перемене прежней запорожской печати / /  Гербовед.
-  Санкт-Петербург, 1914. -  № 5. -  С. 69—77', Тройницкий С. «О учинении в слобод
ские полки и регулярные роты на знамена гербов» / /  Гербовед. -  1914. -  № 6 -7 . -  С. 
85-107; Крип’якевич І. З козацької сфрагістики / /  Записки Наукового товариства ім. 
Шевченка. -  Том CXXIII-CXXIV. -  Львів, 1917. -  С. 1-16; Щербаківський Д. Релік
вії старого київського самоврядування. -  Київ, 1925. -  51 с.; Антипович К. Київська 
міська печатка / /  Юбілейний збірник на пошану академіка Дмитра Йвановича Бата
лія з нагоди сімедесятої річниці життя та п'ятдесятих роковин наукової діяльнос
ті. -  Київ, 1927. -  С. 825-835; Слабченко М. Запорозькі печатки XVIII ст. / /  Записки 
історично-філологічного відділу Всеукраїнської академії наук. -  Книга XIX. -  Київ, 
1928. -  С. 103-109; Прокопович В. Сфрагістичні анекдоти: Московська наука і україн
ська сфрагістика / /  Праці Українського історично-філологічного товариства в Празі.
-  Том II: Збірник на пошану професора Д. Антоновича. -  Прага, 1938. -  С. 192-217; 
П рокопович В. «Печать малороссійская». Частина І / /  Записки Наукового товариства 
ім. Шевченка. -  Том CLXIII. -  Париж-Нью-Йорк, 1954. -  С. 19-45; П рокопович В. 
Сфрагістичні етюди / /  Записки Наукового товариства ім. Шевченка. -  Том CLXIII.
-  Париж-Нью-Йорк, 1954. -  С. 47-106; К ам енцева Е. Две украинские печати XVIII 
века из собрания ГИМ / /  Нумизматика и сфрагистика. -  Вып. I. -  Киев, 1963. -  С. 
203-205; М аркевич О. Невідомий універсал і печатка Семена Палія //Архіви України.
-  Київ, 1968. — № 4. -  С. 60-63; Грабовецький В ., Гавриленко В. Невідомий універсал 
і найдавніша козацька печатка гетьмана Григорія Лободи з 1595 року / /  Середні віки 
на Україні. — Вип. І. -  Київ, 1971. -  С. 204-208; П окорна А . Печати с гербами укра
инского дворянства / /  Нумизматика и сфрагистика. -  Вып. IV. -  Киев, 1971. -  С. 
68-77; Д рако х р уст  Е. К истории войсковых печатей Левобережной Украины XVII-
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особливо помітні в останні десятиліття,8 питання, пов’язані з ґенезою

XVIII веков / /  Нумизматический сборник. Материалы к нумизматическому каталогу 
собрания Государственного исторического музея. -  Часть IV. -  Вып. IV. -  Москва, 
1971. -  С. 2 -2 3 ; Фоменко В. Військові печатки запорожців / /  Історичні джерела та їх 
використання. -  Вип. VII. -  Київ, 1972. -  С. 152-160; Румянцева В. Эмблемы земель 
и гербы городов Левобережной Украины периода феодализма. -  Киев, 1986. -  128 с.

8 Однороженко О. Козацька територіальна геральдика кінця XVI-XVIII ст. -  
Харків, 2009. -  416 с.; Його ж. Територіальна геральдика Слобідської України козаць
кої доби (друга половина XVII -  середина XVIII ст.). -  Харків, 2002. -  72 с.; Його ж. 
Печатки Слобідської України козацьких часів / /  Актуальні проблеми вітчизняної та 
всесвітньої історії. -  Вип. III. -  Харків, 1998. -  С. 138-140; Його ж. Українські тери
торіальна геральдика і сфрагістика козацької доби у вітчизняній та зарубіжній історі
ографії / /  Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. -  Вип. 
556. -  Харків, 2002. -  С. 14-33; Його ж. Державні печатки Війська Запорізького дру
гої половини XVII-XVIII ст. / /  Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та 
методики. Збірка наукових праць. -  Число 10. -  Частина 1. -  Київ, 2003. -  С. 242- 
274; Його ж. Родовий герб Донців-Захаржевських як зовнішнє відображення проце
сів формування нової соціальної еліти на землях Слобідської України в козацький 
період / /  Запорозька старовина. -  Вип. III. -  Запоріжжя, 2005. -  С. 136-139; Білоус
H. у О днорож енко О. Печатки та герби міста Києва кінця XV-XVIII ст. у світлі нових 
джерел / /  Сфрагістичний щорічник. -  Вип. II. -  Київ, 2012. -  С. 108-142; 1000 років 
української печатки. 1000 years of Ukrainian seal. -  Київ, 2013. -  С. 186-233; Грабова Н . 
Печатки адміністративно-судових установ Лівобережної України XVIII ст. / /  Запис
ки Наукового товариства ім. Шевченка. -  Том ССХХІІ: Праці історико-філософської 
секції. -  Львів, 1991. -  С. 270-291; За р уб а  В. Гербові знаки на печатках документів 
архіву Іллі Новицького / /  Клейноди. -  Том І. -  Київ-Львів, 1991. -  С. 19-21; С аєнко  

Р. Полкова печатка Кальміуської паланки / /  Третя наукова геральдична конферен
ція. -  Львів, 1993. -  С. 68-69; С т аф ійчук В. Прапорництво у Гетьманщині / /  Науко
ві записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. -  Том II. -  Київ, 1997. -  С. 
99-122; Галенко О. Лук та рушниця в лицарській символіці українського козацтва: па
радокси козацької ідеології і проблема східного впливу / /  Mediaevalia Ucrainica. Мен
тальність та історія ідей. -  Том V. -  Київ, 1998. — С.93-110; Ж еліба  О . Печатки Ні
жинського козачого полку// Сіверянський літопис. -  1999. -  № 2. -  С. 39-41; Ситий
I. Міські печатки Лівобережної України XVII-XVIII ст. зі збірки Чернігівського істо
ричного музею ім. Тарновського. Каталог. -  Львів-Чернігів, 1995; Його ж. Печатки 
генеральної та полкової старшини за матеріалами Чернігівського історичного музею 
ім. В.В. Тарновского / /  Родовід. -  1997. -  № 15. -  С. 97-110; Його ж. З історії укра
їнської сфрагістики / /  Родовід. -  1996. -  № 14. -  С. 91-98 ; Його ж. Печатки сотенної 
старшини, товаришів та канцеляристів / /  Спеціальні історичні дисципліни: питання 
теорії та методики. Збірка наукових праць. -  Число 4. -  Частина 1. -  Київ, 2000. -  С.
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214-260; Його ж. Печатки вищих церковних інституцій і монастирів Східної України 
XVI-XVIII століть. Спроба опису / /  Записки Наукового товариства ім. Шевченка. -  
Том CCXL: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. -  Львів,
2000. -  С. 278-283; Його ж. Гетьманські універсали й печатки у збірці Чернігівського 
історичного музею ім. В.В. Тарновського / /  Пам’ятки України: історія та культура. -  
Київ, 2001. -  № 1-2. -  С. 148-154; Його ж. Книга Забіл (1671-1745 рр.) //Д ніпропе
тровський історико-археографічний збірник. -  Вип. II. -  Дніпропетровськ, 2001. — 
С. 521-543; Його ж. Герб і печатка Івана Мазепи / /  Сіверянський літопис. -  Чернігів,
2001. -  № 5. -  С. 38-49; Його ж. Сфрагістичне законодавство Гетьманщини / /  Спе
ціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. -  
Число 10. -  Частина 1. -  Київ, 2003. -  С. 222-236; Його ж. Печатки судових установ 
Лівобережної України кінця XVIII століття / /  Пам’ятки України: історія та культура.
-  Київ, 2006. -  № 4. -  С. 64-71; Його ж. Запорозькі печатки з фондів Чернігівського 
обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського / /  Пам’ятки України: історія та 
культура. -  Київ, 2007. -  № 2. -  С. 80-85; Його ж. Печатки чернігівського козацтва 
І  І  Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи.
-  Чернігів, 2007. -  С. 554-567; Й ого  ж . Старшинські печатки мазепинської доби / /  

Гетьман Іван Мазепа: Постать, оточення, епоха. -  Київ, 2008. -  С. 209-241; Й ого  ж . 
Запорозькі печатки: кошові, судові, паланкові / /  Наукові праці історичного факуль
тету Запорізького національного університету. -  Вип. XXVI. -  Запоріжжя, 2009. -  С. 
93-99; Й ого  ж . Державна печатка Гетьманату / /  Українська держава другої полови
ни XVH-XVIII ст.: політика, суспільство, культура. — Київ, 2014. -  С. 472—528; Сав
чук Ю. Українське міське прапорництво в історичній перспективі (нотатки з архівних 
та музейних студій) / /  Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 
Збірка наукових праць. -  Число 4. -  Частина 1. -  Київ, 2000. -  С. 261-299; Й ого ж . К 
вопросу о знаменной реформе К. Разумовского 1755-1764 годов / /  Восьмая Всерос
сийская нумизматическая конференция: Тезисы докладов и сообщений. -  Москва, 
2000. -  С. 217—219; Й ого  ж . Фрагмент студій над прапорами Стародубського пол
ку XVIII ст. / /  Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збір
ка наукових праць. -  Число 8-9 . -  Частина 1. -  Київ, 2002. -  С. 366-379; Й ого  ж . З 
історії формування прапорових традицій Ніжинського полку (друга половина XVIII 
ст.) / /  Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових 
праць. -  Число 11. -  Частина 1. -  Київ, 2004. -  С. 54-98; Й ого  ж . Невідома матриця 
печатки Війська Запорозького Низового зі збірки Відділу нумізматики Державного 
історичного музею у Москві / /  Terra cossacorom: Студії з давньої та нової історії Укра
їни. -  Київ, 2007. -  С. 317—336; Й ого  ж . Національний герб та формування прапор- 
ничої традиції в Україні-Гетьманщині (на матеріалах Лубенського полку XVIII ст.) / /  
Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України про
фесора Валерія Смолія. -  Київ, 2010. -  С. 1073-1091; Й ого  ж . «Війська Запорозького 
воїн знаменитий...»: витоки, сутність та еволюція державного герба Української дер-
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козацької геральдики, лишаються малоз’ясованими. Причини цього 
криються не так у недостатності джерельної бази (попри незаверше
ність архівних пошуків, у науковий обіг на сьогодні введено цілком ре
презентативний комплекс пам’яток козацького герботворення, пере
дусім сфрагістичних), як  в обмеженому використанні інформаційного 
потенціалу наявних джерел.

Одним з таких, фактично непомічених українською історіографі
єю, джерельних комплексів є герби козацької старшини, що зафіксо
вані у нобілітаційних та гербових привілеях. їх поява зумовлена склад
ними взаєминами між козацтвом та Річчю Посполитою, в яких пері
оди гострого протистояння чергувалися зі спробами порозуміння та 
політичних компромісів.* 9 Козацький стан, що змагався за досягнення 
рівних зі шляхтою прав і свобод, у межах суспільно-політичної систе
ми Республіки обох народів міг осягнути цей рівень лише в один спо
сіб — через нобілітацію (санкціоноване королем і сеймом долучення до 
шляхетського стану) своїх окремих представників.10

Звичайно це не могло задовільнити козацькі амбіції у повній мірі, 
оскільки старшині йшлося про долучення до політичної еліти Речі 
Посполитої не окремих осіб, а всього козацького стану, що мав ста
ти третім рівноправним партнером в управлінні Республікою, поруч 
з коронною та литовською шляхтою. Політичним виразом цих праг
нень стала ідея Великого князівства Руського як  третьої складової Речі 
Посполитої.11

жави / /  Українська держава другої половини XVII—XVIII ст.: політика, суспільство, 
культура. -  Київ, 2014. -  С. 454-471; Гавриленко В. Печатки з написом «копія» у сис
темі комунікаційних координат козацької сфрагістики / /  Сфрагістичний щорічник. 
-  Вип. III. -  Київ, 2012. -  С. 137-163.

9 Брехуненко В. Козацько-польські домовленості XVI -  першої половини XVII 
ст. / /  Галицька унія 1658 року. -  Київ, 2008. -  С. 49-66.

10 Michta J. Nobilitacja і indygenat w szlacheckiej Rzeczypospolitej / /  Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. -  Vol. XLV. -  Lublin, 1990. -  S. 355-362; 
Szymański J. Indygenat czy nobilitacja / /  Acta Universitas Nicolai Copemici. Historia. 
Nauki pomocnicze historii. -  Tom XXVI. -  Toruń, 1992. -  S. 191—198.

11 Горобець В. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації. Сто
сунки з Москвою і Варшавою. -  Київ, 2001. -  С. 178-197; Історія українського ко
зацтва. -  Том І. -  Київ, 2006. -  С. 254-258.
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Незважаючи на те, що цей проект не було реалізовано у повній мірі 
-  укладений 1658 р. Галицький трактат був ратифікований сеймом Речі 
Посполитої в значно урізаному вигляді12 -  саме цей договір зумовив 
появу цілого комплексу нобілітаційних та гербових привілеїв козацькій 
старшині. Поряд з нобілітаційними привілеями окремим козакам, які 
надавалися за військові заслуги, вірну службу та інші послуги Республі
ці ще від кінця XVI ст., масові нобілітації «w wyniku postanowień umowy 
hadziackiej» дозволяють з’ясувати значне коло питань, пов’язаних з по
чатковими етапами формування козацької геральдики.

На сьогодні відомими є нобілітаційні та гербові привілеї 124-м 
пов’язаним із Військом Запорозьким особам, які належали до 98 ро
дів. Приблизно у половині випадків ми можемо визначити зміст гер
бів цих осіб. Враховуючи, що хронологічно ці привілеї охоплюють пе
ріод від 1581 до 1676 р., наявна в них геральдична інформація стано
вить вагоме джерело саме в дослідженні ранньої козацької геральдики.

Загалом, нобілітаційні привілеї достатньо давно потрапили у поле 
зору дослідників.13 Значною мірою їх інформацію використовував у 
своїх роботах з геральдики Францішек Пекосінський.14 Пізніше поль
ські та українські науковці зверталися до їх змісту переважно в кон
тексті дослідження історії окремих родин, зокрема, одержання ними

12 Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-хроків XVII століття. Причини 
і початок Руїни. — Київ, 1998. — С. 311-320. Детальніше про різні аспекти пов’язані 
з укладанням Галицької угоди, див: Гадяцька унія 1658 року. -  Київ, 2008. -  352 с.

13 Barącz S. Żywoty sławnych Ormian w Polsce. -  Lwów, 1856. -  S. 53, 354-357; 
Ulanowski B. Materiały do historii prawa i heraldyki polskiej / /  Archiwum Komisyi 
Historycznej. -  Tom III. -  Kraków, 1886. -  S. 271-471; Chmiel A. Herby Cyrusów 
mieszczan krakowskich / /  Rocznik Krakowski. -  Tom I. -  Kraków, 1898. -  S. 269-286; 
Chmiel A. Z herbarza mieszczańskiego / /  Rocznik Krakowski. — Tom V. -  Kraków, 1902. 
-  S. 60-93; Любавский M. Литовско-русский сейм. Опыт по истории учреждения в 
связи с внутренним строем и внешнею жизнью государства. -  Москва, 1901. -  С. 
454-462.

14 ANK, Spuścizna Franciszka Piekosińskiego, Sygn. 79 («Nobilitacje szlacheckie»), 
k. 1—505; Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  Kraków, 1899. -  S. 28-31, 
123-124; Tegoż. Rycerstwo polskie wieków średnich. -  Tom I. — Kraków, 1896. -  S. 150— 
162.
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шляхетських прав.15 Зрештою, маємо ряд статей16 та узагальнюючих

15 Sygański Т. Indygenat Dzianottich / /  Miesięcznik heraldyczny. -  Tom II. -  Lwów, 
1909. -  S. 149-153; Polaczkówna H. Szlachta na Siewierzu Biskupim w latach 1442-1790 
/ /  Rocznik Towarzystwa Heraldycznego. -  Tom IV. -  Lwów, 1913. -  S. 1-93; Budka W. 
Architypograf Zygmunta III / /  Silva Rerum. -  Tom III. -  Kraków, 1927. -  S. 101-103; 
Lasocki Z. O udostojnieniu herbu w Polsce w 1455 r. / /  Miesięcznik Heraldyczny. -  Tom 
XII. -  Warszawa, 1933. -  S. 113-118; Polaczkówna H. Nobilitacja Bartłomeja i Walentego 
Powsińskich z r. 1592 / /  Miesięcznik Heraldyczny. -  Tom XII. -  Warszawa, 1933. -  S. 
164-167; Wdowiszewski Z. Sfałszowany przywilej nobilitacji z r. 1591 / /  Miesięcznik 
heraldyczny. -  Tom XVI. -  Warszawa, 1937. -  S. 141-142; Labuda G. O nobilitacji 
Jana Szultza-Szuleckiego historiografa króla Jana Sobieskiego w roku 1695 / /  Rocznik 
Gdański. -  Tom XXXIII. -  Gdańsk, 1973. -  S. 113-114; Kuczyński S.K. Nobilitacja 
Szymona Szymonowicza / /  Rocznik Lubelski. -  Tom XXV-XXVI. — Lublin, 1983. -  
S. 31-43; Juda M. Nobilitacja Marka Ludwika Reverdila bibliotekarza królewskiego / /  
Roczniki Biblioteczne. -  Rok XXXIII. -  Wrocław, 1989. -  Zeszyt 1-2. -  S. 279-286; 
Kowalczyk M. Przywilej nobilitacji dla doktora medycyny Hermana z Przeworska / /  Studia 
Mediewistyczne. — Tom XXIX. -  Warszawa, 1992. -  S. 155-158; Szymczflkowa A. Klobar 
kuźnik -  szlachcicem / /  Venerabiles, Nobiles et Honesti. -  Toruń, 1997. -  S. 297-299; 
Trelińska B. Nobilitacja Joachima de Веке / /  Venerabiles, Nobiles et Honesti. -  Toruń, 
1997. -  S. 301-304; Білоус H. Привілей на шляхетство киянам Ходикам-Кобизевичам 
1589 р. / /  Сфрагістичний щорічник. -  Вип. II. -  Київ, 2012. -  С. 297-302.

16 Rawicz Е. Indygenat w Polsce za Stanisława Augusta / /  Rocznik Towarzystwa 
przyjaciół nauk w Przemyślu za rok 1924. -  Tom V. -  Przemyśl, 1924. -  S. 29-56; Belina- 
Prażmowski Z, Herby uszlachconych neofitów w Inflantach polskich / /  Herold. -  Tom II. -  
Kraków, 1931. -  S. 102-105; BodniakS. Nobilitacja kapitanów straży morskiej: Figenowa, 
Gendericha, Starostki i Treslera z r. 1569 / /  Rocznik Gdański. -  Tom VI. -  Gdańsk, 
1932. -  S. 76-81; Wdowiszewski Z. Nobilitacja kapitanów straży morskiej na sejmie Unji 
/ /  Miesięcznik heraldyczny. -  Tom XIII. -  Warszawa, 1934. -  S. 78; Wdowiszewski Z. 
Wiadomość o gdańskim kopiariuszu urzędowym z XVII w. i o zawartych w nim nobilitacjach 
i indygenatach / /  Miesięcznik heraldyczny. -  Tom XV. -  Warszawa, 1936. -  S. 12-14,29- 
37; Tegoż. Tytuły polskie nadawane cudzoziemcom / /  Materiały do biografii, genealogii i 
heraldyki polskiej. -  Tom III. -  Buenos Aires, 1966. -  S. 9-28; HeymowskiA. Lesarmoiries 
ćtrangćres augmentćes en Pologne / /  Tirć ä part du recueil du 1 le Congrćs international des 
Scientes gćnćalogiąue et hćraldiąue. -  Lićge, 1972. -  S. 275-281; Ibid. Lettres de noblesse 
accordćes ä des Suisses par des rois de Pologne / /  Archives heraldiques suisses. -  Tom 
LXXXVIII. -  Basel, 1974. - P .  23-35; Ibid. «Swedish» Nobility Created by John II Casimir, 
the Last Polish King of the Vasa Dynasty / /  Genealogia et Heraldica. -  Helsinki, 1986. -  S. 
348-353; Ibid. Udostojnienie herbu Jakuba Dziafry (Jamesa Jeffereys’a) przy pasowaniu 
na rycerza złotego w 1676 r. / /  Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej. -
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праць,* 17 які присвячено власне нобілітаціям та індигенатам (привіле
ям на визнання іноземного шляхетства) у Короні Польській, Великому 
князівстві Литовському і Руському, а згодом — Речі Посполитій. Утім, в

Tom X. -  Warszawa, 2005. -  S. 241—244; Szulc T. Indygenat w Rzeczypospolitej w świetle 
konstytucji sejmowych w latach 1588-1793 / /  Sprawozdania z Czynności Posiedzeń 
Naukowych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.-T o m  XXXIV.-Łódź, 1980. — S. 1-10; 
Pereszczako A.M. Nobilitacja i indygenaty w Rzeczypospolitej w XVIII wieku / /  Roczniki 
Humanistyczne. — Lublin, 1985. — Tom XXXIII. -  S. 103-164; Koźmiński Z. Nobilitacje i 
indygenaty w zbiorze rękopisów Zamku Królewskiego w Warszawie / /  Kronika Zamkowa.
-  Warszawa, 1986. -  № 5 (7). -  S. 21-24; Wdowiszewski Z. Pasowanie na rycerzy złotych 
jako środek zastępczy nobilitacji / /  Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej.
-  Tom IX. -  Buenos Aires, 1987. -  S. 210-217; Tegoż. Nobilitacje biskupów krakowskich 
jako książąt siewierskich / /  Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej. -  Tom 
IX. -  Buenos Aires, 1987. -  S. 218-221; Szulc T. Eques auratus w dawnej Rzeczypospolitej 
//A cta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica. -  Vol. XXXVIII. -  Łódź, 1988. -  S. 59-97; 
Szyndler B. Indygeni Sejmu Czteroletniego / /  Discemere vera ac falsa. — Lublin, 1992. -  S. 
365—375; Jaworska A. Znaki władcy i państwa w heraldyce nobilitacji i indygenatu w Polsce 
/ /  Ludzie i herby w dawnej Polsce /  pod red. P. Dymmela. -  Lublin, 1995. -  S. 125-150; 
Laberschek J. Najstarsze nobilitacje w Polsce na przykładzie Mikołaja wójta lelowskiego i 
Jana Służki z Mirowa / /  Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. -  Poznań, 1997.
-  S. 159-170; Seroka H. Heraldyka nobilitacji Zygmunta Starego / /  Rocznik Polskiego 
Towarzystwa Heraldycznego. Nowa Seria. -  Tom II (XIII). -  Warszawa, 1995. -  S. 75- 
88; Ejzak A. Heraldyka nobilitacji Stefana Batorego / /  Rocznik Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego. Nowa Seria. -  Tom IV (XV). -  Warszawa, 1999. -  S. 55-66; Trelińska B. 
Pogonią -  herb wprowadzony przez Władysława Jagiełłę / /  Nihil superfluum esse. Studia 
z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej. -  Poznań, 2000. -  
S. 403-408.

17 Wdowiszewski Z. Regesty przywilejów indygenatu w Polsce (1519-1798) / /  
Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej. -  Tom V. -  Buenos Aires, 1971.
-  S. 11-78; Tegoż. Regesty nobilitacji w Polsce (1404-1794) / /  Materiały do biografii, 
genealogii i heraldyki polskiej. -  Tom IX. -  Buenos Aires, 1987. -  S. XI-XV, 1-221,235— 
239; Nobilitacje i indygenaty w Rzeczypospolitej 1434-1794 /  Wyd. J. Michta. -  Zeszyt 
1-30. -  Kielce, 1991-1997; Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach 
Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie /  Oprać. A. Wajs. -  Warszawa, 1995.
-  137 s.; Szymański J. Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. -  Warszawa, 1993. 
-3 1 7  c.; Tegoż. Herbarz rycerstwa polskiego z XVI-go wieku. -  Warszawa, 2001. — 360 c.; 
Trelińska B. Album armorum nobilium Regni Poloniae XV-XV1II saec. Herby nobilitacji i 
indygenatów XV-XVIII w. -  Lublin, 2001. — 877 s.
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жодному із цих досліджень не розглядалися специфіка надань та зміст 
гербів козацької старшини, тим більше у контексті загального розви
тку козацького герботворення. Про нобілітації у контексті козацько
го посольства на вальний сейм 1659 р. йдеться у статті Петра Кула- 
ковського, але без інформації про герби.18 Чи не єдиною роботою, яка 
присвячена удостойненню герба представника козацької старшини є 
стаття Александра Чоловського «Udostojnienie herbu Jana Wyhowskiego, 
hetmana wojsk zaporoskich, z r. 1659».19

Пояснюється дана обставина проблемами, що мають об’єктивні 
причини. До нашого часу збереглося лише декілька оригінальних но- 
білітаційних та гербових привілеїв (зокрема, один з гербових привіле
їв Івану Виговському20 та нобілітаційні привілеї Остафію Полоницько- 
му21 й Остапу Федькевичу), в яких міститься повна інформація про від
повідний герб -  з детальним описом та кольоровим малюнком. Дещо 
більше маємо тогочасних та пізніших копій цих привілеїв, зміст яких 
вносили до книг Коронної,22 Руської (Волинської) або Литовської23 
Метрики, гродських,24 земських та інших актових книг. Недоліком цих 
вписів є часта відсутність зображень наданих гербів, що у поєднанні з 
непоодинокою лапідарністю блазонів іноді не дає можливості повніс
тю відтворити зміст затверджених гербів.

Так, якщо в копіях привілеїв Куницьким25 та Думитрашкам Рай- 
чам26 поруч із достатньо розлогими описами вміщено також кольоро

18 Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року / /  Галицька унія 1658 
року. -  Київ, 2008. -  С. 109-127.

19 Czołowski A. Udostojnienie herbu Jana Wyhowskiego, hetmana wojsk zaporoskich, 
z r. 1659 / /  Miesięcznik heraldyczny. -  Tom II. -  Lwów, 1909. -  S. 165-168.

20 ЦЦІАК, ф. 220, on. 1, cnp. 166; Однороженко O. Українська (руська) еліта. -  С. 
288-289.

21 LMAB, Sygn. PK 2-17; Trelińska В. Album armorum nobilium. -  S. 319, n. 813.
22 AGAD, Metryka Koronna, Księgi wpisów, Ks. 203, k. 95v-97; Ks. 209, k. 263v- 

268; Ks. 364, k. 46-47v, 139-142.
23 РГАДА, ф. 389, книга 65, лист 102v-103.
24 ЦЦІАЛ, ф. 9, on. 1, cnp. 407, арк. 1003-1010; cnp. 408, арк. 1971-1975, 2116-

2121.
25 AGAD, Metryka Koronna, Księgi wpisów, Ks. 209, k. 267v.
26 ЦЦІАК, ф. 51, on. 3, cnp. 17013, арк. 19-19v.
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ві малюнки гербів, то, наприклад, у вписах внесених до книги Русь
кої Метрики за 1652-1673 рр. подібні малюнки відсутні.27 Щоправда, у 
більшості випадків це не становить перешкоди з огляду на наявність де
тальних описів.28 Водночас, окремі блазони подають лише частину ін
формації, оминаючи, скажімо, забарвлення герба,29 або дають перелік 
фігур, не зауважуючи їх розташування.30 Врешті, маємо приклади, коли 
у привілеї взагалі не подавався опис герба, а робилася відсилка до його 
зображення («Со się zaś tknie herbu, którym się każdy syn koronny sczycić 
powinien, ten im taki daiemy, iaki tu iest na tym abrysie»),31 відсутність яко
го у вписах не дозволяє скласти жодного уявлення щодо нього.

Ще менший інформаційний потенціал з геральдичної точки 
зору мають різноманітні регести привілеїв, внесені в актові книги та 
сумаріуші.32 Вони, як правило, згадують лише про сам факт нобіліта
ції, не подаючи інформації про герб. Те саме стосується сеймових кон
ституцій, на підставі яких видавали відповідні привілеї.33 Останнє дже
рело є найбільш інформативним для складання переліку нобілітованих 
представників козацької старшини, водночас, воно майже не містить 
геральдичної інформації.

27 РГАДА, ф. 389, книга 220; Пам’ятки історії Східної Європи. Джерела XV- 
XVII ст. -  Том V: Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652-1673 рр. -  Острог- 
Варшава-Москва, 1999. -  608 с.

28 РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 59v-60, 64v-65, 68v-69, 127, 129, 133, 134v, 
146,197; Пам’ятки історії Східної Європи. -  Том V. -  С. 134-135, п. 37; С. 145, п. 40; 
С. 152-153, п. 42; С. 258, п. 92; С. 261-262, п. 93; С. 269, п. 97; С. 272, п. 98; С. 291, п. 
107; С. 367, п. 136.

29 РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 58-58v, 127,136; Пам’ятки історії Східної Єв
ропи. -  Том V. -  С. 131, п. 36; С. 258, п. 92; С. 275, п. 99.

30 РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 61—61v; Пам’ятки історії Східної Європи. -  
Том V. -  С. 138, п. 38.

31 РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 51—51v; Пам’ятки історії Східної Європи. -  
Том V. -  С. 117-118, п. 31.

32 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, s. 105, 160, 250-253, 259-260, 263, 
270,278,284; Sygn. 3, k. 212,257v, 285; Sygn. 5, k. 5v, 26-32v, 36,45,89v-90; Sygn. 6, s. 
64,136,178; Sygn. 7, k. 57; Sygn. 13, k. 137.

33 Volumina legum. -  Tom IV. -  Petersburg, 1869. -  S. 132,155,177,212,296-305, 
319,359-360; Tom V. -  Petersburg, 1860. -  S. 79,201-202,375.
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З огляду на це, у більшості випадків інформація про нобілітацію не 
супроводжується відомостями щодо наданого герба. Частково ця ла
куна заповнюється згадками про останні у гербовниках, автори яких 
мали можливість ознайомитися з оригінальними привілеями або їхні
ми копіями.34 Певну інформацію щодо змісту наданих гербів можемо 
здобути зі сфрагістичних та інших пам’яток що належали нобілітова- 
ним або їхнім нащадкам. Все це дає можливість достатньо повно від
творити комплекс нобілітаційних гербів козацької старшини, визна
чити їх походження та вплив на формування козацької геральдичної 
системи.

* * *

Найдавнішою відомою нобілітацією представника козацтва є при
вілей на шляхетство та герб козацькому ротмістру у московській кам
панії35 Корнилові Онисимовичу Перевальському, наданий йому за 
військові заслуги при здобуванні Пскова, за рекомендацією литов
ського підканцлера князя Криштофа Радивила. Привілей, виданий 16 
листопада р. у таборі під Псковом містив зображення (на червоному 
полі напнутий лук зі срібною стрілою)36 та опис герба: «гєрбь, лйсь 
выпагненый стрілою».37

34 Okolski S. Orbis Polonus. -  Vol. I. -  Cracoviae, 1641. -  P. 155; Kojatowicz W. 
Herbarz rycerstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Compendium. -  Kraków, 1897.
-  S. 171-172; Niesiecki K. Herbarz Polski, powiększony dodatkami późniejszych autorów, 
rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nepomucena Bobrowicza. -  
Tom III. -  Lipsk, 1839. -  S. 41, 43; Том V. -  Lipsk, 1840. -  S. 333; Том VII. -  Lipsk, 
1841. -  S. 243, 271—272; Том VIII. — Lipsk, 1841. — S. 407; Ostrowski J. Księga herbowa 
rodów polskich. -  Część I. -  Warszawa, 1897. -  S. 34, n. 139; S. 584, n. 3446; Część II.
-  Warszawa, 1906. -  S. 20, 357; Korwin L. Ormiańskie rody szlacheckie. -  Kraków, 1934. 
- S .  171, n. 138.

35 Грушевський M. Історія України-Руси. -  Том VII: Козацькі часи -  до року 
1625. -  Київ, 1995. -  С. 163.

36 Szymański J. Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku. -  S. 232,245.
37 РГАДА, ф. 389, книга 65, лист 102v—103; AGAD, Sumariusz Metryki Litewskiej, 

Ks. 13, k. 14; WdowiszewskiZ. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 57; Materiały genealogiczne.
-  S. 92; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 202-203, n. 451.
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Ціла низка обставин дозволяє припустити, що маємо справу не 
з наданням, а лише з підтвердженням герба, яким до цього користу
вався Корнило Перевальський. Подібна практика, як  побачимо далі, 
була достатньо поширеною -  як  у цей час, так і згодом. Прикметно, 
що декілька років потому, у 1585 р., місту Корсуню, що знаходило
ся у самому центрі козацького регіону, було надано подібний герб 
на прохання самих міщан — «То пакь теперь встесмы прошеній оть 
преречоных подданных Нашихъ м іщ ань того м іста Коръсуни абыхмо 
тому місту новозаложоному прикладом иншихь м ість Нашихъ гєрбь 
то єсть лукъ жолътый натягненный и стрілу на тативи наложонную 
вь чирвономь полю дали. А іако Мы прозбу ихь слушную з ласки На- 
шои Кролєвскои и за причиною певных панов Радь нашихъ того по- 
мєнованного гербу къ оному м істу Корсуню и под даннымъ Нашим 
м іщ аном Корьс^ньским позволили и тымъ листом Нашим до того 
л іста вічньїми часы надаєм который гєрбь в семь листі Нашємь єсть 
значне выражонъ и вымалеванъ».38

Герб міста Корсуня в привілеї 1585р.

38 ЦЦІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 20, арк. 1-2.
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У цей же час сусіднє з Корсунем міс
то Канів користувалося печаткою з зо
браженням напнутого луку зі стрілою 
вістрям вгору в ренесансовому щиті, 
над яким розміщувалися три страусо
вих пера.39 Цей сюжет, як  бачимо, ши
роко представлений у міському гербот- 
воренні козацьких теренів уже від зламу 
XVI—XVII ст. Надзвичайно популярний 
він і в козацьких родових гербах: зокре
ма, його бачимо на печатках генераль
ного обозного (1654-1663) Тимофія Іва
новича Носача від 1655 р .,40 корейсько

го (1653-1656), стародубського (1656—1657) і ніжинського (1657) пол
ковника Івана Гуляницького від 1656 р .,41 чернігівського полковника 
(1657-1663) Іоаникія Силича від 1657 р .,42 київського городового ота
мана Тишка Івановича від 1657 р .,43 корсунського полковника Яко
ва Петренка від 1660 р .,44 чернігівського полкового судці (1667-1671) 
Марка Артемовича від 1667 р .,45 ніжинського полковника (1667—1668) 
Артема Мартиновича від 166746 і 1668 р .,47 стародубського полковника 
(1659-1676) Петра Івановича Рославця від 1668-1676 рр.,48 канівського 
полковника Матвія Павловича від 1674 р .,49 стародубського полкового

39 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka 449, Plik 6, st. 1 (кругла, 26 мм; напис по 
колу: ЄГО : М СТИ : МЄСТА: КАНЄВсКАА).

40 ЦЦІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 798, арк. lv, 2v, 3v (восьмикутна, 20х 17 мм).
41 IP НБУВ, ф. 1, спр. 50449 (восьмикутна, 15x14 мм).
42 ЦЦІАК, ф. 160, on. 1, спр. 1, арк. 1 (восьмикутна, 23x21 мм).
43 IP НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 265v (овальна, 22x21 мм).
44 ЦЦІАК, ф. 2218, on. 1, спр. З, арк. 2v (восьмикутна, 18x17 мм).
45 IP НБУВ, ф. 1, спр. 52622 (восьмикутна, 17х 16 мм).
44 IP НБУВ, ф. 1, спр. 50458; спр. 56239; Милорадович Г. Материалы для исто

рии Южной Руси / /  Черниговские губернские ведомости. -  Чернигов, 1858. -  № 
10. -  С. 83; Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. -  С. 6 (восьми
кутна, 20х 19 мм).

47 IP НБУВ, ф. 1, спр. 56251 (восьмикутна, 21 х 19 мм).
48 Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. -  С. 153.
49 IP НБУВ, ф. 2, спр. 13981 (восьмикутна, 19х 18 мм).

1605р.
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Печатка 
Тишка Івановича 

1657р.

/ Щ А \

Печатка Марка 
Артемовича 

1667р.

Печатка Печатка Гаврила
Матвія Павловича Федоровича 

1674р. Дащенка 1675р.

/Е4П£Д\

Печатка Артема 
Мартиновича 

1667р.

Печатка 
Івана Стасенка 

1679р.

\& Н
Печатка Артема 

Мартиновича
1668р.

Печатка 
Івана Жданенка

1680р.

обозного (1665—1676) Гаврила Федоровича Дащенка від 1675 р .,50 бун
чукового товариша Осипа Вакуленка від 1679 р .,51 мглинського сотни
ка (1679-1695) Івана Стасенка від 1679 р .,52 лубенського полковника 
(1676-1687) Максима Романовича Ілляшенка від 1680 р .,53 конотоп
ського сотника (1672—1681) Івана Жданенка від 1680 р .,54 кролевецько- 
го сотника (1675-1707) Івана Миколайовича Маковського від 1681 р .,55 
воронізького сотника <1672-1687) Сави Григоровича від 1683 р.,56 ясно-

50 IP НБУВ, ф. 1, спр. 50670 (восьмикутна, 18х 16 мм).
51 IP НБУВ, ф. 1, спр. 50474 (овальна, 20* 16 мм).
52 IP НБУВ, ф. 1, спр. 50474 (восьмикутна, 16* 14 мм).
53 IP НБУВ, ф. 2, спр. 14192 (овальна, 16x13 мм).
54 IP НБУВ, ф. 1, спр. 56244 (восьмикутна, 15х 12 мм).
55 IP НБУВ, ф. 1, спр. 50923 (восьмикутна, 14х 14 мм).
56 IP НБУВ, ф. 1, спр. 56249; Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский 

гербовник. -  С. 158 (овальна, 15х 13 мм).
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Печатка Івана 
Миколайовича 
Маковського

1681р.

/Ю *\<3>
Печатка 

Гната Макухи
1688р.

Печатка Михея 
Вербщького 

Антіоха 1696р.

Печатка Якова 
Сахновича 

Шафрана 1701р.

городського (1649) і остерського (1670,1688) сотника, київського пол
кового осавула (1669-1671) і обозного (1694-1701) Трохима Яковича 
Подтереба від 1686 р.,57 конотопського городового отамана (1688-1700) 
Гната Макухи від 1688 р .,58 лубенського городового отамана Федора 
Григоровича від 1689 р .,59 компанійського полкового обозного Про
копа Товкача від 1690 р .,60 чигириндібровського сотника (1689-1690) 
Семена Пашкевича від 1690 р .,61 новгородського наказного сотника 
(1696) Михея Вербицького Антіоха від 1696 р .,62 остерського сотни
ка (1698—1707) Якова Сахновича Шафрана від 1701 р .,63 стародубсько- 
го полковника (1709-1719) Лук’яна Івановича Журавки від 1712-1719 
рр.,64 переяславського полкового обозного (1710—1715) Івана Івановича

57 IP НБУВ, ф. 2, спр. 14454 (восьмикутна, 18x15 мм).
58 IP НБУВ, ф. 1, спр. 50486 (восьмикутна, 15х 14 мм).
59 IP НБУВ, ф. 2, спр. 14597 (восьмикутна, 15х 15 мм).
60 IP НБУВ, ф. 2, спр. 14432; спр. 14433; спр. 14592; Сокирко О. Лицарі другого 

сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669—1726 рр. -  Київ, 2006. -  С. 
226 (овальна, 15х 12 мм).

61 IP НБУВ, ф. 2, спр. 14528 (восьмикутна, 12х Ю мм).
62 IP НБУВ, ф. 2, спр. 18518, арк. 115 (восьмикутна, 19х 18 мм).
63 Грушевський М. Ілюстрована історія України. -  Київ, 1992. -  С. 328, мал. 261; 

Величко С. Літопис. -  Том II. -  Київ, 1991. -  С. 350; Україна -  козацька держава /  
Автор-упорядник В. Недяк. -  Київ, 2004. -  С. 553 (восьмикутна, 15х 13 мм).

64 IP НБУВ, ф. 1, спр. 50704; спр. 50947; ф. 2 ,спр. 18518,арк. 119; ф.61,спр. 751; 
ЦЦІАК, ф. 51, оп. З, спр. 59, арк. 21; спр. 60, арк. 102; спр. 167, арк. 3; спр. 231, арк. 7; 
спр. 236, арк. 3; спр. 512, арк. 3; Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский rep-
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Печатка Лук’яна 
Івановича 

Журавки 1712 р.

Печатка 
Гната Галагана 

1717р.

Печатка 
Гаврила Бублика 

1723р.

Печатка 
Семена Яковича 

Галецького 1726р.

Гулака від 1714 р .,* 65 прилуцького полковника (1714-1739) Гната Га
лагана від 171666 і 1717-1734 рр.,67 сотника погарського (1712-1722), 
новгородського (1722-1725) і стародубського (1725-1734) Семена Яко
вича Галецького від 1719-1721,68 1722-172569 і 1726-1731 рр.,70 охо- 
чекомонного полковника Гаврила Бублика від 1723 р .,71 прилуцько
го сотника (1724—1733) та наказного полковника (1728—1729) Петра

бовник. -  С. 54; С ит ий І. Печатки генеральної та полкової старшини. -  С. 105, мал. 
34-36 (восьмикутна, 26x26 мм).

65 Л уком ски й  В., М одзалевски й  В. Малороссийский гербовник. -  С. 39.
66 IP НБУВ, ф. 1, спр. 53729 (восьмикутна, 26x24 мм).
67 IP НБУВ, ф.1, спр. 51194; спр. 54176; спр. 54218; спр. 54430; спр. 54436; ЦЦІ- 

АК, ф. 51, оп. З, спр. 235, арк. 10v; спр. 242, арк. 6v; спр. 247, арк. 3v; спр. 268, арк. 
63v; спр. 345, арк. 27v, 30v; спр. 1371, арк. 7v; спр. 1694, арк. 49v, 65v; спр. 2013, арк. 
3v; спр. 2577, арк. 7v, 8v, 9v; спр. 2690, арк. 5v; спр. 2972, арк. 17v, 22v; спр. 3080, арк. 
3v; спр. 3233, арк. lv, 5v, 22v; спр. 3404, арк. 3v; спр. 3457, арк. 8v; спр. 3575, арк. 32v, 
34v; спр. 3593, арк. 10v; спр. 3707, арк. 10v; спр. 3719, арк. 19v; спр. 3756, арк. 34v; спр. 
3764, арк. 8v, 10v; спр. 3794, арк. 6v; спр. 4005, арк. 49v; спр. 4386, арк. 3v; спр. 4562, 
арк. 12v; спр. 4810, арк. 29v; спр. 4939, арк. 59v; спр. 4989, арк. 7v; спр. 12377, арк. 67v 
(восьмикутна, 27x25 мм).

68 IP НБУВ, ф. 1, спр. 57256; ЦЦІАК, ф. 51, оп. З, спр. 353, арк. 5; спр. 489/1, арк. 
2; спр. 504, арк. 9; спр. 616, арк. 6v (восьмикутна, 21x20 мм).

69 ЦЦІАК, ф. 51, оп. З, спр. 616, арк. 65v; спр. 636, арк. lv; спр. 981, арк. 8v; спр. 
1713, арк. 5v; спр. 1805, арк. 2v (восьмикутна, 20х 19 мм).

70 IP НБУВ, ф. 1, спр. 50832; ЦЦІАК, ф. 51, оп. З, спр. 489/3, арк. 54; спр. 1180, 
арк. 100; спр. 2818, арк. 6 (овальна, 20х 19 мм).

71 IP НБУВ, ф. 1, спр. 51202 (восьмикутна, 20х 19 мм).
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Івановича Носенка від 1728-1733 рр.,72 другопереяславського сотника 
(1709—1739) Євстратія Івановича Гулака від 1734 р .,73 столинського со
тенного писаря (1730-1763) Павла Семеновича від 1751 р .,74 значково
го товариша Василя Федоровича Бакуринського від 1758 р .,75 переяс
лавського сотника (1760) Івана Гулака від 1760 р .,76 військового товари
ша (1760—1772) Осипа ФедоровичаЧуйкевича від 1762 р .,77 київського 
полковника (1779-1782) Луки Лукашевича від 1782 р .78

Натомість у руській шляхетській геральдиці він представлений 
лише спорадично, і то переважно серед дрібноїіпляхти. Зокрема, його 
бачимо на печатках київських земян Івана Хоминича від 1575 р .79 і Бо
гуша Гульковича Глібовського від 1574 р .80 У нобілітаційній практиці 
(крім власне згаданого привілею Корнилові Перевальському) цей герб 
більше не зустрічається, що додатково вказує на початкову його при
належність козацькому сотнику, а не на нобілітаційне надання.

Наступні наші відомості щодо нобілітаційних привілеїв козацької 
старшини пов’язані вже з подіями Козацької революції. Початково, до 
укладання Гадяцької угоди 1658 р., нобілітації стосувалися лише тих 
осіб з козацького середовища, які в козацько-річпосполитській війні 
обрали бік Республіки, внаслідок чого зазнали суттєвих втрат, частко
вою компенсацією яких і були нобілітаційні привілеї. На цьому, зо
крема, наголошує сеймова конституція 1649 р., якою затверджується 
нобілітація за військові заслуги козаків, що залишилися по королів

72 ЦЦІАК, ф. 51, оп. З, спр. 1438, арк. 9; спр. 2676, арк. 3; спр. 3175, арк. 3; спр. 3764, 
арк. 40; спр. 3991, арк. 7; спр. 4388, арк. 7; спр. 18680, арк. 24v (овальна, 20 х 18 мм).

73 IP НБУВ, ф. 1, спр. 56436 (овальна, 15x13 мм).
74 IP НБУВ, ф. 1, спр. 56363 (овальна, 18х 16 мм).
75 Сит ий І. Печатки сотенної старшини. — С. 253, мал. 11; Й ого  ж . З історії укра

їнської сфрагістики. -  С. 94, мал. 13.
76 IP НБУВ, ф. 1, спр. 62417 (овальна, 19х 17 мм).
77 IP НБУВ, ф. 1, спр. 56443; спр. 56444; спр. 56446 (овальна, 19х 15 мм).
78 Сит ий І. Печатки генеральної та полкової старшини. -  С. 106, мал. 53.
79 Piekosiński F. Heraldyka polska wieków śriednich. -  S. 314-315, n. 443, il. 571; 

Boniecki A. Herbarz Polski. -  Tom III. -  Warszawa, 1900. -  S. 67.
80 MNK, Rkps 525, Plik 245; Wittyg W. Nieznana szlachta polska i jej herby. -  Kraków, 

1908. -  S. 112 (восьмикутна, 13x12 мм).
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ській стороні в кампанії 1649 р .81 -  Івана Ганджі, Семена Забузького і 
Яська Ясноборського: «Nobilitacye Zabuskiego, Iasnoborskiego у Gamze. 
Doświadczoną bacząc i uważaiąc wiarę у cnotę Semena Zabuskiego, Iaśka 
Iasnoborskiego, у Iwana Gamze, Kozakow Zaporowskich, którzy przez 
ten wszystek czas zamieszania Rzepltey nie tylko się do żadnych buntów 
у swawolney rebellii nie wiązali, ale na każdym placu za całość Rzepltey 
у dostoieństwa naszego, krew swoię iako ludzie rycerscy wylewali, nawet 
domow, żon у dziatek swych w Ukrainie odbieżeli; a chcąc ich do dalszych 
Rzepltey przychęcić usług, onych za zgodą wszech Stanów, do kleynotu у 
preeminencyi stanu szlacheckiego przypuszczamy, у szlachcicami authoritate 
Conventus praesentis bydź deklaruiemy».82

На підставі цієї сеймової ухвали невдовзі, 3 січня 1650 р., у Варша
ві для згаданих козаків було видано нобілітаційні привілеї за військові 
заслуги під Жовтими Водами, Корсунем і Збаражем. Іван Ганджа одер
жав право користуватися польським гербом Венява (на золотому полі 
чорна голова бика з золотим кільцем в носі), до якого його прийняв ве- 
ликопольський генеральний староста Богуслав Лещинський.83 Своєю 
чергою, запорозький гетьман з руки короля Семен Забузький був при
йнятий до родового герба Топор великим коронним канцлером Єжи 
Оссолінським.84

Маємо, таким чином, приклади гербової адоптації -  звичної для 
держав Ягеллонської унії, а згодом — Речі Посполитої, практики при
йняття шляхтою до своїх гербів осіб, що походили з інших родин. На- 
ймасштабнішим прикладом подібної адоптації є прийняття до поль
ських гербів литовських панів і рицарів під час укладання Городель- 
ської унії 1413 р .85 Гербова адоптація могла стосуватися, як осіб шля

81 Г руш евський М. Історія України-Руси. -  Том IX. -  Книга І: Роки 1650-1654. 
-  Київ, 1996. -  С. 63,157.

82 Volumina legum. -  Tom IV. -  Р. 132, n. 27.
83 W dow iszew ski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 68; T relińska B. Album armorum 

nobilium. -  S. 299, n. 749.
84 W dow iszew ski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 68; T relińska B. Album armorum 

nobilium. -  S. 300, n. 751.
85 S em kow icz W . Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem w unii 

horodelskiej 1413 roku / /  Polska i Litwa w dziejowym stosunku. -  Kraków, 1914. -  S. 393— 
446; S em kow icz W . O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle



Олег Однороженко • Герби нобілітаційних та гербових привілеїв козацької старшини... 4 99

хетного походження,86 так і супроводжувати нобілітацію, особливо 
тоді, коли нобілітована особа не мала перед цим власного герба. Вод
ночас, непоодинокими є випадки коли внаслідок нобілітації, поєдна
ної з гербовою адоптацією, упривілейований зміїповав свій старий (мі
щанський, козацький або ін.) герб на новий.87

Сеймова конституція від 1650 р. також проголошувала нобілі
тацію за військові заслуги трьох козаків -  Войтиха Горського, Іва
на Дорошенка і Дмитра Маргевича -  «Nobüitacye wiernych Kozakow. 
Doświadczoną bacząc i uważaiąc wiarę у cnotę," Dzmitra Margiewicza, 
Woyciecha Górskiego, у Iwana Doroszeńka Kozakow Zaporoskich, którzy 
przez ten wszystek czas zamieszania Rzpltey nie tylko się do żadnych buntów, 
swawoli, у rebelliy nie wiązali, ale na każdym placu za całość Rzpltey, у 
dostoieństwa naszego, krew swoię iako ludzie rycerscy wylewali, nawet

roku 1413 / /  Lituano-Slavica Posnaniensia. -  Vol. III. -  Poznań, 1989. -  S. 7-139; 
K u trzeba  S ., S em kow icz W. Akta unji Polski z Litwą. 1385-1791. -  Kraków, 1932. -  S . 

50-72, n. 49-51; Б ен ён ис Э . Бояре Литвы и шляхта Польши в Городле в 1413 г. / /  Наш 
радавод. Материалы международной научной конференции по региональной исто
рии Восточной Европы. -  Книга И . -  Гродно, 1991. -  С. 143-145; B ła szc zy k  G. Dzieje 
stosunków polsko-litewskich. -  Tom II: Od Krewa do Lublina. -  Część I: 1385-1492. -  
Poznań, 2007. -  S. 376-415; Akty horodelskie z 1413 roku (dokumenty i studia). 1413 m. 
horodlćs aktai (dokumentai ir tyrinejimai). -  Vilnius—Kraków, 2013. -  544 s.

86 Подібним прикладом є прийняття до свого герба останнім представником 
роду князів Гольшанських віденським єпископом (1536-1555) Павлом Олександро
вичем Гольшанським земського підскарбія (1531-1558) і дворного маршалка (1542— 
1558) Івана Остафійовича Горностая, яке дістало господарське підтвердження -  
«1554 г. w dniu św. Jakuba apostoła nadanie od Zygmunta Augusta herbu Hipocentaurus 
domowi Homostajów» (Słownik geograficzny. -  Tom III. -  Warszawa, 1882. -  S . 127; Од
нороженко O. Шляхетська геральдика Київської землі. -  С. 181-187).

87 Приміром, представники роду коросненських міщан Станів унаслідок нобілі
тації змінили свій старий герб (Piekosiński F. Herbarz szlachty polskiej wieków średnich.
-  Kraków, 1905-1906. -  S. 215-216, il. 1237) на новий герб Гоздава, до якого їх при
йняли Станіслав та Матвій Бали (AGAD, Metryka Koronna, Księga 67, k. 173v; Księga 
139, k. 133; ANK, Oddz. I, Sygn. V/34, frag. 79; BCz, Rkps 964, s. 187; Matricularum 
Regni Poloniae summaria. -  Vol. ГУ. -  P. 237, n. 21855; Piekosiński F. Rycerstwo polskie 
wieków średnich. -  Tom I. -  S. 281, n. 78; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce.
-  S . 15; Materiały genealogiczne. -  S. 112; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 
109-110, n. 192).
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domow, żon у dziatek swoich w Ukrainie odbieżeli, a chcąc ich do dalszych 
Rzpltey przychęcić usług, onych za zgodą wszech Stanów do kleynotow у 
preeminencyi stanu szlacheckiego przypuszczamy, у szlachcicami authoritate 
Conventus praesentis deklaruiemy».88 Інформація щодо гербів цих осіб на
разі відсутня. Так само, як  і у випадку з гербом нобілітованого у 1652 р. 
козацького полковника Михайла Криси, який перейшов на польський 
бік під час битви під Берестечком,89 -  «Konstytucye Seymu Walnego 
Koronnego Warszawskiego, skróconego. Roku Pańskiego 1652 dnia 23 Upca: 
[Nobilitacya] Kozaka Kresy. Na znak klemencyi naszey, у na dowod cnoty 
у wiary, którą Nam у Rzeczypospoli: w tę rebellią Kozacką wyświadczył, 
nobilituiemy wiernego Kozaka Kresę, szlachcicem Polskim deklaruiemy».90

Найбільш масові нобілітаційні заходи щодо козацької старшини 
були пов’язані, як  зазначалося вище, з укладанням Гадяцької угоди 
1658 р. Один із її пунктів передбачав нобілітацію ста козаків у кожному 
полку за рекомендацією гетьмана Великого князівства Руського -  «Z 
osobna zaś dla dalszego do posług jego k. mści przychęcenia, którychkolwiek 
hetman wojsk ruskich, praesentować jego k. mści będzie godnych klejnotu 
szlacheckiego, tych wszystkich bez trudności potka nobilitatia, z nadaniem 
wszelakich wolności szlacheckich, tak jednak miarkuiąc, żeby у każdego 
połku sto być mogło nobilitowanych».91 У пізнішому списку, крім того, 
містилася інформація про надання нобілітованим шляхетських гер
бів -  «Єсли бы гетмань Украинскій захотіль сліпать кого-нибудь изъ 
козаковъ своихъ шляхтичемъ, то по его свидетельству король долженъ 
оного козака нобилитовать, и потому гетманъ ны н! и всегда можетъ 
й м іть  при себ і сто человікь чина шляхетского, которыхъ король 
обязанъ, выдавъ имъ гербы шляхетскіе, нобилитовать немедленно».92

88 Volumina legum. -  Tom IV. — Р. 155, n. 16; W dow iszew ski Z. Regesty nobilitacji w 
Polsce. -  S. 68; T relińska B. Album armorum nobilium. -  S. 300, n. 752,753,755.

89 Г руш евський M. Історія України-Руси. -  Том IX. -  Книга I. -  С. 294.
90 Volumina legum. — Tom IV. -  P. 177, n. 59; W dow iszew ski Z. Regesty nobilitacji w 

Polsce. -  S. 68; T relińska B. Album armorum nobilium. -  S. 301, n. 758.
91 BCz, Rkps 402; Volumina legum. -  Tom IV. -  S. 299; Універсали українських 

гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича. 1657-1687. -  Київ-Львів, 
2004. -  С. 36, п. 3.

92 М аркеви ч  Н. История Малороссии. -  Том II. -  Москва, 1842. -  С. 29-32; Уні
версали українських гетьманів. -  С. 46-47, п. 4.
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З певними змінами цей пункт було ратифіковано вальним сей
мом у 1659 р. ,_з_зазначенням, що нобілітовані мали одержати відповід
ні привілеї -  «Nobilitacya Nam, у Rzpltey dobrze zasłużonych z woyska 
Zaporoskiego. Zachęcaiąc do usług naszych, у Rzpltey ludzi w dziele 
rycerskim doświadczonych, którzy dla Nas у Rzpltey ochotnie przeciwko 
nieprzyiaciołom  zdrowia swoie niosą, przychylaiąc się do kommissyi 
Hadyackiey, według regestru od H etm ana Zaporoskiego podanego, 
do kleynotu szlachectwa, Koronnego rycerzow z woyska Zaporoskiego 
przypuszczamy, у każdemu z nich seorsive przywileia na nobilitacye z 
Kancellaryi naszey wydane, powagą Seymu teraźnieyszego approbuiemy. 
Który regestr do Metryki ma bydź in decursu dimidij anni podany.93

Судячи з наявних відомостей, частина нобілітаційних привілеїв 
окремим представникам козацької старшини була видана одразу піс
ля підписання трактату, ще до його сеймової ратифікації. Так, при
міром, затвердженню нобілітації майбутнього гетьмана (1663-1665) 
Павла Івановича Тетері сеймовою конституцією 1659 р. («Deklaracya 
szlachectwa Urodź: Pawła Tetery. Za te które Nam у Rzeczyposp: Urodzony 
Paweł Tetera wyświadczył w rożnych okazyach zasługi, onego у potomkow 
iego, iako dawno w Rzeczyposp: Urodzonego obywatela szlachcicem Korony 
Polskiey, у W. X. Lit. deklaruiemy, у ieżeliby w czym z przodków swoich 
temuż Urodzonemu swemu szlacheckiemu derogował, że mu to szkodzić 
у potomkom iego we wszystkich prawach, interresach, sukcessyach nie ma, 
powagą Seymu teraźnieyszego postanawiamy»)94 передувало надання но- 
білітаційного привілею за військові заслуги 31 серпня 1658 р .95

Під 16 листопада 1658 р. його вже було вписано до Руської Метри
ки. Відповідно до поданої в ньому інформації Павло Тетеря був адопто
ваний до гербу Радван (на червоному полі золота трихвоста хоругва під 
золотим рицарським хрестиком) волинським каштеляном Станісла
вом Казимиром Беневським, одним з головних авторів Гадяцької угоди

93 Volumina legum. -  Tom IV. — S. 302, n. 6.
94 Volumina legum. — Tom IV. -  C. 296, n. 119.
95 AGAD, Metryka Koronna, Księgi wpisów, Ks. 365, k. 275v-276v; Sigillata, Sygn. 1, 

s. 97; Sumariusz Metryki Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, Dz. VIII, n. 1), 
k. 79v; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 70; Materiały genealogiczne. -  S. 
120; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 324, n. 826.
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Т .

Прорис герба 
Павла Тетері 

з печатки 1662р.

* 0  p p  — «Restitu[ti]o nobilitatis Paulo Tetera. Et quo
'  • * • illustrius in oculos h[omi]num incurrat n[ost]rae

hui[us] et Reip[u]b[li]ca in saepefatum generosum 
Tetera et posteros eius gratiae et beneficentiae, 

. * monumentum eius et potestatem ei posterisque
Г І Г і / eius conferrim us stem m a Radw an d ictum ,
I U  U  quod etiam ei magnificus Stanislaus Casimirus

^  *"* Bieniewski, castellanus Vołhyniae, sponte et ultra
communicauit, cumque antiquissimi stemmatis sui 
fecit participem, porro nos addimus praerecensito 
stemmati in sumitate eius tres apiculas, ut et ipse et 
posted eius admoneantur boni ciuis esse hostibus 

spicula in ferre patriae, uero quae omnes omnium complexa est caritates 
dulcia mella procurare».96 Цей герб Павло 
Іванович Тетеря уживав на своїй печат
ці від 1662 р .97

Подібним чином виглядає ситуа
ція з нобілітаційним привілеєм мирго
родського полковника (1651-1659) і ге
нерального судді (1657—1662) Григорія 
Сахновича Лісницького, який було ви
дано у Варшаві 20 листопада 1658 р .,98 
з подальшим затвердженням сеймовою 
конституцією — «Deklarac. łaski naszey
Hrehoremu Leśnickiemu. lako wszystkich Матриця печатки
ludzi rycerskich zwykliśmy łaską naszą Павла Лісницького
zdobić, у opatrować, tak maiąc w respekcie середини XVIII cm.

96 РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 64v-65; Пам’ятки історії Східної Європи. -  
Том V. -  С. 145, п. 40.

97ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 2, 7444/ІІ («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych 
Wacława Rulikowskiego»), арк. 185; спр. 7445, арк. 1115; Крип’якевич І. З козацької 
сфрагістики. -  С. 15, п. ЗО; Володарі гетьманської булави. -  С. 255.

98 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, s. 105; Wdowiszewski Z. Regesty nobi
litacji w Polsce. -  S. 71; Materiały genealogiczne. -  S. 73; Trelińska B. Album armorum nobi- 
lium. -  S. 318, n. 805; Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. -  С. 116.
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rycerską dzielność у wierność Hre[h]orego Leśnickiego, onego do kleynotu 
szlachectwa Polskiego przypuszczamy, у za szlachcica poczytamy, nadto 
przychęcaiąc go do naszey у Rzeplitey usługi, konferowaliśmy mu dobra 
nasze miasteczko Olszano, z przynaleźnościami od Starostwa Korszuńskiego, 
у przywiley eo nomine wydany dziedzicznym prawem, authoritate praesentis 
Concentus approbuiemy»."

Відомості про наданий Григорію Лісницькому герб у наявних ре- 
гестах привілею відсутні. Утім, вірогідно, він одержав право на вико
ристання польського герба Єліта (на червоному полі три золотих спи
са в зірку). Принаймні, саме його бачимо на матриці печатки його на
щадка -  значкового товариша Миргородського полку Павла Лісниць
кого від середини XVIII ст., яка зберігається у сфрагістичній колекції 
Музею Шереметьєвих. У полі печатки, що має фігурну ручку з кіль
цем, зображено три списа в зірку в півкруглому щиті, над яким розмі
щено шолом з наметом, у нашоломнику виникає козел, згори літери: 
ПЛ. Матрицю виготовлено з мідного сплаву. Вона має овальну форму 
розміром 15* 13,5 мм. Загальна висота -  22,5 мм, вага — 5,8 г .99 100

Нобілітаційний привілей Юрію Попарі з Війська Запорозького, що 
мав грецьке походження з м. Яніни, було видано 1 листопада 1658 р. у 
таборі під Торунем. Згідно з його змістом, власний герб нобілітовано- 
го мав бути доповнений з огляду на прийняття до родового герба хел- 
минським підкоморієм і рогозинським старостою Яном Ігнатієм Бон- 
ковським -  «stemma gentilium familiae generosorum liberorum baronum а 
Nostic Bąkowskich [...], cui nos in signum praesenti obsequii pacificandis ab 
Ukraina Reipublicae in medium duorum liliorum supra galeam eminentium 
addimus, immutando tertium lilium cum Stella duos ramos».101 Очевидно, 
до герба Рись Бонковських (на блакитному полі рись під золотою коро
ною; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три 
срібні лілії, навколо щита блакитно-срібний намет) було додано золоту 
шестипроменеву зірку, якою обтяжено середню лілію в нашоломнику.

99 Volumina legum. -  Tom IV. -  Р. 303, n. 17.
100 МШ, M C-1923.
101 ЦЦІАЛ, ф. 9, on. 1, спр. 408, арк. 2118; AGAD, Metiyka Koronna, Księgi 

wpisów, Ks. 201, k. 92-93v; Ks. 393, k. 69-71; Sigillata, Sygn. 1, s. 96; BCz, Rkps 964, s. 
233; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 71; Materiały genealogiczne. -  S. 
91; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 320, n. 815.
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Це надання підтверджено сеймовою конституцією 1659 р. -  
«Nobilitacya у nadanie Paparze. Wyświadczył у Urodzony Ierzy Papara 
Greckiego narodu, у nacyi, ale zdawna w Państwach naszych zasiadły 
z przodków swoich obywatel, tyle dzielności, życzliwości у wiary w 
sprawach usług naszych a Rzeczyposp: przysługi osobliwey, że godzien 
iest ukontentowania wszelakiego. Na co My respektuiąc, onego wprzód do 
szlachectwa Państw tey Rzeczyposp: władzą Seymu ninieyszego przyimuiemy, 
у przywiley iuż na to wydany approbuiemy. A żeśmy mu w Starostwie 
Kamienieckim nadali prawem dziedzicznym, wsi Baklatycze, Zielce, у 
Kupicz wolą, tedy у to prawo iego przez przywiley wydane approbuiemy. 
Dobra te od stacyi chlebów, przechodow żołnierskich iako iuż ziemskie 
uwalniamy. Salva nihilominus advitalitate modemae possestricis».102

Варто відзначити, що у 1676 р. сеймовою конституцією за реко
мендацією коронних гетьманів і молдавського господаря було нобілі- 
товано королівського ротмистра і дворянина, молдавського земянина 
Кирила Попару — «Nobilitacya osob niżey mianowanych. Za zaleceniem 
Wielm. Hetmanów naszych Kor. у Hospodara Ziem Mołdawskich, consensu 
omnium Ordinum accedente, Urod. M ichała у lana Kondratych, Ierzego 
у Mirona Hizdeu, Ierzego Andrzeia у lana Wolffow, Kiriakiego Paparę, 
Athanazego z Bazylego Wołczyńskich, Remigiana Suszyckiego, Bazylego 
Turkuła, Gabryela у Bazylego Łukawieckich, Ierzego Barbowskiego, 
Konstantego Korabatakiego, Bazylego Kuparę, Bazylego Poponiec, którzy 
w rożnych okazyach znaczną ku Nam z Rzeczyp. uczynili przysługę; drudzy 
zaś z Hospodarem Im cią Wołoskim partes et fortunam Rzpltey secuti, 
odstradawszy dóbr swoich własnych oyczystych w Wołoszech, naszey, 
у Rzpltey podali się protekcyi, authoritate Seymu tego nobilituiemy, у do 
ozdob, preeminencyi, prerogatyw, у wolności wszelakich szlachectwa 
Polskiego przypuszczamy. Na co przywileie z Kancellaryi naszey wydane lege 
praesenti approbuiemy».103 4 лютого 1676 p. у Кракові йому видано нобі- 
літаційний привілей.104

102 Volumina legum. -  Tom IV. -  Р. 297, n. 121.
103 Volumina legum. -  Tom V. -  P. 201, n. 192.
104 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 13, k. 137; Wdowiszewski Z. Regesty 

nobilitacji w Polsce. — S. 95; Materiały genealogiczne. — S. 91; Trelińska B. Album armorum 
nobilium. — S. 432, n. 1257.
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Не відомо, в яких родинних стосунках Кирило Попара був із 
Юрієм. Але, вірогідно, разом з нобілітацією йому було надано іта
лійський за походженням герб Папарона (на блакитному полі срібна 
гуска), яким мали користуватися його нащадки в Речі Посполитій.105 
Козацько-старшинський рід Попар (Парпур) наприкінці XVHI ст. та
кож користувався гербом Папарона,106 але наразі важко встановити чи 
маємо справу з тяглою родинною традицією використання цього гер
ба, чи родина почала користуватися ним лише у цей час, запозичив
ши інформацію в річпосполитських гербовниках та зважаючи на поді
бність назви герба і прізвища.

За рекомендацією гетьмана Івана Виговського на початку 1659 р. 
нобілітаційний привілей дістав пов’язаний з Військом Запорозьким ві
рменський міщанин і купець із Замостя Криштоф Вартиришевич (Вар- 
тересович) Слоневський. За заслуги на дипломатичному поприщ і107 
йому було підтверджено герб -  на трьох зелених пагорбах срібний слон 
на блакитному полі щита, над яким шолом з блакитно-срібним наме
том під шоломовою короною і три страусових пера в нашоломнику.108 
Сейм цього ж року ухвалив — «Nobilitacya Krzysztofa Wartereszowica 
Słoniewskiego. W nagrodę zasługi szlachetnego Krzysztofa Wartereszowica 
Słoniewskiego, onego у potomkow iego utriusque sexus, na instancyąwoyska 
naszego Zaporoskiego, do szlachectwa, у wszystkich prerogatyw, stanowi 
rycerskiemu w Koronie, у w W. X. Lit. у Państwach naszych służących, 
przypuszczamy: na co przywiley onemu wydać roskazaliśmy, który in omnibus 
punctis et clausulis approbuiemy».109 А вже на підставі цієї ухвали 6 лип

105 N iesieck i К. Herbarz Polski. -  Том VII. -  S. 243.
106 Л уком ски й  В., М одзалевски й  В. Малороссийский гербовник. -  С. 129 (з поси

ланням на Архів Чернігівського Дворянського Депутатського Зібрання).
107 П ерналь А . Річ Посполита двох народів і Україна: дипломатичні відносини 

1648-1659. -  Київ, 2013. -  С. 195,205.
108 K orw in  L. Ormiańskie rody szlacheckie. -  S. 171, n. 138; N iesieck i K . Herbarz 

Polski. -  Том VIII. -  S . 407; O strow ski J. Księga herbowa rodów polskich. — Część I. -  S. 
584, n. 3446; Część II. -  S. 357; G ajl T. Herbarz Polski od Średniowiecza do XX wieku. 
-  Gdańsk, 2007. -  S. 330 (з посиланням на -  S iebm ach er J. Grosses und allgemeines 
Wappenbuch).

109 Volumina legum. -  Tom IV. -  P. 304, n. 35.
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ня 1661 р. було видано інший привілей,110 вірогідно з підтвердженням 
того ж самого герба, що і в привілеї 1659 р.

Варто відзначити, що за п ’ять років до цього сеймовою консти
туцією було нобілітовано брата Криш тофа — Яна Вартиришеви- 
ча Слоневського — «Nobilitacya lana Warteryszowica. Wielka miłość 
ku tey Rzpltey у chęć do posługi iey, w teraźnieyszych trudnych czasiech 
pokazana wyciąga eminentia praemia na tych, którzy w przeciwnych raziech, 
wiernymi miłośnikami iey bydź się pokazuią. Zaczym iż Szlachetny łan 
Warteryszowicz z miłości ku tey oyczyźnie nie mało znacznych fortun swoich 
in usus Reipublicae bellicos odważył: onego z domem, у z potomstwem iego 
utriusque sexus za zgodą wszech Stanów authoritate Conventus Ordinum 
Regni generalis, do szlachectwa Polskiego, у wszystkich prerogatyw, które 
stanowi szlacheckiemu należą, przypuszczamy, у przywiley z Kancellaryi 
naszey, eo nomine wydać roskazaliśmy: który cum omnibus ejus clausulis in 
toto approbuiemy, nie deroguiąc prawu dawnemu de noviter creatis nobilibus 
postanowionemu».111

Виданим у Варшаві ЗО червня 1654 р. нобілітаційним привілеєм 
йому було підтверджено право користуватися гербом Слон — срібний 
слон зі срібного вежею на спині на червоному полі щита, над яким шо
лом з червоно-срібним наметом під шоломовою короною, в нашолом
нику срібна вежа між двома срібними мисливськими рогами («stemma 
elephantem nempe turrim dorso sustinentem, cum galea et corona equestri 
in campo rubro deportandum, desuper vero e corona duas proboscides 
elephantinas in utrumque partem prominentes, in medio autem earum turrim 
similem priori [...], quo stemmate a nobis Słoń denominato»).112

Івану Мазаракію нобілітаційним привілеєм за військові заслуги, 
за рекомендацією гетьмана Війська Запорозького Івана Виговсько-

ll0AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 45; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 76; Materiały genealogiczne. -  S. 123; Trelińska B. Album 
armorum nobilium. -  S. 337, n. 876.

111 Volumina legum. -  Tom IV. -  P. 212, n. 38.
112 ЦЦІАЛ, ф. 9, on. 1, cnp. 407, арк. 1110-1111; Barącz S. Żywoty sławnych 

Ormian w Polsce. -  S. 354-357; Korwin L. Ormiańskie rody szlacheckie. -  S. 170, n. 137; 
Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 69; Materiały genealogiczne. -  S. 123; 
Trelińska B. Album armorum nobilium. — S. 306, n. 775.
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го, від 7 лютого 1659 р. було надано видозмінений герб Невлин (на 
блакитному полі перехрещено золоті стрілу та меч у супроводі зірки; 
над щитом шолом з наметом під шоломовою короною, в нашолом
нику пронизане золотою стрілою чорне орлине крило) -  «conferimus 
stemma Newlin ex antiquo nuncupatum, id est sagittam aurei colons sursum 
positam, offendemque gladis, alias [...] in transversum, ad instar cuius habens 
ріпо, inde Stella illustrata in campo caeruieo. Porro supra galeam ex corona 
aurea aquilae nigrae alae sagittam transfixam superaddimus».113 114 Згодом 
цей привілей було підтверджено сеймовою ухвалою -  «Nobilitacya 
lana Mazarakiego. Na zalecenie Hetmana woysk naszych Zaporoskich, z 
wrodzoney klemencyi naszey lana Mazarakiego nobilituiemy, у za szlachcica 
Polskiego przyznawamy, у przywiley eo nomine wydany utwierdzamy»).1,4

Прикметно, що представниками роду цей герб надалі не вико
ристовувався. На печатці військового товариша Семена Мазараки від 
1762-1780 рр. було зображено двох левів, що тримають кулю під хрес
тиком у рококовому щиті під шоломовою короною, який тримають 
орел і лев, що стоять на підставці, де зазначено рік: 1762.115 Натомість, 
офіційно затверджений імперською владою у 1807 р. герб містив зо
лоте сонце на блакитному полі щита, над яким знаходився шолом з 
блакитно-золотим наметом під шоломовою короною і три страусових 
пера в нашоломнику.116

Ще одним привілеєм, який було видано до ратифікації Галиць
кої угоди сеймом, було удостойнення герба гетьмана Війська Запороз
ького і Великого князівства Руського (1657-1659) Івана Остафійови- 
ча Виговського. Наданий у Торуні гербовий привілей від 13 листопада 
1658 р. є одним із небагатьох, що дійшов до нашого часу. Він має багате

113 ЦЦІАЛ, ф. 9, on. 1, спр. 408, арк. 1973; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 
1, s. 160; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 72; Materiały genealogiczne. -  
S. 80; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 332-333, n. 858; Кулаковський П. Ко
зацьке посольство на сейм 1659 року. — С. 122.

114 Volumina legum. -  Tom IV. -  Р. 304, n. 31.
115 Ситий І. Печатки сотенної старшини. -  С. 248-249, мал. 50-72.
116 Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи. -  Часть VIII. 

-  Санкт-Петербург, 1807. — С. 129; Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский 
гербовник. -  С. 103.
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оздоблення, в якому використано еле
менти державних гербів Корони Поль
ської та Великого князівства Л итов
ського, а також династичного герба Ва- 
зів. Усередині вміщено кольоровий ма
люнок нового гетьманського герба -  на 
червоному полі срібний орел під золо
тою короною тримає на грудях червоний 
щиток, на якому знак у вигляді срібної 
літери W, в горішній частині щита гас
ло: PR E M IU M  VIRTVTIS. Над щитом
шолом під золотою шоломовою коро- Герб Івана Виговського 
ною, в нашоломнику білий голуб три- у  привілеї 1658р.
має в дзьобі оливкову галузку, навколо 
щита срібно-золотий намет.

Зображення супроводжує розлогий опис герба -  «Cupientes autem, 
ne sit [...] desit inperpetuum gloria, et rei gestae Coelo aetem a constet 
memoria advetustissium, Abdank nuncupatum  et parmaximis prosapijs 
stemma perillustris Ioanis a Wyhow Wyhowski, imperpetuam gestae gloriae 
memoriam, addi[...]us Regni Nostri Aquilam, vertice gesiamtem Coronam 
Auream, clypeo seu campo Rubro, haec p[...]tore continebit avitum insigne 
Abdank ads[c]ripto utrinque Lemmate: Praemium Virtittis; infasti [...] seu 
casside stemmatis, insidebit Coronae Aureae, Columba Candida, ramum 
olivarum rostro gerens, prout, medio praesentis Diplomatis spatio, Jmage 
refert».117

Гетьманський герб, як бачимо, має складну іконографію з розло
гою політичною символікою. Видозмінений родовий герб Виговських 
розміщено на грудях коронного Орла, що мало декларувати особли
ву королівську милість щодо гетьмана. Використання цього держав
ного герба як  відзнаки почесного удостойнення родового герба було 
достатньо рідкісним явищем.118 Зображений у нашоломнику білий го

"7 ЦЦІАК, ф. 220, on. 1, спр. 166.
118 Jaworska A. Znaki władcy і państwa w heraldyce nobilitacji i indygenatu w Polsce. 

- S .  126-129,133-142.
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луб з оливковою галузкою має достатньо прозоре символічне значен
ня, апелюючидо щойно укладеної Галицької унійної угоди.

Цей герб невдовзі зайняв центральне місце на гетьманських пе
чатках Івана Виговського. До недавнього часу відомим був лише один 
прорис із відбитку печатки при документі від 1 березня 1664 р .119 Уні
версал Івана Виговського зберігався свого часу в Бібліотеці Ординації 
Красинських у Варшаві, й загинув у 1944 р. разом з іншими рукопис
ними зібраннями бібліотеки.120 Спрощений прорис відтиску залишав
ся, таким чином, єдиним свідченням використання гетьманом печат
ки з удостойненим гербом.

Нещодавні сенсаційні знахідки матриць та відбитків гетьманських 
печаток дозволяють не лише суттєво уточнити наші знання про герб 
Івана Виговського, але й простежити процес впровадження наданих 
гербів у сфрагістичну практику. Матриця великої печатки гетьмана, 
яку нещодавно було знайдено поблизу м. Сміла, є власне тією печат
кою, якою зроблено відтиск при універсалі від 1 березня 1664 р. Про
ведена співробітниками Музею Шереметьєвих реставрація та розчист- 
ка матриці дозволила суттєво уточнити іконографію зображення, зміст 
та палеографію напису на цій печатці, у порівнянні з не надто точним 
прорисом з відбитку.

Матриця являє собою масивну овальну втулку вагою 35,8 г, виго
товлену зі свинцево-олов’яного сплаву. Її розмір 51x42 мм, а загальна 
висота -  9,5 мм. У полі печатки розміщено півкрутлий бароковий щит, 
на якому орел тримає на грудях щиток, на якому знак у вигляді літе
ри W; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику го
луб тримає в дзьобі галузку, навколо щита вибагливий рослиноподіб- 
ний намет. Відмінами у порівнянні з гербом із привілею є лише інша

119 Памятники, изданные Временною комиссиею для разбора древних актов. -  
Том IV. -  Отделение III. -  Киев, 1859. -  С. 404-405, п. 89, табл. 4, илл. 5; Слабчен- 
ко М. Материалы по малорусской сфрагистике. -  С. 12; Грушевський М. Ілюстрова
на історія України. — С. 332, мал. 265; Прокопович В. Сфрагістичні етюди. -  С. 90; 
Величко С. Літопис. -  Том I. -  Київ, 1991. -  С. 232; Вечерський В. Гетьманські сто
лиці України. -  Київ, 2008. -  С. 113; Апанович О. Козацька енциклопедія для юна
цтва. -  Київ, 2009. -  С. 84.

120 Універсали українських гетьманів. -  С. 99, п. 68.
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форма щита, відсутність гасла у його верхній частині та корони на голо
ві орла. По зовнішньому краю печатку прикрашає вінок, а легенду по
дано у два кола. У зовнішньому: + IWAHb + ВИГОВСКИ КИЄВСКИ 
ВОІЄВОДА ГЄНЄРАлЬ КИЄВСКИ ГЄТЬМН + ВЄЛИКИ, у внутріш
ньому: КНАЗТВА Ptf СКОГО СТАРОСТА Ч И ГРИ ІН ЬС К И І.121

Наявні у нашому розпорядженні відомості дозволяють датувати час 
виготовлення матриці між ЗО січня 1663 р. і 1 березня 1664 р. Остання 
дата -  час засвідчення цією матрицею згаданого вище документу. Інша 
крайня дата — час уживання ранішої за часом великої гетьманської пе
чатки, якою підтверджено універсал, що зберігається у колекції рукопи
сів Музею Шереметьєвих.122 Документ видано в Руді від імені Івана Ви- 
говського — «Jan na Wyhowie Wyhowski Pan па Barie у Lubomlu Woiewoda 
у Generał Ziem Kiiowskich Czyhirynski starosta... ręki mey podpisem» і з 
його власноручним підписом -  «Jan Wyhowski ręką swą». Відтиск печатки 
зроблено на червоному воску через паперову кустодію. Він не надто чіт
кий, але дозволяє встановити, що маємо справу з уживанням іншої ма
триці, ніж та що зберігається в Музеї Шереметьєвих. Вона відрізняєть
ся як розміром (55x45 мм), так і змістом довколового напису: * ІШАНЬ 
• НАВЫГОВИ • ВЫГОВЪСКШ ВОЕВОДА ЕНЕРАлЪ КИЕВЪСКШ  
ГЕТЪМАНЪ ВЕЛИКИІ (по зовнішньому колу), * КНИАЗЪТВА 
РАСКОП) СТАРОСТА ЧИ ГРИ ІН ЬСКИ І (по внутрішньому колу), а 
також певними іконографічними особливостями — дещо складнішим 
є зображення орла в щиті та намету, відмінним є зображення голуба, 
а гілка у його дзьобі є значно масивнішою. Цією ж печаткою зробле
но відтиск на виданій у Любомлі розписці Івана Виговського гдансько
му купцю Фридриху Леделю від 15 березня 1661 р. («Ja Jan na Wyhowie, 
Lubomlu у Barze Wyhowski woywoda у Generał Ziem Kiiowskich, zeznawam 
у wiadomo czynię... pisanie z pieczęcią у podpisem ręki moiey»), з його під
писом — «Jan Wyhowski Woiewoda у Gene. Kiiow. ręką»).123

Можна лише припустити, що саме зумовило виготовлення нової 
матриці, з майже такими ж параметрами та змістом. Найчастіше поді
бні зміни відбувалися внаслідок втрати або пошкодження попередньої

121 МШ, M C-10.
122 МШ, RP-1.
123 IP НБУВ, ф. 18, спр. 39.
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Печатка 
Івана Виговського 

1664р.

Матриця печатки 
Івана Виговського 

1663/1664рр.

Печатка 
Івана Виговського 

1661—1663рр.

матриці, взамін якої виготовлялася фактично її копія з незначними від
мінностями. Роки 1663-1664 були надзвичайно бурхливими, яку  житті 
козацької України загалом, так і Івана Виговського зокрема. Власне ці 
події призвели врешті-решт до трагічної загибелі гетьмана.124 Матри
ця печатки, якою засвідчено універсал від ЗО січня 1663 р., могла бути 
втраченою під час походу польсько-козацько-татарського війська на 
Лівобережжя осені 1663 -  весни 1664 рр., найвірогідніше під час не
вдалої облоги Глухова 22 січня — 9 лютого 1664 р .125

Одночасно з матрицею великої печатки гетьман уживав також сиг
нет з зображенням удостойненого герба на камені у золотій оправі. Пер
стень, який нещодавно потрапив до колекції Музею Шереметьєвих, 
має надзвичайно вишукане та складне оформлення герба. У бароково
му щиті з вибагливим картушем зображено герб з привілею, але і цього 
разу без корони над головою орла. Гасло «PR4EMIUM VIRTVTIS» роз
ташовано не в горіїпній частині щита, а обабіч головної фіїури. Безпосе
редньо над щитом розташована шляхетська корона, значно складшшої

124 Яковлева Т. Руїна Гетьманщини. Від Переяславської ради-2 до Андрусівської 
угоди (1659-1667). -  Київ, 2003. -  С. 341-406; Мицик Ю. Іван Виговський / /  Воло
дарі гетьманської булави. -  Київ, 1995. -  С. 233-234; Мицик Ю. Гетьман Іван Вигов
ський. -  Київ, 2004. -  С. 55-57.

125 Яковлева Т. Руїна Гетьманщини. -  С. 393-400.
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М атриця-перстень 
Івана Виговського 

1658/1659рр.

Відтиск з  матриці-персня 
Івана Виговського

1658/1659рр.

форми ніж на великих гетьманських печатках. Голуб з галузкою зобра
жений у нашоломнику зі складеними крилами, а не в леті, як  на ве
ликих печатках. Врешті, надзвичайно складним є супровід гербового 
щита, який оточено інсигніями влади та різноманітною зброєю, які ціл
ком відсутні в гербі з привілею. Праворуч бачимо лук, спис, сагайдак із 
трьома стрілами, сідло і сурму; ліворуч -  булаву, прапори та галузку.126

Гетьманський сигнет, так само як і першу велику печатку, було ви
готовлено в період від 13 листопада 1658 р. до 4 червня 1659 р. На пер
шу з цих дат припадає надання гербового привілею, на підставі яко
го і було виконано герби на згаданих печатках. Натомість інша дата 
є часом надання другого гербового привілею Іванові Виговському, в 
якому гетьманський знак мав значно складнішу структуру з розгор
нутою політичною символікою. Вписаний до Руської метрики приві
лей на Любомль і новий герб подавав розлогий опис останнього -  «А 
przy tym oraz według zwyczaiu wszystkich monarchów, a osobliwie polskich, 
odważne rycerskie dzieła i bohatyrskie hetmańskie odwagi i mężne postępki 
correspondentibus insigniis et stemmatibus adomando et condecorando, na
przód, że do orła polskiego odłączone przez domowe zamieszanie prouincie 
duetu et consilio suo pociągnął, a oraz i wojsko Zaporozkie do oddannia 
nam i Rzeptej wiernego poddaństwa przywiódł, tedy do starożytnego herbu

126 МШ, MC-2234 (розмір перстня -  20,5x 17,5 мм, вага -  7,4 г).
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domu iego Abdank nazwanego pod pokryciem herb królestwa Polskiego orła 
białego w polu purpurowym, przydaiemy; za krwawe zaś odwagi i więzienia 
podięte herb zwyczajny xiążąt ruskich, to iest rycerza na koniu siedzącego, 
smoka biiącego pozwolamy; że buntowników, którzy temu pokoiowi z nami 
i Rzeptąpostanowienemu są przeciwni, sczęśliwie gromi i ukracza, herb lwa 
żółtego w polu zielonym, miecz dobyty w łapach trzymającego, do dawnego 
titułu Lwoserd Wyhowski przypisujemy. W ostatku, iż tenże wielmożny łan 
Wyhowski, hetman nasz zaporozki, tytuł szlachecki polski nad wszystkie insze 
tytuły najzacniejszym poczytać i naznaczniejszym, zäczym też sczery candor 
i iasną życzliwość swoię przeciwko ojczyźnie oświadczaiąc pokazał się, bydź 
onej verum et candide amantem ciuem. Dla tegoż osobliwy herb xiążąt litew
skich Pogonią in campo candido seu albo onemu przydaiemy, a herb iego sta
rożytny Abdank we środku tych pomienionych czterech herbów zostawać ma 
takim, iakim tu na przywileiu wyrażono iest sposobem. Którego herbu nie ma 
nikt inszy zażywać, tylko sam pomieniony wielmożny hetman nasz z ojcem 
i bracią swoią rodzoną, urodzonymi Danielem i Konstantem Wyhowskiemi, 
także potomkowie iego oboiej płci leg[iti]me ex lumbis eius descendentes».116

Відповідно до поданого блазону новий герб Виговського складався 
з чотиридільного щита і середнього щитка. В трьох із цих частин мали 
міститися державно-династичні герби Корони, Литви і Русі -  трьох го
ловних частин Речі Посполитої. Таким чином, у порівнянні з першим 
удостойненим гербом від 1658 р., політичну символіку гетьманського 
герба розширено шляхом додавання до коронного також литовського 
і руського знаків, що більш ніж прозоро вказує на роль гетьмана у від
новленні політичної єдності Речі Посполитої, в якій Русь мала стати 
третьою рівноправною складовою.

Герби Корони Польської та Великого князівства Литовського, які 
розміщено у першій та четвертій частинах відповідно, мають дещо від
мінне від звичного забарвлення. Коронний герб має пурпурове, а литов
ський -  срібне поле щита. В другій частині знаходився герб, який в опи
сі окреслено як «herb zwyczajny xiążąt ruskich», тобто — святий Юрій на 
коні влучає списом змія. Цей герб ще у XIV ст. використовувався цілим 127

127 РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 68v—69; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, 
Sygn. 1, s. 105, 278; Czołowski A. Udostojnienie herbu Jana Wyhowskiego. -  S. 167; 
Пам’ятки історії Східної Європи. -  Том V. -  С. 152-153, n. 42.
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рядом володарів, що правили в Руській землі.128 Від XVI ст. він широко 
використовувався княжими домами, що мали руське походження, по
ступово набуваючи значення герба Русі, на що вказує і його поширена 
назва — Погоня руська.129 3 усіх руських державно-династичних гербів, 
які з ’явилися ще в середньовіччі, станом на середину XVII ст. лише По
гоня руська цілком надавалася, щоб репрезентувати Русь як державно- 
політичне ціле. Можемо припустити, що якби ідея Великого князівства 
Руського була реалізована, то саме геральдичний знак зі святим Юрі
єм найвірогідніше мав би стати його державним гербом. Принаймні на 
гетьманському гербі він виступає саме в такій якості, посідаючи рівно
правне місце поруч з державними гербами Корони та Литви.

Розташований у третій частині герб (на зеленому полі золотий лев 
тримає меч) правив за геральдичну відзнаку наданого Іванові Вигов- 
ському почесного рицарського титулу Львосерд, тобто -  «Левове сер
це» («do dawnego titułu Lwoserd Wyhowski przypisuiemy»). Іноді цей ти
тул невірно трактують як назву удостойненого герба Виговських,130 хоч 
насправді зміст привілею не дає для цього жодних підстав.

На перший погляд, найбільше проблем для інтерпретації становить 
зображення у середньому щитку, в якому мав розміщуватися власне ро
довий герб Виговських. У геральдичній літературі його однозначно ви
значають як польський герб Абданк (на червоному полі срібний втятий 
ламаний пояс),131 очевидно зважаючи на наявність саме цього герба у 
першому привілеї від 1658 р., а також -  відомості гербовників.132 Між

128 Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки. -  
С. 87-88, 135; Його ж. Князівська геральдика Волині. -  С. 39.

129 Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки. -  
С. 90-94, 116-118, 128-129; Його ж. Князівська геральдика Волині. -  С. 24-28, 
36-47,61-66.

130 Ostrowski J. Księga herbowa rodów polskich. -  Część I. -  S. 326, n. 1884; Część 
II. -  S. 191; Gajl T. Herbarz Polski. -  S. 206.

131 CzołowskiA. Udostojnienie herbu Jana Wyhowskiego. -  S. 165 ;ЛукомскийВ.,М о- 
дзаяевский В. Малороссийский гербовник. -  С. 27; Ostrowski J. Księga herbowa rodów 
polskich. -  Część I. -  Część II. -  S. 191; Gajl T. Herbarz Polski. -  S. 206.

132 Niesiecki K. Herbarz Polski. -  Том IX. -  S. 454; ЛННБ, BP, ф. 5, on. 2, cnp. 
7444/H («Zbiór notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 213 
(«Wyhowski h. Abdank»).
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тим опис у привілеї 1659 р. гетьманського герба не залишає сумнівів, 
що в середньому щитку було зображено самобутній герб Виговських, 
який не мав до гербу Абданк жодного відношення крім суто зовніш
ньої подібності долішньої частини. Зважаючи на цю подібність у при

вілеї цей герб названо «Abdank... pod pokryciem», 
що промовисто вказує на його відмінність від поль
ського герба.

Зовнішній вигляд цього знаку відомий нам за 
відтисками печаток, якими Іван Виговський ко
ристувався перебуваючи на уряді генерального 
писаря. Зокрема, на печатці від 1652-1653 рр. роз
міщено прямокутний з загостренням здолу щит зі 
знаком у вигляді з ’єднаних між собою літер W і Т. 
Над щитом знаходиться забороло з наметом під 
шоломовою короною, в нашоломнику три страу
сових пера, навколо літери: IWPW.133 Інша печат
ка, від 1655-1658 рр., має подібне зображення, але 
замість заборола над півкруглим щитом розташо
вано рицарський шолом.134 Його брат — генераль
ний обозний (1658) і турівський полковник (1659) 
Костянтин Остафійович Виговський користувався 

Печатка 1659 р. печаткою з тим самим гербом, що вказує на
Івана Виговського його приналежність всьому роду Виговських, а не 

1655р. лише гетьманові.135

Печатка 
Івана Виговського 

1652р.

133 ЦЦІАЛ, ф. 132, on. 1, спр. 366, арк. 2v; спр. 367, арк. 2v (восьмикутна, ІЗ* 12 мм).
134 ЦЦІАЛ, ф. 132, on. 1, спр. 365, арк. 2v; спр. 368, арк. 2v, 4v, 6v, 8v, 10v, 12v, 

14v, 16v, 18v; Памятники, изданные Временною комиссиею для разбора древних ак
тов. -  Том IV. — Отделение III. -  Табл. 4, илл. 4; Weriga-Darowski A. Znaky pieczętny 
ruskie. Noty heraldyczne. -  Paryż, 1862. -  S. 11, il. 39; Слабченко M. Материалы no 
малорусской сфрагистике. — С. 12; Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. -  С. 15, 
п. 27; Каталог колекції документів Київської археографічної комісії. 1369-1899. -  
Київ, 1971. -  С. 58, п. 166; Україна -  Швеція: на перехрестях історії (XVH-XVIH 
століття). Каталог міжнародної виставки. -  Київ, 2008. -  С. 64, мал. 35; Ukraine -  
Sweden: at the crossroads of history (XVII-XVIII centuries). -  Kyiv, 2010. -  P. 70-71, n. 
41 (восьмикутна, 24x22 мм).

135 Wittyg W. Nieznana szlachta polska. -  S. 360.
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Оригінальну інтерпретацію має цей герб у Віденському панегірику 
гетьманові Богдану Хмельницькому від 1651-1652 рр. Герб Виговських 
порівнюється з геральдичними знаками Годубів і Хмельницьких на під
ставі подібності долішніх частин, які в усіх трьох гербах мають вигляд 
літери W. У віршах ця фігура називається «абданкь», зважаючи на схо
жість з польським гербом тієї ж назви. Це, власне, і вводило в оману як 
деяких сучасників, так і пізніших дослідників, попри те, що ні Хмель
ницькі, ні Виговські, ні Голуби не користувалися гербом Абданк, лише 
-  власними родовими гербами. У тому, що в тогочасних руських джере
лах терміном «абданкь» позначали не лише польський герб, але і гераль
дичну фігуру втятого ламаного пояса у вигляді літери W, не важко пере
конатися. Приміром, у привілеї на шляхетство та герб Дубно господар
ському підданому Матею Петровичу Молтужевичу, до якого прийняв 
його віденський підкоморій, динабурзький і новомлинський староста 
Ян Левон (від 21 лютого 1569 р.) фігуру втятого ламаного пояса, який 
був додатковим елементом герба Дубно, також названо цим геральдич
ним терміном -  «и гєрбь... названый Дємбно, на чєрвєномь поли, а вь 
нимь криж и габданєц більш  з гєлмомь и з иншими окрасами».136

У Віденському панегірику верхню частину герба Виговських, що
правда, описано як  «стрелу», з додаванням відповідного тлумачення 
символіки цього герба, але це в жодному разі не підважує того факту, 
що під терміном «абданкь» розуміли саме W-подібний елемент родо
вого герба, а не герб в цілому:

«Однако им ієт Выговских стрелу всегда знати,
Нижайший поклон Хмелнитцкихъ кресту (вдавати. 

Труды и пєчалованьє два гербы стояли,
Сообщающим ся правду такь устроили:

Абданкь добрый крєсть тяготу знаменует,
Прудко лєтящу стрілу во спомоч приймует.

Крєсть Хмелнитцких придает Хмелнитцкимъ, которых 
Стрела и м ієт сєб і за подпору [...]

136 РГАДА, ф. 389, книга 50, лист 325; AGAD, Sumariusz Metryki Litewskiej, 
Księga 5, s. 235v; Любавский M. Литовско-русский сейм. -  С. 460; Wdowiszewski Z. 
Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 56; Materiały genealogiczne. -  S. 84; Trelińska B. Album 
armorum nobilium. -  S. 163, n. 344.
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Доброго клєйноту здоровья хранила
Стрела в клєйнотє Выговскихъ пристойная спожила. 

Без лука в гербе стрела -  знать лукь в руках имієт.
Выговский за все знать из лука стреляет.

Мєжь планидами єсть одна стрела в небе,
Одна Выговских стрела, какъ в небе в гербе 

Мыслью какъ стрелою в небо стреляет
Из лука хотя небо божие Выговский изм еряет.

В гербовом поле писма персями послугует.
Стрела в дикое поле гротом залетает.

Войско на похвалу полскому орлови,
Орел в небе приданый есть Йоаннови.

То і «начале 6 t  Слово» та ся подписует
Иоанъ Выговский гротом шванкь рысует,

Когда неприятель в ц іль  попадши м ірил,
Знаком Абданкъ вначале стреливши не покривил. 

Иоане Выговский w Бога ли дана
Ділность тєб і такова или Ф Богдана?».137

Коронна канцелярія під час виготовлення привілею 1658 р., оче
видно як і пізніші дослідники, помилково зінтерпретувала родовий 
герб Виговських як польський герб Абданк, зважаючи на зовнішню по
дібність цих гербів. Утім, вже за півроку в наступному гербовому при
вілеї Іванові Виговському ця помилка була виправлена і родовий герб 
описано у його питомому вигляді («Abdank... pod pokryciem»).

Варто зауважити, що у пізнішому привілеї римського імператора і 
німецького короля Леопольда І Габріелю Виговському на графський ти
тул і новий герб, від 17 грудня 1698 р., родовий герб також потрактовано 
як Абданк. Його розміщено в червоному щитку на грудях чорного уко- 
ронованого орла. Це зображення розташоване в золотому полі серед
нього щитка, який, своєю чергою, становить центральну частину вели
кого чотиридільного щита, в першій частині якого на блакитному полі 
був зображений рицар в золотих латах на срібному коні, який стріляє

137 Грушевський М. Історія України-Руси. -  Том IX. -  Книга II. — Книга II: Роки 
1654-1657. -  Київ, 1997. -  С. 1525-1526.
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золотою стрілою з золотого напнутого лука. У другій частині -  на чер
воному полі срібний знак у вигляді літери М, за якою срібна шабля з зо
лотим руків’ям вістрям додолу, в третій — на червоному полі срібна лі
лія, в четвертій — на блакитному полі золотий знак у вигляді перехре
щеного хреста без долішнього рамена над золотим сонцем з людським 
обличчям, обабіч дві срібні шаблі з золотими руків’ями вістрями вгору.

Удостойнення герба Габріеля Виговського зображенням німець
кого королівського орла виразно нагадує подібне надання Іванові Ви- 
говському від 1658 р., яке передбачало поєднання польського коро
лівського орла з гербом Абданк. Таким чином, цілком можливо, що 
цісарське надання могло зважати на зміст першого гербового приві
лею гетьманові. Підтвердження цьому знаходимо розглядаючи поза- 
щитовий супровід графського герба, в якому над щитом розміщено два 
шоломи під шоломовими коронами. В першому нашоломнику -  сріб
ний орел під золотою короною, у другому нашоломнику -  між двома 
блакитно-золотими мисливськими рогами білий голуб тримає у дзьобі 
зелену оливкову галузку. Навколо першого шолома блакитно-золотий 
намет, навколо другого -  червоно-срібний.138 Як бачимо, обидва нашо
ломника є похідними від фігур, якими було удостойнено герб Івана Ви
говського у 1658 р. -  білого орла взято зі щита, а голуба з галузкою -  з 
нашоломника. З огляду на це, використання герба Абданк у серцевому 
щитку графського герба пояснюється тим, що цей привілей, попри всі 
доповнення, було взоровано на удостойненні 1658 р., з його невірним 
відчитанням змісту родового герба Виговських.

Серед козацької старшини, яким сеймова конституція 1659 р. під
твердила шляхетство, першим варто назвати Юрія Хмельницького, сина 
гетьмана Богдана. Сеймова ухвала проголошувала -  «Deklaracya łaski 
Urodzonemu Ierzemu Chmielnickiemu. lako wszystko woysko Zaporoskie, 
do łaski у klemencyi naszey przypuściliśmy, tak nie pamiętaiąc żadnych obraz 
Urodzonego Ierzego Chmielnickiego, potomka Bohdana Chmielnickiego

138 SiebmacherJ. Grosses und allgemeines Wappenbuch. -  Band IV. -  Abtheilung XTV: 
Der Adel von Galizien, Lodomerien und der Bukowina. -  Nürnberg, 1905. -  S. 99 («Gabriel 
Wyhowski, Stallmeister des polnischen Prinzen Jakob, erhielt den Reichsgrafenstand mit 
dem Titel: «Hoch- und Wohlgeboren», nebst Wappenbesserung d.d. Wien 17 Decbr. 1698»), 
Taf. 113; Gajl T. Herbarz Polski. -  S. 390.
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Hetmana Zaporoskiego w protekcyą naszę bierzemy, a chcąc go przychęcić 
do dzieł rycerskich, tudzież naszey у Rzpltey usługi, kleynot szlachectwa 
Polskiego onemu konferuiemy, na со у przywiley wydany utwierdzamy, nad 
to przy daninach przez Nas oycu iego konferowanych onego zachowuiemy, у 
też przywileie oycu iego konferowane, pro persona iego approbuiemy, oprocz 
dóbr do Starostwa Czyhyryńskiego należących».139

Нобілітаційний привілей Юрію Хмельницькому до нашого часу не 
зберігся, що створює певні ускладнення у встановленні змісту його гер
ба. Герб його батька добре відомий, хоч і з ним є певні непорозумін
ня, як і в разі з гербом Івана Виговського. В історіографії, а під її впли
вом і в популярній літературі, за гербом Хмельницьких закріпилася на
зва «Абданк». Між тим, досить легко переконатися у його відмінності 
від Абданку, який позбавлений хреста, що його бачимо в гербі Хмель
ницьких. Це протиріччя намагалися подолати підбираючи для остан
нього відповідні назви, як  приміром «Абданк з хрестом» («Abdank z 
krzyżem»)140 або Сирокомля («Syrokomla»).141 Герб Хмельницьких візу
ально дійсно найбільш подібний до польського герба Сирокомля (на 
червоному полі срібний утятий ламаний пояс під золотим рицарським 
хрестиком). Але проблема полягає у тому, що у джерелах XVII—XVIII 
ст. герб Хмельницьких ніколи не називався подібним чином.

Термін «абданкь» у джерелах зустрічається, але лише як назва 
W-подібного елементу в складних геральдичних знаках, надзвичай
но численних у руській родовій геральдиці. Зокрема, він присутній 
у родових гербах волинських земян Богушевичів (W під вістрям стрі
ли -  на печатці Андрія Богушевича 1553 р .) ,142 Василевичів (W під дві
чі перехрещеною стрілою),143 Вигур (W під хрестом -  на печатці Василя

139 Volumina legum. -  Tom IV. -  Р. 303, n. 11; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w 
Polsce. -  S. 74; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 328, n. 839.

140 Boniecki A. Herbarz Polski. -  Tom III. -  S. 7.
141 СварникІ. Герб Богдана Хмельницького// Клейноди. -  Том І. -  Київ-Львів, 

1991. -  С. 30-31; Луценко А. Проблематика історії виникнення гетьманських гербів 
І  І  Академія. -  1995. -  Ч. 2. -  С. 50.

142 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VIII, Plik 8; Plik 9.
143 Kojatowicz W. Compendium. -  S. 279; Niesiecki K. Herbarz Polski. -  Том IX. -  S.

2 4 4 .
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Печатка Василя Печатка Михайла Печатка Івана Шишки 
Вигури 1569р. Витонізького 1570р. Ставецького 1569р.

Вигури 1569 р .) ,144 Витонізьких (W під врубом -  на печатці Михай
ла Витонізького 1570 р .) ,145 Зайців Луковицьких (W під двораменним 
хрестом з похиленим долішнім раменом — на печатці Богуша Зайця 
Луковицького 1585—1590 рр .),146 Оранських (W під перехрещеним ві
стрям стріли -  на печатках Павла Григоровича Оранського 1569-1576 
рр .,147 1570 р .,148 1577 р .149 та Михайла Оранського 1617 р .150), Сегенів 
(W під перехрещеним вістрям стріли),151 Ш ишок Ставецьких (W під 
стрілою вістрям додолу і шестипроменевою зіркою -  на печатці Івана 
Ш ишки Ставецького 1569 р .,152 W під хрестом і шестипроменевою зір
кою -  на печатках Солтана і Богдана Стецьковичів Ставецьких 1521 
р .,153 W під двораменним хрестом і шестипроменевою зіркою -  на пе
чатці Солтана Стецьковича Ставецького 1514 р .154), Яликовських (W 
під стрілою в супроводі двох хрестиків),155 сіверських панів Халецьких

144 ЦЦІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 153v.
145 ЦЦІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 213.
146 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XVI a, Plik 83; Teka XVII, Plik 70; Teka XVII 

a, Plik 74; Teka XVIII, Plik 41.
147 ЦЦІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 781; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XI, 

Plik 129, st. 627.
148 ЦЦІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 222.
149 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XIV, Plik 30; Plik 32.26.
150 ЦЦІАК, ф. 256, on. 1, спр. 15, арк. 12.
151 Kojałowicz W. Compendium. -  S. 278.
152 ЦЦІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 293.
153 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 44.
154 ЦЦІАК, ф. 220, on. 1, спр. 655.
155 ЛННБ, BP, ф. 5, on. 1, спр. 7444/1 («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych 

Wacława Rulikowskiego»), арк. 332; спр. 7445, арк. 1130.
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Печатка Солтана 
Стецьковича 
Ставецького

Печатка Богдана 
Герасимовича 

Халецького 
1571р.

Печатка 
Андрія Осиповича

Халецького
1576р.

Печатка Василя 
Олехновича 

Протасовича 
1517р.1514р.

(W під стрілою вістрям вгору156 -  на печатках Остафія Михайловича Ха
лецького 1550 р .,157 Богдана Герасимовича Халецького 1571 р .,158 Ан
дрія Осиповича Халецького 1569,1591576160 і 1586 рр .,161 Дмитра Осипо
вича Халецького 1585—1591 рр .162 та Олександра Халецького 1611—1619 
рр .163), берестейських земян Казановських (W під хрестом — на печат
ці Георгія Казановського 1587 р .)164 і Чеховичів Андроновських (W під

156 Okolski S. Orbis Polonus. -  Vol. III. -  P. 98—100; Kojałowicz W. Compendium. -  
S. 275; Niesiecki К. Herbarz Polski. -  Том III. — S. 12.

157 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka VII, Plik 18.
158 ЦЦІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 561.
159 AGAD, Peig. 5627; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. — S. 352, 

n. 149 a, il. 75.
160 ЦЦІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 859.
161 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XVII, Plik 34.
162 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. X, Sygn. 23, st. 15; ANK, Archiwum 

Sanguszków, Teka XVIII, Plik 22; Teka XVIII a, Plik 42, st. 234,240,247, 253; Plik 43, st. 
261, 270, 276, 284; Plik 44, st. 289, 292, 296, 304, 312, 317, 323, 333, 339, 346, 353; Plik 
46, st. 361,365,373,383,387; Plik 53, st. 407,413,419,423,427,431; Plik 54, st. 435,439, 
443; Plik 55, st. 445,447,449,451,453; Plik 56, st. 457; Plik 57, st. 461,464,468,472,476, 
480; Plik 58, st. 484,488,492,496, 500, 504,508, 512,516,519,521; Plik 59, st. 527,530, 
534,539,543, 545, 547, 550; Plik 60, st. 554,557; Plik 61, st. 559, 561,563, 565,567,569, 
571,573; Plik 62, st. 579,583,585,587,589,592,595; Plik 63, st. 597,599; Plik 64, st. 605.

163 Rimsa E. Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego. -  Warszawa, 2007. -  S. 
1096-1097, n. 425.

164 ANK, Zbiór Rusieckich, Pap. 46.
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двічі перехрещеною стрілою),165 ганських земян Войниловичів (W під 
стрілою)166 і Протасовичів (W з загнутими в бік кінцями під хрестом з 
подвійним розгалуженням вгорі -  на печатці Василя Олехновича Про- 
тасовича 1517 р .) ,167 київських земян Булгаків (W під півторараменним 
хрестом -  на печатці Андрія Михайла Булгака 1736 р .),168 Дівочек (W з 
відгалуженнями обабіч під хрестиком -  на печатці Олександра Дівочки 
1616 р .),169 Колтаків (W під шестипроменевою зіркою -  на печатці Іва
на Колтака 1585 р .) ,170 Кудиновичів Русановських (W під хрестом -  на 
печатці Василя Кудиновича Русановського 1599 р .),171 Оношкевичів (W 
з загнутими в бік кінцями під хрестом — на печатці Федора Оношкеви- 
ча 1537 р .) ,172 Солтанів (W під двораменним хрестом і шестипромене
вою зіркою173 -  на печатках Михайла Солтана 1584 р .,174 Івана Федоро
вича Солтана 1563,175 176 1584176 і 1584-1598 рр .,177 Федора Солтана Бутя- 
тицького 1585 р .,178 Гаврила Солтана 1612 р .,179 Петра Солтана 1621 р .180

165 Kojałowicz W. Compendium. -  S. 279; Niesiecki К. Herbarz Polski. — Том II. -  S. ЗО.
166 Kojałowicz W. Compendium. -  S. 277; NiesieckiK. Herbarz Polski. -  Том IX. -  S. 438.
167 ЦЦІАК, ф. 220, on. 1, cnp. 658.
168 MNK, Rkps 525, Plik 83; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. -  S. 50.
169 Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. -  S. 340, il. 700.
170 ЦЦІАК, ф. 221, on. 1, cnp. 21; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XVI a, Plik 59.
171 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XXIII, Plik 54, st. 247.
172 ЛННБ, BP, ф. 5, on. 1, cnp. 7444/1 («Zbiór notat genealogiczno-heraldycznych 

Wacława Rulikowskiego»), арк. 585-586; Piekosiński F. Herbarz szlachty polskiej wieków 
średnich / /  Herold polski. -  Tom II. — Kraków, 1905. -  Tom III. -  Kraków, 1906. -  S. 
147-150, U. 799.

173 Paprocki B. Gniazdo cnoty skąd herby rycerstwa sławnego Królestwa Polskiego, 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego у inszych państw początek swoy maia. -  Kraków, 
1578. -  S. 1131; Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. -  Kraków, 1858. -  S. 865; Okolski 
S. Orbis Polonus. -  Vol. III. -  P. 164-167; Kojałowicz W. Compendium. -  S. 281-282; 
Niesiecki K. Herbarz Polski. — Том VIII. -  S. 457.

174 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 2633, st. 60.
175 ЦЦІАК, ф. 44, on. 1, cnp. 1, арк. 229,236.
176 ЦЦІАК, ф. 256, on. 1, cnp. 19, арк. 3.
177 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XVI, Plik 12; Teka XVII, Plik 34; Plik 72, st. 

474; Teka XXIII, Plik 20.
178 ЦЦІАК, ф. 221, on. 1, cnp. 21, арк. 1.
179 ЦЦІАК, ф. 223, on. 1, cnp. 208, арк. 1.
180 ЦЦІАК, ф. 223, on. 1, спр. 34, арк. 2.
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Печатка Івана 
Федоровича 

Солтана 1563р.

Печатка Федора 
Солтана Бутя- 

тицького 1585р.

Печатка 
Гаврила Солтана

1612 р.

Печатка 
Петра Солтана

1621р.

Печатка
Іполита Родкевича

1612 р.

Печатка 
Яцька Балики 

1598р.

Печатка 
Созона Яцьковича 

Балики 1622р.

і Стефана Солтана 1665 р .ш), Родкевичів (W під перехрещеною стрі
лою -  на печатці Іполита Родкевича 1612 р .),181 182 київських міщан Балик 
(W під літерою Т -  на печатках Яцька Балики 1598—1623 рр .183 і Созона 
Яцьковича Балики 1622 р .184) та Маликовичів (W під хрестом -  на пе
чатці Богдана Нефедія Маликовича 1553 р .).185

Зі змісту згадуваного вище Віденського панегірика на честь Хмель
ницького чітко випливає, що під «абданкомь» у гербі гетьмана розу

181ІРНБУВ, ф. 2, спр. 20970.
182 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 2896, st. 14.
183 IP НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 212v; ЦЦІАК, ф. 221, on. 1, спр. 57, арк. 

lv; Білоус Н. Київ наприкінці XV -  у першій половині XVII століття. Міська влада 
і самоврядування. -  Київ, 2008. -  С. 153-154; Piekosiński F. Herbarz szlachty polskiej 
wieków średnich. -  S. 142-144, il. 746.

184 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 337, st. 35; Білоус H. Київ. — C. 153-155.
185 ЦЦІАК, ф. 62, on. 1, спр. З, арк. 22.



524 С ф р а г і с т и ч н и й  щ о р і ч н и к  • В и п у с к  V I

міли лише його долішній елемент, а не весь герб, так само як і в разі з 
гербом Голубів:

«Хмєльнитцкиє приняли когда ся крестили,
Приняли крєщєсть за печать когда заслужили.

Заслужили Хмєльнитцкихь крєсть предкове,
И тЬмь клєйноть которымъ крестят ся Голубове.

Когда Хмєлнитцких подобный клєйнот у Голубов,
Подобная умрєти за вотчинную любов.

Возлюбленные матки вотчины сынове
Хмєлнитцкиє в с і с предков, такъ же Голубове.

Когда Абданкъ знакъ справедливости с поволностью в гербе. 
Крєсть победа, кресть похвала в небе.

Понеже то кресть Хмельнитцкий в своем гербі мает,
Тою силою при божиемъ крєсті и свой кресть двигает.

Креста митрополиту заказано было нести пред собою,
Ажь и м іл  свой кресть Богдан носити.

При Могиле Петре креста заслуженье,
При Богдану в Руси суть воздвиженье.

Два клейноты розныхъ се тут в оку сияют,
Что из нихъ одинъ другому почесть выстрояют [...]

Верний отрокь козакь на дол іфєсть тут образ дает,
Которым Богъ и тЪмъ Богданъ немного побеждает.

Кресть в гербе, кресть при сабле на знакь победы имаеть, 
Дважды болши над иных Богдане побеждает.

За силнейшую мочь в гербе Хмелнитцкимъ даный 
Кресть Христовъ надежная збруя из упорных.

Абданк поволность значит при кресте для брани
Умрєти Хмєлнитцких старожитносте кресть может пристойно.

В гербе Хмєлнитцкихь крєсть ся воскресити водружает.
В ьімєньє своємь Богданъ имя w Бога и м ієт .186

Інформацію про герб Голубів подають тогочасні гербовники та 
сфрагістичні пам’ятки. Зокрема, в гербовнику Окольського він опи
саний як  срібний знак у вигляді літери W під піввістрям стріли на

186 Грушевський М. Історія України-Руси. -  Том IX. -  Книга II. -  С. 1525-1526.
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блакитному полі -  «Krokwy seu Cantheri, aut Tigna fastigii domus. 
Delineatio: Svnt fulcra ad tegendam casam seu domicilium exile, cum 
signo bellico desuper extento, in campo ceruleo. Apparent fieri ab Abdank 
iuxta aliquorum existimationem, vnde et coloris albi, in campo ceruleo 
pinguntur».187 Подібним чином його представлено і в рукописному гер
бовнику Йоана Коложварського «Rhetor Polonis sei precedia universo 
Polonas nobilitatis ordini percommoda in Ostróg, 1645» -  «Origo Stemmatis 
Krokwy. Zazywaią tego kleynotu na Rusi Hołubowie. Ma bye iako abdanka 
na wirzchu krokwa z znakiem woiennym w polu błękitnym sam biały na 

hełmie nie wiedzie znać ze strusie piorą».188 В обох ви
падках долішню частину знаку порівнювано з фігу
рою польського гербу Абданк, але без ототожнен
ня з останнім.

Натомість у гербовниках Кояловича і Несець- 
кого -  такий же знак вміщено на червоному полі 
щита, над яким розташовано шолом з червоно- 

Печатка срібним наметом під шоломовою короною, а в на- 
Юрія Голуба шоломнику -  три страусових пера.189 На печатці ка-

1639р. нівського полковника (1644-1646) Юрія Голуба від
1639-1646 рр. знак у вигляді літери W під піввістрям 
стріли знаходиться у ренесансовому щиті.190 Як ба
чимо, цей герб жодним чином не можна пов’язати 
з польськими гербами Абданк або Сирокомля, але 
попри це у панегірику його долішню частину на
звано геральдичним терміном «абданкь».

Подібне використання цього терміну бачи- 
Печатка мо й у вірші «На Етарожитный Клєйнот Пановъ 

Ант Богданової Хмєлницких» у Реєстрі Війська Запорозького від
Хмельницької 1649 р ., в якому складові частини герба, «абданкь»

1655р. і «крєсть», описуються окремо, як гербові фігури:

187 Okolski S. Orbis Polonus. -  Vol. I. -  P. 556-557.
188 ХДНБК, Відділ рідкісних видань та рукописів, Рукопис 819555, арк. 245v.
189 Kojałowicz W. Compendium. -  S. 277; Niesiecki K. Herbarz Polski. -  Том IV. -  

S. 366.
190 IP НБУВ, ф. 61, спр. 1101, арк. lv; ЦЦІАК, ф. 220, on. 1, спр. 126, арк. 2.
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«Старожитності», то тилко іакь бы обновила
же вккопомность іавьно знов# си шдкрыла 

Клєиноть котрый Хмєлницкихь дом пришздобліаєт
в М#жьности, в ПравдЬ, в B tp t моцьно #твєрьжаєт, 

Недивъ; бо абданкь знакь ест щодрой Поволности 
за ф'Ьръмаменътъ вЪры, Хмєлницких м#жности 

Нєзвитіажоньїй Кролю в Христиіаньском ПаньсгоЬ!
Кгды Поволность Хмєлницьких маешь # подданств^».191

Вірш супроводжує зображення герба, що являє собою знак у вигля
ді срібної літери W під золотим рицарським хрестом у червоному полі 
ренесансового щита з золотим картушем. Над ним розташовано шо
лом з золотим наметом під шоломовою короною, в нашоломнику п ’ять 
срібних страусових пер, на яких такий же знак, як  і в щиті, навколо лі
тери: БХГВЕКМЗ.192

В одному з рукописів Бібліотеки Оссолінських малюнок цього гер
ба представлено у спрощеному вигляді, а текст вірша транслітеровано 
латинкою:

«Na starożytny Weynot Р. Chmielnickich.
Starożytność to tylko iakby odnowiła

Ze wiekopomnosc iawno znowu sie odkryła

191 Реєстр Війська Запорозького 1649 року. -  Київ, 1995. -  С. 22; Грушевський 
М. Ілюстрована історія України. -  С. 305, мал. 240; Величко С. Літопис. — Том I. -  С. 
208; Мистецтво України. Енциклопедія в 5 томах. -  Том І: А-В. — Київ, 1995. -  С. 
299; Україна -  козацька держава. -  С. 296; Історія українського козацтва. -  Том І. 
-  Табл.; Чухліб Т. Український гетьманат: проблеми міжнародного утвердження. -  
Київ, 2007.- С .  43.

192 Реєстр Війська Запорозького 1649 року. -  С. 22; Грушевський М. Ілюстрова
на історія України. -  С. 305, мал. 240; Величко С. Літопис. -  Том I. -  С. 208; Луценко 
А. Проблематика історії виникнення гетьманських гербів. -  С. 50; Мистецтво Украї
ни. -  Том І. -  С. 299; Україна -  козацька держава. -  С. 296; Історія українського ко
зацтва. -  Том І. -  Табл.; Чухліб Т. Український гетьманат. -  С. 43; Апанович О. Ко
зацька енциклопедія. — С. 474; Корені та парості: Український генеалогікон /  Упо
рядкував В. Шевчук. -  Київ, 2008. -  С. 297.
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Герб Богдана Хмельницького Копія герба Богдана Хмельницького
в Реєстрі Війська Запорозького 1649р. з Реєстру Війська Запорозького

Kleynot który Chmielnickich dom pryozdoblaiec
W muznosty, w prawdi, w wiery, mocno utwierzaiet 

Nedyw, bo Abdank iest znak sczodrey powolności
Chrest za firmament wiery Chmielnickich możności 

Niezwyciezonyi Królu w chrescianskim Państwie,
Gdy powolność Chmielnickich maiesz w swym poddansewie».193

Ще один варіант гетьманського герба представлено на його портре
ті у літописі Самійла Величка «2казанїє о войнЬ когацкой z поліакамі, 
чрєгь S t H O B iia  Богдана Хмєлніцкого Гетмана Воискь Запорожскіхь 
восмі літєхь точівшойса» від 1720 р. У бароковому щиті знак у вигляді 
літери W під хрестом, навколо літери: ББХГВЄЦПВЗ, над щитом забо- 
роло, в нашоломнику три страусових пера, за щитом праворуч -  геть
манський значок, три прапора, на двох з яких хрест, сурма, три гарма
ти, гарматні кулі, два литавра, ліворуч — спис, шість прапорів, на чоти
рьох з яких півмісяць, що лежить рогами вліво, лук, алебарда, дві гар
мати, два литавра.194

193 ZNiO, Rkps 224, st. 1019.
194 Грушевський М. Ілюстрована історія України. -  С. 318, мал. 250; Величко С. 

Сказаніе о войнЪ козацкой з поляками. -  Київ, 1926. -  1л.; Воссоединение Украины
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Герб Богдана Хмельницького в літописі Величка 1720р.

Прикметною рисою цього зображення є те, що «абданкь» і «крєсть» 
з ’єднано суцільно в один знак, що жодним чином не дозволяє трактува
ти цей герб як Сирокомлю, в якій ламаний пояс і рицарський хрест за
звичай зображувано як окремі фігури. Подібний до зображеного в літо
писі Величка знак представлено також на печатці, якою у 1655 р. корис
тувалася «Анна Богданова» Хмєлницкаїа гєтмановаїа Войска его царско
го величества Запорозкого» — знак у вигляді літери W під хрестом зобра
жено у півкруглому пцпі, над яким знаходиться шолом з наметом під ко
роною, в нашоломнику три страусових пера, навколо літери: АБХГВЗ.195

Врешті, найвагомішим аргументом щодо відсутності зв’язку між ро
довим знаком Хмельницьких і польськими гербами Абданк чи Сироком- 
ля, є відомості щодо герба його молодшого сина Юрія. Річпосполитські

с Россией. -  Том II. -  Москва, 1954. -  Илл.; Історія української літератури. -  Том 
І: Давня література. -  Київ, 1967. -  С. 416-424; Л о гви н  Г. З глибин: Давня книжкова 
мініатюра XI-XVIII ст. -  Київ, 1974. -  С. 174, табл. LXXII; Б елецкий  П. Украинская 
портретная живопись XVII-XVIII в. -  Ленинград, 1981. -  С. 64, илл. 52; 3 україн
ської старовини. Альбом. -  Київ, 1991. -  С. 187, мал. 60; В еличко С. Літопис. -  Том I. 
-  С. 32,83; За п а ск о  Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна кни
га. -  Львів, 1995. -  С. 449-455, п. 128; Л уц ен к о  А . Проблематика історії виникнення 
гетьманських гербів. — С. 50; Д аш кеви ч  Я. Хмельникіана// Знак. -  1996. -  Ч. 11. -  С. 
5; С ергійчук В. Армія Богдана Хмельницького. -  Київ, 1996. -  Табл.; А панович О. Ко
зацька енциклопедія. — С. 76.

195 ЦЦІАК, ф. 1407, on. 1, спр. 70, арк. 1 (восьмикутна, 16* 14 мм).



О л е г  О д н о р о ж е н к о  - Герби нобілітаційних та гербових привілеїв козацької старшини... 529

гербовники одностайно вказують на використання ним герба, що скла
дався із золотого знака у вигляді літери М під хрестом на червоному полі 
щита, над яким розміщено шолом з червоно-золотим наметом під коро
ною і страусовими перами в нашоломнику. Гербовник Кояловича на
зиває цей герб «Могила друга» -  «Mogiła w tóra... Chmielnickich dom w 
Brasławskim powiecie»,196 натомість Несецький нотує цей герб під назвою 
Масальський -  «Chmielnicki herbu Massalski».197

Зрозуміло, що подібна геральдична конструкція не могла мати нічо
го спільного ні з Абданком, ні з Сирокомлею. Натомість її іконографія 
легко пояснюється в контексті руського герботворення, в якому надзви
чайно поширеною практикою було відмінювання родових гербів молод
шими представниками роду.198 Оскільки Юрій Хмельницький був мо
лодшим сином у родині, він мав у той чи інший спосіб змінити батьків
ський герб. Як бачимо зміни торкнулися саме долішньої частини ро
дового знаку, яка була перевернута, і таким чином замість W-подібну 
одержано М-подібну фігуру. Зайве говорити, що якби родовий герб 
Хмельницьких дійсно був хоч якимось чином пов’язаний з польським 
гербом Абданк, подібна операція була б цілком неможливою.

Серед нобілітованої сеймовою конституцією 1659 р. козацької 
старшини перше місце займали представники генеральної та полко
вої старшини. Серед них генеральний обозний (1654-1663) Тиміш Іва
нович Носач -  «Deklaracya łask Tymoszowi Nosaczowi. Maiąc zaleconą 
sposobność do dzieł rycerskich Tymosza Nosacza, Oboźnego naszego 
Zaporoskiego, onemu у potomkom iego, kleynot szlachectwa Polskiego 
konferowaliśmy. Nad to, przychęcaiąc go do naszey у Rzeczyposp. usługi, 
dobra nasze, Kapustną, Dolinę, Dorekowiec z futorem, Czerepowo, od 
Starostwa Korszuńskiego, prawem dziedzicznym konferowaliśmy mu, у 
przywiley na to wydany, authoritate Seymu teraźnieyszego approbuiemy».199

196 K o ja ło w ic z  W. Compendium. -  S. 171-172.
197 N iesieck i K . Korona Polska. -  Tom II. -  S. 227; N iesieck i K . Herbarz Polski. -  

Tom I I I . - S .  41.
198 О днорож енко O. Руські родові герби XIV—XVI ст. як генеалогічне джерело. -  

С. 400-412.
199 Volumina legum. -  Tom IV. -  Р. 303, n. 12; W dow iszew ski Z. Regesty nobilitacji w 

Polsce. -  S. 74; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 333, n. 862; К улаковськи й  П.
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Печатка Тимоша Івановича Печатка Петра Івановича 
Носача 1655р. Носенка 1728р.

Його нобілітаційний привілей наразі невідомий. Натомість у нашо
му розпорядженні є інформація щодо використання ним печатки не
задовго перед нобілітацією -  у 1655 р. В її полі зображено півкруглий 
щит, на якому напнутий лук зі стрілою, що лежить вістрям вгору, над 
щитом розташоване забороло з наметом під короною, в нашоломнику -  
три страусових пера, навколо літери: ТНМ ЄЦПВЗ.200 Його нащадок, 
прилуцький сотник (1724-1733) та наказний полковник (1728—1729) 
Петро Іванович Носенко, користувався упродовж 1728-1733 рр. печат
кою з зображенням напнутого лука зі стрілою вістрям додолу в супро
воді двох шестипроменевих зірок у ренесансовому щиті, над яким зна
ходиться забороло з наметом і три страусових пера в нашоломнику.201 
Подібність змісту обох гербів дозволяє стверджувати наявність тя- 
глості у використанні цього геральдичного сюжету родиною Но
сачів (Носенків), а також припустити, що нобілітаційним привіле
єм свого часу було затверджено саме козацький за походженням герб 
з напнутим луком зі стрілою, який з певними змінами продовжував 
функціонувати і надалі.

Про нобілітацію генерального судці (1652-1659) Самійла Іва
новича Зарудного Богдановича також відомо лише з сеймової ухва
ли -  «Nobilitacya Zarudnego. Maiąc zalecone wierność у odwagi Samuela

Козацьке посольство на сейм 1659 року. -  С. 120-121.
200 ЦЦІАЛ, ф. 132, on. 1, спр. 798, арк. lv, 2v, 3v (восьмикутна, 20* 17 мм).
201 ЦЦІАК, ф. 51, on. З, спр. 1438, арк. 9; спр. 2676, арк. 3; спр. 3175, арк. 3; 

спр. 3764, арк. 40; спр. 3991, арк. 7; спр. 4388, арк. 7; спр. 18680, арк. 24v (овальна, 
20x18 мм; навколо літери: ПНХПП).
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Zarudnego, Sędziego woysk naszych Zaporoskich, konferowaliśmy mu 
kleynot szlachectwa Polskiego, także daninę miasteczko Sawulichy, w 
Woiewodztwie Kiiowskim leżące według przywileiu wydanego prawem 
lennym, powagą Seymu teraźnieyszego approbuiemy».202 Наприкінці XVIII 
C T . родина Зарудних користувалася гербом, що мав наступний ви
гляд -  серце пронизане зламаним списом, на кінці якого рицарський 
хрест, ліворуч лев, в основі човен з гарматою, над щитом шолом з на
метом, у нашоломнику капелюх з пером, яке пронизує стріла.203 Склад
ність композиції, як  і використання не характерних в цілому для ко
зацького герботворення фігур, дозволяє зробити припущення, що да
ний герб мав нобілітаційне походження, тобто був створений у корон
ній канцелярії під час надання нобілітаційного привілею Самійло- 
ві Зарудному. Втім, не виключене і самобутнє козацьке походження 
цього герба.

Сеймовою конституцією ніжинському полковнику (1655-1656, 
1659—1663) Василю Ничипоровичу Золотаренку разом з наданням 
шляхетства було дозволено змінити прізвище на Золотаревський — 
«Nobilitacya W asiła Z ło tarenka Zołtarzewskiego. Uważaiąc dzieła 
rycerskie Wasiła Złotarenka, rycerza z woyska Zaporoskiego, na instancyą 
Wielmożnego Hetmana tychże woysk Zaporoskich, do kleynotu szlachectwa 
Polskiego przypuszczamy, у iuż od tego czasu Zołtarzewskim zwać się 
będzie, у przywiley na to onemu wydany authoritate Seymu teraźnieyszego 
stwierdzamy».204

Про його герб дізнаємося з тогочасних сфрагістичних пам’яток. 
На всіх трьох відомих на сьогодні печатках полковника, від 1659,205

202 Volumina legum. -  Tom IV. -  Р. 303, n. 16; W dow iszew ski Z. Regesty nobilitacji w 
Polsce. -  S. 75; Trelińska B. Album armorum nobilium. — S. 337, n. 878; К улаковськи й  П. 
Козацьке посольство на сейм 1659 року. -  С. 120.

203 Л уком ски й  В., М одзалевский  В. Малороссийский гербовник. -  С. 60 (з поси
ланням на Збірник гербів Малоросійського дворянства 1797-1800 рр.).

204 Volumina legum. -  Tom IV. — Р. 303, n. 18; W dow iszew ski Z. Regesty nobilitacji w 
Polsce. -  S. 75; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 338, n. 880; К улаковськи й  П. 
Козацьке посольство на сейм 1659 року. -  С. 119.

205 ЦЦІАК, ф. 146, on. 1, спр. 2, арк. 1 (восьмикутна, 18x16 мм; згори літери:
ВЗ).
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Печатка Печатка Печатка
Василя Ничипоровича Василя Ничипоровича Івана Ничипоровича 
Золотаренка 1659р. Золотаренка 1660р. Золотаренка 1653р.

1660-1662206 і 1663 рр.207 незмінно бачимо зображення перехрещених 
лука зі стрілою і шаблі вістрями додолу в щиті, над яким знаходиться 
забороло з наметом і три страусових пера в нашоломнику. Використан
ня цього герба на печатках відразу по сеймовій ухвалі 1659 р. дозволяє 
припустити, що саме цей герб було затверджено нобілітаційним при
вілеєм. Разом з тим, можемо констатувати оригінальне козацьке похо
дження цього герба, з огляду на те, що брат Василя, попередній ніжин
ський полковник (1652—1655) Іван Ничипорович Золотаренко, корис
тувався упродовж 1653-1654 рр. печаткою з використанням подібних 
гербових фігур -  напнутий лук зі стрілою вістрям вгору в супроводі 
двох шестипроменевих зірок згори та півмісяця, що лежить рогами до
гори у ренесансовому щиті, над яким розміщено три страусових пера.208

В одному з пунктів сеймової конституції 1659 р. серед новонобі- 
літованих згадано значне число представників козацької старшини — 
«Nobilitacya lana Kowalewskiego, Harasima, у braciey iego Kapłońskich, 
Iwana Bohatyrowicza, lana у Theodora Czekałowskich, lana Rudnickego, 
Hawryła Lisowca, Kalina Sokołowskiego, Dymitra Słoninki. Chcąc ludzi

206 ЦДІАК, ф. 146, on. 1, спр. З, арк. 1; cnp. 4, арк. 1; cnp. 5, арк. 1; BN PAU PAN, 
Rkps 269, k. 39,40,42 (восьмикутна, 21 x 19 мм; навколо літери: В • H • ЗПВЕЦВЗ • Н •).

207 Милорадович Г. Материалы для истории Южной Руси / /  Черниговские гу
бернские ведомости. -  Чернигов, 1858. -  № 10. -  С. 84; Слабченко М. Материалы по 
малорусской сфрагистике. -  С. 6.

208 ЦЦІАК, ф. 145, on. 1, спр. 2, арк. 1; спр. 4, арк. 1; Універсали Богдана Хмель
ницького. 1648-1657. -  Київ, 1998. -  С. 266, п. Д I I 8; С. 267, п. Д I I 9 (овальна, 23x20 
мм; навколо літери: ИНВЗПН).
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rycerskich łaską naszą iako naybardziey do usługi naszey у Rzpltey zachęcić, 
a maiąc w dziełach rycerskich zaleconą experiencyą: Urodzonego lana 
Kowalewskiego, Harasima, у braci iego Kapłońskich, Iwana Bohatyrowicza, 
lana у Theodora Czekałowskich, lana Rudnickego, Hawryła Lisowca, Kalina 
Sokołowskiego, Dymitra Słoninki, konferowaliśmy im kleynot szlachectwa 
Polskiego, iako o tym przywileia każdemu z nich seorsive, wydane szerzey 
w sobie obmawiaią. Które to przywileia authoritate Seymu teraźnieyszego 
in toto approbuiemy, у przywiley Kowalewskiemu na Skwirę у Romanowkę 
dany, utwierdzamy».209

Щодо перелічених осіб, лише у 
половині випадків можемо встано
вити їх гербову приналежність. Так, 
генеральний підскарбій (1659) Іван 
К овалевський,210 вочевидь, дістав 
право на використання гербу Доле- 
га (на блакитному полі срібна підко
ва кінцями додолу, в колі якої срібна 
стріла вістрям додолу, згори золотий 
рицарський хрест; над щитом ш о
лом під шоломовою короною, в на
шоломнику чорне сипове крило, яке 
пронизує срібна стріла вістрям впра
во, навколо щита блакитно-срібний 
намет), який уживали його річпоспо- 
литські однофамільці.211 Принаймні, 
но уживали саме цей герб.212

209 Volumina legum. — Tom IV. — S. 303—304, n. 20.
210 Volumina legum. — Tom IV. -  S. 303-304, n. 20; W dow iszew ski Z. Regesty 

nobilitacji w Polsce. -  S. 75; Trelińska B. Album armorum nobilium. — S. 332, n. 854; Ky- 
лаковський  П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. — С. 120.

211 O kolsk i S. Orbis Polonus. -  Vol. I. -  P. 155; N iesieck i К . Herbarz Polski. -  Том 
V. -  S. 333.

212 ЦЦІАК, ф. 1814, on. 1, спр. 1, арк. 1 («Dołęga Herb Panów Kowalewskich. X. 
Niesiecki Soc: Jesu. Korona Polska, fol. 49. Ma być podkowa biała do góry barkiem i brama 
wystawiona, krzyż złoty u niey na wierzchu, у śrzodku i w pośrzodku podkowy strzała biała 
albo bełt żelezcem na dół, w polu błękitnym, w hełmie skrzydło sępie, a pizez nie strzała z

ГербДолега
роду Ковалевських 1757р. 

його нащадки у XVIII ст. незмін-
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Достеменно відомо, який герб унаслідок нобілітації одержали ко
заки Дівицької сотні Іван і Федір Чекаловські. У привілеї, виданому ЗО 
травня 1659 р. у Варшаві, за рекомендаціями великого гетьмана Велико
го князівства Руського Івана Виговського і польного гетьмана Великого 
князівства Руського і Запорозького Данила Виговського, є опис їхнього 
герба — півмісяць з двома зірками на кінцях, всередині перехрещено дві 
стріли вістрями додолу, над щитом шолом під шоломовою короною, в 
нашоломнику чотири страусових пера, між якими стріла вістрям додо
лу обтяжена зіркою, навколо щита намет («а że przodkowie ich zażywali 
znaku, to jest herbu szlacheckiego swego, pół miesiąca w hełmie na [...] po 
obu stronach dwie gwiazdy, w pośrodku strzał dwie na krzyż z żelaźcami na 
dół, nad hełmem piór strusich cztery, między którymi środkiem strzała z 
żeleźcem na dół, pośrodku tej strzały gwiazda jedna»).213 Судячи з наявних

żelezcem wprawa obrocona»); ДАХО, ф. 14, on. 11, cnp. 5, арк. 90v-92 («Герб рода Ко
валевских находится в Высочайше утверждённом Гербовнике, 3 части 1 отделения 
на странице 102-й. В свидетельстве, выданном в 1757 г., за подписанием министра 
и ректора и печатью Польской Несвадской Коллегии видно, что фамилия Ковалев
ских имеет герб, который внесен в Высочайше утверждённый Гербовник, где зна
чится в 3 части 1 отделения на странице 102-й»), 94v—96 («Свидетельство 1757 года 
за подписью министра Польской Несвадской Коллегии о пожаловании фамилии 
Ковалевских гербом»), 102v—104 («Герб рода Ковалевских находится в Высочайше 
утверждённом Гербовнике в 1799 г. 3 части 1 отделения на странице 102-й. Род Кова
левских ведёт древнее своё происхождение от родоначальника сотника Семёна Кова- 
левскаго. Герб рода этого находится в Высочайше утверждённом Гербовнике 3 части 
1 отделения на странице 102-й с 1799 года. Свидетельство, выданное в 1757 году 17 ав
густа за подписью министра и ректора с печатью Польской Несвежской Коллегии, из 
котораго видно, что предки Ковалевских, во время нахождения их в Польше, имели 
герб и печать»); Родословная книга потомственных дворян Харьковской губернии. 
-  Харьков, 2010. -  С. 354,356, 357; Общий Гербовник дворянских родов Всероссий
ской Империи. -  Часть III. -  Санкт-Петербург, 1799. -  С. 102; Л уком ски й  В., М о д за -  

левский  В. Малороссийский гербовник. -  С. 73 (з посиланням на Архів Чернігівсько
го Дворянського Депутатського Зібрання та Збірник гербів Малоросійського дворян
ства 1797-1800 рр.); Род Ковалевских за триста лет. 1651-1951. -  Париж, 1951. -  С. І.

213 ЦДІАЛ, ф. 9, on. 1, спр. 407, арк. 1006; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, 
Sygn. 1, s. 251; W dow iszew ski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. — S. 72-73; Materiały 
genealogiczne. -  S . 32; T relińska B. Album armorum nobilium. -  S. 328-329, n. 841-842; 
К улаковськи й  П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. -  С. 123.
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у щиті та нашоломнику фігур, цей герб мав оригінальне козацьке похо
дження, і лише-був затверджений королівським привілеєм.

Цього ж дня, ЗО травня 1659 р., було видано нобілітаційний приві
лей брацлавському полковнику Дмитрові Солонині. Втім, у його збе
реженому регесті відсутня інформація про герб.214 Можемо лише при
пустити, що останній відповідав тому зображенню, яке присутнє на 
печатках його сина, київського полковника (1669-1682) Костянтина 
Дмитровича Солонини від 1670215 і 1673-1674 рр.216 Герб складається з 
рицарського хреста в сяйві над півмісяцем, що лежить рогами вправо, 
на долішньому кінці якого шестипроменева зірка в півкруглому щиті, 
над яким знаходиться забороло і три страусових пера під восьмипро- 
меневою зіркою в нашоломнику.

Печатки Костянтина Дмитровича Солонини 1670 і 1673рр.

Пізніше представники роду вживали геральдичні знаки з по
дібними фігурами. Так, герб архимандрита Київського Пустинно- 
Миколаївського монастиря Назарія Солонини на ложці від першої

2I4AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, s. 260; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 72, 74; Materiały genealogiczne. -  S. 111; Trelińska B. Album 
armorum nobilium. — S. 336, n. 873; Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 
1659 року. -  С. 114.

215 ЦДІАК, ф. 157, on. 1, спр. 13, арк. 1 (восьмикутна, 24x20 мм; навколо літе
ри: кспвєцпвгк).

216 НМЛ, Рк-2659; Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. 
-  С. 172; Україна -  козацька держава. -  С. 518,550 (восьмикутна, 24x 20 мм; навко
ло літери: КДСПВЄЦПВЗК).
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половини XVIII ст. складався з заокругленого хреста над півмісяцем 
з людським обличчям, що лежить рогами догори, над кінцями якого 
дві шестипроменеві зірки, згори князівська корона, навколо літери: 
Н2АМ НПК, в овальному бароковому щиті під короною.217 Кольоро
вий варіант герба від кінця XVIII ст. — на срібному полі блакитний щи
ток, на якому золотий рицарський хрест над золотим півмісяцем, що 
лежить рогами вправо, на долішньому кінці якого золота шестипроме
нева зірка; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломни
ку тризуб під золотою зіркою в супроводі двох страусових пер, навко
ло щита блакитно-золотий намет, щит тримає воїн.218

Поважні ускладнення маємо у разі з відтворенням нобілітаційного 
герба житомирського сотника Калина Соколовського. Його нобіліта- 
ційний привілей не зберігся.219 Щоправда, маємо інформацію про гер
би, які уживали у XVIII ст. його однофамільці. Вони належали до двох 
різних за походженням родів, генеалогічний зв’язок яких з житомир
ським сотником на сьогодні простежити не вдалося.

На печатці бакланського сотника (1710—1727) Антипа Соколо
вського від 1715-1720 рр. вміщено заокруглений хрест у сяйві в пів- 
круглому щиті з трьома страусовими перами і наметом.220 На його піз
нішій печатці від 1725 р. герб складається з двох перехрещених вістрями

217 НКПІКЗ, М-7554; П ет ров Н . Коллекция старых портретов и других вещей, 
переданная в 1909 г. в Церковно-археологический музей при киевской духовной ака
демии из Киевского митрополичьего дома / /  Труды Киевской Духовной Академии.
-  Книга VII—VIII. -  Киев, 1910. -  С. 541; П ет ров Н. Альбом достопримечательнос
тей Церковно-археологического музея Киевской духовной академии. -  Вып. IV—V.
-  Киев, 1914. -  С. 55—56, табл. XXXV; Каталог збережених пам’яток Київського 
Церковно-археологічного музею 1872-1922 рр. -  Київ, 2002. -  С. 76,193, п. 563, мал.

218 Л ук ом ск и й  В., М одзалевски й  В. Малороссийский гербовник. -  С. 172 (з по
силанням на Архів Чернігівського Дворянського Депутатського Зібрання та Збірник 
гербів Малоросійського дворянства 1797-1800 рр.).

219 Volumina legum. -  Tom IV. -  S. 303-304, n. 20; W dow iszew ski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. — S. 74; T relińska B. Album armorum nobilium. -  S. 336, n. 874; Ky- 
л а ковськи й  И  Козацьке посольство на сейм 1659 року. -  С. 122.

220 ЦДІАК, ф. 51, оп. З, спр. 129, арк. 78; спр. 316, арк. 3; Л уком ски й  В., М о д за 

л евски й  В. Малороссийский гербовник. -  С. 171; Сит ий І. Печатки сотенної стар
шини. -  С. 221, мал. 8 (восьмикутна, 16* 16 мм; згори літери: АС, здолу літери: СБ).
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додолу стріл під костурним хрестиком та у супроводі двох півмісяців 
обабіч, що лежать рогами у різні боки, в півкруглому щиті під заборо- 
лом і трьома страусовими перами в нашоломнику.221 Польський герб 
Помян (голова бика, яку пронизує меч) в овальному щиті, над яким 
розташовані шолом з наметом під шоломовою короною і рука з мечем у 
нашоломнику, представлено на печатці військового канцеляриста Ми
коли Соколовського від 1740-1753 рр.222 Цим же гербом представники 
роду користувалися наприкінці XVHI ст.223

Інший рід з цією ж назвою уживав у цей час відміну польського 
герба Соколя -  на срібному полі півкабан-півведмідь; над щитом шо
лом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає ведмідь, навко
ло щита намет.224 Зважаючи на відсутність відповідної генеалогічної ін
формації, важко встановити який з вище описаних гербів міг належа
ти Калину Соколовському.

Коростенський сотник Іван Богатирович одержав 12 червня 
1659 р. у Варшаві нобілітаційний привілей, відомості про який має
мо лише з регестів, зміст яких не дозволяє відтворити його гербову 
приналежність.225 Також не вдалося знайти інформацію про нобілі- 
таційні герби чигиринського полковника (1659) Герасима Борисови
ча Каплуновського та його братів,226 іркліївського полкового осавула

221 ЦЦІАК, ф. 51, оп. З, спр. 430,арк. 18v, 22v(восьмикутна, 13хЦ мм).
222 IP НБУВ, ф. 1, спр. 57588 (овальна, 20x18 мм; згори літери: NS); Ситий І. 

Печатки сотенної старшини. -  С. 256, мал. 4; Ситий І. Печатки військових канцеля
ристів / /  Знак. -  2003. -  Ч. 29. -  С. 2, мал. 4.

223 Лукомский В., Модзааевский В. Малороссийский гербовник. -  С. 171 (з поси
ланням на Архів Чернігівського Дворянського Депутатського Зібрання); Общий гер
бовник дворянских родов Всероссийской Империи. -  Часть V. — Санкт-Петербург, 
1800.- С .  114.

224 Лукомский В., Модзааевский В. Малороссийский гербовник. -  С. 171 (з поси
ланням на Архів Чернігівського Дворянського Депутатського Зібрання).

225 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, k. 259; WdowiszewskiZ. Regestynobilitacji 
w Polsce. -  S. 73; Materiały genealogiczne. -  S. 22; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  
S. 327, n. 836; Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. -  С. 122.

226 Volumina legum. -  Tom IV. -  S. 303-304, n. 20; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 75; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 331-332, n. 853; 
Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. -  С. 119,123.
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(1658-1659) Гаврила Лісовця227 і козака Миргородського полку Івана 
Рудницького.228

Нобілітований сеймовою ухвалою переяславський полковник 
(1658-1660) Тимофій Ярмолайович Цицюра («Nobilitacya Thymosza 
Ciciuiy. Rycerskie odwagi Urodzonego Thymosza Ciciury, godne są respektu 
у słuszney nagrody, ktorego do szlacheckiego w tey Rzeczyposp: kleynotu, 
у wszystkich wolności przypuszczamy: na co przywiley z Kancellaryi naszey 
wydać roskażemy»),229 користувався у 1660 p. печаткою, зміст якої не 
вдалося відтворити повного мірою. В її полі знаходиться півкруглий 
щит зі стертим зображенням, над щитом -  шолом з наметом під коро
ною і три страусових пера в нашоломнику.230

Відомості про нобілітацію пізнішого переяс
лавського полковника (1660-1662) і наказного 
гетьмана Якима Семеновича Сомка також маємо 
лише із сеймової конституції -  «Nobilitacya Iakima 
Samczenka. Maiąc w dziele rycerskim zaleconego 
Iakima Samczenka z woyska Zaporoskiego, onego do 
tytułu у prerogatywy szlacheckiey przypuszczamy, 
у przywiley tak na nobilitacyą, iako na dożywocie Печатка 
Bereżany onemu dany, approbuiemy».231 Разом з тим, Якима Семеновича 
знахідки печаток полковника від 1661-1662 рр. Сомка 1661р. 
дають можливість відтворити його нобілітацій-

227 Volumina legum. -  Tom IV. -  S. 303-304, n. 20; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. — S. 75; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 332, n. 856.

228 Volumina legum. — Tom IV. -  S. 303-304, n. 20; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 75; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 336, n. 871; Ky- 
лаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. -  С. 116-117,123.

229 Volumina legum. -  Tom IV. -  Р. 304-305, n. 36; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 75; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 328, n. 840; Ky- 
лаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. — С. 119,123—124.

230 Ситий І. Печатки генеральної та полкової старшини. -  С. 107, мал. 68 (вось
микутна, 30x27 мм; навколо літери: ТЦПВЄЦВгП).

231 Volumina legum. -  Tom IV. -  Р. 304, n. 21; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w 
Polsce. — S. 74; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 336, n. 872; Кулаковський П. 
Козацьке посольство на сейм 1659 року. -  С. 117.
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ний герб, який складався з озброєної мечем руки в півкруглому щиті, 
заборола з наметом і трьох страусових пер у нашоломнику.232

Не виключено, що у даному випадку маємо перед собою дещо ви
дозмінений герб Погоня (на золотому/червоному полі з хмари вихо
дить закута у срібні лати рука зі срібним мечем із золотим руків’ям; над 
щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику закута у сріб
ні лати рука зі срібним мечем з золотим руків’ям, навколо щита золо- 
то/червоно-срібний намет), який від початку XV ст. широко викорис
товувався польсько-литовськими монархами підчас нобілітаційних за
ходів, і являв собою частину династичного герба Ягеллонів з тією ж на
звою (на червоному полі на срібному коні з блакитною упряжжю рицар 
в срібних латах тримає в правиці срібний меч із золотим руків’ям, у лі
виці блакитний щит, на якому золотий двораменний хрест).233

Разом з тим, цей герб міг мати і самобутнє козацьке походження, 
зважаючи на його мілітарний зміст, що домінував у козацькій гераль
диці. Варто також зауважити, що нобілітаційний герб Погоня, який 
мав надзвичайне поширення за часів правління Ягеллонів, у добу 
елекційних монархів Речі Посполитої поступово виходить з ужитку,234 
що робить малоймовірним його використання в нобілітаціях козаць
кої старшини.

Подібну ситуацію маємо і з гербом Захарія Сурти, якого було нобі- 
літовано разом із іркліївським полковником (1658—1663) Матвієм Пан- 
кевичем та Гаврилом Пориваєм -  «Nobilitacya Matthyasza Papkiewicza, 
Hawryła Porywaia, у Zacharyasza Surty. Na instancyą woyska naszego 
Zaporoskiego, Matthyasza Papkiewicza, Hawryła Porywaia, у Zacharyasza 
Surtę nobilituiemy, у przywiley na te nobilitacye wydany, approbuiemy».235 
В його нобілітаційному привілеї, виданому у Варшаві 28 травня 1659 р.,

232 AGAD, Archiwum Koronne Warszawskie, Dz. Kozackie, Sygn. 42/81; Sygn. 
42/82; Sygn. 42/98 (восьмикутна, 28x25 мм; навколо літери: HXHBEIJBZ).

233 Jaworska A. Znaki władcy i państwa w heraldyce nobilitacji i indygenatu w Polsce.
-  S. 126-128; Trelińska B. Pogonią -  herb wprowadzony przez Władysława Jagiełłę. -  S. 
403-408.

234 Jaworska A. Znaki władcy i państwa w heraldyce nobilitacji i indygenatu w Polsce.
-  S. 136-137,140-141.

235 Volumina legum. -  Tom IV. -  S. 304, n. 22.
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описано герб у вигляді закутої в лати руки, що тримає стрілу вістрям до
долу -  «Со się zaś tknie herbu, którym się każdy szlachcic polski własznym 
sczycić powinien, ten mu taky daiemy: rękę zbrojną strzały trzymaiącą 
żeleźcami na dół obroconemi, będzie to znak dzielności i dobrowolnego 
do powinnego nam poddaństwa iego nawrócenia. Tego herbu we wszytkich 
sprawach, także na actach publicznych i prywatnych zwyczaiem szlachty 
polskiej on i potomkowie iego zażywać będą».236

Подібний до цього герб від XV ст. королі з династії Ягеллонів нада
вали нобілітованим особам, поруч із гербом Погоня. У привілеї короля 
Владислава III від 16 листопада 1436 р. на шляхетство ольштинському 
бурграбію (1430,1441—1444,1454-1455) Іванові Служці з Мирова,237 він 
має назву «Волга» -  «clipeum sive scutum rubeum, in cuius medio manus 
armata usqve ad pugnum sagittam gerens apparet et super clipeo galeam 
tectura rubei et albi colons coopertam, super cuius summitate similiter manus 
armata cum sagitta..., cum proclamacione Wolha»238 і являє собою зобра
ження закутої в срібні лати рука, що тримає срібну стрілу, на червоному

236 РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 58—58v; Пам’ятки історії Східної Євро
пи. -  Том V. -  С. 131, п. 36; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, s. 284; 
Sumariusz Metryki Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, Dz. VIII, n. 1), k. 79; 
Wdowiszewski Z. Regesty nobUitacji w Polsce. -  S. 72; Materiały genealogiczne. -  S. 115; 
Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 337, n. 875.

237 Іван Служка з Мирова (* до 1400 -  t  після 1472) походив з руського бояр
ського роду Київської землі; вивезений з Києва у 1404 р. під час нападу військ князя 
Свидригайла; перебував на службі у Яна зі Щекотина гербу Одровос, який записав 
йому 80 гривень на Мирові над Вартою (Laberschek J. Najstarsze nobilitacje w Polsce 
na przykładzie Mikołaja wójta lelowskiego i Jana Służki z Mirowa / /  Homines et societas. 
Czasy Piastów i Jagiellonów. -  Poznań, 1997. -  S. 167-170; Laberschek J. Służka Jana 
z Mirowa / /  Polski Słownik Biograficzny. -  Tom XXXIX. -  Warszawa-Rraków, 1999— 
2000. -  S. 171-172).

238 ANK, Krakowskie grodzkie, Ks. 150, s. 292; Starodawne prawa polskiego pomniki. 
-  Tom II. -  Warszawa, 1870. -  S. 562-563, n. 3302a; Piekosiński F. Rycerstwo polskie 
wieków średnich. -  Tom I. -  S. 261, n. 3; Tegoż. Heraldika polska wieków średnich. -  
S. 278; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. — S. 2; Jaworska A. Znaki władcy i 
państwa w heraldyce nobilitacji i indygenatu w Polsce. -  S. 127; Laberschek J. Najstarsze 
nobilitacje w Polsce. — S. 167—170; Laberschek J. Służka Jana z Mirowa. —S. 171; Trelińska 
B. Album armorum nobilium. -  S. 45, n. 7.
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полі щита, над яким розташовано шолом з червоно-срібним наметом і 
рука зі стрілою в  нашоломнику.239

Від часів короля Жигимонта II Августа ці гер
би надавалися здебільшого за військові заслуги, з 
огляду на мілітарний зміст цього знаку.240 Водно
час, як  і в разі з Погонею, уживання цього герба в 
XVII ст. у нобілітаційній практиці майже не спо
стерігається. Натомість маємо приклади його ви
користання в козацькому герботворенні. Скажімо, 
на печатці значкового товариша Федора Бублика 
від 1777 р. у прямокутному щиті під короною зо
бражена рука зі стрілою.241 Все це змушує бути обе
режнішим у визначенні походження (нобілітаційне 
чи козацьке) гербів Якима Сомка та Захарія Сурти.

Нобілітаційні привілеї Гаврила П оривая242 
та Матвія Панкевича243 до сьогодні не зберегли
ся. Утім, у разі з останнім можемо припустити, що 
йому було затверджено герб, яким пізніше корис
тувалися представники його роду. На печатці зна
чкового товариша Ніжинського полку (1732—1750) 
і ніжинського полкового комісара Петра Панке
вича від 1733 р. зображено знак у вигляді перехре
щеної подвійної стріли у стовп в овальному щиті, 
над яким розташовано шолом з наметом, у нашо-

Печатка 
Федора Бублика 

1777р.

Печатка 
Петра Панкевича 

1733р. ломнику виникає орел.244 Характерне для руської 
середньовічної геральдики зображення родового

239 Szymański J. Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. -  S. 295-296.
240 Jaworska A. Znaki władcy i państwa w heraldyce nobilitacji i indygenatu w Polsce. 

-  S. 136-137.
241 IP НБУВ, ф. 1, спр. 56415 (овальна, 20х 18 мм).
242 Volumina legum. -  Tom IV. -  S. 304, n. 22; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w 

Polsce. -  S. 74; Trelińska B. Album armorum nobilium. — S. 336, n. 869.
243 Volumina legum. -  Tom IV. -  S. 304, n. 22; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w 

Polsce. -  S. 74; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 334, n. 865; Кулаковсьтй П. 
Козацьке посольство на сейм 1659 року. -  С. 114.

244 ЦЦІАК, ф. 51, оп. 2, спр. 71, арк. 36v (восьмикутна, 12^9 мм).
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знаку, як  і наявність орла у нашоломнику, дозволяє припустити, що 
саме цей герб було надано у 1659 р. Можливо, старий родовий знак у 
щиті було доповнено королівським орлом у нашоломнику, що було 
звичною практикою для XVII ст.245 Герб Корони та його елементи ви- 
користовувавли як при сторенні нових нобілітаційних гербів, так і для 
удостойнення старих, про що вже йшла мова вище, при розгляді гер
бів Івана Виговського.

Подібні ускладнення маємо й у разі з відтворенням герба переяслав
ського полкового судці (1659) Андрія Романенка, про нобілітацію якого 
знаємо лише з сеймової конституції -  «Nobiütacya 
Andrzeia Rom anenka. Do kleynotu szlachectwa 
Polskiego przypuściliśmy Andrzeia Romanenka, temuż 
у przywiley na wieś Skopce w Starostwie Pereasławskim 
dany, approbuiemy».246 Відомостей про його приві
лей або гербові печатки наразі немає. Частково за
повнюють цю лакуну свідчення про герб його роди
ча -  ічнянського сотника (1659-1662) Матвія Ро
маненка. У 1661 р. він користувався печаткою, в Печатка Матвія 
полі якої розміщувався напнутий лук зі стрілою ві- Романенка 1661 р.
стрям вгору в овальному щиті.247

Повний обсяг інформації маємо щодо гербів представників ро
дин Пекулицькихта Іскрицьких, нобілітованиху 1659 р. -  «Nobiütacya 
Iakuba у lana Pekulickich, Bazylego у Kiryła Iskrzyckich. Zachęcaiąc do 
naszey у Rzeplitey usługi, Iakuba у lana Pekulickich, Bazylego у Kiryła 
Iskrzyckich, onych do kleynotu szlachectwa Polskiego przypuszczamy, у 
przywileie eo nomine wydany powagą Seymu teraźnieyszego approbuiemy».248

245 Jaworska A. Znaki władcy i państwa w heraldyce nobilitacji i indygenatu w Polsce. 
-  S. 138-142.

246 Volumina legum. — Tom IV. -  P. 304, n. 29; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w 
Polsce. -  S. 74; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 336, n. 870; Кулаковський П. 
Козацьке посольство на сейм 1659 року. -  С. 116.

247 AGAD, Archiwum Koronne Warszawskie, Dz. Kozackie, Sygn. 42/92; Sygn. 
42/93; Sygn. 42/94 (восьмикутна, 13x 12 мм; згори літери: MP).

248 Volumina legum. -  Tom IV. -  P. 304, n. 24.
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Нобілітаційним привілеєм від 28 травня 1659 р. Якову та Івану Пе- 
кулицьким було надано видозмінений герб Сліповрон (крук з кільцем 
у дзьобі над півмісяцем) -  «Quod vero stemma solitum a nobilibus praeferri 
concemit, ut lunae dimicio lucem infixam [...] entet coruumque praetera, qui 
rostro annulum gestet, concedimus et impertimur».249 Невідомо, як  довго 
представники роду послуговувалися цим гербом, але наприкінці XVIII 
ст. рід Пекулицьких уживав інший герб -  Одровос (на червоному полі 
срібний знак у вигляді стріли вістрям вгору з подвійним хвилястим роз
галуженням здолу; над щитом шолом під шоломовою короною, у на
шоломнику п ’ять павичевих пер, які обтяжено срібним знаком у ви
гляді стріли вістрям вправо з подвійним хвилястим розгалуженням на 
кінці, навколо щита червоно-срібний намет).250

Виданий того ж  дня привілей Василю і Кирилу Іскрицьким міс
тив інформацію про їхній герб (на блакитному полі над зеленим пагор
бом срібна стріла вістрям додолу) — «Et quo illustrius in oculos hominum 
incurrant ut in stemmatis in morem sagittam spiculo terrae infixo praeferant 
et gestent annuimus galea desuper eminenti».251 Про надання цього гер
ба міститься інформація в «Родословной книге дворянъ Новгородъ- 
СЬверского наместничества» від 1776—1779 рр. — «Искрицкихъ 
родъ благородное свое происхождение и м Є є т ь  о т ъ  прадіда полскаго

249 РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 61—61v; Пам’ятки історії Східної Євро
пи. -  Том V. -  С. 138, п. 38; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, s. 284; 
Sumariusz Metryki Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, Dz. VIII, n. 1), k. 79; 
Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 72; Materiały genealogiczne. -  S. 92; 
Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 335, n. 866-867; Кулаковський П. Козацьке 
посольство на сейм 1659 року. -  С. 123. За допомогу в перекладі опису герба Якуба 
та Івана Пекулицьких висловлюємо подяку Оресту Зайцю.

250 Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. — С. 132 (з по
силанням на Архів Чернігівського Дворянського Депутатського Зібрання та Збірник 
гербів Малоросійського дворянства 1797—1800 рр.).

251 РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 59v-60; Пам’ятки історії Східної Євро
пи. -  Том V. -  С. 134-135, п. 37; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, s. 284; 
Sumariusz Metryki Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, Dz. VIII, n. 1), k. 79; 
Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 72; Materiały genealogiczne. -  S. 56; 
Trelińska B. Album armorum nobilium. — S. 331, n. 850—851; Кулаковський П. Козацьке 
посольство на сейм 1659 року. -  С. 123.
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шляхтича и дворянина его королевскаго величества Василія Искриц- 
каго, которому, а равно и брату его Кирилк отъ короля полскаго Ста
нислава въ 1659 году дань дипломъ въ подтвержденіе прежнего ди
плома данаго 1659 году мая 22 дня предшественника Станислава ко
роля полскаго Иоана Казимира съ пожалованіемь имъ герба ...»,252 а 
також в «Общем Гербовнике дворянских родов Всероссийской И м
перии» від 1799 р .253 Дещо відмінний герб бачимо на печатках бунчу
кового товариша (1732-1771) і стародубського земського судді Петра 
Григоровича Іскрицького від 1748—1767 рр.254 і двох — від 1764 р .255 В 
їх полі незмінно присутнє зображення стріли вістрям додолу в щиті, 
в супроводі шоломової корони, трьох павичевих пер у нашоломнику 
і літер «РІ» згори.

Печатки Петра Григоровича Іскрицького 1748 і 1764рр.

Для нобілітованого у 1659 р. дворянина київського воєводи і ве
ликого гетьмана військ Великого князівства Руського, зятя гене
рального обозного Тимоша Івановича Носача, Остапа Федькевича 
(«Nobilitacya Ostapha Feckowicza. Z dzieł rycerskich maiąc zaleconego

252 IP НБУВ, ф. 1, cnp. 60497 («Родословные книги дворянъ Новгородъ- 
СЪверского наместничества»), арк. 14v—15.

253 Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи. -  Часть IV. 
-  Санкт-Петербург, 1799. -  С. 135; Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский 
гербовник. -  С. 65.

254 IP НБУВ, ф. 1, спр. 53318; спр. 53335; спр. 53338; спр. 53340; спр. 62113 
(овальна, 22х 19 мм).

255 IP НБУВ, ф. 1, спр. 52308; спр. 52309; спр. 52311 (овальна, 21x20 мм — пер
ша); спр. 53328; спр. 53330 (овальна, 21 х 19 мм -  друга).



Олег Однороженко • Герби нобілітаційних та гербових привілеїв козацької старшини... 545

Ostapha Feckowicza, onemu kleynot szlachectwa Polskiego konferowaliśmy, 
na со у przywiley wydany authoritate praesentis Conventus approbuiemy. 
Temuż у przywiley lenności na Szandarowkę dany, stwierdzamy»)256 ЗО трав
ня 1659 p. у Варшаві було видано привілей з кольоровим зображен
ням герба -  на червоному полі золотий рицарський хрест, на поземо- 
му рамені якого меч вістрям вліво; над щитом шолом під шоломовою 
короною, в нашоломнику закута в лати рука з мечем, навколо щита 
червоно-золотий намет.257

Нобілітований сеймовою конституцією Христофор Перетятько- 
вич («Nobilitacya Krzysztofa Peretyatkowicza. Na znak klemencyi naszey, 
a na dowod cnoty, wiary у zasług, które Nam у Rzeczyposp: wyświadczył, 
Urodzonego Krzysztofa Peretyatkowicza у potomkow iego, utriusque sexus 
do kleynotu szlachectwa Polskiego, ze wszelakiemi wolnościami у ozdobami 
stanowi temu należytemi, przypuszczamy, у za szlachcica deklaruiemy, у 
przywiley onemu (który we wszystkich punktach stwierdzamy) na nobilitacyą 
z Kancellaryi naszey wydany authoritate praesentis Conventus, za zgodą 
wszech Stanów Koronnych у W. X. Lit. wiecznie approbuiemy»)258 одержав 
31 травня 1659 привілей259 з гербом, що мав на блакитному полі срібно
го осідланого коня в супроводі двох шестипроменевих зірок, над щи
том розміщувався шолом із блакитно-срібним наметом під шоломо
вою короною і три страусових пера в нашоломнику.260 У 1690 р. сей
мовою конституцією йому повернуто шляхетство, втрачене внаслі
док «abusum nobilitatis» — «а z Ur. Krzysztofa Peretyatkowicza obywatela 
Wdztwa Wołyńskiego... abusum nobilitatis znosiemy».261

256 Volumina legum. -  Tom IV. -  C. 304, n. 33.
257 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, s. 260; Wdowiszewski Z. Regesty 

nobilitacji w Polsce. -  S. 73; Materiały genealogiczne. -  S. 40; Trelińska B. Album armorum 
nobilium. -  S. 330, n. 847.

258 Volumina legum. -  Tom IV. -  P. 297, n. 122; Trelińska B. Album armorum 
nobilium. -  S. 335, n. 868.

259 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, s. 263; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 73; Materiały genealogiczne. — S. 92; Trelińska B. Album armorum 
nobilium. -  S. 335, n. 868.

260 Niesiecki K. Herbarz Polski. -  Том VII. -  S. 271-272.
261 Volumina legum. -  Tom V. -  P. 375, n. 13; Trelińska B. Album armorum nobilium. 

-  S. 335, n. 868.
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Привілей, нобілітованого на сеймі уманського полковника (1659) 
та бершадського сотника (1659-1660) Максима Булиги («Nobilitacya 
Maxyma Bułyhy. Maiąc zaleconego z dzieł rycerskich Maxyma Bułyhę 
z woyska Zaporoskiego, onego do kleynotu szlachectwa Polskiego 
przypuszczamy, у przywiley eo nomine wydany, authoritate Conventus 
praesentis approbuiemy»),262 виданий у Варшаві 20 червня 1659 р., відо
мий лише за регестами,263 подібно як і виданий того ж дня привілей 
Костянтина Булиги.264 Відповідно до цього відомості про ці герби ли
шаються недоступними.

Подібним чином виглядає ситуація і з нобілітацією Степана Дер- 
женевського. Сеймовою конституцією 1659 р. ухвалена «Nobilitacya 
Stefana Derżeniewskiego. Przysposabiaiąc, dla dostoieństwa naszego, у 
dla całości Rzeczyposp: odważnemu Stefanowi Derżeniewskiemu, tęż 
łaskę naszę, którą у drugim ludziom rycerskim oświadczamy, onego w 
poczet szlachty Polskiey liczemy, na со у przywiley z Kancellaryi naszey 
będzie wydany».265 Вона підтверджена також сеймовою ухвалою 
1661.266 Але привілей, виданий у Варшаві 12 липня 1661 р. на вико
нання умов Галицького трактату за рекомендацією гетьмана Війська 
Запорозького, відомий лише за регестом, що не містить інформації 
про герб.267

Лише з сеймових ухвал маємо відомості про нобілітації полковни
ка Війська Запорозького Низового, згодом полковника чигиринського

262 Volumina legum. — Tom IV. -  Р. 304, n. 34.
263 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, k. 250; Wdowiszewski Z. Regesty 

nobilitacji w Polsce. — S. 73; Materiały genealogiczne. -  S. 26; Trelińska B. Album armorum 
nobilium. -  S. 328, n. 838; Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. 
- С .  119.

264 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, k. 250; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 73; Materiały genealogiczne. — S. 26; Trelińska B. Album armorum 
nobilium. -  S. 327, n. 837; Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. 
- С .  117.

265 Volumina legum. -  Tom IV. -  Р. 305, n. 39.
266 Volumina legum. — Tom IV. -  P. 359-360, n. 70.
267 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 28; Wdowiszewski Z. Regesty 

nobilitacji w Polsce. -  S. 77; Materiały genealogiczne. -  S. 35; Trelińska B. Album armorum 
nobilium. -  S. 329, n. 843; S. 340, n. 887.
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(1659), миргородського (1660) і кременчуцького (1661) Кирила Андрі
йовича Канівця («Nobilitacya Ki ryła Andryiowicza. Między inszymi z 
woyska Zaporoskiego, konferowaliśmy nobilitacyą Kiryłowi Andiyiowiczowi, 
temuż przywiley na Soroczynie dany, utwierdzamy»),268 полковника (1652— 
1653) і наказного полковника (1659) переяславського Богдана Калени- 
ченка («Nobilitacya Bohdana Kaleniczenka. Chcąc więcey cives odważnych 
tey Rzeczyposp: przysposobić, zaleconego Nam  dobrze w dzielnych 
sprawach Szlachetnego Bohdana Kaleniczenka, za zgodą wszech Stanów 
nobilituiemy, za szlachcica Polskiego deklaruiemy, mediante privilegio 
nostro»),269 переяславського полкового писаря (1659) Василя Войтке- 
вича («Nobilitacya Bazylego Woytkiewicza. Aby się ludzie rycerscy z większą 
ochotą do tey która wszelkie koronuie cnoty, ubiegali sławy; odważnego męża 
Bazylego Woytkiewicza, do prerogatywy stanu szlacheckiego przyimuiemy, 
któremu przywiley z Kancellaryi naszey będzie wydany»)270 і канів
ського сотника (1658-1659) Василя Митченка («Nobilitacya Wasiła 
Mitczenka. Wasiła Mitczenka, w poczet szlachty Polskiey przyimuiemy, 
у temuż m łyn Krzyczewski w Kaniowie, у wioskę Ratki konferowaliśmi, 
у przywiley wydany utwierdzamy»),271 а також — про індигенат за вій
ськові заслуги за рекомендацією гетьмана Війська Запорозького ко
мандира німецьких найманців козацької армії Даніеля Олівемберка 
(«Indygenat Daniela Oliwemberka. Urodzonego Daniela Oliwemberka, na 
instancyą Hetmana woysk naszych Zaporoskich, za szlachcica Polskiego, 
у indygenę za zgodą wszech Stanów przyimuiemy, iakoż у iuramentum

268 Volumina legum. -  Tom IV. -  P. 304, n. 25; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w 
Polsce. -  S. 74; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 327, n. 834; Кулаковський П. 
Козацьке посольство на сейм 1659 року. — С. 118.

269 Volumina legum. -  Tom IV. — Р. 305, n. 38; W dow iszew ski Z. Regesty nobilitacji w 
Polsce. -  S. 75; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 331, n. 852; Кулаковський П. 
Козацьке посольство на сейм 1659 року. -  С. 116.

270 Volumina legum. -  Tom IV. -  Р. 305, n. 37; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w 
Polsce. -  S. 75; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 337, n. 877; Кулаковський П. 
Козацьке посольство на сейм 1659 року. -  С. 116.

271 Volumina legum. -  Tom IV. -  Р. 304, n. 30; Wdowiszewski Z, Regesty nobilitacji w 
Polsce. -  S. 74; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 333, n. 859; Кулаковський П. 
Козацьке посольство на сейм 1659 року. -  С. 117.
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fidelitatis, Nam у Rzpltey wykonał. Na co przywiley z Kancellaryi naszey 
wydany, approbuiemy»).272

Сотників Білоруського полку Івана Нечая — Євдокима та Корнія 
Андрійовичів Драневських й Андрія та Дениса Мурашків нобілітова- 
но у відповідності до сеймової конституції Великого князівства Л и
товського 1659 р. -  «Nobilitacya Muraszkom, у Draniewskim. leżeli kiedy 
tedy naybardziey w teraźnieyszych zamieszanych Rzeczyposp: czasiech, iak 
naywięcey rycerskich oyczyzna potrzebuie synów, których in nostra chcąc 
augere Rebubl: a maiąc zaleconą w dziełach rycerskich Setników, pułku 
Urodzonego Nieczaia, Dyonizego у Andrzeia Muraszkow, Koyneliusza, 
у Ewdoxego Draniewskich, experyencyą, tudzież ku Nam у Rzeczyposp: 
życzliwą usługę, pomienionych Setników nobilituiemy, у do wszelkich 
prerogatyw у honorow szlacheckich, za zgodą wszech Stanów na Seym 
teraźnieyszy zgromadzonych przypuszczamy, praevio juramento fidelitatis 
w nayblizszym Grodzie».273

Нобілітаційні привілеї, як  Драневських,274 так і Мурашків,275 відо
мі лише за регестами. У разі з останніми маємо відомості про пізніше 
використання представниками роду гербу Приятель -  на золотій мис
ці червоне серце пронизане срібного стрілою на блакитному полі щита, 
над яким розташовано шолом із блакитно-золотим наметом під шоло- 
мовою короною і п ’ять страусових пер в нашоломнику.276

272 Volumina legum. -  Tom IV. -  Р. 304, n. 23; Wdowiszewski Z. Regesty przywilejów 
indygenatu w Polsce. -  S. 34; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 334, n. 863; Пер
каль A. Річ Посполита двох народів і Україна. -  С. 268.

273 Volumina legum. — Tom IV. -  Р. 319, n. 27.
274 AGAD, Sumariusz Metryki Litewskiej, Ks. 9, k. 133; Wdowiszewski Z. Regesty 

nobilitacji w Polsce. -  S. 75; Materiały genealogiczne. -  S. 37; Trelińska B. Album armorum 
nobilium. -  S. 329-330, n. 844—845; Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 
1659 року. - С .  113.

275 AGAD, Sumariusz Metryki Litewskiej, Ks. 9, k. 133; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 76; Materiały genealogiczne. -  S. 85; Trelińska B. Album armorum 
nobilium. -  S. 333, n. 860-861; Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 
р о к у .-С . 113.

276 Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. -  Tom XI. -  Warszawa, 1914. -  S. 
343; Ciechanowicz J. Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. -  Tom IV. -  Rzeszów, 
2001. -  S. 213-214.
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Печатка 
Івана Федоровича 
Безпалого 1659р.

Щодо цілого ряду нобілітованих 1659 р. 
козацьких старшин не знаходимо відповідної 
інформації у сеймових ухвалах, що не завади
ло їм дістати нобілітаційні привілеїв невдовзі 
по закінченню сейму. Так, уманський полков
ник (1658,1662), наказний гетьман (1658) і ге
неральний суддя (1659-1660) Іван Федорович 
Безпалий у 1659 р. одержав привілей на шля
хетство та герб, який мав наступний вигляд — 
дві шестипроменеві зірки в стовп, праворуч бу
лава, ліворуч шабля вістрям вгору, над щитом 
корона.277 На його печатці при документі від 13 

вересня 1659 р., в якому він титулується -  «Ішань Безпалий гетмань з 
Воискомъ его Цр: Вєл: Запорожскимь», зображено цей же герб, з тією 
лише різницею, що шаблю спрямовано вістрям додолу, а згори розта
шовано три страусових пера.278

Копію нобілітаційного привілею київському протопопу Михайло
ві Гунашевському, виданого ЗО травня 1659 р. у Варшаві за рекомен
дацією київського воєводи і великого гетьмана Великого князівства 
Руського і Війська Запорозького Івана Виговського, було записано до 
Руської метрики, але лише зі згадкою про герб без відповідного зо
браження -  «Со się zaś tknie herbu, którym się każdy syn koronny sczycić 
powinien, ten im taki daiemy, iaki tu iest na tym abrysie. Tego herbu we 
wszytkich swoich sprawach i aktach publicznych iako i priwatnych, tak iako 
każdy szlachcic zażywa, zażywać sczycić się będą».279

277 Ostrowski J. Księga herbowa rodów polskich. -  Część I. -  S. 34, n. 139; Część II. -  
S. 20 («Nadanie z 1659»); Gajl T. Herbarz Polski. -  S. 33.

278 BN PAU PAN, Rkps 270, k. 44 (восьмикутна, 39x37 мм; навколо літери: 
NBrBCHB3).

279 РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 51—51v; Пам’ятки історії Східної Євро
пи. -  Том V. -  С. 117-118, п. 31; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, s. 270; 
Sumariusz Metryki Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, Dz. VIII, n. 1), k. 79; 
Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 72; Materiały genealogiczne. -  S. 51; 
Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 330, n. 848; Кумковський П. Козацьке по
сольство на сейм 1659 року. -  С. 122.
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Видані того ж дня привілеї козакам Війська Запорозького -  Ляхо- 
вицьким280 і Федору Завротинському281 відомі лише за регестами без 
інформації про надані герби. Так само, як і привілеї седнівському со
тнику (1658-1659) Ничипору Григоровичу від 8 червня 1659 р .,282 ста- 
вищанському сотнику Семенові Лобусу (Лобушенку), який змінив своє 
прізвище на шляхетське -  Лобачевський, від 12 червня 1659 р .283 та ба- 
банському сотнику Уманського полку (1659-1660), згодом -  умансько
му полковнику (1664-1674), генеральному судці та осавулу (1674) Гри
горію Білогруду від 20 червня 1659 р .284

Не менш масштабними, ніж у 1659 р., були нобілітаційні захо
ди щодо козацької старшини у 1661 р., що стали наслідком укладан
ня в жовтні попереднього року Слободшценського трактату. Сеймовою 
конституцією на виконання умов Гадяцького трактату за рекомендаці
єю гетьмана Війська Запорозького підтверджено нобілітцію декількох 
десятків осіб -  «Uchwała Seymu Walnego Koronnego sześćniedzielnego, w 
Warszawie odprawionego, Roku Pańskiego 1661, dnia 2 miesiąca maia: Na 
instancyą Urodzonego Hetmana у woyska naszego Zaporowskiego, stosuiąc się

280 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, s. 253; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 72; Materiały genealogiczne. -  S. 71; Trelińska B. Album armorum 
nobilium. -  S. 332, n. 855; Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. 
-  С. 123.

281 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, s. 260; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 72; Materiały genealogiczne. -  S. 130; Trelińska B. Album 
armorum nobilium. -  S. 338, n. 879.

282 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, k. 252; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 73; Materiały genealogiczne. -  S. 55; Trelińska B. Album armorum 
nobilium. — S. 330-331, n. 849; Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 
року. -  С. 119.

283 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, s. 253; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. — S. 73; Materiały genealogiczne. -  S. 75; Trelińska B. Album armorum 
nobilium. -  S. 332, n. 857; Кривошея В. Генеалогія українського козацтва. Білоцерків
ський полк. -  Київ, 2002. -  С. 57-58; Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 
1659 р о к у .-С . 118-119.

284 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, s. 250; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. — S. 73; Materiały genealogiczne. -  S. 21; Trelińska B. Album armorum 
nobilium. — S. 327, n. 835; Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. 
- С .  117.
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też do kommissyi Hadziackiey, do kleynotu szlachectwa Polskiego przyimuie- 
my osoby niżey opisane, у na one z potomstwem ich oboiey płci za szlachtę 
Polską deklaruiemy, to iest, Szlachetnych Michała Zieleńskiego, Pułkownika 
naszego Bracławskiego, temuż przywiley lenności na daninę sioła Serebryna 
approbuiemy. Pawła lana Chmielnickiego, у przywiley na Buhaiowkę у Berków 
wydany ztwierdzamy. Izydora Karpenka у przywiley na Wodiamki approbuie
my. Bazylego у Andrzeia, Głosińskich, bracią: у przywiley tymże na Baklikę, 
у Iaślimanice, z siedliskami prawem lennym dany approbuiemy. Piotra Doro- 
szeńka Pułkownika Czeheryńskiego. Ostaphieia Gwowskiego, у przywiley na 
Czarną Kamionkę temuż dany lennym prawem approbuiemy. lana Fedorowi
cza Iackowskiego, temuż у przywiley na młyny od Szeniow Kruczennikow, a 
drugi Dmitrow Bułow nazwane lennym prawem dane approbuiemy. Michała 
Chaneńka, lana Iurgiewicza Serbina, Eustaphiego Nowakowskiego, Toma
sza Woyciechowicza у Michała Kalemkowicza, Michała Ratkowicza, Iakuba 
Woyciechowicza, Michayła Popodayła, Samuela Pukierzyńskiego, Symeona 
Zieleńskiego, Iwana Labusznego, Stefana Chołmińskiego, Ieremiasza Uro- 
szowicza, у synów iego, Iwana Krawczenka alias Bowdynowicza у przywiley 
temuż na futory Fastowkę у Porochomowkę prawem lennym dane approbuie
my. Stefana Poduckiego, Sewerynenka Kością, Ostafieia Hohoła, na instancyą 
zaś tak Urodzonego Hetmana woyska naszego Zaporowskiego iako у Hana 
IMci Krymskiego, Szlachetnych Zacharyasza, Krzysztofa Piotrowiczów, braci 
rodzonych Nam у Rzeczyposp. zasłużonych do tegoż kleynotu szlachectwa 
przypuszczamy. Tym wszystkin wyżey specyfikowanym nobilitowanym przy- 
wileia wydane approbuiemy».174

Упродовж наступних двох років на виконання цієї ухвали коронна 
канцелярія видавала нобілітаційні привілеї козацькій старшині. В окре
мих випадках можемо достатньо точно з ’ясувати генезу нобілітаційних 
гербів та простежити їх подальше уживання. Однією з найскладніших ви
глядає ситуація з гербами представників роду Ханенків. Уманський пол
ковник (1655-1656, 1658-1659,1660,1663-1664,1668-1669,1669-1671, 
1672) і майбутній гетьман (1669-1674) Михайло Степанович Ханенко 
згаданий у сеймовій конституції 1661 р.285 286 13 липня 1661 р. у Варшаві ви
дано нобілітаційний привілей з описом наданого герба — мурована вежа

285 Volumina legum. -  Tom IV. -  Р. 359-360, n. 70.
286 Volumina legum. -  Tom IV. -  P. 359-360, n. 70.
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під зіркою («Со się zaś tycze herbu według dawnego zwyczaiu, ten iemu i 
potomkom iego taki nadaiemy: wieża murowana, a nad nią gwiazda szwięcaca, 
będzie to znakiem i pamiątką iego stałej cnoty, i nieustraszonego męstwa 
świadectwem. Którego to herbu do wszelkich spraw i podług zwyczaiu do aktów 
wszelkich publicznych, prywatnych zażywać, nim się sczycić i znaczyć wolno, i 
bez wszelkiej przeszkody będzie, i potomkowie, także sukcessorowie iego oboiej 
płci będą»).287 У пізніших копіях привілею цю інформацію суттєво допо
внено. Приміром, в одній з них визначено, що в гербі на блакитному полі 
знаходиться червона вежа в супроводі двох золотих восьмипроменевих 
зірок згори та праворуч, обабіч та здолу зброя.288 У родовідній книзі від 
1776-1779 рр. згадується про надання герба у 1661 р. -  «Родь Ханенковь 
происхожденіе свое издревле имЬеть изь полского шляхетства оть пред
ков в храбрости отличившихся; съ коихъ особливо Сергій и Лаврентій 
Ханенки оть короля полского Яна Казимира въ 1661 году привелегію за 
многочисленніе надь неприятелемъ победи и кь престолу верности жа
ловании гербомъ и утверждении в шляхетскомъ Д О С ТО И Н С ТВ^».289

Дещо згодом, 9 вересня 1661 р., нобілітаційні привілеї було виго
товлено для Сергія та Лавріна Степановичів Ханенків,290 а також Пав
ла і Романа Ханенків. Останній з привілеїв було вписано до книг Русь
кої Метрики, завдяки чому маємо вичерпну інформацію про фігури 
та забарвлення їхнього герба -  на блакитному полі червона мурована 
вежа під золотою зіркою; над щитом шолом під шоломовою короною,

287 РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 136; Пам’ятки історії Східної Європи. -  
Том V. -  С. 275, п. 99; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 3, k. 257v; Sygn. 5, k. 
28v; Sygn. 6, s. 136; Sumariusz Metryki Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, 
Dz. VIII, n. 1), k. 80v; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 77; Materiały 
genealogiczne. — S. 29; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 341, n. 893.

288 Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. -  С. 193 (з поси
ланням на Архів Чернігівського Дворянського Депутатського Зібрання); Луценко А. 
Проблематика історії виникнення гетьманських гербів. -  С. 52.

289 IP НБУВ, ф. 1, спр. 60497 («Родословные книги дворянъ Новгородь- 
Сіверского наместничества»), арк. 512.

290 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 3, k. 285; Sygn. 6, s. 178; Sumariusz 
Metryki Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, Dz. VIII, n. 1), k. 80v; 
Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. — S. 78; Materiały genealogiczne. -  S. 52; 
Trelińska B. Album armorum nobUium. -  S. 342, n. 894-895.



Олег Однороженко - Герби нобілітаційних та гербових привілеїв козацької старшини... SS3

в нашоломнику золота зірка, навколо щита блакитно-золотий намет 
(«Со się zaś tknie herbu, którym się każdy szlachcic polski sczycić własznym 
powinien, ten mu taky daiemy: wieża murowana czerwona a nad niągwiazda 
złota w błękitnym polu i takasz gwiazda w hełmie będzie, co iest znakiem 
onychże rycerskiej czułości, cnoty i dzielności. Tego tedy herbu we wszytkich 
swoich sprawach, także na aktach publicznych i prywatnych zwyczaiem 
szlachty polskiej oni i potomkówie ich zażywać będą»).291

Пізніше представники роду користувалися різноманітними варі
антами цього герба — на блакитному полі три червоні вежі під золотою 
шестипроменевою зіркою292 або червона фортеця з трьома воротами і

трьома вежами під золотою вось- 
мипроменевою зіркою293 -  в обох 
випадках над щитом знаходився 
шолом із блакитно-золотим на
метом під шоломовою короною і 
три страусових пера в нашолом
нику. Перший із цих варіантів 
представлено в овальному баро
ковому щиті на срібній чарці пер
шої половини XVIII ст., що нале
жала генеральному хорунжому 
(1741—1760) Миколі Даниловичу 
Ханенку.294

291 РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 134v; Пам’ятки історії Східної Європи. -  Том 
V. -  С. 272, п. 98; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 3, k. 285; Sygn. 6, s. 178; 
Sumariusz Metryki Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, Dz. VIII, n. 1), k. 80v; 
Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 78; Materiały genealogiczne. -  S. 29; 
Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 339, n. 883-884.

292 Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. — С. 193 (з по
силанням на Збірник гербів Малоросійського дворянства 1797-1800 рр. та Збірку П. 
Дорошенка в Чернігові).

293 Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. -  С. 193 (з поси
ланням на Архів Чернігівського Дворянського Депутатського Зібрання).

294 Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. — С. 193; Пе
тренко М. Українське золотарство XVI—XVIII ст. -  Київ, 1970. -  С. 67, мал.; Украї
на -  козацька держава. -  С. 635, мал.

Герб Миколи Даниловича Ханенка 
на срібній чарці першої половини 

XVIII ст.
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З огляду на те, що незадовго до надання 
привілеїв фіксується використання Михай
лом Ханенком зовсім інших гербів зі звични
ми для козацької геральдики сюжетами, мо
жемо констатувати їх нобілітаційне походжен
ням. На його печатці, якою засвідчено лист до 
молдавського господаря від 21 грудня 1660 р.
(«Михайло Ханєнко полковник єго Кор. Мл. Печатка
Воискь Zanop. ^манскии»), зображено рене- Михайла Степановича 
сансовий щит з напнутим луком зі стрілою ві- Ханенка 1660р. 
стрям вгору.295

Цей же герб, але з певними доповненнями і у кольоровій версії, 
зображено на звороті титульної сторінки рукописного «Ірмологіона» 
від 1660 р. — на червоному полі ренесансового щита золотий напнутий 
лук зі стрілою вістрям додолу, всередині якого дві золоті риби в стовп, 
що пливуть у різні боки; над щитом забороло під шоломовою коро
ною, в нашоломнику перехрещено дві золоті стріли вістрями додолу, 
навколо щита золото-срібний намет, навколо літери: М Х Г$.296 В од
ній із публікацій це традиційне розміщення меценатського герба на 
звороті титулу297 невірно інтерпретовано як протоекслібрис, а також

295 AGAD, Archiwum Koronne Warszawskie, Dz. Kozackie, Sygn. 42/77 (восьми
кутна, 12,5x12 мм; навколо літери: MXIltf).

296 Нестеренко П. Історія українського екслібриса. -  Київ, 2016. -  С. 38; Кова- 
левсъка О. Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVII-XVIII ст. -  
Частина І: Монографія. -  Київ, 2014. -  С. 153-154,166; Частина II: Додатки. -  Київ, 
2014. — С. 30, п. 3.

297 Див.: Титов Ф. Типография Киево-Печерской Лавры: Исторический очерк 
(1606-1616-1916). -  Том I: 1606-1616-1721 гг. -  Киев, 1916; Титов X. Матеріяли 
для історії книжної справи на Вкраїні в XVI-XVIII ст. Всезбірка передмов до україн
ських стародруків / /  Збірник Історично-Філологічного відділу Всеукраїнської ака
демії наук. -  Том XVII. -  Київ, 1924; Маслов С. Каталог ювілейної виставки україн
ського друкарства. -  Київ, 1925; Маслов С. Етюди з історії стародруків. -  Вип. ІХ-Х. 
-  Київ, 1927; Вип. ХІ-ХІІ. -  Київ, 1928; Максименко Ф. Кириличні стародруки укра
їнських друкарень, що зберігаються у львівських збірках. -  Львів, 1975; Каменева 
Т , Гусєва А. Украинские книги кирилловской печати XVI-XVIII вв. Каталог изда
ний, хранящихся в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина. -  Вып. I:
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абсолютно безпідставно описано забороло шолома як «обличчя рицаря 
під короною»,_а фігури риб трактовано як зображення знаку зодіаку.298 
Останнє положення повторено і в роботі іншого дослідника.299 Між 
тим не важко переконатися, що зображення риб є достатньо пошире
ним у геральдичній традиції руських і сусідніх земель ще з часів пізньо
го середньовіччя,300 і, звичайно, жодним чином не пов’язане зі знаками 
зодіаку, використання яких в українських гербах є цілком незнаним.

Так, половина лосося зображена на печатках львівського земського 
судді (1461-1477) Петра Браницького з Бранча від 1462301 і 1463-1473 
рр.,302 Петра Браницького Цебровського зі Стоків від 1464 р .303 Риба в 
пояс -  на печатці холмського земського підсудка (1505-1521) Мико
ли Лятичинського від 1511-1521 рр.304 На печатках господарських бояр

1574 г. -  первая половина XVII в. — Москва, 1976; Каменева Т., Гусєва А., Полонская 
И. Украинские книги кирилловской печати XVI—XVIII вв. Каталог изданий, храня
щихся в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина. -  Вып. II. -  Том I: 
Киевские издания второй половины XVII в. -  Москва, 1981; Запаско Я., Ісаєвич Я. 
Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на Україні. — Книга 
перша: 1577-1700.-Л ьвів , 1981; Книгадруга.-Частина перша: 1701-1764.-Л ьвів , 
1984; Запаско Я., Мацюк О. Львівські стародруки. — Львів, 1983; Логвин Г. З глибин. 
Гравюри українських стародруків XVI-XVIII ст. -  Київ, 1990.

298 Нестеренко П. Історія українського екслібриса. -  С. 38.
299 Ковалевська О. Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини 

XVII-XVIII ст. -  Частина І. -  С. 166.
300 Однороженко О. Родова геральдика Руського королівства. -  С. 99-100, 151— 

152, 171.
301 Akta grodzkie і ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z archiwum tak zwanego 

bernardyńskiego we Lwowie. -  Tom II. -  Lwów, 1870. -  S. 166; Piekosiński F. Heraldika 
polska wieków średnich. -  S. 52, il. 56; Haisig M. Sfragistyka szlachecka doby średniowiecza 
w świetle archiwaliów lwowskich. -  Lwów, 1938. -  S. 23, il. 32.

302 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 186; cnp. 190; cnp. 192; cnp. 196; cnp. 201; cnp. 202; 
cnp. 203; cnp. 204; cnp. 206; cnp. 207; cnp. 208; cnp. 210; Akta grodzkie i ziemskie z 
czasów Rzeczypospolitej polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. -  
Tom VII. -  S. 105; Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. — S. 52, il. 56; Haisig 
M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 23, il. 33.

303 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 190; Akta grodzkie i ziemskie. — Tom VII. -  Lwów, 
1878. -  S. 105; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. -  S. 23, il. 34.

304 AGAD, Perg. Peig. 6774; Peig. 6776; Perg. 6781; Perg. 6784; Perg. 6794.
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Печатка Петра 
Браницького 

з Бранча 1462р.

Печатка Петра 
Браницького 

з Бранча 1463р.

Печатка Петра 
Браницького 
Цебровського 

зі Стоків 1464р.

Печатка
Миколи

Лятичинського
1511р.

Миколи, Петраша і Юрія Юшковичів від 1523 р. зображено дві риби 
під хрестом з подвійними розгалуженнями на кінцях.305

На печатках керновського боярина Януша Буйвидовича від 1527 р. 
-  дві риби вгору в супроводі восьмипроменевої зірки згори,306 василіш- 
ського боярина Миколи Ступича від 1529 р. — дві риби у різні боки.307 
Дві риби вгору зображено на сфрагісах литовських бояр Андрія та Лу
каша Нарковичів від 1532 р .,308 господарського хоружого Судеревської 
волості Лаврина Ганцевича та судеревських бояр Ждана, Івана, Мико
ли та Урбана Богдевичів від 1532 р .,309 рудоминського боярина Богуша 
Федьковича від 1542 р .,310 мінського земянина Андрія Станкевича від 
1569 р .,311 новгородського земянина Стефана Бородича від 1579 р .312

Дружина ошмянського земянина Яна Петровича Катерина Ан
дріївна користувалася 1571 р. печаткою з зображенням риби під 
деревом.313 Від того ж року маємо печатку віденського земянина Мико
ла Станиславовича Климячича з двома рибами розташованими поземо

305 AGAD, Perg. 7520.
306 AG AD, Perg. 7541.
307 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. X, Sygn. 51, st. 1.
308 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. X, Sygn. 51, st. 3.
309 AGAD, Peig. 5899.
310 AGAD, Archiwum Przeździeckich, Sygn. A -l, st. 174.
311 AGAD, Peig. 636 a; Peig. 5627; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z 

Litwą. -  S. 351, n. 149 a, poz. 52; S. 354, n. 149 b, poz. 44.
312 Wittyg W. Nieznana szlachta polska. -  S. 40.
313 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XII, Plik 78.
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у ренесансовому щиті.314 На печатці віденського земянина Івана Мар
тиновича від 1575 р. зображено дві риби одна над одною вправо.315 Одна 
риба — на печатках віденського війта Станіслава Сабини від 1582316 і 
1586-1589 рр.317

Жомоїтський земянин Станіслав Миколайович Сиревич користу
вався 1591 р. печаткою з гербом -  між двома шестипроменевими зір
ками півмісяць рогами догори, на кінцях якого дві риби: перша додолу, 
друга вгору.318 На печатках городенського земянина Павла Андрійови
ча Буйвида від 1590 р .319 та волинського земянина Петра Янчевського 
від 1625 р .320 розміщено дві риби, що пливуть в різні боки. На печатці 
холмського та белзького єпископа (1687-1691) Олександра Августина 
Лодяти від 1691 р. зображено дві риби.321

Не чужим було зображення риб і для козацьких родових гербів піз
нішого часу. Так, на печатці коропського сотника (1728-1736) Григо
рія Трохимовича Химича від 1730-1733 рр. бачимо коропа під шоло- 
мовою короною у супроводі двох шестипроменевих зірок.322 А на пе
чатці вдови земського судці Настасії Линевичевої від 1779 р. у роко- 
ковому щиті зображено вензель, палаюче серце під терновим вінком, 
яке пронизано навхрест шаблею і стрілою вістрями вліво, здолу річка 
з рибою вліво.323

3.4 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. X, Sygn. 111, st. 47.
3.5 Wittyg W. Nieznana szlachta polska. -  S. 196.
3.6 ЦітоуА. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  Мінск, 1993. -  С. 89, мал. 195.
317 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. XVIII, Sygn. 7, st. 20; Gumowski M., Haisig 

M., Mikucki S. Sfragistyka. — Warszawa, 1960. — S. 245; Gumowski M. Handbuch der 
polnischen Siegelkunde. — Graz, 1966. — S. 109; Gumowski M. Handbuch der polnischen 
Heraldik. -  Graz, 1969. -  S. 65; R im a E. Pieczęcie miast. -  S. 1092-1093, n. 423.

318 LVIA, f. 391, ap. 9, SVT 2789 («Herbarz szlachty litewskiej J.P. Dworzeckiego- 
Bohdanowicza»), 1.182.

319 Wittyg W. Nieznana szlachta polska. -  S. 49.
320 ЛННБ, BP, ф. 5, on. 1, спр. 7444/1 («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych 

Wacława Rulikowskiego»), арк. 2.
321 IP НБУВ, ф. ЗОЇ, спр. 656 Л, арк. 12.
322 ЦЦІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 3326, арк. 15v; спр. 3615, арк. 6; спр. 3902, арк. 8 

(овальна, 18x16 мм; згори літери: ГТ, здолу літери: CK).
323 IP НБУВ, ф. 61, спр. 1171 (овальна, 25x21 мм).
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Герби Михайла Ханенка у рукописному «ІрмологіонЬ» 1660р.

Повертаючись до переднобілітаційного герба Михайла Ханенка, 
необхідно відзначити, що у тому ж рукописному «Ірмологіоні» 1660 р. 
на звороті 117 сторінки розміщено інший варіант герба уманського 
полковника -  у ренесансовому щиті пояс обтяжено двома золотими 
рибами, що пливуть у різні боки, над щитом шолом з наметом під шо- 
ломовою короною, згори перехрещено пірнач і меч вістрям вгору, на
вколо літери: M Xntf.324 Використання символів полковницької влади 
у горішній частині герба, яке в цілому не характерне для козацької ге
ральдики, пояснюється впливом геральдичної традиції сусідньої Мол
давії, з господарями якої Михайло Ханенко підтримував тісні стосун
ки. На тогочасних молдавських державних гербах доволі часто бачимо 
зображення перехрещених булави і меча, або скіпетра і меча.325 Герб в 
«ІрмологіонЬ» супроводжує вірш:

«Дорогій Клєйноть в рыбахъ видимь Пане;
В житєйскомь мор# заслЛкилєсь нанє.

324 Нестеренко П. Історія українського екслібриса. -  С. 38-39; Ковалевська О. 
Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVII-XVIII ст. -  Частина 
І. -  С. 153-154,166; Частина II. -  С. ЗО, п. 4.

325 Cemovodeanu D. §tiin{a §і arta heraldicä in Romänia. -  Bucure§ti, 1977. -  P. 85— 
86,260-267.
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Побожнымъ дЬломъ и сєрдцємь шважнымъ;
Кто жь не признаеть прикладомъ выразнымъ.

При горнемъ MOpV єсть источникь жызний.
Риба планета засл&коный ближный.

Жый жє щасливе Мосци Пане;
На томъ ищєанЬ поки світа стане».326 327

Геральдичні запозичення з країн Південно-Східної Європи мо
жемо спостерігати також у нобілітаційному гербі Остафія Гиковсько- 
го (Остаматенка), предки якого походили з Македонії. У виданому 10 
липня 1661 р. у Варшаві привілеї за військові заслуги подано розло
гий опис герба (на червоному полі вежа з трьома баштами під трьома 
вінками, згори голова воїна під шаблею) -  «А że ta godność і wolność 
szlachectwa polskiego bez swego osobliwego nie może bydź herbu i znaku, 
tedy mu tym chętniej i potomkom iego oboiej płci onże nadaiemy, im go 
w dziełach rycerskich doświadczonego, w expedycyach mężnego i odważ
nego w okazyiach woiennych wiemy, przydaiąc do ojczystego iego herbu, 
którym się pieczętuie, to iest w czerwonym polu wieża o trzech małych wie
życzkach, a nad nimi trzy wieńce, głowę obumarłego żołnierza i swej oj
czyzny miłuiącego syna, w której wierzchu szabla wzdłuż tkwieć będzie, 
co wyświadczać zawsze ma ojca iego męstwo i odwagę i iego samego częste 
krwie rozlania. Takowego tedy herbu urodzony Ostali Ginowski z potomka
mi swymi oboiej płci we wszytkich swoich sprawach publicznych i priwat- 
nych na wieczne czasy zażywać będzie».216 Як видно з опису, до родового 
герба («do ojczystego iego herbu») було додано почесні фігури, що мають 
«wyświadczać zawsze ma ojca iego męstwo i odwagę i iego samego częste 
krwie rozlania».

326 Нестеренко П. Історія українського екслібриса. -  С. 38-39; Ковалевська О. 
Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVII—XVIII ст. -  Частина 
І І . - С . 3 0 ,  п.4.

327 РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 129; Пам’ятки історії Східної Європи. — Том 
V. — С. 261-262, п. 93; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 31v; Sumariusz 
Metryki Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, Dz. VIII, n. 1), k. 80v; 
Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. — S. 77; Materiały genealogiczne. -  S. 46; 
Trelińska B. Album armorum nobilium. — S. 340-341, n. 890.
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12 липня 1661 р. у Варшаві було видано нобілітаційний привілей 
Олександру Долшкевичу. В його тексті містився опис наданого герба -  
на червоному полі перехрещено дві срібні шаблі з золотими руків’ями 
вістрями вгору під золотим рицарським хрестом, праворуч золота шес
типроменева зірка, ліворуч золотий півмісяць рогами вліво. Прикмет
но, що блазон містить розлоге пояснення символіки гербових фігур 
-  «Со się zaś tknie herbu, którym się każdy szlachcic polski szczycić i pisać 
powinien, ten mu taky daiemy: w czerwonym polu szablę kozacką z szablą 
polską, z iednej strony miesiąc, a z drudiej strony gwiazdę świecącą, i krzyż 
na wierzchu, co będzie znakiem statecznego narodów tych ziednoczenia się 
i iego samego znacznego rycerstwa i dzielności, a oraz stałej ku własnemu 
panu swemu cnoty i wiary niezmiennej. Którego herbu on i potomkowie 
iego oboiej płci do wszelakich swoich spraw, aktów publicznych i priwatnych 
zwyczaiem szlachty polskiej zażywać, nim się pieczętować i oznaczać będą 
zawsze na potomne czasy»,328 з якого випливає що автори цього герба 
розглядали шаблі (козацьку і польську), як символ поєднання народів 
(«znakiem statecznego narodów tych ziednoczenia»), а зображення хрес
та, зірки та півмісяця, як  мілітарні символи («znakiem ... iego samego 
znacznego rycerstwa i dzielności»). Пізніше цей герб фіксують річпоспо- 
литські гербовники.329

Федору Колчинському та сотнику Уманського полку Григорію Не- 
вегловському нобілітаційні привілеї було видано у Варшаві 13 липня 
1661 р. Перший із них одержав герб у вигляді підкови кінцями дого
ри, яку пронизує стріла вістрям вгору, над щитом шолом з наметом під 
шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, які прони
зує шабля вістрям додолу: «А że ta godność і wolność ślachectwa polskiego 
bez osobliwego nie może bydź herbu i znaku, tedy tym mu i potomkom 
iego chętniej daiemy i naznaczamy, im go w dziełach rycerskich biegłego 
baczymy. Który to herb taki iest: w polu potkowa hakami wzgórę a przez nią

328 РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 197; Пам’ятки історії Східної Європи. -  Том 
V. -  С. 367, п. 136; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 31; Sumariusz Metryki 
Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, Dz. VIII, n. 1), k. 81v; Wdowiszewski Z. 
Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 77; Materiały genealogiczne. -  S. 37; Trelińska B. Album 
armorum nobilium. — S. 340, n. 888.

329 Niesiecki K. Herbarz Polski. — Том III. -  S. 366.
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strzała źelescem dogóry, na wierzchu zaś trzy piorą strusie, a przez nie szabla 
goła ostrzem-na-dół. Takowego tedy herbu urodzony Theodor Kolczyński i z 
potomkami swymi na potomne wieki we wszytkich swoich sprawach zażywać 
będzie spokojnie».330

Григорій Невегловський, своєю чергою, був прийнятий до ро
дового герба Кривда з відміною Андрієм Жальським -  на блакитно
му полі срібна підкова кінцями додолу в супроводі двох золотих ри
царських хрестів, горішній з яких без правого рамена, над щитом шо
лом із блакитно-срібним наметом під шоломовою короною, в нашо
ломнику виникає рука з мечем («Quod vero stemma a nobilitate Polonica 
usurpari solitum spectat ut deinceps insigne Krzywda vulgo appellatum, quod 
illi Andreas Zalski secum commune facit praeferre possit indulgemus soleam 
scilicet crucibus duabus albis sibi infixam in medio totam supra mediam in 
cuius summitate manus armata extensa strictum gestans gladium nec non 
globo transfina tali modo quali in diplomate hoc depicta et delineata sunt. 
Quo sane stemmate permittimus dictum Gregorum Niewęgłowski cum sua 
successori posteritate perpetuo et pacifice uti»).331

Згадані сеймовою конституцією Христофор332 та Захар Петрови
чі були нобілітовані за рекомендацією гетьмана Війська Запорозько
го і кримського хана.333 Королівський тлумач і посол у Криму Захар

330 РГАДА, ф .  389, книга 220, лист 127; Пам’ятки історії Східної Європи. -  Том 
V. -  С. 258, п. 92; AGAD, Metryka Koronna, SigUlata, Sygn. 5, k. 28; Sumariusz Metryki 
Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, Dz. VIII, n. 1), k. 80v; Wdowiszewski Z. 
Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 78; Materiały genealogiczne. -  S. 64; Trelińska B. Album 
armorum nobilium. -  S. 343, n. 902.

331 РГАДА, ф .  389, книга 220, лист 133; Пам’ятки історії Східної Європи. -  Том 
V. -  С. 269, п. 97; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 3, k. 257v; Sygn. 6, s. 136; 
Sumariusz Metryki Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, Dz. VIII, n. 1), k. 80v; 
Wdowiszewski Z. Regesty nobUitacji w Polsce. — S. 84; Materiały genealogiczne. -  S. 87; 
Trelińska B. Album armorum nobüium. -  S. 344, n. 906.

332 Volumina legum. -  Tom IV. -  P. 359-360, n. 70; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 78; Materiały genealogiczne. -  S. 93-94; Trelińska B. Album 
armorum nobilium. -  S. 345, n. 912.

333 Volumina legum. -  Tom IV. -  P. 359-360, n. 70; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 78; Materiały genealogiczne. -  S. 93-94; Trelińska B. Album 
armorum nobilium. -  S. 345-346, n. 913.
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Петрович одержав 15 липня 1661 р. у Варшаві привілей з дозволом по
слуговуватись гербом Белина (на блакитному полі срібний меч з золо
тим руків’ям вістрям додолу в супроводі трьох срібних підков обабіч 
та здолу; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломни
ку закута в золоті лати рука зі срібним мечем із золотим руків’ям, на
вколо щита блакитно-срібний намет), до якого прийняв його великий 
коронний канцлер Миколай Ян Пражмовський — «stemma Belina».334 335

Польським гербом Радван з відміною (на червоному полі золота 
трихвоста хоругва, згори закута в срібні лати рука зі срібною шаблею, 
обабіч два золотих рицарських хрестика; над щитом шолом під шоло
мовою короною, в нашоломнику п ’ять страусових пер, навколо щита 
червоно-золотий намет) було дозволено користуватися уманському со
тнику (1656,1662) Михайлові Махаринському та його братам. Нобілі- 
таційний привілей з описом герба було видано 29 квітня 1662 р. у Вар
шаві — «А iż ta prześwietna wolność i szlachectwa tego godność bez swego 
własnego nie może bydź herbu, który tejże godności znakiem bydź ma, tedy 
my z dobroczynnej łaski naszej pomienionemu szlachetnemu Michałowi 
Macharzeńskiemu, braci tudziesz iego i potomkow ich oboiej płci za takowe 
iego one dzieła, męstwa i odwagi naznaczamy za herb chorągiew Radwan na
zwaną, nad niem ręka zbrojna do góry szablę ostrzem trzymaiąca, po bokach 
tegosz Radwanu dwa krzyże, a w Chełmie pięć piór strusich, iako to lepiej 
tenże herb tu iemu nadany iest wyrażony. Tego tedy herbu we wszytkich swo
ich sprawach, także na aktach publicznych i prywatnych zwyczaiem szlachty 
polskiej on, bracia iego i potomkowie ich oboiej płci zażywać będą».224

Наступного дня подібний привілей за рекомендацією гетьмана 
Війська Запорозького Юрія Хмельницького здобув Іван Богданович

334 AGAD, Metryka Koronna, Księgi wpisów, Ks. 203, k. 96v; Ks. 364, k. 68—69v; 
Sigillata, Sygn. 3, k. 275v; Sygn. 6, s. 163; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  
S. 78; Materiały genealogiczne. — S. 93-94; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 
345-346, n. 913.

335 РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 146; Пам’ятки історії Східної Європи. -  Том 
V. -  С. 291, п. 107; AGAD, Metryka Koronna, Księgi wpisów, Ks. 364, k. 46v; Sigillata, 
Sygn. 5, k. 84v; Sumariusz Metryki Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, 
Dz. VIII, n. 1), k. 81; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. — S. 83; Materiały 
genealogiczne. -  S. 77; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 361, n. 970.
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Дуб’яга з братами, за батькові та власні військові заслуги, участь у ві
йнах з Московією та Швецією. Герб, що мав нобілітаційне походжен
ня, складався з колони з двома опорами обабіч, яку обтяжено підковою 
кінцями додолу під рицарським хрестом, над яким птах з розпростер
тими крилами, що тримає в дзьобі оливкову гілку на блакитному полі 
щита, над яким розташовано шолом із блакитно-срібним наметом під 
шоломовою короною, в нашоломнику до половини закута в лати рука, 
що тримає шаблю вістрям вгору, яку в лікті пронизує стріла і з якої 
в обидва боки ллється кров336 -  «Będzie to Kolumna w polu błękitnym 
mająca filary dwa w sobie na brzegach, w pośrodku tej columny podkowa 
hakami na dół tykająca się gruntu columny, nad podkową krzyż kawalerski, a 
nad nim zaś ptak w gębie różdżkę oliwną trzymający z rozpiętymi skrzydłami, 
summitates tych filarów tykającemi się, nad hełmem zas ręka wpółgoła, a 
wpółzbrojna trzymająca szablę gołą ostrzem do góry, w której ma tkwić 
strzała wpół wedle łokcia i z niej z obu stron krew wynikać».337 У разі з зо
браженням птаха (очевидно голуба з оливковою галузкою) маємо, оче
видно, справу з удостойненням герба, як  це було у випадку з гербом 
гетьмана Івана Виговського. На це вказує також запис у Коронній Ме
триці, що герб було лише доповнено.338

У виданому ЗО березня 1663 р. у Львові нобілітаційному привілеї 
корсунському полковому писарю (1658-1663) Остафію Полоницько- 
му зображено барвами його герб — на червоному полі дві стріли та ша
бля в зірку, над щитом шолом з червоно-срібним наметом під шоломо
вою короною, в нашоломнику п ’ять страусових пер («dwa bełty na krzyż 
złożone w polu czerwonym, przez których środek szabla idzie»).339 Згодом

336 Gajl T. Herbarz Polski. -  S . 55.
337 AGAD, Metryka Koronna, Księgi wpisów, Ks. 364, k. 141v; Sigillata, Sygn. 5, k. 

89; Materiały genealogiczne. -  S. 37; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 354- 
355, n. 950.

338 AGAD, Metryka Koronna, Księgi wpisów, Ks. 364, k. 141v; Trelińska B. Album 
armorum nobilium. -  S. 355, n. 950.

339 LMAB, Sygn. PK 2-17; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 7, k. 57; 
Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 87; Materiały genealogiczne. -  S. 95; 
Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 319, n. 813; Кривошея В. Козацька старши
на Гетьманщини. Енциклопедія. -  Київ, 2010. -  С. 592.
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Печатки Василя Полоницького 1700 і 1708рр.

цим гербом користувалися представники роду Полоницьких,340 зокре
ма, любецький сотник (1698—1727) Василь Полоницький -  на печат
ках від 1700-1707,3411708342 і 1719 рр.343

Ціла низка нобілітаційних привілеїв, наданих козацькій старшині 
після сеймової ухвали 1661 р., відома лише за регестовими записами, 
що суттєво ускладнює відтворення відповідних гербів. Лише в окремих 
випадках можемо заповнити ці лакуни шляхом залучення непрямих 
свідчень. Так, відомості про герб подільського полковника (1654-1675) 
і майбутнього наказного гетьмана (1675-1679) Остафія Гоголя одер
жуємо не з регесту його нобілітаційного привілею, виданого у Варшаві 
10 липня 1661 р .,344 а з повідомлення в гербовнику Несецького, згідно 
з яким полковнику Гоголю було надано польський герб Яструб (у бла
китному полі золота підкова кінцями догори, в колі якої золотий ри
царський хрест; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашо
ломнику золотий яструб, що тримає в лапі золоту підкову кінцями дого
ри, в її колі золотий рицарський хрест, навколо щита блакитно-золотий

340 Лукомский В ., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. -  С. 139 (з поси
ланням на Архів Чернігівського Дворянського Депутатського Зібрання).

341 IP НБУВ, ф. 1, спр. 62589; спр. 62617; спр. 62645 (восьмикутна, 17х 14 мм; на
вколо літери: ВПСЛ).

342 IP НБУВ, ф. 1, спр. 62647 (восьмикутна, 18* 15 мм; навколо літери: ВПСЛ).
343 ЦДІАК, ф. 51, оп. З, спр. 153, арк. 119v; Лукомский В ., Модзалевский В. Ма

лороссийский гербовник. -  С. 139; Ситий І. Печатки сотенної старшини. -  С. 237, 
мал. 5 (восьмикутна, 19* 15 мм; згори літери: ВР, здолу літери: SL).

344 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 36; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 77; Materiały genealogiczne. -  S. 54; Trelińska B. Album armorum 
nobilium. — S. 342, n. 896.
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намет) -  «Chochoł herbu Jastrzębiec. Z tych Jan Chochoł władyka Piński 
w roku 1596. Chohoł z Zaporowskiego wojska do prerogatywy szlachectwa 
przyjęty przez konstytucyą w roku 1661».345

Вірогідно, цей герб є видозміною старого родо
вого знаку, яким представники роду Гоголів корис
тувалися щонайпізніше від кінця XVI ст. На печатці 
турівського та пинського єпископа (1596—1603) і ко- 
бринського архимандрита (1594—1596) Іони Гоголя, 
якою було засвідчено акт унії Руської Церкви з Рим
ською Католицькою Церквою від 8 жовтня 1596 р., 
було зображено підкову кінцями додолу над хрестом Печатка Іони 
і згори знак, подібний на два перехрещених прапо- Гоголя 1596р. 
ри, в ренесансовому щиті під шоломом з наметом.346

Нобілітований сеймовою конституцією347 ки
ївський полковник (1654-1655, 1657—1659, 1665, 
1669), перед цим — київський сотник (1650—1654), 
а згодом -  паволоцький (1663) і уманський (1667) 
полковник Павло Янович Яненко Хмельницький 
одержав нобілітаційний привілей ще 25 березня 
1661 р. у Варшаві.348 Його герб відомий за відтис
ком печатки від 1657 р. В її полі зображено напну
тий лук зі стрілою вістрям вліво і шабля вістрям 
додолу в півкруглому щиті під трьома страусови
ми перами.349

З відомостей про привілеї нобілітованих сей
мовою конституцією Семена Зел енського350 та

345 Niesiecki К. Herbarz Polski. — Tom III. -  S. 43.
346 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, спр. 627 (восьмикутна, 19x17 мм; навколо літери: ИГ- 

РБІС).
347 Volumina legum. -  Tom IV. — Р. 359-360, n. 70.
348 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 3, k. 212; Sygn. 6, s. 64; Wdowiszewski 

Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 76; Materiały genealogiczne. -  S. 29; Trelińska B. 
Album armorum nobilium. -  S. 339, n. 885.

349 BN PAU PAN, Rkps 269, k. 32 (овальна, 26x 24 мм; навколо літери: ПМПК).
350 Volumina legum. -  Tom IV. -  P. 359-360, n. 70; Wdowiszewski Z. Regesty 

nobilitacji w Polsce. -  S. 79; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 348, n. 925.

Печатка Павла 
Яновича Яненка 
Хмельницького 

1657р.
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брацлавського полковника (1659—1664) Михайла 
Зеленського351 маємо лише регестовий запис но- 
білітаційного привілею другого, який було вида
но у Варшаві 12 липня 1661 р .352 їхній герб відо
мий з пізніших джерел. Зокрема, лубенський пол
ковник (1700—1709) Дмитро Михайлович Зелен- 
ський користувався упродовж 1701-1706 рр. пе
чаткою з зображенням вежі, яку пронизує стрі- Печатка Дмитра
ла вістрям у правий горішній кут, у ренесансово- Михайловича 
му щиті, над яким розташовано забороло з наме- Зеленського 1701 р. 
том під короною і закута в лати рука із шаблею в 
нашоломнику.353 Цей же герб відтворено на сріб
них ложках зламу XVII—XVIII ст., що належали полковнику.354

Герб Дмитра Михайловича Зеленського на срібних ложках 
зламу XVII-XVIIIcm.

351 Volumina legum. -  Tom IV. -  P. 359-360, n. 70.
352 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 30v; Wdowiszewski Z. Regesty 

nobilitacji w Polsce. -  S. 78; Materiały genealogiczne. -  S. 130; Trelińska B. Album 
armorum nobilium. -  S. 348, n. 924.

353 IP НБУВ, ф. 28, спр. 14; спр. 15; спр. 16; Лукомский В., Модзалевский В. Ма
лороссийский гербовник. -  С. XVIII-XIX, илл. 5; С. 60-61; Ситий І. Печатки гене
ральної та полкової старшини. -  С. 105, мал. 40-41; Ситий І. Старшинські печатки 
мазепинської доби. -  С. 224, мал. 11; Україна -  козацька держава. -  С. 553, мал. 5 
(восьмикутна, 27x24 мм; навколо літери: ЄЦПВВгПЛДг).

354 Україна -  козацька держава. -  С. 636,1135.
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Михайлові Радченку, що одержав нобілітаційний привілей 29 трав
ня 1661 р. у Варшаві,355 вірогідно, було підтверджено право на вико
ристання польського герба Дуброва (на блакитному полі срібна підко
ва кінцями додолу в супроводі трьох золотих рицарських хрестів; над 
щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику чорне орли
не крило вправо, яке пронизує срібна стріла вістрям вправо, навко
ло щита блакитно-срібний намет), яким згодом користувалися його 
нащадки.356

Про нобілітаційні привілеї згаданих у сеймовій конституції 1661 р. 
Андрія та Василя Глосинських (від 25 березня 1661 р .),357 Самійла Пу- 
керинського (від 12 червня 1661 р .) ,358 білоцерківського полковника 
(1658-1663) Івана Кравченка359 та цибулівського сотника (1661) Івана 
Лабушного (від 10 липня 1661 р .),360 Остафія Новаковського361 та Сте
пана Подоського (від 25 квітня 1662)362 відомо лише з регестових запи
сів без жодної інформації про герби.

355 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 5v; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S . 76; Materiały genealogiczne. -  S. 98; Trelińska B. Album armorum 
nobilium. — S. 346, n. 917.

356 Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. — С. 144 (з поси
ланням на Архів Чернігівського Дворянського Депутатського Зібрання).

357 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 3, k. 212; Sygn. 6, s. 64; Wdowiszewski 
Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 76; Materiały genealogiczne. — S. 46; Trelińska B. 
Album armorum nobilium. -  S. 341, n. 891-892.

358 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 30v; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 76; Materiały genealogiczne. -  S. 98; Trelińska B. Album armorum 
nobilium. — S. 346, n. 916.

359 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 31v; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 77; Materiały genealogiczne. -  S. 68; Trelińska B. Album armorum 
nobilium. -  S. 344, n. 904.

360 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 32; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. — S. 77; Materiały genealogiczne. -  S. 76; Trelińska B. Album armorum 
nobilium. -  S. 344, n. 905.

361 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 90; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 81; Materiały genealogiczne. -  S. 88; Trelińska B. Album armorum 
nobilium. -  S. 344, n. 907.

362 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 89v; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 81; Trelińska B. Album armorum nobilium. — S. 346, n. 914.



568 Сфрагістичний щорічник • Випуск VI

Про цілий ряд осіб, нобілітованих 1661 р., маємо тільки згадки у 
самому тексті сеймової конституції. Відповідно, про їхні герби можемо 
дізнатися лише залучаючи додаткову інформацію, переважно зі сфра- 
гістичних джерел. Одним з таких представників козацької старшини є 
прилуцький (1656-1659) і чигиринський (1659-1663) полковник, зго
дом -  генеральний осавул (1663-1664), черкаський (1664-1665) і ка
нівський (1665) полковник, гетьман Війська Запорозького (1665—1676) 
Петро Дорофійович Дорошенко,363 нобілітаційний привілей якого до 
сьогодні не зберігся.

До недавнього часу єдиним свідченням про герб гетьмана було зо
браження на його надмогильній плиті -  у щиті розміщено рицарський 
хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори, здолу шабля вістрям 
вліво, згори літери: ПД.364

Герб Петра Дорошенка на його Герб Петра Дорошенка на його
надмогильній плиті кінця XVII cm. портреті початку XVIII cm.

Суттєво уточнити ці відомості дозволяє нещодавно знайдена мат
риця печатки Петра Дорошенка, яка нині зберігається у сфрагістичній 
колекції Музею Шереметьєвих. Матриця являє собою масивну вось
микутну втулку зі свинцево-олов’яного сплаву розміром 26x23 мм, з 
висотою 14 мм, вагою 33,1 г. Час її виготовлення припадає на період

363 Volumina legum. — Tom IV. — Р. 359—360, n. 70; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. — S. 79; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 340, n. 889.

364 ЦЦІАК, ф. 221, on. 1, cnp. 468, арк. 1—lv (прорис); Бантыш-КаменскийД. Ис
тория Малой России. -  Москва, 1822. -  С. 350; Величко С. Літопис. -  Том И. -  С. 
205; Луценко А. Проблематика історії виникнення гетьманських гербів. -  С. 52.
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Матриця печатки 
Петра Дорошенка 

1656—1659рр.

полковникування у Прилуках (1656— 
1659 рр.), на що вказує наявна у полі 
печатки абревіатура: ПДПП (Петро 
Дорошенко полковник прилуцький). 
Герб складається із хреста над півко
лом, що лежить кінцями догори у пів- 
круглому бароковому щиті, над яким 
розташовано забороло з наметом і три 
страусових пера у нашоломнику, здолу 
під щитом -  шабля вістрям вправо.365 
Особливу увагу привертає остання фі
гура, що, як  бачимо, не була складовою 
частиною внесеної у щит геральдич
ної композиції, а лише її позащитовим 
елементом.

Виходячи з наявної на даній печатці інформації варто припусти
ти, що первісним родовим гербом Дорошенків було саме зображення 
хреста над півколом, а шаблю було додано спочатку лише в якості до
даткової фігури значно пізніїпе, швидше за все, на означення прина
лежності роду до старожитного козацтва та спадкової (у кількох поко
ліннях) козацької старшини. Згодом шабля як  найважливіший сим
вол козацької доблесті та інших рицарських чеснот стає інтегральною 
складовою дорошенківського герба, тобто зображується безпосеред
ньо у щиті, як це бачимо на надмогильній плиті Петра Дорошенка. На
томість на одному з його пізніших портретів роботи Стрільбицького 
початку XVHI ст. бачимо перехрещені шаблю і стрілу вістрями додолу 
над півмісяцем, що лежить рогами догори.366

365 МШ, МС-522; 1000 років української печатки. -  С. 209, п. 171; Однороженко 
О. «Сонце Руїни». Печатка гетьмана Петра Дорошенка зі сфрагістичної колекції Му
зею Шереметьєвих/ /  Волонтер. -  Київ, 2013. -  № 3. -  С. 30—34.

366 ЦЦІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 468, арк. 1 -lv  (прорис); РовинскийД. Подробный 
словарь русских гравированных портретов. -  Том I. -  Санкт-Петербург, 1889. 
-  С. 730; Ровинский Д. Подробный словарь русских граверов. -  Том II. -  Санкт- 
Петербург, 1895. -  С. 973-974.
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Печатка Андрія Дорофійовича Печатка Андрія Дорофійовича 
Дорошенка 1674р. Дорошенка 1688р.

Останній герб, імовірно, з ’явився під впливом інформації про герб 
брата гетьмана -  чигиринського (1668) і паволоцького (1673-1674) 
полковника, гадяцького городового отамана (1669), сосницького со
тника (1676-1677,1688-1692) і значного військового товариша (1707- 
1709) Андрія Дорофійовича Дорошенка. На його печатках від 1674367 і 
1688 рр.368 зображено хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори, 
здолу перехрещено стрілу і шаблю вістрями додолу в півкруглому щиті 
під заборолом з наметом і трьома страусовими перами в нашоломни
ку. Як бачимо, спільним елементом у гербах братів було зображення 
хреста над півколом/півмісяцем, що додатково вказує на родовий ха
рактер цього геральдичного сюжету, водночас інші фігури у щиті (ша- 
бля/стріла і шабля) правили за індивідуальні відзнаки особових гербів 
Петра й Андрія Дорофійовичів.

Підтвердження цьому знаходимо при розгляді печаток синів остан
нього — сосницьких сотників Івана (1692-1704) і Василя Андрійови
ча Дорошенків (1707-^1723). На печатці першого з них від 1699—1703 
рр. було зображено рицарський хрест над півмісяцем, що лежить ро
гами догори, обабіч стріла і шабля вістрями додолу, в оточенні лавро
вого вінка.369 На печатці другого, від 1716-1720 рр., розміщено цей же

367 ІРНБУВ, ф. 2,спр. 13981 (восьмикутна, 20x 20 мм; навколо літери: АДПВЗП).
368 ЦЦІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 468, арк. lv, 3 (восьмикутна; навколо літери: 

АДХІ).
369 ЦЦІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 468, арк. lv, 3 (восьмикутна; навколо літери: 

ИД22).
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Печатка Івана Андрійовича 
Дорошенка 1699р.

Печатка Василя Андрійовича 
Дорошенка 1716 р.

герб, але у ренесансовому щиті під заборолом із трьома страусовими 
перами.370

Значно складнішою, однак зі збереженням основних фігур, була 
іконографія герба слабинського священика (1708-1746) Василя Степа
новича Дорошенка, який розміщено на родинному синодику -  хрест, 
меч, два списи, зірки, півмісяць, підкова.371 Ще складнішим гербом 
користувалися представники роду у XVIII ст.: у першій частині чоти- 
ридільного щита на блакитному полі зображено видозміну первісно
го родового герба -  золотий півмісяць рогами додолу над золотим ри
царським хрестом, здолу дві золоті шестипроменеві зірки, у другій час
тині — на червоному полі перехрещено стрілу та спис вістрями вго
ру, у третій — на червоному полі напнутий лук зі стрілою вістрям у лі
вий горішній кут, у четвертій -  на блакитному полі срібний хвиляс
тий пояс у супроводі двох золотих шестипроменевих зірок згори: над 
щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику закута в лати 
рука з шаблею, навколо щита намет -  блакитно-золотий праворуч 
і червоно-золотий ліворуч.372

370 ЦЦІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 468, арк. lv, 3 (восьмикутна; навколо літери: 
ВДСС).

371 ЦЦІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 468, арк. 2.
372 ЦЦІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 468, арк. 2; Лукомский В., Модзалевский В. Мало- 

российский гербовник. -  С. 47 (з посиланням на герб від 1733 р. в Збірці П. Доро
шенка в Чернігові та Збірник гербів Малоросійського дворянства 1797—1800 рр.).
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Попри виразно козацький ха
рактер більшості видозмін родового 
герба Дорошенків, його первісний 
варіант (хрест над півколом/півмі- 
сяцем) міг мати і старожитнє русь
ке походження, оскільки подібний Герби на печатках
знак мав значне поширення серед Юрка Грошенського
руської шляхти ще від початку XV та Івана з Чайковичів 1427р. 
ст. Зокрема, зображення хреста над
півколом маємо на печатках перемишльських земян Юрка Грошен
ського373 та Ходора з Грошева,374 львівського земянина Івана з Чайко
вичів375 та сяноцького земянина Микити з Ольшаниці376 від 1427 р., 
кам’янецького земського підсудка (1439-1471) Івана Печовича (Петро
вича) Борисковського з Борисковичів від 1449377 і 1458 рр.378 Хрест над 
півмісяцем -  на печатках перемишльських земян Васька з Ш ехині,379

373 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 690; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego 
notaty heraldyczno-sfragistyczne / /  Studya, rozprawy i materyały z dziedziny historyi 
polskiej i prawa polskiego. -  Tom VII. -  Kraków, 1907. -  n. 840; Halecki O. Z Jana 
Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. Materyały do dziejów Rusi i Litwy w XV 
wieku / /  Archiwum Komisji Historycznej. — Tom XII. -  Część I. -  Kraków, 1919. -  n. 8 
[11], 52.

374 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 705; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego 
notaty heraldyczno-sfragistyczne. -  n. 1188; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza 
Archiwum Koronnego. -  n. 5 [8], 57 («Thodurde Hroczona»).

375 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 688; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego 
notaty heraldyczno-sfragistyczne. -  n. 773; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza 
Archiwum Koronnego. -  n. 7 [10], 27.

376 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 704; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego 
notaty heraldyczno-sfragistyczne. -  n. 1163; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza 
Archiwum Koronnego. -  n. 5 [8], 35 («Mikitha de Olssanycze»).

377 AGAD, Perg. 7306; Peig. 7307.
378 AGAD, Perg. 7319.
379 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 705; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego 

notaty heraldyczno-sfragistyczne. -  n. 1192; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza 
Archiwum Koronnego. -  n. 5 [8], 60; WyrostekL. Ród Dragów-Sasów. -  S. 122.
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Печатки Івана Петровича 
Борисковського 1449 і 1458рр.

Печатка Івашка 
Дулібського 1464р.

Машка380 і Дмитра з Ортиничів381 від 1427 р., а також -  львівського зе- 
мянина Івашка Дулібського з Дуліб від 1464 р .382

Особливо поширеним цей знак був на теренах Волині, у першу 
чергу серед представників роду панів Гулевичів та їх галузі -  панів 
Войсицьких.383 Хрест над півколом бачимо на печатках Пахна (Пав
ла Пархома) Гулевича від 1486 р .,384 Гулька Михайловича Маскеви- 
ча Войсицького від 1512 р .,385 Федора (Федосія) Зброховича Гулеви
ча Воютинського, у 1541-1552 рр. єпископа луцького і острозького, 
від 1519,386 1532—1537387 і 1545—1552 рр .,388 його братів -  Михайла пана

380 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 687; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego 
notaty heraldyczno-sfragistyczne. -  n. 747; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza 
Archiwum Koronnego. -  n. 7 [10], 3.

381 AGAD, Archiwum Zamoyskich, Sygn. 33, st. 704; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego 
notaty heraldyczno-sfragistyczne. -  n. 1164; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza 
Archiwum Koronnego. -  n. 5 [8], 34.

382 ЦЦІАЛ, ф. 131, on. 1, cnp. 190; Akta grodzkie i ziemskie. -  Tom VII. -  S. 105; 
Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich.-S . 158\HaisigM. Sfragistyka szlachecka. 
-  S. 53, U. 136.

383 Яковенко H. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. Волинь і 
Центральна Україна. -  Київ, 2008. — С. 137.

384 Piekosiński F. Herbarz szlachty polskiej wieków średnich. — S. 114—116, il. 499.
385 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 23.
386 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka II, Plik 38.
387 AGAD, Peig. 6822; Archiwum Zamoyskich, Sygn. 2633, st. 6,8; ANK, Archiwum 

Sanguszków, Peig. 185; Teka III, Plik 58; BCz, Peig. 817.
388 AGAD, Perg. 7647; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka V, Plik 3; Plik 30; Teka 

VII, Plik 2; Plik 79; BCz, Peig. 875; Peig. 876.
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з Перекал від 1534 р .,389 луцького підстарости Семена від 1553390 і 1568 
рр.391 та Гаврила Гулевичів Воютинських від 1561 р .392 (також -  на ма
триці його печатки від цього ж часу),393 Івана Федоровича Гулевича 
Воютинського від 1589 р .,394 Івана Мицковича Гулевича Дрезденсько
го від 1542 р .,395 Семена (від 1561,396 1571—1571397 і 1585 рр.),398 Богдана 
(від 1568399 і 1571 рр.)400 та Михайла (від 1561 р .)401 Івановичів Гулеви
чів Дрезденських, Семена Михайловича Гулевича Перекальського від 
1572 р .,402 волинського хоружого (1567—1583) Григорія Федоровича Гу
левича Підцубецького від 1566,403 1571404 і 1578 рр.,405 Дем’яна Романо
вича Гулевича Радошинського від 1582 р .406

Хрест над півмісяцем присутній на матрицях печаток Федора Збро- 
ховича Гулевича Воютинського,407 Григорія Федоровича Гулевича Під- 
дубецького408 та Василя Федоровича Гулевича Затурецького409 від се
редини XVI ст.; також на відтисках печатки останнього від 1564-1569 
рр.,410 двох печатках Гаврила Зброховича Гулевича Воютинського від

389 ANK, Archiwum Sanguszków, Peig. 185.
390 ЦЦІАК, ф. 223, on. 1, спр. 1, арк. 2v.
391 AGAD, Peig. 7799.
392 Цітоу А. Пячаткі старажытнай Беларусі. -  С. 70, мал. 79.
393 МШ, МС-1879; 1000 років української печатки. -  С. 137, п. 105.
394 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XVII a, Plik 74.
395 AGAD, Peig. 1168.
396 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IX, Plik 28, st. 142.
397 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XII, Plik 58, st. 403; Plik 59; Plik 64.
398 AGAD, Peig. 8679.
399 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XI, Plik 47.
400 MNK, Rkps 892, Töm I, karta 11.
401 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IX, Plik 28, st. 142.
402 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XIII, Plik 8.
403 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka X, Plik 34.
404 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XII, Plik 64.
405 ЦДІАК, ф. 220, on. 1, cnp. 64.
406 IP НБУВ, ф. ЗОЇ, спр. 656 Л, арк. 69v.
407 МШ, МС-2228.
408 МШ, M C-1788.
409 МШ, МС-2593.
410 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka IX, Plik 118; Teka XI, Plik 129, st. 623.
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Печатка Семена Печатки Гаврила Зброховича 
Зброховича Гулевича Воютинського 1576р.

Гулевича Воютин
ського 1553р.

Печатка Григорія 
Федоровича 

Гулевича Підду- 
бецького 1578р.

Матриці печаток Гаврила і Федора Зброховичів Гулевичів Воютинських, 
Григорія Федоровича Гулевича Піддубецького 

та Василя Федоровича Гулевича Затурецького середини XVI cm.

1576 р .,411 Федора Гавриловича Гулевича Воютинського від 1570 р .412 та 
володимирського земського підсудка (1572—1591) Івана Михайловича 
Гулевича Смолиговського від 1567-1574413 і 1578-1589 рр.414

Крім того, знак у вигляді хреста над півколом, зображений на 
печатках володимирського земського підсудка (1569-1571) Гаври
ла Івановича Яковицького від 1570—1571415 і 1571 рр.,416 Григорія (від

411 ЦЦІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 803v.
412 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XII, Plik 15.
413 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka X, Plik 76; Plik 77; Teka XI, Plik 48; Plik 92; 

Plik 104; Plik 105; Teka XII, Plik 64; Teka XIII, Plik 32; Plik 42.
414 ЦЦІАК, ф. 44, on. 1, спр. 1, арк. 702; ANK, Archiwum Sanguszków, Teka III, 

Plik 66; Teka VIII, Plik 23; Teka XIV, Plik 50; Plik 51; Teka XTVa, Plik l;TekaXVIIa, Plik 
33; Plik 34; Plik 35; Plik 74.

4,5 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XII, Plik 27; Plik 58, st. 415.
416 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XII, Plik 64.
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1588 р.)417 та Юрія (1581-1587,418 1588-1589419 і 1592 рр.)420 Михайлови
чів Корницьких із Залужжя, слуги володимирського єпископа Меле- 
тія Хребтовича Михайла Костянтиновича від 1587 р .,421 кременецько
го земського підсудка (1591-1600) Михайла Краєвського від 1591 р .,422 
брацлавського земянина Богдана Мормула від 1574423 і 1577 р.424

Зображення хреста над півмісяцем маємо на печатках Григорія 
Михайловича Корницького від 1581—1587 рр.,425 слуги князя Януша 
Збаразького Мартина Шунка від 
1582 р .,426 київського земянина 
Костянтина Ж асковського від 
1585 р .,427 овруцького підстаро
сти Якуба Марковича Петровича 
Вороницького з Ласків від 1615 
р .,428 Сидора Федоровича Оме
ляновича від 1616 р .429 і дружини 
степанського старости Богдана 
Омеляновича Марини М инцов- 
ни від 1615 р .430

417 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XVII a, Plik 27, st. 163.
418 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XV, Plik 24; Plik 26; Plik 28; Teka XVII, Plik 

62; Plik 63.
419 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XVII a, Plik 27, st. 167; Plik 66.
420 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XIX, Plik 52.
421 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XVII, Plik 75.
422 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XIV a, Plik 45.
423 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XIII, Plik 50.
424 BCz, Rkps 307, st. 18; MNK, Rkps 1714; Документи Брацлавського воєвод- 

ства1566-1606 років /  упор. М. Крикун, О. Піддубник. -  Львів, 2008. -  С. 201-202, 
п. 44; Dziadulewicz S. List szlachty województwa bracławskiego do króla Stefana Batorego 
/ /  Miesięcznik heraldyczny. -  TomXV. -  Warszawa, 1936. -  S. 71.

425 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XV, Plik 24; Plik 26; Plik 28; Plik 69; Teka 
XVII, Plik 62; Plik 63.

426 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XV, Plik 63.
427 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka XVI a, Plik 64.
428 IP НБУВ, ф. 2, спр. 20641.
429 ANK, Archiwum Sanguszków, Teka 101, Plik 34, st. 18,29.
430 ЦЦІАК, ф. 221, on. 1, cnp. 61, арк. lv.

Печатка Якуба Печатка Марини
Марковича Воро- Минцовни 1615 р. 
ницького з Ласків 

1615р.
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Наведені аналогії дають підстави зробити обережне припущення 
про давнє, докозацьке, походження первісного родового герба Доро
шенків, які, таким чином, могли мати руське шляхетське походження. 
Імовірно також, що їхнє козацьке прізвище, що має виразно патроні
мічний характер, утворено пізніше, вже після долучення до козацько
го стану. Разом з тим, встановити генеалогічний зв’язок Дорошенків з 
тим чи іншим родом руського нобілітету наразі не вдалося, з огляду на 
незадовільний стан джерел.

Достатньо складно виглядає справа з від
творенням нобілітаційного герба брацлавсько- 
го полковника (1657-1658, 1664-1665) Івана 
Юрійовича Сербина, згаданого у сеймовій кон
ституції 1661 р .431 Його однофамільці невдовзі 
потому користувалися печатками з цілком від
мінними гербами. На печатці лубенського пол
ковника (1670-1676) Івана Федоровича Серби- 

Печатка на від 1673 р. було зображено шестипроменеву
Івана Федоровича зірку над півмісяцем, що лежить рогами догори,
Сербина 1673р. в півкруглому щиті з облямівкою з ліліями в ку

тах, над щитом розташоване забороло з наметом 
і павичеве перо в нашоломнику.432 Водночас, на печатці золотоніського 
сотника (1672-1675), переяславського полковника (1679-1683) і гене
рального осавула (1687-1689) Войци (Василя) Станіславовича Серби
на від 1679 р. містилося зображення напнутого лука зі стрілою вістрям 
додолу.433 Чи був пов’язаний з ними Іван Юрійович Сербин певними 
родинними зв’язками наразі не відомо.

431 Volumina legum. -  Tom IV. -  Р. 359-360, n. 70; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 79; Trelińska B. Album armorum nobilium. — S. 342, n. 898.

432 IP НБУВ, ф. 28, спр. 6; Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гер
бовник. -  С. XVIII-XIX, илл. 6; С. 164; Україна -  козацька держава. -  С. 553, мал. 6 
(восьмикутна, 22x20 мм; навколо літери: ІСПВЄЦПВЛЗ).

433 Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. -  С. 164 (навко
ло літери: вспвєцпвгп).
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Герб згаданих у сеймовій конституції 1661 р. 
Хоми та Якова Войцеховичів434 можемо відтво
рити лише за пізнішими свідченнями. На печатці 
седнівського сотника (1712-1723) Петра Іванови
ча Войцеховича від 1716-1719 рр. було зображено 
п ів то р ар ам ен -

Печатка Петра 
Івановича Войце- 

ховича 1716 р.

ний хрест із на
вскісним доліш
нім лівим півра- 
меном над під
ковою , що л е 

жить кінцями догори, в оточенні лі
тер: ПІВСС і візерунку.435 На його 
портреті від 50-х pp. XVIII ст. вміще
но кольорову версію герба -  золотий 
двораменний хрест над золотою під
ковою, що лежить кінцями догори, 
згори золоті літери: ПІВ на черво
ному полі ренесансового щита, над 
яким розташовано золотий шолом із 
золотим наметом і три золотих стра
усових пера в нашоломнику.436

Герб Петра Івановича Войцеховича 
на його портреті 1750-х рр.

434 Volumina legum. -  Tom IV. -  Р. 359-360, n. 70; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 78-79; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 347-348, n. 
922-923.

435 IP НБУВ, ф. 1, спр. 50804; Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский 
гербовник. -  С. 26 (овальна, 22x19 мм).

436 НХМУ, Ж-787; Сулимовский архив. Фамильные бумаги Сулим, Скоруп, 
Войцеховичей XVII-XV1II в. -  Киев, 1884. -  С. 227; Модзалевский В. Малороссий
ский родословник. -  Том I. -  Киев, 1908. -  С. 194; Щербаківський Д., Ернст Ф. Укра
їнський портрет: Виставка українського портрету XVII-XX ст. -  Київ, 1925. -  С. 
45; Ернст Ф. Українське малярство XVII-XX сторіч. Виставка: провідник по вистав
ці. -  Київ, 1929. -  С. 28; Белецкий П. Украинская портретная живопись XVII-XVIII 
в. -  С. 186-187, илл. 170; Давнє українське мистецтвоXII—XVIII ст.: Каталогрозши- 
реної експозиції Державного музею українського образотворчого мистецтва. -  Київ,
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Серед нобілітованих осіб згаданих лише сеймовою конституцією 
1661 р .437 -  подільський полковник (1649—1654) Іван Федорович Яц- 
ковський Куницький,438 вінницький сотник (1649,1660) та уманський 
полковий суддя (1661) Ярема Урошевич,439 Степан Холминський,440 
Михайло К аленкович,441 Сидір К арпенко,442 Михайло Попадай- 
ло443 та Кость Севериненко.444 Інформацію про їхні герби віднайти 
не вдалося.

В окремих випадках маємо справу з нобілітованими 1661 р. осо
бами, які не згадані у сеймовій ухвалі, а про їх нобілітацію дізнаємося 
лише з регестів або інших джерел. Відповідно, відтворення їхніх гер
бів можливе лише на підставі пізнішого герботворення їхніх родичів. 
Однією з таких осіб є канівський (1659,1662) і уманський (1659—1661) 
полковник Іван Кіндратович Лизогуб, нобілітаційний привілей якому 
було видано у Варшаві 20 липня 1661 р.445

Відомі печатки його брата -  канівського полковника (1666— 
1669), генерального осавула (1669-1674) та чернігівського полков-

1988. -  С. 43; Україна — козацька держава. — С. 623; Український портрет. -  С. 221, 
224, п. 232.

437 Volumina legum. — Tom IV. -  Р. 359-360, n. 70.
438 Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 79; Trelińska B. Album armorum 

nobilium. -  S. 342, n. 897.
439 Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 79; Trelińska B. Album armorum 

nobilium. -  S. 347, n. 921.
440 Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 78; Trelińska B. Album armorum 

nobilium. -  S. 339, n. 886.
441 Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. — S. 78; Trelińska B. Album armorum 

nobilium. -  S. 343, n. 899.
442 Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 79; Trelińska B. Album armorum 

nobilium. -  S. 343, n. 900.
443 Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 79; Trelińska B. Album armorum 

nobilium. -  S. 346, n. 915.
444 Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. — S. 78; Trelińska B. Album armorum 

nobilium. -  S. 343, n. 903.
445 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 26v; Лукомский В., Модзалевский 

В. Малороссийский гербовник. -  С. 95; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  
S. 78; Materiały genealogiczne. -  S. 64; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 343, 
n. 901.
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ника (1685—1698) Якова Кіндра
товича Лизогуба від 1674 і 1685—
1698 рр. На перш ій з них в 
овальному бароковому щиті з 
трьома страусовими перами зо
бражена рука з шаблею, право
руч літера: А.444 * 446 На іншій — у ре-
несансовому щиті виходить за- Печатки Якова Кіндратовича Лизогуба
кута в лати рука з шаблею у су- 1674 і 1685рр.
проводі рицарського хрестика,
над щитом шолом з наметом під шоломовою короною, у нашолом
нику три страусових пера.447 На його надмогильній плиті від 1698 р. у 
південній стіні Єлецького монастиря в Чернігові зображено такий же 
герб.448 Подібне зображення присутнє і на печатках його сина -  черні
гівського полковника (1698-1705) Юхима Яковича Лизогуба від 1699449 
і 1702-1703 рр.450

Генеральний бунчужний (1710—1728) Яків Юхимович Лизогуб ко
ристувався гербом зі спрямованою вліво закутою в лати рукою з ша
блею у супроводі рицарського хреста у ренесансовому щиті, над яким 
розміщено шолом з наметом під шоломовою короною і три страусо-

444 IP НБУВ, ф. 2, спр. 13981 (овальна, 17х 13 мм).
447 Милорадович Г. Материалы для истории Южной Руси / /  Черниговские гу

бернские ведомости. -  Чернигов, 1858. -  № 14. -  С. 108; Слабченко М. Материалы
по малорусской сфрагистике. — С. 7; Лукомский В., Модзалевский В. Малороссий
ский гербовник. -  С. 95; Ситий І. З чернігівської сфрагістики / /  Знак. -  1994. -  Ч. 
6. -  С. 2, мал. 1; Ситий I. Печатки генеральної та полкової старшини. -  С. 106, мал. 
48-51; Ситий І. Старшинські печатки мазепинської доби. -  С. 224, мал. 12; Геть
ман. -  Том I. -  Київ, 2009. -  С. 100, мал. 81 (восьмикутна, 25x24 мм; навколо літе
ри: ЙШПВИЦПВЗЧ).

448 Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. -  С. 95.
449 IP НБУВ, ф. 1, спр. 56254; ЦЦІАК, ф. 152, on. 1, спр. 1, арк. 1 (восьмикутна, 

25 X 25 мм; навколо літери: ЕЦПВВЗЧПЕЛ).
450 Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. -  С. XVIII-XIX, 

илл. 2; С. 95; Україна -  козацька держава. -  С. 553, мал. 2 (восьмикутна, 27x25 мм; 
навколо літери: ЄЛПВЄЦПВЗЧ).
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Печатки Якова Юхимовича 
Лизогуба 1716 і 1717 рр.

Печатки Андрія Юхимовича 
Лизогуба 1714 і 1719 рр.

вих пера в нашоломнику. Його бачимо на печатках від 1715,451 1716452 
і 1728-1733 рр.453 На печатці від 1717—1721 рр. відсутнє зображення 
шолома.454 Подібним чином представлено родовий герб і на печатках 
конотопського сотника (1716-1719) Андрія Юхимовича Лизогуба від 
1714 і 1719 рр. Однак на першій з них над фігурним щитом розташова
но корону і п ’ять страусових пер у нашоломнику, а здолу перехрещено 
дві пальмові галузки.455 А на другій — дев’ять страусових пер розміще
но безпосередньо над щитом.456

На печатці бунчукового товариша Івана Лизогуба від 1740 р. зобра
жена закута в лати рука вліво з шаблею і костурний хрест у прямокут
ному щиті під шоломом з наметом, шоломовою короною і трьома стра

451 IP НБУВ, ф. 1, спр. 62045 (восьмикутна, 25x23 мм; навколо літери: 
ЄЦПВВЗБЄМЛ).

452 ЦЦІАК, ф. 51, оп. З, спр. 153, арк. 60v, 64v; Лукомский В., Модзалевский В. 
Малороссийский гербовник. -  С. 95 (восьмикутна, 25x23 мм; навколо літери: 
ЄЦПВВЗБЄМЛ; зображення хреста в середині печатки стерте).

453 IP НБУВ, ф. 1, спр. 62065; спр. 62066; ЦЦІАК, ф. 51, оп. З, спр. 119, арк. 
9, 10, 14, 24; спр. 3982, арк. 5; спр. 4625, арк. 3; Ситий І. Печатки генеральної та 
полкової старшини. -  С. 101, мал. 6 -7  (восьмикутна, 34x28 мм; навколо літери: 
ЄІПВВЗЕиШІ).

454 IP НБУВ, ф. 1, спр. 50708; спр. 50953; спр. 50963 (восьмикутна, 25x23 мм; на
вколо літери: ЄЦПВВЗБЕМЛ).

455 IP НБУВ, ф. 1, спр. 50703; Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский 
гербовник. -  С. 95 (кругла, 21 мм; навколо літери: АЛСК).

456 IP НБУВ, ф. 1, спр. 50714; ЦЦІАК, ф. 51, оп. З, спр. 355, арк. 3v (кругла, 24 
мм; навколо літери: АЛСК).
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усовими перами в нашоломнику.457 Бунчуковий товариш (1760-1771) 
Яків Іванович Лизогуб користувався 1760 р. печаткою з тим же зобра
женням, але з рицарським хрестом у середині.458 На пізнішій печатці 
Івана Лизогуба від 1815-1824 рр. герб розміщено в рококовому щиті 
під короною.459

Оригінальну геральдичну конструкцію 
представлено на печатці Уляни Селецької 
від 1794 р. В її полі розмішено два оваль
них щита на підставці в оточенні лаврових 
вінків, у першому — на блакитному полі 
рицарський хрест над півмісяцем з люд
ським обличчям, що лежить рогами дого
ри в супроводі двох шестипроменевих зі
рок (герб Селецьких), у другому — на чер
воному полі закута в лати рука з шаблею,
в середині рицарський хрест (герб Лизогу- Печатка Уляни Селецької 
бів), згори шоломова корона і три страусо- 1794р.
вих пера в нашоломнику.460

Від кінця XVIII ст. походять декілька кольорових версій родово
го герба Лизогубів. На першому з них зображена закута в лати рука з 
шаблею в супроводі рицарського хреста на червоному полі щита, над 
яким розташовано шолом з наметом під шоломовою короною і три 
страусових пера в нашоломнику.461 На іншому — рука закута у блакит
ні лати з чорним налікотником, хрест має золоте забарвлення, а на
мет -  чорно-золотий.462

457 Ситий І. Печатки сотенної старшини. -  С. 238, мал. 13 (овальна, 19х 16; зго
ри літери: ІЛ).

458 IP НБУВ, ф. 1, спр. 52926 (восьмикутна, 18х 16 мм; згори літери: ІЛ).
459 IP НБУВ, ф. 1, спр. 52792; спр. 52793; спр. 52794; спр. 52795 (кругла, 24 мм; 

згори літери: ІЛ).
440 ЦЦІАК, ф. 1894, on. 1, спр. 344, арк. 9 (овальна, 22х 19 мм).
461 Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. -  С. 95 (з поси

ланням на Архів Чернігівського Дворянського Депутатського Зібрання).
462 ДАЧО, ф. 133, on. 1, спр. 79, арк. 291; Осипов В. Геральдика чернігівських 

полковників// Знак. -  1999. -  Ч. 18. -  С. 2.
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Первісним родовим гербом Лизогубів було, імовірно, зображення 
руки з шаблеюбез хреста, як це бачимо на найдавнішій відомій печат
ці представника роду. Походження цього геральдичного знаку могло 
бути як самобутнім козацьким, так і нобілітаційним, як  і в разі з гер
бом Якима Семеновича Сомка.

Рід Забіл, відповідно до пізнішої інформації,463 одержав у 1661 р. 
право на використання герба Остоя (на червоному полі срібний меч із 
золотим руків’ям вістрям додолу, в супроводі двох золотих півмісяців, 
що лежать рогами в різні боки; над щитом шолом під шоломовою ко
роною, в нашоломнику п ’ять страусових пер, навколо щита червоно- 
золотий намет). Різноманітні варіанти цього герба присутні на печат
ках представників роду кінця XVII—XVIII ст.

На печатці генерального обозного (1669-1687) Петра Михайло
вича Забіли від 1687 р. герб Остоя розміщений у ренесансовому щиті, 
над яким знаходиться шолом з наметом і двораменний хрест з куля
ми на кінцях у нашоломнику.464 На печатці борзнянського сотника 
(1669-1672,1677,1689-1709) Тараса Петровича Забіли герб Остоя зо
бражено у півкруглому щиті з наметом.465 А на печатці його брата -  ін
шого борзнянського сотника (1680-1686) Василя Петровича Забіли від 
1681 р. — у ренесансовому щиті під короною з наметом.466

Подібним чином представлено родовий герб на печатках борз
нянського сотника (1673-1677), генерального хорунжого (1678—1683) 
та ніжинського полковника (1687-1694) Стефана Петровича Забі
ли від 1681467 і 1691-1696 рр.468 Але якщо на першій із цих печаток 
три страусових пера розташовано безпосередньо над щитом, то на

463 Лазаревский А. Списки черниговских дворян 1783 года. Материалы для исто
рии местного дворянства. -  Чернигов, 1890. -1 8 6  с.; Алфьоров О. Інкорпорація укра
їнського козацтва до стану російського дворянства. Новгород-Сіверське намісни
цтво (1782-1796). -  Машинопис.

464 IP НБУВ, ф. 1, спр. 57503 (восьмикутна, 22x20 мм; навколо літери: ПМ ... Z
... вєцпвг).

465 IP НБУВ, ф. 1, спр. 57500 (восьмикутна, 14х 14 мм; згори літери: TZ).
466 IP НБУВ, ф. 1, спр. 57500 (восьмикутна, 17х 16 мм; згори літери: BZ).
467 IP НБУВ, ф. 1, спр. 57500 (восьмикутна, 17х 17 мм; згори літери: ZZ).
468 Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. — С. 57; Ситий /. 

Печатки генеральної та полкової старшини. — С. 105, мал. 38-39; Ситий /. Старшин-
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Печатка
Стефана Петровича 

Забіли 1691 р.

Печатка 
Івана Забіли 

1724р.

Матриця печатки 
Данила Васильовича Забіли 

Ревутинського 1725/1727рр.

іншій — над заборолом і шоломовою короною. На печатці значково
го товариша Ніжинського полку (1691-1696), ніжинського полкового 
осавула (1696-1708), писаря (1708-1710) та судці (1727-1729), борз- 
нянського сотника (1710-1727) і генерального судці (1728-1740) Ми
хайла Тарасовича Забіли від 1692-1693 рр. меч у супроводі півмісяців 
розміщено безпосередньо в полі печатки.* 469 На його пізнішій печат
ці від 1730 р. герб Остоя розташовано у ренесансовому щиті під шо
ломом з наметом і шоломовою короною.470 Іван Забіла користував
ся у 1724 р. печаткою з зображенням родового герба у півкруглому 
щиті, над яким знаходилося забороло з наметом і п ’ять страусових пер 
в нашоломнику.471

Оригінальне зображення герба присутнє на матриці печатки Да
нила Васильовича Забіли Ревутинського від другої чверті XVIII ст. В її 
полі зображено меч вістрям додолу в супроводі двох півмісяців рога
ми в різні боки та двох семипроменевих зірок, здолу перехрещено дві 
пальмові галузки, згори літери: ДВЗ. Матриця, висотою 16,5 мм, являє

ські печатки мазепинськоїдоби. -  С. 223, мал. 10; Гетьман. -  Том І. -  С. 100, мал. 80 
(восьмикутна, 27x25 мм; навколо літери: CIIZIIBHIIIIBZH).

469 IP НБУВ, ф. 2, спр. 14495; спр. 14509; спр. 14662 (овальна, 13x12 мм; згори 
літери: М3).

470 Ситий І. Печатки генеральної та полкової старшини. -  С. 101, мал. 9-10 
(восьмикутна, 24x23 мм; навколо літери: MZCE).

471 ЦЦІАК, ф. 51, оп. З, спр. 1387, арк. 5v (восьмикутна, 21x19 мм; згори літе
ри: IZ).
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собою спаяну з трубкою пластину овальної форми, розміром 18,5x17 
мм. Вона виготовлена зі срібла і має вагу 7,4 г.472

Дивним, на перший погляд, є місце знахідки цієї печатки -  у Мо
скві. Але цю обставину легко пояснити, якщо звернутися до біографії 
Данила Забіли. Він був сином генерального хорунжого (1687-1690) Ва
силя Петровича і власником села Ревутинці. Відомий численними до
носами, за що присуджений до смертної кари у 1699 р., але невдовзі по
милуваний. У 1709 і 1715 рр. писав доноси на гетьмана Скоропадсько
го, що стало причиною заслання в Архангельськ у 1718 р., де перебу
вав до 1724 р. Від 1725 р. був поселений у Москві. Повернувся в Укра
їну в 1727 р. Упродовж 1727-1735 — військовий товариш, у 1735-1747 
-  бунчуковий товариш.473 З огляду на ці відомості можемо встанови
ти також час виготовлення матриці — упродовж 1725—1727 рр., у пері
од перебування у Москві.

Коропський сотник (1740-1760) Іван Михайлович Забіла у 1752 р. 
користувався печаткою з зображенням звичного герба Остоя в оваль
ному щиті, над яким розміщувався шолом з наметом під короною.474 
Такий же герб, але у ренесансовому щиті, знаходився на печатці бату- 
ринського земського судді Петра Забіли від 1772 р .475 Від кінця XVIII 
ст. маємо цілий ряд кольорових версій родового герба Забіл -  на чер
воному полі срібний меч з золотим руків’ям вістрям додолу, в супро
воді двох золотих півмісяців, що лежать рогами в різні боки, над щи
том шолом з наметом під шоломовою короною, в нашоломнику п ’ять 
страусових пер.476

472 МШ, M C-1388; Томазов В. Печать Данилы Васильевича Забелы / /  Анти
квар. -  Киев, 2011. -  № 11 (58). -  С. 42, илл.; 1000 років української печатки. -  С. 
214-215, п. 180.

473 Кривошея В. Козацька старшина Гетьманщини. — С. 355; Заруба В. Козаць
ка старшина Гетьманської України (1648-1782): Персональний склад та родинні 
зв’язки. -  Дніпропетровськ, 2011. -  С. 168.

474 IP НБУВ, ф. 1, спр. 56463 (овальна, 19х 16 мм; навколо літери: ІМЗ).
475 IP НБУВ, ф. 1, спр. 56478 (овальна, 23x22 мм).
476 IP НБУВ, ф. 10, спр. 10924 («Свидетельство маршала, подкомория и хо

рунжего Глуховского повета о праве дворянина Николая Забелы пользоваться гер
бом, которым пользовались его предки. Гербъ Остоя. Въ ономъ должно быть два 
неполные желтые месяца, боками кь себі обращенные, каждой съ нихъ еднимъ



5 8 6 Сфрагістичний щорічник • Випуск V I

рогомъ въ гору, другимъ въ низъ; между ими мечъ білой притупленной, рукоястьемъ 
догоры, концемъ въ низъ, въ красномъ полі, на шлемі пять п ірь струсевыхъ»); 
ф. 2, спр. 18518, арк. 72-72v («Гербъ Остоя Забілль. Въ ономъ должно быть два 
неполные желтіе місяца боками къ себі обращенные, каждой съ них еднимъ рогомъ 
въ гору, другимъ внизъ, межд# имы мечъ білой притупленной рукоястїемь догоры, 
концемъ внизъ, въ красномъ полі, на шлемі пять п ірь струсевыхъ. Жителствую- 
щїй в Малороссїйской губерній повіта Ніжинского селі Плиски дворянинъ титу- 
лярнїй совітникь Михайло Забіла, представляя при доказателствахъ имъ и братомъ 
его умершимъ колліжскимь ассесоромъ Владимеромъ Забілами и всею ихъ фами- 
лїею употребляемїй гербъ в такой точности какъ више сего красками изображенъ с 
подробнимъ его описаниемъ, что онъ в себі содержить, просилъ объ ономъ нашего 
засвидітелствованиіа, а какъ съ иміющихся у него урядовихъ за сто лЬтъ писменнихъ 
доказателствъ іавствуеть, и намъ совершенно извістно, что оной гербъ предкамы ихъ 
и дЬдомъ судією генералнимъ Михайломъ, отцемъ бунчуковимъ товарищемъ Панте- 
лимоном Забілами былъ всегда употребляемъ, и ими самими употребляется; в томъ 
мы и утверждаемъ сіє за подписами и гербовними нашими печатьми 1798 года апршпа 
22 д»), 111 («Гербъ Остоя Забішгь. Въ ономъ должно быть: два неполные желтые 
місяца, боками къ себі обращенные, каждой с ныхъ еднимъ рогомъ въ гору, другимъ 
въ низъ, между ими мечъ білой притупленой, рукоястьемъ догоры, концемъ въ низъ, 
въ красномъ полі, на шлемі пять п ірь  струсевыхъ. Жителствующій въ Малороссій- 
ской губерній п овіт і Глуховскомъ селі Обтові дворянинъ титулярный совітникь 
Николай Забіла, представляя при доказателствахъ наслідственно фамилїею его 
употребляемой гербъ, в такой точности какъ выше сего красками изображенъ, с 
подробнимъ его описаниемъ, что онъ в себі содержить, просилъ нашего объ ономъ 
засвидітелствованїя, а какъ съ иміющихся у него урядовихъ за сто л іть  писменныхъ 
документовъ явствуеть, и намъ совершенно извістно, что оной гербъ предками и 
йцемъ его бунчуковымъ товарищемъ Іваномь Забілою былъ всегда употребляемъ, 
и имъ самимъ и ньіні употребляется; въ томъ мы и утверждаемъ сїе подписами и 
гербовнымы нашимы печатми 1797 года декабря 4 дня»), 112 («Гербъ Остоя Забішгь. 
Въ ономъ должно быть два неполные желтые місяцьі боками къ себі обращенные: 
каждый съ нихъ однимъ рогомъ въ верьхъ, другимъ въ низъ; между ими мечь більш 
притупленный рукоятїемь въ верьхъ, концемъ въ низъ, въ красномъ полі, на шлемі 
пять пірьевь струсьихъ. Поміщикь Малороссїйской губерній повіта Новгородско- 
Сіверскаго села Оболонья, дворянинъ дійствительньїй статскїй совітникь и 
кавалеръ Прохоръ Забіла, представляя при доказательствах^ наслідственно фа
милїею его употребляемый гербъ въ такой точности, какъ выше сего красками 
изображенъ, съ подробнымъ его описашемъ, что онъ въ себі содержить, просилъ 
нашего объ ономъ засвидітельствованїя. А какъ изъ иміющихся у него урядовыхъ 
за сто л іть  письменныхъ документовъ явствуеть, и намъ совершенно извістно,
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Не згадані в сеймовій конституції Данило, Ярема, Іван і Василь Пе- 
трановські одержали 25 березня 1661 р. у Варшаві нобілітаційний при
вілей, що відомий лише з регестів.* 477 Подібним чином виглядає ситуа
ція з Максимом і Лавріном Сильницькими, яким привілей було вида
но 10 липня 1661 р .,478 а також -  Олександром Шияновичем, який діс
тав привілей 28 липня 1661 р .479 480 Жодних відомостей про їхні герби на 
сьогодні не маємо.

Наступні за часом нобілітації козацької старшини відбулися біль
ше ніж за десять років. Сеймовою конституцією 1673 р. було затвердже
но нобілітацію Дмитра Думитрашки Райчі та його племінника Марка, 
Степана, Василя, Федора, Анастасія, Дмитра та Івана Куницьких та 
охотницького полковника (1675) Ігната Шульги Думинського -  «Коп- 
stytucye Seymu Walnego Koronnego ex consensu totius Reipublicae sześć- 
niedzielnego ordynaryinego, w Warszawie R. P. 1673 dnia 4 miesiąca stycznia 
odprawuiącego się: Nobilitacye Kozakow Zaporoskich. lako wszystkich ludzi 
rycerskich zwykliśmy łaską naszą zdobić, у opatrować, tak maiąc w respek
cie rycerską dzielność у wierność Dymitra Dymitraszka Raycę у synowca 
iego Marka Raycę, Stephana, Wasila, Fedora, Anastazego, Dymitra, Iwana 
Kunieckich, Ichnata Szułka Dumińskiego, onych do kleynotow szlachectwa 
Polskiego przypuszczamy у za szlachciców poczytamy.370

что оный гербъ предками его, и дЬдомъ судьею генеральнымъ Михайломъ, отцемъ 
сотникомъ коропскимъ Иваномъ Забілами быль всегда употребляемъ и нимъ 
самимъ употребляется; въ томъ мы и утверждаемъ сїе подписями и гербовными на
шими печатьми 1798-го года января дня»); Лукомский В., Модзалевский В. Малорос
сийский гербовник. -  С. 57 (з посиланням на Архів Чернігівського Дворянського 
Депутатського Зібрання); Мшорадовт Г. Гербы малороссийских дворянских фами
лий. -  Чернигов, 1892. -  С. 2.

477 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 3, k. 212; Sygn. 6, s. 64; Wdowiszewski 
Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 76; Materiały genealogiczne. -  S. 93; Trelińska B. 
Album armorum nobilium. -  S. 345, n. 908-911.

478 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 32v; Wdowiszewski Z. Regesty 
nobilitacji w Polsce. -  S. 77; Materiały genealogiczne. -  S. 109; Trelińska B. Album 
armorum nobilium. -  S. 347, n. 918.

479 AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 26v; Materiały genealogiczne. -  S. 
117; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 347, n. 920.

480 Volumina legum. -  Tom V. -  P. 79, n. 99.
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Всі вони були прийняті до герба Сас брацлавським підстолієм, 
королівським дворянином і ротмистром надвірної козацької хоругви 
Олександром Колодницьким. У нобілітаційному привілеї Куницьким 
від 25 лютого 1673 р. герб має вигляд срібного півмісяця рогами дого
ри, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки, між ними срібна 
стріла вістрям вгору на червоному полі прямокутного щита з золотим 
оздобленням; над ним розташовано шолом під шоломовою короною, 
в нашоломнику -  три павичевих пера, які пронизує срібна стріла ві
стрям вправо -  «do herbu swojego Sas z dawnych czasów nazwanego [...]. 
Na tarczy albo polu krwawo czerwonym, powinien być miesiąc biały, rogami 
do góry obrócony, na których mają być dwie gwiaździe złotego coloru, w 
pośrodku zaś miesiąca miądzy gwiazdami strzała grotem do góry podaje się, 
od szyszaka nad tarczą będącego labry różnego coloru ku dołowi spuszczone, 
nad koroną zaś trzy pióra pawie, przez których pośrodek strzała z grotem ku 
prawej stronie obrócona na wylot przenika».481

У привілеї Ігната Шульги Думинського від того ж дня маємо поді
бний герб, але, як  зазначено в описі, з різнокольоровим наметом -  «па 
tarczy albo polu krwawo czerwonym powinien być miesiąc biały rogami do 
góry obrócony, na których mają być dwie gwiazdy złotego koloru, w pośrodku 
zaś miesiąca między gwiazdami strzała grotem do góry podaje się, od szyszaka 
tarczę zdobiącego, labry różnymi farbami illuminowane ku dołowi się 
spuszczają. Nad koroną zaś trzy pióra pawie, przez których środek strzała z 
grotem ku prawej stronie przenika na wylot».482

У виданому тоді ж привілеї Думитрашкам Райчам герб має дещо 
складніший вигляд — на червоному полі срібний півмісяць рогами до
гори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки, між ними золо
та стріла зі срібним пір’ям та срібним вістрям вгору; над щитом шолом 
під золотою шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера,

481 AGAD, Metryka Koronna, Księgi wpisów, Ks. 209, k. 267v; Sigillata, Sygn. 12, 
k. 42; BCz, Rkps 964, s. 253-254; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 89; 
Materiały genealogiczne. -  S. 70; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 393-395, 
n. 1094-1099.

482 AGAD, Metryka Koronna, Księgi wpisów, Ks. 209, k. 266; Sigillata, Sygn. 12, k. 
42; BCz, Rkps 964, s. 253; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. — S. 89; Materiały 
genealogiczne. -  S. 38; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 382, n. 1053.
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які пронизує золота стріла зі срібним пір’ям та срібним вістрям впра
во, навколо щита червоно-золотий намет -  «do herbu swojego Sas [...] 
przypuszcza. Tego zaś herbu taki jest abrys i delineatia: na tarczy albo polu 
krwawo czerwonym powinien być miesiąc biały rogami do góry obrócony, 
na których mają być dwie gwiazdy złotego coloru, w pośrodku zaś miesiąca 
między gwiazdami strzała grotem do góry podaje się. Od szyszaka nad tarczą 
będącego labry różnego coloru ku dołowi spuszczone, nad koroną zaś trzy 
pióra pawie, przez których pośrodek strzała z grotem ku prawej stronie 
obrócona na wylot przenika».483

У копії цього привілею, що нині зберігається в Києві, подано цей же 
герб, з тією лише відмінністю, що на малюнку стрілу зображено вістрям 
вліво, хоч в описі застережене її розташування вправо — «Со się zaś tknie 
herbu którym się każdemu slachcicowi polskiemu sczycić i zdobić należy. 
Ponieważ urodzony Alexander Kłodnicki podstoli bracławski dworzanyn nasz 
pokoiowy у rothmistrz nadwomey chorągwy naszey kozackiey, pomienionych 
Dimitraszkow do herbu swoiego Sas z dawnych czasów nazwanego 
dobrowolnie przypuscza, у onych starożytnego kleynotu swego ucześnikami 
czyni. Tedy у my tegoż herbu jako prawdziwego у istotnego czułości męztwa 
у odwagi swoiey znaku, onym samym wszytkim potomkam у successorom ich 
zażywać dopuszczamy, którym się we wszystkich swoich sprawach у aktach, 
tak prywatnych jako у publicznych, zwyczaiem slachty polskiey sczycić i nim 
się na sygnetach pierścieniach listach, pismach, у innych wszystkich rzeczach 
pieczętować, tak onym samym iako у potomkom ich wolno będzie wiecznemi 
czasy. Tego zaś herbu taki jest abrys i delineatia: na tarcy albo polu krwawo 
czerwonym powinien bydź miesiąc biały rogami do góry obrócony, na których 
mają bydź dwie gwiazdy złotego coloru, w posrzodku zaś miesiąca między 
gwiazdami strzała grotem do góry podaie się. Od szyszaka nad tarcą będącego 
labry różnego coloru ku dołowi spuszczone, nad koroną zaś trzy pióra pawie, 
przez których posrzodek strzała z grotem ku prawey stronie obrócona na 
wylot przenika, alias jako tu wizerunek у wyobrażenie tego herbu ręką у

483 AGAD, Metryka Koronna, Księgi wpisów, Ks. 209, k. 264v; Sigillata, Sygn. 12, k. 
42; BCz, Rkps 964, s. 252-253; Стороженко А. Родион Григорьевич Дмитрашко пол
ковник переяславский / /  Киевская старина. -  Том XLI. -  Киев, 1893. -  С. 16-17; 
Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. — S. 89; Materiały genealogiczne. -  S. 38; 
Trelińska B. Album armorum nobilium. — S. 383, n. 1055-1056.



590 Сфрагістичний щорічник • Випуск VI

sztuką malarską illuminowanego у 
dostatecznie wyrażonego widzieć się 
daię».484

П рикм етно, що упродовж 
другої половини XVII -  першої 
половини ХУЛІ ст. представни
ки цього роду на Лівобережжі ко
ристувалися зовсім іншим гер
бом, самобутнього козацького 
походження. Так, на печатці пе
реяславського полковника (1666- 
1688) Родіона Григоровича Думи- 
трашки Райчі було зображено під
кову кінцями додолу під рицар
ським хрестом у супроводі трьох 
шестипроменевих зірок, здолу пе
рехрещено шаблю і стрілу вістря
ми додолу, по колу напис: РАДІ- 
ОНЬ ДМГГРОВЪ.485 На срібному 
келиху його герб мав дещо інший 
вигляд — підкова кінцями додо
лу під рицарським хрестом, у колі 
якої шестипроменева зірка, здолу 
перехрещено шаблю і стрілу ві
стрями вправо, обабіч літери: ДР, 
навколо вінок.486

У 1745 р. березанський со
тник (1738-1753) Василь Олек
сійович Думитрашка Райча ко-

Печатка Родіона Григоровича 
Думитрашки Райчі 1666/1688рр.

Герб Родіона Григоровича 
Думитрашки Райчі 
на срібному келиху

484 ЦДІАК, ф. 51, оп. З, спр. 17013, арк. 18-20 (текст привілею; малюнок і опис 
герба —арк. 19—19v).

485 Стороженко А. Родион Григорьевич Дмитрашко. -  С. 16-17; Слабченко М. 
Материалы по малорусской сфрагистике. -  С. 5, 7; Україна -  козацька держава. -  
С. 553, мал.

486 Україна -  козацька держава. -  С. 634, мал.
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ристувався печаткою, у полі якої була вмі
щена підкова кінцями додолу в супроводі 
рицарського хреста, трьох восьмипромене- 
вих зірок і півмісяця, що лежить рогами до
гори, здолу перехрещено стрілу і шаблю ві
стрями додолу, згори шоломова корона, на
вколо намет.487 1 лише наприкінці XVIII ст. 
один із представників роду ужив на своїй 
печатці герб Сас.488

Остання велика серія нобілітацій ко
зацької старшини припала на 1676 р. У ви
даній цього року сеймовій конституції за 
військові заслуги надано або підтверджено 
шляхетські права подільському полковнику 

(1654-1675) і наказному гетьману (1675-1679) Остафію Гоголю489 (по
вторно по привілею від 1661 р.),490 полковникам -  Семену Корсуку,491 
Мирону Лукейчику492 та Андрію Зел енецькому,493 сотникам — Васи
лю Іваненку,494 Грицьку Бернашовському,495 Яцькові Озаринському496

Печатка
Василя Олексійовича 
Думитрашки Райчі 

1745р.

487 IP НБУВ, ф. 1, спр. 56337 (овальна, розмір 17x15 мм).
488 Стороженко А. Очерки Переяславской старины. — Киев, 1900. -  С. 186; Лу- 

комский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. — С. 44.
489 Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. — S. 103; Trelińska B. Album 

armorum nobilium. -  S. 416, n. 1188.
490 Volumina legum. -  Tom IV. -  P. 359-360, n. 70; AGAD, Metryka Koronna, 

Sigillata, Sygn. 5, k. 36; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 77; Materiały 
genealogiczne. -  S. 54; Trelińska B. Album armorum nobilium. -  S. 342, n. 896.

491 Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 103; Trelińska B. Album 
armorum nobilium. -  S. 420, n. 1210.

492 Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. — S. 103; Trelińska B. Album 
armorum nobilium. -  S. 427, n. 1235.

493 Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. — S. 103; Trelińska B. Album 
armorum nobilium. -  S. 439, n. 1290.

494 Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 103; Trelińska B. Album 
armorum nobilium. -  S. 417, n. 1191.

495 Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 103; Trelińska B. Album 
armorum nobilium. -  S. 405, n. 1141.

496 Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 103; Trelińska B. Album 
armorum nobilium. -  S. 431, n. 1255.
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і Степанові Б аки нськом у ,497 полковому осавулу Петру Калкулу,498 
полковому обозному Костю Гасаненку,499 а також Апостолу Ясенов- 
ському500 — «Konstytucye Seymu Walnego sześć niedzielnego koronacyi 
Króla Iegomości R. P. 1676: Doznawszy nieraz ku Nam у Rzeczyposp: 
wierney życzliwości у odważney przy dostoieństwie naszym у całości 
oyczyzny przysługi, Urodzonych Eustachiego Hohoła, Hetmana woysk 
naszych Zaporowskich Nakażnego, Semena Korsuka, Mirona Lukieyczyka, 
Andrzeia Zielenieckiego Pułkowników: Bazylego Iwaneńka, Hrycaka 
Bemaszowskiego, lacka Ozarzyńskiego, Stefana Bachryńskiego Setników, 
Piotra K ałkuła Assawułę, Kostyna Hasanenka Oboźnego, у Apostoła 
Iasienowskiego, pomienionych woysk naszych Zaporowskich do kleynotu 
szlachectwa Polskiego, z potomstwem onych utriusque sexus у wszystkich, 
prerogatyw praw, у wolności Państw naszych Koronnych у W. X. Lit. za zgodą 
wszech Stanów przypuszczamy, у przywileie z Kancellaryi Koronney na to 
wydane powagą Seymu tego approbuiemy».501

Відомості про їх нобілітацію маємо лише із цієї сеймової ухвали -  
жодного привілею ні в оригіналах, ні в копіях, ні навіть у регестових 
записах до нашого часу не збереглося. А враховуючи те, що нобіліта- 
ційні заходи 1676 р. стосувалися виключно правобережної старшини, 
геральдичні та сфрагістичні пам’ятки якої збереглися у вкрай незадо
вільному стані, то не дивно, що нобілітаційні герби 1676 р. лишають
ся майже невідомими. Крім герба Яструб502 Остафія Гоголя, нобіліто- 
ваного ще 1661 р., з певними застереженнями можемо зробити припу
щення щодо герба Василя Іваненка.

Його однофамільці наприкінці XVIII ст. користувалися гербом зі 
складною конструкцією, в якому були поєднані елементи характерні як

497 W dow iszew ski Z . Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 103; T relińska B . Album 
armorum nobilium. -  S. 404, n. 1138.

498 W dow iszew ski Z . Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 78; T relińska B . Album armorum 
nobilium. — S. 418, n. 1197.

499 W dow iszew ski Z . Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 103; T relińska B . Album 
armorum nobilium. -  S. 415, n. 1183.

500 W dow iszew ski Z . Regesty nobilitacji w Polsce. -  S. 103; T relińska B . Album 
armorum nobilium. -  S. 417, n. 1193.

501 Volumina legum. -  Tom V. -  P. 202, n. 194.
502 N iesieck i K. Herbarz Polski. -  Tom III. -  S. 43.
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для козацької, так і річпосполитської геральдики, що може вказувати на 
нобілітаційне ноходження цього герба. На печатці переяславського пол
ковника (1768-1782) Григорія Григоровича Іваненка від 1779 р. зобра
жене серце пронизане стрілою і шаблею вістрями додолу і голова бика 
згори у рококовому щиті на підставці, над яким знаходиться шоломо- 
ва корона, праворуч лев з оберненою вправо головою, ліворуч зброя.503

Видозміну цього герба було офіційно затверджено 1807 р. -  щит 
перетято: в першій частині -  на золотому полі голова бика, яку прони
зано мечем (герб Помян), в другій частині -  на зеленому полі на сріб
ній мисці серце пронизане навхрест шаблею і стрілою вістрями додо
лу; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три 
страусових пера обтяжено срібними шаблею і стрілою, навколо щита 
зелено-золотий намет.504

Зважаючи на ту обставину, що не всі нобілітовані представники 
козацької старшини згадувалися у сеймових конституціях (маємо, при
міром, значну кількість нобілітаційних привілеїв для осіб, які не фігу
рують у сеймових ухвалах), можемо припустити, що число козаків, які 
дістали шляхетські права у Речі Посполитій, є дещо більшим. На це 
може вказувати, наприклад, використання окремими представника

ми козацької старшини вже у другій половині XVII 
ст. річпосполитських гербів, які могли, крім іншо
го, потрапити у козацьке середовище нобілітацій- 
ним шляхом.

Так, на печатці корсунського полкового пи
саря Романа Сешневського від 1660 р. було зобре- 
жено меч вістрям додолу в супроводі двох мислив
ських ріжків під шоломовою короною.505 Загальна 

Печатка Романа конструкція гербового зображення виразно нага-
Сешневського дує польський герб Остоя, з тим лише, що замість

1660р. півмісяців обабіч меча розташовано ріжки -  мож-

503 IP НБУВ, ф. 61, спр. 1172 (овальна, 32x29 мм).
504 Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи. -  Часть VIII. 

-  С. 130; Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. -  С. 62.
505 ЦЦІАК, ф. 2218, on. 1, спр. З, арк. З (восьмикутна, 18x16 мм; навколо літе

ри: SRPPZ).
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ливо, елемент герба Трубки. Все це може вказувати на нобілітаційне по
ходження цього геральдичного знаку. Любецький урядник Ян Отець
кий уживав у 60-х pp. XVII ст. 
печатку з зображ енням гер-

ломнику.506
Рід М окрієвичів (Дебого- 

ріїв Мокрієвичів) користувався 
гербом Богория (на червоно
му полі дві срібні стріли у стовп 
вістрями в різні боки; над щ и
том шолом під шоломовою ко
роною , в наш олом нику п а 
вич тримає у дзьобі стрілу, на
вколо щита червоно-срібний 
намет). 507 Його видозміною , 
якою користувався генераль
ний писар (1669-1672) Карп 
Іванович Мокрієвич, було при
крашено оправу Євангелія від 
1681 р. -  два вістря стріли роз
ташовано в півкруглому щиті, 
над яким шолом з наметом під 
шоломовою короною і три стра
усових пера в нашолбмнику.508 
Герб Богория у ренесансово- 
му щиті присутній також на
печатках любецького сотни- Герб Карпа Івановича Мокрієвича 
ка (1688-1690) Івана М окріє- на оправі Євангелія 1681 р.

506 IP НБУВ, ф. 1, спр. 62500 (овальна, 15х 13 мм; згори літери: IS).
507 Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. -  С. 116 (з поси

ланням на Архів Чернігівського Дворянського Депутатського Зібрання).
508 Україна — козацька держава. -  С. 869, мал.

ба Гоздава у півкруглому щиті, 
над яким бачимо шолом з на
метом і подвійну лілію в нашо-

Печатка Миколи 
Васильовича 

Мокрієвича 1752р.
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вича від 1690 р .,509 значкового товариша Чернігівського полку Миколи 
Васильовича Мокрієвича від 1752 р .510 та бунчукового товариша Пав
ла Михайловича Мокрієвича від 1764 р .511 Наявність польського знаку 
в родовому герботворенні на такій ранній стадії може бути пов’язана з 
нобілітацією когось із представників цієї родини.

На печатці городиського міського писаря Євстафія Стефанови
ча від 1683 р. було зображено герб Долега (підкова кінцями додолу, в 
колі якої стріла вістрям додолу, згори рицарський хрест) у півкруглому 
щиті під заборолом з наметом.512 чернігівський городовий отаман (1687) 
і значний товариш Чернігівського полку (1693-1699) Семен Ялинський 
користувався у 1687513 514 і 1698 рр.5,4 печатками з зображенням герба Копа- 
шина (меч вістрям додолу в супроводі двох хвилястих поясів) у ренесан- 

совому щиті, над яким знаходився шолом з наме
том під шоломовою короною і три страусових пера 
в нашоломнику. Герб Трубки (три мисливських 
ріжка в зірку), в півкруглому бароковому щиті під 
шолом з наметом, присутній на печатці любецького 
городового отамана (1687-1688) Гришка Бурдюка 
від 1688 р .515 Ігумен Лазар Буйкевич уживав у 1689 р. 
печатку з гербом Люба (підкова кінцями додолу між 

Печатка Лазара двома хрестами) у півкруглому щиті, над яким умі-
Буйкевича 1689р . щене забороло з наметом під шоломовою короною

і три страусових пера в нашоломнику.516

509 Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. -  С. 116 (згори 
літери: ІМСЛ).

510 IP НБУВ, ф. 1, спр. 52650 (восьмикутна, 15х 14 мм; згори літери: НМ).
511 Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. -  С. 116.
512 IP НБУВ, ф. 28, спр. 8 (восьмикутна, 14x13 мм; згори літери: IS:D).
513 IP НБУВ, ф. 1, спр. 62627, арк. 269 (восьмикутна, 15x13 мм; згори літери:

СІЙ).
514 Ситий І. З чернігівської сфрагістики. -  С. 2, мал. 2; Його ж. Печатки со- 

тенної старшини. -  С. 236-237, мал. 3; Його ж. Старшинські печатки мазепинської 
доби. -  С. 231, мал. 35 (овальна, 15x13 мм; згори літери: СІЙ; невірна ідентифікація 
герба).

515 IP НБУВ, ф. 1, спр. 62641 (восьмикутна, 14x13 мм; згори літери:... В).
516 IP НБУВ, ф. 2, спр. 14012 (овальна, 15х 13 мм; згори літери: LB).
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Можемо припустити, що походження принаймні частини з цих 
гербів пов’язане з нобілітаціями здійсненими на виконання умов Га- 
дяцького трактату. Вірогідно, нобілітаційне походження мали також 
герби, зображення яких знаходимо на матрицях печаток, що належа
ли невідомим представникам козацької стршини. Належність цих ма
триць саме останнім випливає зі стилю виконання гербів, характерно
го для другої половини XVII ст., і поєднання польських гербів з кири
личними написами у полі печаток.

Матриці печаток козацької стршини другої половини X V II ст.

На одній із них, що являє собою мідну восьмикутну пластину ва
гою 4,5 г і розміром 22,5x20,5 мм, було зображено герб Радван (хоруг
ва під хрестом) у півкруглому бароковому щиті під заборолом і літера
ми: П • Б .517 Цей герб і його видозміну було надано у 1658 і 1662 р. від
повідно Павлові Тетері та Михайлові Махаринському, про що йшла 
мова вище. Не виключено, що невідомий з імені нобілітований пред
ставник козацької старшини був прийнятий до родового герба Станіс
лава Казимира Беневського, одного з архітекторів Гадяцької унії, як і 
майбутній гетьман Тетеря.

На іншій матриці бачимо зображення польського герба Полукоза 
(голова віслюка) у півкруглому бароковому щиті, над яким уміщено лі
тери: ІЄ .518 Мідна печатка складається із трубки і пластини восьмикут
ної форми розміром 13х 12 мм, має вагу 4,0 г і загальну висоту 17,5 мм. 
Дуже схожий герб присутній на мідній восьмикутній печатці розміром

5.7 МШ, M C-1874.
5.8 МШ, МС-2230.



О л е г  О д н о р о ж е н к о  • Герби нобілітаційних та гербових привілеїв козацької старшини... 5 9 7

19,5* 17 мм і вагою 2,0 г. В її полі зображено голову віслюка під хрестом у 
півкруглому бароковому щиті. Розміщені над ним літери (МГПИ) дозво
ляють припустити її належність одному з іркліївських полковників,519 
повний перелік яких на сьогодні, на жаль, не встановлено.520

* * *

Комплекс нобілітаційних гербів козацької старшини є достатньо 
вагомим, як  за обсягом, так і за присутнім в ньому джерелознавчим 
потенціалом. Його поява у період, коли козацька геральдична система 
лише набувала сталих обрисів, не могла не справити виразного впли
ву на її подальший розвиток. Розгляд виявлених гербів нобілітаційних 
та гербових привілеїв дозволяє констатувавти наявність щонайменше 
чотирьох великих груп, з яких складається даний комплекс.

До першої, і найбільш чисельної, належать герби, що мали само
бутнє козацьке походження -  Корнила Онисимовича Перевальського, 
Івана Федоровича Безпалого, Тимофія Івановича Носача, Василя Ни- 
чипоровича Золотаренка, Павла Яненка Хмельницького, Дмитра Со
лонини, Івана Юрійовича Сербина, Василя і Кирила Іскрицьких, Фе- 
дра Колчинського, Івана Мазаракія, Остафія Полоницького, Хоми та 
Якова Войцеховичів, Андрія Романена, Остапа Федькевича, Івана і Фе
дора Чекаловських. Здебільшого на цих геральдичних знаках присутні 
фігури, що перебували в основі козацького герботворення — різнома
нітна зброя (шаблі, мечі, стріли, луки, списи та ін.), серце, хрести, зір
ки, півмісяці та ін. Усі ці герби, вочевидь, з ’явилися безпосередньо в 
козацькому середовищі й лише дістали затвердження від королівської 
влади у процесі нобілітаційних заходів.

З певними застереженнями до цієї групи можемо віднести герб Пе
тра Дорошенка, в основі якого перебувало зображення родового знаку, 
характерного для середньовічної руської геральдики, а також цілий ряд 
гербів, іконографія яких може вказувати як на козацьке, так і суто но- 
білітаційне їх походження. Невстановленим є гербова приналежність 
нобілітованого 1659 р. Калина Соколовського, однофамільці якого у 
XVIII ст. користувалися кількома гербами різного походження.

519 МШ, M C-1877.
520 Кривошея В. Козацька старшина Гетьманщини. -  С. 92.
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Другу групу становлять герби руського походження, що потрапили 
в арсенал козацької геральдики у процесі долучення до козацтва окре
мих представників старовинних руських шляхетських родин або через 
прийняття до цих гербів козацької старшини. У першому випадку ма
ємо справу з гербами Юрія Хмельницького, Івана Виговського, Матвія 
Панкевича, Андрія та Дениса Мурашків. До цієї групи може належати 
згаданий вище герб Петра Дорошенка. З другим -  пов’язані нобіліта
ції Дмитра і Марка Думитрашків Райчів, Куницьких та Ігната Шуль
ги Думинського, які були прийняті до родового герба Сас Олексан
дром Колодницьким. Герб роду Гоголів, до якого належав нобілітова- 
ний 1661 р. полковник Остафій Гоголь, також мав руське походження, 
але у нобілітаційному привілеї його видознінено шляхом зближення з 
польським гербом Яструб.

Третя група складається з геральдичних знаків, що ними корис
тувалися представники польської шляхти, які приймали під час но- 
білітацій до своїх гербів козацьку старшину. Серед останніх -  Іван 
Ганджа, прийнятий до родового герба Венява Богуславом Лещин- 
ським, Семен Забузький, прийнятий до герба Топор Єжи Оссолін- 
ським, Григорій Невегловський -  до відміни герба Кривда Андрі
єм Жальським, Захар Петрович -  до герба Белина Миколою Яном 
Пражмовським, Юрій Попара -  до герба Рись Яном Ігнатієм Бон- 
ковським, Павло Тетеря -  до герба Радван Станіславом Казимиром 
Беневським.

Михайло Махаринський одержав нобілітаційне доповнення до 
герба Радван — закуту в лати руку з шаблею. Видозміну герба Сліпов- 
рон дістали Яків та Іван Пекулицькі. Герб Єліта -  Григорій Сахно- 
вич Лісницький, Долега -  Іван Ковалевський, Остоя -  представники 
роду Забіл, Папарона -  Кирило Попара, Дуброва -  Михайло Радчен
ко. Представники роду Соколовських, імовірні нащадки Калина Со- 
коловського, користувалися у XVIII ст. гербом Помян.

Дана група сама по-собі є достатньо складною, оскільки містить 
як  суто польські герби (Долега, Дуброва, Єліта, Остоя, Радван, Слі- 
поврон, Топор, Яструб), так і герби моравського (Венява, Помян),521

521 Paprocki В. Gniazdo cnoty. -  S. 77, 1012; Paprocki В. Herby rycerstwa polskiego. 
- S .  421,425.
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пруського (Рись)522 та італійського (Папарона)523 походження. їх ран
нє потрапляння у систему козацького герботворення утворило зв’язок 
останнього з річпосполитською геральдичною системою, який у дру
гій половині XVIII ст. став особливо відчутним.524

Четверта велика група гербів мала нобілітаційне походження. До 
таких належать геральдичні знаки Михайла Степановича, Павла і Ро
мана Ханенків, Михайла і Семена Зеленських, Остафія Гиковського 
(Остаматенка), Івана Богдановича Дуб’яги, Христофора Перетятькови- 
ча, Криштофа Вартиришевича (Вартересовича) Слоневського і частко
во -  Михайла Махаринського. Деякі герби могли мати як нобілітацій
не, так і самобутнє козацьке походження, Серед них герби Якима Се
меновича Сомка, Івана Кіндратовича Лизогуба, Захарія Сурти, Олек
сандра Долшкевича, Самійла Івановича Зарудного Богдановича та Ва
силя Іваненка. Дотичними до цієї групи є герби утворені шляхом удо- 
стойнення, тобто -  додавання почесних фігур та відзнак до вже існую
чих старожитніх гербів. Такими є обидва герби гетьмана Івана Вигов- 
ського від 1658 і 1659 рр.

Зведені відомості про нобілітації, індигенати та гербові привілеї ко
зацької старшини та пов’язаних із Військом Запорозьким осіб подаємо 
нижче у таблиці. В першій її колонці перелічено особи всіх привілейо
ваних, щодо яких маємо хоча б мінімальний обсяг інформації. В другій 
колонці вказано рік сеймової конституції, в тексті якої згадується но- 
білітований. У наступній -  дата нобілітаційного або гербового приві
лею, що видавалися представникам козацької старшини. Четверта ко
лонка містить інформацію про фіїури зображені в гербі, який знаємо 
з оригіналу чи копії привілею. П ’ята — відомості про сучасні або пізні
ші герби упривілейованих осіб та їх родичів і нащадків. В останній ко
лонці вказане походження затверджених королівською владою гербів.

522 Dachnowski J.K. Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku /  Z rękopisów 
Biblioteki Kórnickiej i Biblioteki Narodowej odczytał, wstępem i przypisami opatrzył 
Zdzisław Pentek. -  Kórnik, 1995. -  S. 167-170.

523 Paprocki B. Gniazdo cnoty. -  S. 900; Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. -  
S. 453.

524 Однороженко O. Геральдичні традиції українського козацтва. -  С. 192-193.
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Нобілітаційні та гербові привілеї козацької старшини

Особа
^привілейованого

Сеймова
ухвала Привілей Герб

Інші відо
мості про 
герб роду

Похо
дження
герба

Бакинський
Степан

1676

Безпалий Іван 
Федорович

1659 зірки, булава, 
шабля

козацьке

Бернашовський
Грицько

1676

Білогруд Григорій 20.6.1659

Богатирович Іван 1659 12.6.1659

Булига Костянтин 20.6.1659

Булига Максим 1659 20.6.1659

Вартиришевич
(Вартересович)
Слоневський
Криштоф

1659 1659 Слон відм. нобіліта-
ційне

6.8.1661

Виговський Іван 
Остафійович

13.11.1658 орел під ко
роною, знак

руське 
з допов
ненням

4.6.1659 орел під ко
роною, свя
тий Юрій, 
лев з мечем, 
рицар на 
коні, знак

руське 
з допов
ненням

Войткевич Василь 1659

Войцеховичі Хома 
і Яків

1661 хрест, під
кова

козацьке

Ганджа Іван 1649 3.1.1650 Венява морав
ське

Гасаненко Кость 1676
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Продовження табл.

Особа
упривілейованого

Сеймова
ухвала Привілей Герб

Інші відо
мості про 
герб роду

Похо
дження

герба

Гиковський
(Остаматенко)
Остафій

1661 10.7.1661 вежа, вінки, 
голова воїна, 
шабля

нобіліта-
ційне

Глосинські Андрій 
та Василь

1661 25.3.1661

Гоголь Остафій 1661 10.7.1661 Яструб польське

1676

Горський Войтих 1650

Григорович
Ничипор

8.6.1659

Гунашевський
Михайло

30.5.1659 згадка про 
герб

Держеневський
Степан

1659

1661 12.7.1661

Долшкевич
Олександр

1661 12.7.1661 шаблі, хрест,
півмісяць,
зірка

козаць
ке/
нобіліта-
ційне

Дорошенко Іван 1650

Дорошенко Петро 1661 хрест, пів
коло, [ша
бля]

козаць
ке/
руське

Драневські 
Євдоким і Корній 
Андрійовичі

1659 1659

Дуб’яга Іван 
Богданович

30.4.1662 колона, під
кова, хрест, 
птах з олив
ковою гілкою

нобіліта-
ційне
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Продовження табл.

Особа
^привілейованого

Сеймова
ухвала

Привілей Герб
ІНШІ відо
мості про 
герб роду

Похо
дження

герба

Думитрашки Райчі 
Дмитро і Марко

1673 25.2.1673 Сас руське

Забіли 1661 Остоя польське

Забузький Семен 1649 3.1.1650 Топор польське

Завротинський
Федір

30.5.1659

Зарудний 
Богданович 
Самійло Іванович

1659 сер
це, спис, 
хрест, лев, 
човен, 
гармата

козаць
ке/
нобіліта-
ційне

Зелененький
Андрій

1676

Зеленський
Михайло

1661 12.7.1661 вежа,
стріла

козаць
ке/
нобіліта-
ційне

Зеленський Семен 1661 вежа,
стріла

козаць
ке/
нобіліта-
ційне

Золотаренко
Василь
Ничипорович

1659 шабля, 
лук зі 
стрілою

козацьке

Іваненко Василь 1676 голова 
бика, сер
це, ша
бля, стрі- 
л а т

козаць
ке/
нобіліта-
ційне

Іскрицькі 
Василь і Кирило

1659 28.5.1659 стріла, па
горб

козацьке
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Продовження табл.

Особа
^привілейованого

Сеймова
ухвала

Привілей Герб
Інші відо
мості про 
герб роду

П охо
дження

герба

Калениченко
Богдан

1659

Каленкович
Михайло

1661

Калкул Петро 1676

Канівець Кирило 
Андрійович

1659

Каплуновський
Герасим
Борисович

1659

Карпенко Сидір 1661

Ковалевський Іван 1659 Долега польське

Колчинський
Федір

13.7.1661 підкова, стрі
ла

козацьке

Корсук Семен 1676

Кравченко Іван 1661 10.7.1661

Криса Михайло 1652

Куницькі Степан, 
Василь, Федір, 
Анастасій, Дмитро 
та Іван

1673 25.2.1673 Сас руське

Лабушний Іван 1661 10.7.1661

Лизогуб
(Кобизевич) Іван 
Кіндратович

20.7.1661 рука з ша
блею

козаць
ке/
нобіліта-
ційне

Лісницький 
Григорій Сахнович

1659 20.11.1658 Єліта [?] польське

Лісовець Гаврило 1659
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Продовження табл.

Особа
упривілейованого

Сеймова
ухвала

Привілей Герб
Інші відо
мості про 
герб роду

П охо
дження

герба

Лобус (Лобушенко) 
Семен

12.6.1659

Лукейчик Мирон 1676

Ляховицькі 30.5.1659

Мазаракій Іван 1659 7.2.1659 стріла, меч, 
зірка

козацьке

Маргевич Дмитро 1650

Махаринський
Михайло

29.4.1662 Радван відм. польське 
з допо
вненням

Митченко Василь 1659

Мурашки 
Андрій і Денис

1659 1659 Приятель руське

Невегловський
Григорій

13.7.1661 Кривда відм. польське

Новаковський
Остафій

1661 25.4.1662

Носач Тимофій 
Іванович

1659 лук зі 
стрілою

козацьке

Озаринський
Яцько

1676

Олівемберк
Даніель

1659

Панкевич Матвій 1659 знак руське

Пекулицькі 
Яків та Іван

1659 28.5.1659 Сліповрон
відм.

польське

Перевальський
Корнило
Онисимович

16.11.1581 лук зі стрі
лою

козацьке
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Продовження табл.

Особа
упривілейованого

Сеймова
ухвала

Привілей Герб
Інші відо
мості про 
герб роду

Похо
дження

герба

Перетятькович
Христофор

1659 31.5.1659 кінь, зірки нобіліта-
ційне

1690

Петрановські 
Данило, Ярема, 
Іван і Василь

25.3.1661

Петрович
Христофор

1661

Петрович Захар 1661 15.7.1661 Белина польське

Подоський Степан 1661 25.4.1662

Полоницький
Остафій

30.3.1663 стріли, ша
бля

козацьке

Попадайло
Михайло

1661

Попара Юрій 1659 1.11.1658 Рись відм. пруське

Попара Кирило 1676 4.2.1676 Папарона італій
ське

Поривай Гаврило 1659

Пукеринський
Самійло

1661 12.6.1661

Радченко Михайло 1661 29.5.1661 Дуброва
[?]

польське

Романенко Андрій 1659 лук ЗІ 
стрілою

козацьке

Рудницький Іван 1659

Севериненко
Кость

1661
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Продовження табл.

Особа
упривілейованого

Сеймова
ухвала Привілей Герб

Інші відо
мості про 
герб роду

Похо
дження

герба

Сербин Іван 
Юрійович

1661 лілії, зір
ка, півмі
сяць [?]

козацьке

лук зі 
стрілою 
[?]

козацьке

Сильницькі 
Максим і Лаврін

10.7.1661

Соколовський
Калин

1659 стріли, 
хрест, пів
місяці [?]

козацьке

Помян [?] морав
ське

Солонина Дмитро 1659 30.5.1659 хрест, зір
ка, півмі
сяць

козацьке

Сомко Яким 
Семенович

1659 рука з ме
чем

козаць
ке/
нобіліта-
ційне

Сурта Захарій 1659 28.5.1659 рука зі стрі
лою

козаць
ке/
нобіліта-
ційне

Тетеря Павло 1659 31.8.1658 Радван польське

Урошевич Ярема 1661

Федькевич Остап 1659 30.5.1659 хрест, меч козацьке

Ханенко Михайло 
Степанович

1661 13.7.1661 вежа, зірка нобіліта-
ційне
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Закінчення табл.

Особа
^привілейованого

Сеймова
ухвала

Привілей Герб
ІНШІ відо
мості про 
герб роду

П охо
дження

герба

Ханенки 
Сергій та Лаврін 
Степановичі

9.9.1661

Ханенки 
Павло і Роман

9.9.1661 вежа, зірка нобіліта-
ційне

Хмельницький
Юрій

1659 знак руське

Холминський
Степан

1661

Цицюра Тимофій 
Ярмолайович

1659

Чекаловські 
Іван і Федір

1659 30.5.1659 півмісяць, 
зірки, стріли

козацьке

Шиянович
Олександр

28.7.1661

Шульга
Думинський Ігнат

1673 25.2.1673 Сас руське

Яненко 
Хмельницький 
Павло Янович

1661 25.3.1661 шабля, 
лук зі 
стрілою

козацьке

Ясеновський
Апостол

1676

Ясноборський
Ясько

1649

Яцьковський 
Куницький 
Іван Федорович

1661
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Р ецензії

УДК 930.2:929.651
Я рослав Т и м ч а к  
(Львів)

Сова А. Сфрагістичні пам’ятки січового руху в Галичині 
першої третини XX століття. — Львів, 2014. — 72 с.

Розвідка Андрія Сови на тему: «Сфрагістичні пам’ятки січово
го руху в Галичині першої третини XX століття» здійснена у пло
щ ині досліджень діяльності громадсько-політичних, культурно- 
просвітницьких та гімнастично-руханкових організацій українців кін
ця XIX -  першої третини XX ст., зокрема організації «Січ». Праця 
присвячена дослідженню окремого елементу атрибутики і символіки 
пожежно-руханкового товариства -  січовим печаткам. Оскільки сим
воліка й атрибутика є одним з важливих джерел до вивчення світогляду 
і духовної культури народу, його національних традицій, ідеалів, куль
турних і політичних устремлінь та орієнтацій, проблематика, яку дослі
джує автор дає змогу доповнити існуючі дані про ідейні засади та наці
ональні традиції становлення і розвитку фізичної культури українців 
Галичини першої половини XX ст., є актуальною, і сьогодні ще доволі 
мало вивчена українськими науковцями.

Актуальність розвідки суттєво зросла у зв’язку з відзначенням у 
2014 р. 150-річчя від дня народження видатного громадського, полі
тичного і культурно-просвітнього діяча, адвоката, журналіста, видавця, 
мецената, діяча українського спортивно-гімнастичного руху—Кирила 
Трильовського. Саме завдяки йому на Галичині, Буковині, Закарпатті 
та за кордоном створені осередки товариства «Січ», члени яких взяли 
активну участь в українському державотворенні у XX ст.

Праця складається зі вступу, двох параграфів, висновків, катало
гу, додатків, списку використаних джерел і літератури, іменного та ге
ографічних покажчиків. У роботі представлений лише фрагмент сфра- 
гістичних пам’яток осередків товариства «Січ», який був виявлений
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і опрацьований автором у Центральному державному історичному ар
хіві України уЛьвові на основі 847 фонду «Головний січовий комітет 
гімнастичного і пожежного товариства „Січ”, м. Львів». Проте він є до
волі інформативним джерелом для аналізу й оцінки стану поширення, 
ступеню розвитку організації «Січ» на цій території.

У вступі Андрій Сова наголосив на важливості цієї праці як  до
даткового джерела для вивчення діяльності українського спортивно- 
гімнастичного товариства «Січ» і відповідно національної фізичної 
культури українців. Автор подав короткий огляд виникнення і діяль
ності товариства «Січ», зупиняючись на основних, значущих віхах від 
часу його заснування аж до припинення діяльності, завданнях тощо. 
При цьому в історичній довідці про січові товариства увагу акцентова
но на організаційній символіці та атрибутиці, що стало логічною осно
вою до розгляду сфрагістичних пам’яток. Дослідник слушно зазначив, 
що завдяки товариствам «Січ» був накопичений значний досвід, який 
взято за основу створення символіки багатьох громадських утворень 
Галичини, зокрема «Сокола», спортового товариства «Україна», Укра
їнського спортового союзу та Українських січових стрільців.

Перший параграф книжки «Історіографія та джерела» містить де
тальну інформацію про розвідки, присвячені досліджуваній темі, та 
коло джерел, що стали підгрунтям для написання цієї праці. Автор про
аналізував здобутки українських вчених діаспори та незалежної Укра
їни, які свідчать, що дана тема до появи рецензованої праці не мала 
комплексного вивчення та аналізу.

У другому параграфі «Січові печатки: запровадження, опис та осо
бливості використання» Андрій Сова, грунтуючись на різних докумен
тах, більшість з яких вперше введено до наукового обігу («Довідка про 
заснування і діяльність товариства» (1910 р.); «Анкети про заснування, 
діяльність і керівний склад повітових і сільських відділів товариства» 
(1909-1910 рр.); «Статут повітового комітету в Коломиї і Дидятичах» 
(1909 р.); «Листи повітових комітетів і членів товариства про надіслан
ня анкет, організаційну і культурну діяльність товариства» (1904-1911 
рр.) та ін.), охарактеризував виявлені відбитки за такими ознаками: ма
теріал, форма, розмір, зображення, датування, особливості викорис
тання тощо. У параграфі також опубліковано таблицю, де подано дані 
про осередки товариства «Січ» у Галичині, які станом на березень 1910
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року мали печатки: повіт, населений пункт, дата заснування товари
ства, голову, кількість членів.

Чи не основним у книжці є каталог виявлених відбитків печаток 
та їх зображення. До нього ввійшло 59 відбитків печаток та штампів 
товариства «Січ». Серед них -  три печатки та штампи керівного орга
ну «Січі» -  Головного комітету січового, 54 -  міст та сіл Галичини та 
два штампи Кирила Трильовського, якими завірялися січові докумен
ти. Позитивним є й те, що автор подав тодішній та сучасний адміні
стративний устрій, що дає змогу науковцям, краєзнавцям та широко
му загалу читачів швидко зорієнтуватися, про який населений пункт 
йдеться.

У додатку опубліковано рекламу фірм, які виготовляли печатки, 
поштівку зі штампом Кирила Трильовського та головні віхи життєво
го та творчого шляху Кирила Трильовського.

Праця Андрія Сови на тему: «Сфрагістичні пам’ятки січового руху 
в Галичині першої третини XX століття» є завершеною роботою, яка 
становить цінність для істориків, спеціалістів зі сфрагістики та всіх, 
хто цікавиться історією України XX ст.
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Скорочення

ВОКМ — Вінницький обласник краєзнавчий музей
ГДА МЗСУ -  Галузевий державний архів Міністерства закордонних 

справ України
ДАХО -  Державний архів Харківської області 
ДАЧО -  Державний архів Чернівецької області 
ДАЧО -  Державний архів Чернігівської області
IP НБУВ -  Інститут рукописів Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України
ЛІМ -  Львівський історичний музей
ЛННБ -  Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника 

НАН України
ЛНУ -  Львівський національний університет ім. І. Франка 
МІН — Музей Шереметьєвих
НГАБГ -  Нацыянальны гістарьічньї архіу Беларусі у Горадні 
НГАБМ — Нацыянальны гістарьічньї архіу Беларусі у Менску 
НМІУ — Національний музей історії України 
РГАДА -  Российский государственный архив древних актов 
ХДНБК -  Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Короленка
ЦДІАК -  Центральний державний історичний архів України 

у місті Києві
ЦДІАЛ — Центральний державний історичний архів України 

у місті Львові
ЧОІМ -  Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарнов- 

ського
AAAPW — Archiwum Archiediecezjalne Archidiecezji Przemysko- 

Warszawskiej
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AAN -  Archiwun Akt Nowych w Warszawie
ADPT MSZ -  Archiwum Departamentu Prawno-Traktatowego 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski
AGAD -  Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
AMSZ — Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski
ANK — Archiwum Narodowe w Krakowie
APG -  Archiwum Państwowe w Gdańsku
APŁódź -  Archiwum Państwowe w Łodzi
APP — Archiwum Państwowe w Przemyślu
APPoznań — Archiwum Państwowe w Poznaniu
APT -  Archiwum Państwowe w Toruniu
APW -  Archiwum Państwowe we Wrocławiu
BCz -  Fundacja Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w 

Krakowie. Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie
BN — Biblioteka Narodowa w Warszawie
BN PAU PAN -  Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umejętności i 

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
BUW -  Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
G N M P -  Gabinet Numizmatyczny Mennicy Polskiej
GStAPKB — Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbezitz Berlin
LVIA -  Lietuvos valstybćs istorijos archyvas
M NK -  Muzeum Narodowe w Krakowie
MNW -  Muzeum Narodowe w Warszawie
M NZPP — Muzeum narodowe ziemi Przemyskiej w Przemyślu
UJ -  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ZKW -  Zamek Królewski w Warszawie
ZNiO — Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
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Анотації

Алфьоров О.
Кондратьєви: вступ до геральдики, генеалогії та сфрагістики
Автор статті вводить у науковий обіг до цього невідому печатку Іва

на Петровича Кондратьева, яка знаходиться у сфрагістичному фон
ді Музею Шереметьєвих. Висновок про власника печатки автор ро
бить виходячи з ініціалів, які вміщені на печатці -  ІПК. Сфрагістичний 
та геральдичний матеріал доповнює генеалогічну інформацію про рід 
Кондратьєвих.

Ключові слова: сфрагістика, геральдика, генеалогія, Кондратьєви.

Алфёров А.
Кондратьевы: вступление к геральдике, генеалогии и сфрагистике
Автор статьи вводит в научный оборот до этого неизвестную печать 

Ивана Петровича Кондратьева, которая находится в сфрагистическом 
фонде Музея Шереметьевых. Вывод о владельце печати автор делает ис
ходя из инициалов, которые вырезаны на печати — ИПК. Сфрагистиче- 
ский и геральдический материал дополняет генеалогическую информа
цию о роде Кондратьевых.

Ключевые слова: сфрагистика, геральдика, генеалогия, Кондратьевы.

Alf’orov О.
The Kondratevs: An Introduction to Their Heraldry, Genealogy, and Sigil- 

lography
The author of this paper introduces to the scholarship a formerly unknown 

seal of Ivan Petrovych Kondratev, now residing in the sigillographic collection 
of the Sheremetievs’ Museum. The conclusion o f the seal’s owner is based on 
the initials “ІПК” carved on the seal. This sigillographic and heraldic material 
enlarges the genealogie account of the Kondratev family.

Keywords: sialography, heraldry, genealogy, the Kondratevs.
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Вихованець Т.
«Oycowietych Stroynowskich... byliszlacheckiego urodzenia»: матеріали 

до родоводу Валеріана-Антонія Стройновського
Стаття присвячена новому історичному джерелу, яке допомагає ре

конструювати генеалогічне древо видатного юриста, економіста, полі
тичного діяча, власника Горохівського графства на Волині -  Валеріана 
Стройновського гербу Стрім’я. Документ зберігається в Національному 
архіві у Кракові (Польща) та входить до зібрання «Дзиківський архів Тар- 
новських». Пропоноване джерело містить інформацію геральдичного та 
генеалогічного характеру, зокрема у ньому є графічне зображення герба 
Стрім’я з коротким описом та історичною довідкою про його вживання 
представниками роду Стройновських, а також генеалогічний вивід пра
щурів Валеріана-Антонія.

Ключові слова: геральдика, генеалогія, Валеріан-Антоній Стройновський, 
джерела, герб Стрім’я.

Выхованец Т.
«Oycowietych Stroynowskich... byliszlacheckiego urodzenia»: материа

лы к родословной Валериана-Антония Стройновского
Статья посвящена новому историческому источнику, который помо

гает реконструировать генеалогическое древо выдающегося юриста, эко
номиста, политического деятеля, собственника Гороховского графства на 
Волыни — Валериана Стройновского герба Стремя. Документ хранится в 
Национальном архиве в Кракове (Польша) и входит в собрание «Дзыкив- 
ский архив Тарновских». Представленный источник содержит информа
цию геральдического и генеалогического характера, а именно: графиче
ское изображение герба Стремя с коротким описанием и исторической 
справкой о его использовании родом Стройновских, а также генеалоги
ческий вывод предков Валериана-Антония.

Ключевые слова: геральдика, генеалогія, Валериан-Антоний Стройнов- 
ский, источник, герб Стремя.

Vykhovanets Т.
“Oycowietych Stroynowskich... byliszlacheckiego urodzenia”: Materials 

for Valerian-Antonii Stroinovskyi’s Genealogy
This paper discusses a new historical source capable of reconstructing the 

family tree of a prominent student of law, economist, politician, and the owner
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of the Horokhov County in Volhynia Valerian Stroinovskyi, of the strzemię 
coat of arms. This document resides in the National Archive in Krakow, Po
land, being a part of the Dzików Archive of the Tamowskis. The source under 
analysis contains a heraldic and genealogie account, particularly the drawing 
of the strzemię arms with their short description and a historical memoir of its 
use by the Stroinovskyi family, as well as a genealogie line of Valerian-Antonii’s 
forefathers.

Keywords: heraldry, genealogy, Valerian-Antonii Stroinovskyi, source, Strzemię 
coat o f arms.

Гавриленко В.
Печатки-циліндри Стародавнього Єгипту (матеріали до підручника)
В роботі аналізуються сфрагістичні пам’ятки Стародавнього Єгипту, 

а саме печатки-циліндри. Автор подає інформацію про особливості ви
користання печаток-циліндрів, а також про їх значення для стародавніх 
єгиптян. Окремо звертається увага на сюжетні композиції на цих печатках.

Ключові слова: печатка-циліндр, Стародавній Єгипет, сфрагістика.

Гавриленко В.
Печати-цилиндры Древнего Египта (материалы к учебнику)
В работе анализируются сфрагистические памятники Древнего Егип

та, а именно печати-цилиндры. Автор сообщает информацию о особенно
стях использования печатей-цилиндров, а также о их значении для древ
них египтян. Отдельно обращается внимание на сюжетные композиции 
на этих печатях.

Ключевые слова: печать-цилиндр, Древний Египет, сфрагистика.

Havrylenko V.
Cylindrical Seals in Ancient Egypt (Textbook Materials)
This research analyses sigillographic monuments from ancient Egypt, and 

namely cylindrical seals. The author informs of the particular use of cylindrical 
seals and their importance for ancient Egyptians. Scenes featured on these seals 
are specifically researched.

Keywords: cylindrical seal, ancient Egypt, sigillography.
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Глебьонек М.
Не тільки інскрипції. Написи на печатках при акті утворення Прусь

кої конфедерації
У статті розглядаються написи на печатках при акті утворення Прусь

кої конфедерації, яка постала у березні 1440 р. Автор звертає увагу на важ
ливість написів на печатках, вказує на їх інформативний потенціал та зна
чення для сучасників.

Ключові слова: Пруська конфедерація, шляхта, легенда, сфрагістика.

Глебьонек М.
Не только инскрипции. Надписи на печатях при акте создания Прус

ской конфедерации
В статье рассматриваются надписи на печатях при акте создания 

Прусской конфедерации, которая появилась в марте 1440 г. Автор обра
щает внимание на важность надписей на печатях, указывает на их инфор
мационный потенциал и значение для современников.

Ключевые слова: Прусская конфедерация, шляхта, легенда, сфрагистика.

HIebionek М.
Not only Inscriptions. Legends on Seals under the Establishment Act of 

the Prussian Confederation
This paper analyses inscriptions on seals attached to the Establishment Act 

of the Prussian Confederation which was formed in March 1440. The author 
pays attention to the importance of inscriptions on these seals, their informative 
potential and significance for the contemporaries.

Keywords: Prussian Confederation, szlachta, legend, sigillography.

Голубович В.
Ініціали на печатках полоцької шляхти XVI—XVII ст.
Автор статті розглядає гербові печатки полоцької шляхти від середи

ни XVI ст., коли ініціали були фактично відсутні на них, оскільки вживав
ся повний або частковий напис імені власника. Поява і поширення ініціа
лів припадає на другу половину XVI ст., коли більш актуальним стає про
цес мовної полонізації шляхти. Латинські ініціали на своїх печатках вико
ристовувала навіть та шляхта, яка користувалася старобілоруською мовою. 
Вже у XVII ст. абревіатури використовуються для більшої інформативності
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печатки, зокрема до особистих ініціалів додається назва уряду, який за
ймає власник.,

Ключові слова: гербові печатки, ініціали, монограма, полоцька шляхта, 
сфрагістика.

Голубович В.
Инициалы на печатях полоцкой шляхты XVI-XVII ст.
Автор статьи рассматривает гербовые печати полоцкой шляхты от сре

дины XVI в., когда инициалы фактически отсутствовали, поскольку упо
треблялось частичное или полное написание имени собственника печати. 
Возникновение и распространение инициалов приходится на вторую по
ловину XVI в., когда актуальным становится процес полонизации шляхты. 
Латинские инициалы на своих печатях использует даже та шляхта, которая 
пользовалась старобелорусским языком. Уже в XVII в., абревиатуры ис
пользуются для большей информативности печати, в частности к личным 
инициалам добавляют название должности, которую занимает владелец.

Ключевые слова: гербовая печать, инициалы, монограмма, полоцкая 
шляхта, сфрагистика.

Galubovich V.
Initials on the Seals of the Polotsk Szlachta from the Sixteenth and Sev

enteenth Centuries
The author of this paper analyses seals with coat of arms of the szlachta of 

Polotsk, which almost miss initials, for the complete or partial writing of the 
owner’s name was used. The initials appeared and became popular in he second 
half of the sixteenth century, when the process of Polonization of the szlachta 
became topical. A part of the szlachta that used old Belorussian language put 
Latin initials on their seals. Yet in the seventeenth-century abbreviations were 
used to supply the seal with extra information, particularly by adding the owner’s 
position to his personal initials.

Keywords: seal with coat o f arms, initials, monogram, szlachta o f Polotsk, sigil- 
lography.

Гречило A.
Печатки «Leopolisfidelis» та міфи про «девіз Львова»
У статті розглядаються печатки економічного уряду Львова, вико

ристані для формування політичних міфів про походження девізу міста,
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запровадженого в 1920— 1930-х рр. Хоча ці міфи й було спростовано, однак 
вони активно поширюються в сучасній Польщі. Нові сфрагістичні дослі
дження дозволяють спростувати ці маніпуляції.

Ключові слова: печатка, Львів, девіз, міф.

Гречило А.
Печати «Leopolisfidelis» и мифы о «девизе Львова»
В статье рассматриваются печати экономического уряда Львова, ис

пользованные для формирования политических мифов о происхождении 
девиза города, введённого в 1920—1930-х гг. Хотя эти мифы и были опро
вергнуты, однако они активно распространяются в современной Поль
ше. Новые сфрагистические исследования позволяют опровергнуть эти 
манипуляции.

Ключевые слова: печать, Львов, девиз, миф.

Hrechylo А.
“Leopolis Fidelis” Seals and the Myths of the “Motto of Lviv”
The paper analyses the seals of the economic government of Lviv, used for 

the formation of political myths about the origin of the city’s motto introduced in 
the 1920s—1930s. Although these myths have been denied, they are still actively 
distributed in contemporary Poland. New sigillographic researches allow us to 
refute these manipulations.

Keywords: seal, Lviv, motto, myth.

Денисова T.
Легенди на матрицях печаток парафіяльних церков Перемишльської 

греко-католицької єпархії кінця XVIII -  останньої чверті XIX ст. зі сфра- 
гістичної колекції Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького

Статтю присвячено аналізу легенд печаток парафіяльних церков Пе
ремишльської греко-католицької єпархії. Звернуто увагу на зміст напису, 
його розташування у полі печатки та мистецьке оформлення. Зауважено, 
що більшість печаток оформлялися українською мовою, також наведені 
приклади матриць виконані латиною, скорописом та з датою. Висловлена 
думка про потребу виокремлення печаток, які могли вироблятися одним 
майстром (або майстернею), в окремі групи, для подальших досліджень.

Ключові слова: печатка, легенда, Перемишль.
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Денисова Т.
Легенды на матрицах печатей приходских церквей Перемишльской 

греко-католической епархии конца XVIII -  последней четверти XIX ст. 
из сфрагистичной коллекции Национального музея во Львове им. Андрея 
Шептицького

Статья посвящена анализу легенд печатей приходских церквей Пе
ремишльской греко-католической епархии. Обращено внимание на со
держание надписи, её расположения в поле и художественное оформле
ние. Отмечено, что большинство печатей выполнялись украинским язы
ком, также приведены примеры матриц оформленных на латыни, скоро
писью, и с датой. Высказано мнение о необходимости выделения печа
тей, которые могли создаваться одним мастером (или мастерской), в от
дельные группы, для последующих исследований.

Ключевые слова: печать, легенда, Перемишль.

Denysova Т.
Legends on Seal-M atrices of the Przemyśl Greco-Catholic Diocese’s Pa

rochial Churches from the Late Eighteenth to the Last Quarter of Nineteenth 
Century in the Andrii Sheptytskyi National Museum in Lviv’s Sigillographic 
Collection

This paper analyses the legends of seals of the parochial churches in the 
Przemyśl Greco-Catholic diocese. The content of inscription, its location on the 
seal’s surface, and the artistic design are addressed. It has been noticed that most 
of the seals were written in Ukrainian language, with account to the specimens 
with Latin inscriptions, cursive, and dating. The author suggests to distinguish 
the seals possibly made by the same craftsman (or in the workshop) as particular 
groups for further researches.

Keywords: seal, legend, Przemyśl

Калуський T.
Написи на печатках настоятелів цистеріанських монастирів у Ниж

ній Сілезії у середньовіччі
У статті проаналізовано особливості використання печаток отцями- 

настоятелями монастирів ордену цистеріан у Нижній Сілезії. Запрова
дження написів на печатках монастирів цілком відповідало резолюціям 
генеральної асамблеї Ордену. Поява у легенді печатки імені настоятеля
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бере свій початок з 30-х років XTV ст., що пов’язано зі змінами у побуту
ванні самого Ордену.

Ключові слова: цистеріани, Орден, монастир, легенда.

Калуский Т.
Надписи на печатях настоятелей цистерианских монастырей в Нижній 

Силезии в средние века
В статье анализируются особенности использования печатей отцами- 

настоятелями монастырей ордена цистериан в Нижней Силезии. Введе
ние надписей на печатях монастырей вполне соответствовало резолюци
ям генеральной ассамблеи Ордена. Появление в легенде печати имени на
стоятеля берёт своё начало с 30-х годов XIV в. и связано с изменениями в 
жизни самого Ордена.

Ключевые слова: цистерианы, Орден, монастырь, легенда.

KałuskiT.
Inscriptions on Seals of Abbots of Cistercian Monasteries in the Lower 

Silesia in the Middle Ages
This paper analyses the use of seals by the founding fathers of the Cister

cian Order in Lower Silesia. The introduction of inscriptions on monasterial 
seals corresponded to resolutions by the Order’s General Assembly. The abbot’s 
name appeared in the seal legend from the 1330s in result to the changes in the 
Order’s life.

Keywords: Cistercians, order, monastery, legend.

Клос A.
Сфрагістичний матеріал, як складова визначення правового статусу 

Польського Комітету Національного Визволення
У роботі проведено опрацювання сфрагістичного матеріалу ПКНВ. 

Дослідження печаток, які використовував ПКНВ у спробах своєї легіти- 
мізації, надає додаткову можливість визначити правову невідповідність 
польському законодавству факту існування самого ПКНВ, а разом з ним 
і документів, актів та угод «завірених» його печатками.

Ключові слова: печатка, Польський Комітет Національного Визволення, 
правовий статус, легітимність.



Анотації 621

Клос А.
Сфрагистический материал, как составляющая определения правово

го статуса Польского Комитета Национального Освобождения
В работе проведено исследование сфрагистического материала 

ПКНО. Изучение печатей, которые использовал ПКНО в попытках сво
ей легитимизации, предоставляет дополнительную возможность опреде
лить правовое несоответствие польскому законодательству факта суще
ствования самого ПКНО, а вместе с ним и документов, актов и соглаше
ний «заверенных» его печатями.

Ключевые слова: печать, Польский Комитет Национального Освобож
дения, правовой статус, легитимность.

Klos А.
Sigillographic Material as a Component Determining the Legal Status of 

the Polish National Liberation Committee
This research analyses the PNLC’s sigillographic materials. The study of 

seals used by the PNLC in attempts of its legitimation supphes an additional 
opportunity to determine that the PNLC existence in itself contradicted to the 
Polish legislation, the same as the documents, acts, and agreements “verified” 
by its seals.

Keywords: seal, Polish National Liberation Committee, legal status, legitimacy.

Лисейко Я.
Нобілітаційні привілеї Остафія Федьковича із колекції Львівського 

історичного музею
Статтю присвячено нобілітаційному привілею від 1659 р. Оста

фія Федьковича, який зберігається в колекції Львівського історично
го музею. Згідно з привілеєм, який публікується, шляхетство отриму
вав Остафій Федькович та усі його нащадки. Окремо шляхтичу надавався 
герб,описаний як у тексті, так і зображений в центрі самого диплому. До
кумент є зразком нобілітаційного герботворення Речі Посполитої.

Ключові слова: нобілітація, шляхтич, Остафій Федькович, герб, Річ По
сполита.
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Лысейко Я.
Нобилитационные привилеи Остафия Федьковича из колекции Львов

ского исторического музея
Статья посвященна нобилитационному привилею 1659 г. Остафия 

Федьковича, который хранится в коллекции Львовского исторического 
музея. Согласно привилею, который публикуется, шляхетство получил 
Остафий Федькович и все его потомки. Отдельно шляхтичу предостав
лялся герб, описанный как в тексте, так и изображённый в центре само
го диплома. Документ является примером нобилитационной геральдики 
Речи Посполитой.

Ключевые слова: нобилитация, шляхтич, Остафий Федькович, герб, Речь 
Посполитая.

Lyseiko Ya.
Ostafii Fedkovych’s Nobilitation Privileges from the Collection of the Lviv 

Historical Museum
This paper addresses Ostafii Fedkovych’s nobilitation privilege of 1659, 

which resides in the Lviv Historical Museum collection. According to the privi
lege under publication, Ostafii Fedkovych and all his descendants got the szlachta 
status. Particularly, this nobleman got a coat of arms as described in the text and 
featured in the centre of the diploma. This document is an example of nobilita
tion heraldry of Rzechpospolita.

Keywords: nobilitation, nobleman, Ostafii Fedkovych, coat o f arms, Rzeczpos
polita.

Однороженко О.
Герби нобілітаційних та гербових привілеїв козацької старшини кін

ця XVI—XVII ст.
Автор статті на основі значної джерельної бази відтворює комплекс 

нобілітаційних гербів козацької старшини, визначає їх походження та 
вплив на формування козацької геральдичної системи. Розгляд виявле
них гербів нобілітаційних та гербових привілеїв дозволяє констатувати на
явність щонайменше чотирьох великих груп, з яких складається даний 
комплекс.

Ключові слова: козацька геральдика, герб, нобілітація, старшина, при
вілей.
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Однороженко О.
Гербы нобилитационных и гербовых привилеев казацкой старшины 

конца XVI-XVII ст.
Автор статьи на основе значительной Источниковой базы воспроизво

дит комплекс нобилитационных гербов казацкой старшины, определяет 
их происхождения и влияние на формирование казацкой геральдической 
системы. Рассмотрение выявленных нобилитационных гербов и гербовых 
привилеев позволяет констатировать наличие не менее четырёх больших 
групп, из которых состоит данный комплекс.

Ключевые слова: казацкая геральдика, герб, нобилитация, старшина, 
привилей.

Odnorozhenko О.
Coats of Arms of Privileges for Nobilitation and Coat of Arms of the Cos

sack Nobility in the Sixteenth and Seventeenth Centuries
The author of this paper uses a large array of sources to reconstruct the 

complex of nobilitation coats of arms of the Cossack nobility, to determine their 
origin, and their influence on the shaping of the system of Cossack heraldry. The 
analysis of the uncovered nobilitation coats of arms and privileges for coat of arms 
allows to state that there were at least four big groups comprising this complex.

Keywords: Cossack heraldry, coat o f arms, nobilitation, Cossack nobility, privi
lege.

Однороженко О.
Написи на руських гербових печатках кінця XIV — середини XVI ст.
Робота присвячена аналізу написів на руських гербових печатках 

XIV-XVI ст. Автор простежує еволюцію написів, розміщених на печат
ках, вказує на домінування легенд упродовж другої половини XIV—XV ст., 
з поступовим збільшенням скорочених та ініціальних написів у XVI ст. 
Окремо звертається увага на мови, якими робилися написи.

Ключові слова: гербова печатка, напис, руські герби, сфрагістика.

Однороженко О.
Надписи на руських гербовых печатях конца XIV— середины XVI вв.
Работа посвящена анализу надписей на руських гербовых печатях 

XIV—XVI вв. Автор прослеживает эволюцию надписей, размещённых на
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печатях, указывая на преобладание легенд в течении второй половины 
XIV—XV вв., с постепенным увеличением сокращённых и инициальных 
надписей в XVI в. Отдельно обращается внимание на языки, которыми 
делались надписи.

Ключевые слова: гербовая печать, надпись, руськие гербы, сфрагистика.

Odnorozhenko О.
Inscriptions on Ruthenian Seals with Coats of Arms from the Late Four

teenth to Mid-Sixteenth Centuries
This research analyses inscriptions on Ruthenian seals with coats of arms 

from the fourteenth to sixteenth centuries. The author traces the development of 
the inscriptions on seals, underlining that legends predominated from the second 
half of the fourteenth to fifteenth centuries, with gradual increase of abbreviated 
inscriptions and initials in the sixteenth century. Particular attention is paid to 
the languages of these inscriptions.

Keywords: seal with a coat o f arms, inscription, Ruthenian coats o f arms, sigil- 
lography.

Перкун В.
Чи напис на печатці важливіший за її  образ?
У статті автор вивчає проблему значення напису та образу на печат

ці. Що є важливішим та більш інформативним для дослідника? Окремо 
розглядається історія появи написів на печатці та символічне значення 
образу на ній.

Ключові слова: образ, напис, іконографія, сфрагістична інскрипція, 
символ.

Перкун В.
Важнеє ли надпись на печати чем её изображение?
В статье автор изучает проблему значения надписи и изображения на 

печати. Что является более важным и информативным для исследователя? 
Отдельно рассматривается история появления надписи на печати и сим
волическое значение изображения на ней.

Ключевые слова: изображение, надпись, иконография, сфрагистическая 
инскрищия, символ.
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Perkun V.
Is the Inscription on a Seal more Important than Its Image?
In this paper, the author studies the problem of the significance of the in

scription and image on a seal. What is more important and informative for re
searcher? The history of appearance of the inscription on seals and symbolical 
meaning of its image has been particularly analysed.

Keywords: image, inscription, iconography, sigillographic inscription, symbol.

П єхЗ.
Дослідження легенд на печатках Пястів
У статті автор досліджує написи на печатках князів Пястів. Це свого 

роду доповнення до книги «Іконографія печаток Пястів», яка була вида
на автором у 1993 р. З урахуванням нового сфрагістичного матеріалу ав
тор простежує еволюцію легенд на князівських печатках, визначає полі
тичний контекст появи відповідних написів на печатках Пястів.

Ключові слова: легенда, Пясти, герб, князівська печатка.

П ехЗ.
Исследование легенд на печатях Пястов
В статье автор исследует надписи на печатях князей Пястов. Это свое

го рода дополнение к книге «Иконография печатей Пястов», которая была 
издана автором в 1993 г. С учётом нового сфрагистического материала ав
тор прослеживает эволюцию легенд на княжеских печатях, определяет по
литический контекст появления определённых надписей на печатях Пя
стов.

Ключевые слова: легенда, Пясти, герб, княжеская печать.

Piech Z.
A Study of Legends on Seals of the Piasts
In this paper, the author researches inscription son seals of the Piasts. It 

is a kind of amendment to the book entitled “The Iconography of Seals of the 
Piasts,” published by the author in 1993. Taking new sigillographic materials 
into account, the author traces the evolution of legends on princely seals, and 
determines the political context in which some of the inscriptions appeared on 
the Piasts’ seals.

Keywords: legends, the Piasts, coat o f arms, princely seal.
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Самойленко Ю.
Літопис на дні моря: історія знахідки та загальна характеристика 

Херсонського архіву печаток
Стаття присвячена історії знахідки Херсонського архіву печаток 

у 1991 р. Автор публікації провів типологічний та хронологічний аналіз 
881 молівдовула з комплексу Херсонського архіву печаток. Особлива ува
га приділяється процесу опрацювання та систематизації архіву.

Ключові слова: молівдовул, Херсонський архів, візантійські печатки.

Самойленко Ю.
Летопись на дне моря: история обнаружения и общая характеристи

ка Херсонского архива печатей
Статья посвящена истории находки Херсонского архива печатей в 

1991 г. Автор публикации провёл типологический и хронологический ана
лиз 881 моливдовула из комплекса Херсонского архива печатей. Особое 
внимание уделяется процессу обработки и систематизации архива.

Ключевые слова: моливдовул, Херсонский архив, византийские печати.

Samoilenko Yu.
A Chronicle from the Sea Bottom: A History of Discovery and the General 

Characteristics of the Archive of Seals of Cherson
This paper addresses the history of discovery of the archive of seals from 

Cherson in 1991. The publisher has made a typological and chronologi
cal analysis of 881 molybdoboulla from the complex of Cherson seals. Espe
cial attention is paid to the process of working on and systematization of the 
archive.

Keywords: molybdoboullon, archive o f Cherson, Byzantine seals.

Ситий I.
Печатка Ніжина XVII—XVIII ст.: легенда і зображення
Автор статті досліджує еволюцію печатки м. Ніжина від XVII до 

XVIII ст. Печатка Ніжина несе на собі віддзеркалення суспільно- 
політичних та культурних процесів, притаманних українському суспіль
ству XVII—XVIII ст. На ній міститься зображення святого патрона, яке 
відноситься до найкращих зразків міської сфрагістики.

Ключові слова: міська печатка, легенда, Ніжин, козацька сфрагістика.
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Сытый И.
ПечатьНежина XVII-XVIII вв.: легенда и изображение
Автор статьи исследует эволюцию печати г. Нежина от XVII до XVIII 

в. Печать Нежина отображает общественно-политические и культурные 
процессы в украинском обществе XVII—XVIII вв. На ней размещено изо
бражение святого патрона, которое относится к лучшим образцам город
ской сфрагистики.

Ключевые слова: городская печать, легенда, Нежин, козацкая сфраги
стика.

Sytyil.
Seventeenth-to-Eighteenth Century Seals of Nizhyn: The Legend and the 

Image
The author of this paper analyses the evolution of Nizhyn seal from the 

seventeenth to eighteenth century. The Nizhyn seal reflects social, political, and 
cultural processes in Ukrainian society throughout the seventeenth and eigh
teenth centuries. It features an image of a saint patron which is among the best 
cases of urban sigillography.

Keywords: city seal, legend, Nizhyn, Cossack sigillography.

Скочиляс I.
Деканатські печатки Перемишльської греко-католицької єпархії кін

ця XVIII — початку XX ст.: мова та зміст написів
Написи у штемпелях відіграють важливу роль, дозволяючи, зокрема, 

достовірно атрибутувати печатку, встановити хронологічні рамки функці
онування самої матриці, датувати документи, які нею засвідчувалися тощо. 
Легенди були обов’язковим елементом церковних штемпелів Перемишль
ської греко-католицької єпархії. Наприкінці XIX—на початку XX ст. поміт
на тенденція щодо їхнього домінування в церковній сфрагістиці, особли
во коли написи повністю почали заступати сюжетне зображення печаток.

Ключові слова: деканат, печатка, легенда, штемпель.

Скочиляс И.
Деканатские печати Перемышльской греко-католической епархии 

конца XVIII — начала XX в.: язык и содержание надписей
Надпись на штемпелях играет важную роль, позволяя в частно

сти достоверно атрибутировать печать, определить хронологические
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рамки функционирования самой матрицы, датировать документ, кото
рый ею скреплялся, и т.д. Легенды были обязательным элементом церков
ных штемпелей Перемышльской греко-католической епархии. В конце 
XVIII — начале XX вв. заметна тенденция к их доминированию в церков
ной сфрагистике, особенно когда надпись начала полностью вытеснять 
сюжетное изображение печатей.

Ключевые слова: деканат, печать, легенда, штемпель.

Skochylias I.
Deanery Seals of the Greek-Catholic Bishopric of Przemyśl from the Late 

Eighteenth to Early Twentieth Century: The Language and Contents of the 
Inscriptions

Inscription on seal-matrix plays an important role, particularly allowing one 
to make a reliable dating of the seal, to determine the chronological frame of this 
seal-matrix, to date the document verified by this seal, and so on. Legends were 
a necessary element of church seal-matrices of the Greek-Catholic Bishopric of 
Przemyśl. From the late eighteenth to early twentieth century there was a ten
dency to their predominance among church seals, especially than inscription 
totally replaced scenes featured on seals.

Keywords: deanery, seal, legend, seal-matrix.

Сова A.
Легенди на печатках організації «Пласт» у Галичині (1911—1930)
У статті на основі неопублікованих матеріалів з фондів Центрально

го державного історичного архіву України у Львові розглядаються сфра- 
гістичні пам’ятки пластових куренів і структурних підрозділів у Галичи
ні (1911—1930) та характеризуються легенди виявлених відбитків печаток. 
Наприкінці публікуються зображення та каталог окремих відбитків печа
ток, які аналізуються.

Ключові слова: «Пласт», печатка, курінь, Галичина.

Сова А.
Легенды на печатях организации «Пласт» в Галиции (1911—1930)
В статье на основе неопубликованных материалов с фондов Централь

ного государственного исторического архива Украины во Львове рассма
триваются сфрагистические памятники пластовых куреней и структурных



Анотації 629

подразделений в Галиции (1911-1930), а также характеризуются легенды 
найденныхютисков печатей. В конце публикуются изображения и ката
лог отдельных оттисков печатей, которые анализируются.

Ключевые слова: «Пласт», печать, курень, Галиция.

Sova А.
Legends on Seals of the “Plast” Organization in Galicia (1911-1930)
This paper, against the background of unpublished materials from the col

lections of the Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, analyses sigil- 
lographic monuments of kurin’s (detachments) and other structural subdivisions 
of the “Plast” in Galicia (1911—1930), and characterizes the legends of the seals 
impressions discovered. To conclude, it publishes the images and a catalogue of 
specific seal impressions to be analysed.

Keywords: “Plast”, seal, kurin’, Galicia.

Трафальський Г.
Зміст та функції написів у полі парафіяльних печаток XVIII—XIX ст.
Автор статті аналізує зміст парафіяльних печаток римо-католицької 

Церкви XVIII-XIX ст. Вони поділяються на такі групи: написові, з моно
грамою, з датою, з написом та сюжетом. Особлива увага приділяється по
ясненню їх функціонального значення.

Ключові слова: парафія, церковна сфрагістика, напис, образ, костел.

Трафальский Г.
Содержание и функции надписей в поле приходских печатей XVIII— 

XIX ст.
Автор статьи анализирует содержание приходских печатей римо- 

католической Церкви XVIII-XIX вв. Они подразделяются на такие груп
пы: с надписью, с монограммой, с датой, с надписью и сюжетом. Особое 
внимание уделяется объяснению их функционального значения.

Ключевые слова: приход, церковная сфрагистика, надпись, образ, костел.

Trafalski G.
The Contents and the Function of Field Inscriptions on Parochial Seals 

from the Eighteenth and Nineteenth Centuries
The author of this paper analyses the contents of parochial seals of Roman 

Catholic Church from the eighteenth and nineteenth centuries. They form the
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following groups: inscribed; monogrammed; dated; with an inscription and a 
scene. Especial attention has been paid to the explanation of their functionality.

Keywords: parish, church sigillography, inscription, image, Catholic church.

Чернецький Є.
Пам’ятки середньовічного Поросся: митні пломби з граду на усті 

Сквирки (с. Мала Сквирка)
Стаття присвячена восьми митним пломбам XI—XIII ст., знайдених 

на руському городищі в усті р. Сквирка. На тлі узагальнених даних про се
редньовічні пам’ятки с. Мала Сквирка Білоцерківського району Київської 
обл. проаналізовано зображення на знахідках. Атрибуція митних пломб з 
Малої Сквирки дозволила констатувати включеність тамтешнього граду 
до системи оптової торгівлі Русі навіть у перші десятиліття ординського 
панування на Пороссі.

Ключові слова: град, митна пломба, торгівля, Поросся.

Чернецкий Е.
Памятники средневекового Поросья: таможенные пломбы из града в 

устье Сквирки (с. Малая Сквирка)
Статья посвящена восьми таможенным пломбам XI—XIII вв., найден

ным на руськом городище в устье р. Сквирка. На фоне обобщённых дан
ных о средневековых памятниках с. Малая Сквирка Белоцерковского рай
она Киевской обл. проанализированы изображения на находках. Атри
буция таможенных пломб из Малой Сквирки позволила констатировать 
включенность тамошнего града в систему оптовой торговли Руси даже в 
первые десятилетия ордынского господства на Поросье.

Ключевые слова: град, таможенная пломба, торговля, Поросье.

Chernetskyi Е.
Monuments of Mediaeval Ros Area: Custom Seals from a Town in the 

Skvyrka Estuary (Mala Skvyrka Village)
This paper discusses eight custom seals from the eleventh to thirteenth cen

turies discovered at a Rus’ settlement in the Skvyrka river estuary. The images on 
these finds have been analysed against the background of generalised account of 
mediaeval monuments of Mala Skvyrka village in the Bila Tserkva area of the Kiev 
oblast. The attribution of custom seals from Mala Skvyrka allows to state that the
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local town was included into the wholesale trade system of Rus’ as late as the first 
decades after the Golden Horde established its power in the river Ros area.

Keywords: town, custom seal, trade, Ros area.

Шаланда О.
Монограми-вензелі на печатках шляхти ВКЛ та Білорусії у другій по

ловині XVII — початку XIX ст.
На основі сфрагістичного матеріалу другої половини XVII — початку 

XIX ст. автор досліджує особливості використання монограмних печаток. 
Окрема увага звертається на вензеля на шляхетських печатках. Також по
дається реєстр шляхетських печаток ВКЛ та Білорусії з вензелями за пе
ріод 1680—1804 рр.

Ключові слова: монограма, вензель, печатка, шляхта.

Шаланда А.
Монограммы-вензеля на печатях ВКЛ и Белоруссии во второй поло

вине XVII — начале XIX вв.
На основе сфрагистического материала второй половины XVII -  на

чала XIX в. автор исследует особенности использования монограмных пе
чатей. Особое внимание обращается на вензеля на шляхетских печатях. 
Также приводится реестр шляхетских печатей ВКЛ и Белоруссии с вен
зелями за период 1680—1804 гг.

Ключевые слова: монограмма, вензель, печать, шляхта.

Shalanda А.
Węzeł Monograms on Seals of the GDL and Belorussia from the Second 

Half of the Seventeenth to Early Nineteenth Centuries
Sigillographic materials from the second half of the seventeenth to early 

nineteenth centuries give the author reasons to research the features of use of the 
seals with monograms. Especial attention has been paid to the seals of szlachta. 
A register of the szlachta seals from the GDL and Belorussia in 1680—1804 has 
been supplied.

Keywords: monogram, węzeł, seal, szlachta.
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