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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Українська геральдична традиція містить в собі два виразно 

своєрідних геральдичних комплекси, що істотно різняться як від інших 

європейських геральдичних систем, так і між собою. Середньовічна руська 

(українська) геральдика виросла значною мірою з іншого кореня ніж 

сучасна їй західноєвропейська геральдика. Тоді як остання була 

новотвором, пов’язаним з епохою хрестових походів і виробленими ними 

суспільно-політичними та культурно-світоглядними умовами, руська 

геральдика базувалася на давній догеральдичній знаковій системі. 

Виразні паралелі з середньовічною українською геральдикою  

знаходимо в таких знакових комплексах, як тамги-знаки іраномовних та 

тюркомовних народів Північного Причорномор’я, давньо-слов’янські 

знакові системи, зокрема ті що відображені на дорогичинських пломбах, 

княжі знаки часів Київської Русі та ін. В цілому середньовічна руська 

геральдична система характеризується виразною одноцільністю змісту 

гербових фігур та їх очевидною архаїчністю, що сягає своїми витоками чи 

не епохи розселення слов’ян. 

Маючи надзвичайно виразну своєрідність та давність традиції, 

середньовічна українська геральдика лише частково стала основою для 

геральдичних систем, сформованих за ранньомодерної доби – 

річпосполитської та козацької. Особливо відчутний розрив геральдичної 

традиції бачимо на прикладі останньої з цих систем. Козацька революція, 

докорінно змінивши суспільно-політичний лад в центрально-українських 

землях, принесла з собою також новий комплекс світоглядних ідей та 

символів, які відобразилися в українській геральдиці козацької доби. 

Певну тяглість традиції в козацькому герботворенні від попереднього 

періоду можна прослідкувати хіба що в родовій геральдиці козацької 

старшини, і то лише незначною мірою.  

Подібний шлях розвитку та виразна самобутність, не маючи 

аналогій у геральдиці жодної іншої європейської держави, ставлять 

українську геральдичну традицію на особливе місце.  

Саме наявність в рамках українського герботворення двох окремих 

геральдичних систем зумовлює актуальність дослідження української 

родової геральдики, складність та неоднозначність розвитку якої не давали 

дотепер змоги належно оцінити українську геральдичну спадщину в 

контексті вітчизняної історії. 

Виявлення та вивчення комплексів українських родових гербів 

середньовіччя та ранньомодерної доби дають змогу висвітити значну 

кількість як вузько-спеціальних питань, так і загальних проблем 

української історії, які дотепер перебували на периферії наукових інтересів 



вітчизняних дослідників. Так, геральдичний матеріал дозволяє по-новому 

подивитися на питання, щодо походження окремих привілейованих груп 

українського суспільства (княжих родів Волині, шляхти руських земель 

Корони Польської, козацької старшини Гетьманщини та ін.), а також – 

етнічні та соціальні процеси в окремих землях середньовічної Русі. 

Не менш важливим є також з’ясування причин карколомних змін в 

українському герботворенні впродовж XIV – XVIII ст., які відображали 

відповідні зміни в суспільно-політичній сфері життя українських земель 

даного періоду. Ранньомодерні трансформації руської геральдичної 

системи, як і відчутні зміни в козацькому герботворенні в 2-й пол. XVIII 

ст., є наочною ілюстрацією складних процесів соціальної трансформації, 

що відбувалися в колі привілейованих верств українського суспільства. 

З’ясування основних закономірностей процесу герботворення в 

українській родовій геральдиці, як і смислове наповнення її окремих 

комплексів, належить до кола проблем, які ще не знайшли свого належного 

відображення в науковій літературі, як і цілий ряд питань, пов’язаних з 

висвітленням умов функціонування гербів на українських землях.  

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дослідження 

пов’язане з науковими програмами Інституту української археографії та 

джерелознавства ім.М.С.Грушевського Національної академії наук 

України, зокрема, – “Джерела з політичної історії України козацької доби 

(XV – XVIII ст.)” (номер державної реєстрації 0107U008988). 

Мета дослідження – на основі сформованої репрезентативної 

джерельної бази всебічно дослідити процес становлення та розвитку 

української родової геральдики XIV – XVIII ст. У зв’язку з поставленою 

метою у дисертації вирішується ряд завдань: 

– з’ясувати стан наукової розробки теми в історичній літературі; 

– визначити передумови виникнення руської родової геральдики 

як цілісної геральдичної системи; 

– встановити її найбільш характерні риси та закономірності 

розвитку впродовж періоду пізнього середньовіччя; 

– окреслити регіональні особливості функціонування системи 

руських родових гербів; 

– охарактеризувати специфічні риси родового герботворення 

окремих привілейованих груп середньовічного руського суспільства; 

– прослідкувати масштаб можливих взаємовпливів між руською 

родовою геральдикою та геральдичними системами сусідніх країн; 

– проаналізувати передумови ранньомодерних трансформацій 

руської родової геральдики; 

– дослідити шляхи цих трансформацій та причини занепаду 

старожитної руської геральдичної традиції; 



– з’ясувати обсяг впливу середньовічної руської родової 

геральдики на річпосполитську та козацьку системи герботворення; 

– простежити етапи включення руської геральдичної спадщини в 

ранньомодерну систему річпосполитської родової геральдики; 

– розглянути суспільно-політичні передумови, що вплинули на 

формування системи родових гербів еліт Гетьманщини, Слобідської 

України, Запоріжжя; 

– проаналізувати особливості символіки даного комплексу гербів 

та визначити найхарактерніші риси козацького герботворення; 

– з’ясувати ступінь впливу на нього руського та річпосполитського 

герботворення на початкових етапах формування козацької родової 

геральдики; 

– встановити причини звернення козацького герботворення до 

річпосполитських геральдичних зразків в 2-й пол. XVIII cт.; 

– визначити джерельну та інформативну цінність комплексу 

українських родових гербів XIV – XVIII ст. для вивчення історії 

українських земель окресленого періоду. 

Об’єктом дослідження є комплекс пам’яток родового 

герботворення українських земель доби середньовіччя та раннього 

модерну. 

Предметом дослідження є закономірності процесу формування 

та розвитку української родової геральдики впродовж XIV – XVIII ст. 

Методи дослідження визначаються характером теми, метою та 

особливостями джерельної бази дисертації. Окрім загальнонаукових 

методів системного аналізу, синтезу та типологій, при вирішенні завдань 

роботи були застосовані спеціальні методи дисциплін історичного циклу. 

Зокрема, проблемно-хронологічний метод ужито для відтворення 

послідовності подій, фактів і явищ, пов’язаних з історією функціонування 

інституту родового герба в українських землях; порівняльно-історичний та 

ретроспективний методи дали змогу прослідкувати в причинно-

наслідкових зв’язках процес становлення та подальшої еволюції системи 

української родової геральдики, а також окреслити чинники, що призвели 

до трансформаційних перетворень в українському герботворенні в 

ранньомодерну добу. Для встановлення тенденцій розвитку української 

родової геральдики, в різні періоди та на окремих теренах, використано 

квантитативний та локально-компоративний методи. При дослідженні 

зображальних джерел застосовано методи емпіричних досліджень: 

спостереження, вимірювання, реконструкції, описовий та прийоми 

систематизації та класифікації. 

Хронологічні межі дисертаційного дослідження охоплюють 

період XIV – XVIII ст. (пізнє середньовіччя та ранньомодерну добу), тобто 



час від появи перших пам’яток української родової геральдики до моменту 

занепаду козацьких державно-політичних організмів та Речі Посполитої, в 

рамках яких розвивалися самобутні геральдичні системи, які в тій чи іншій 

мірі спиралися на середньовічну руську геральдичну традицію.  

Географічні межі роботи охоплюють всі українські етнічні 

території доби середньовіччя та раннього модерну, на просторі яких 

спостерігаємо розвиток самобутніх систем герботворення, а саме 

українські землі, що входили до складу Руського королівства, Великого 

князівства Литовського і Руського, Корони Польської, Молдавського 

господарства, Речі Посполитої та українських державно-політичних 

утворень козацької доби (Гетьманщини, Війська Запорозького Низового, 

Слобідської України). 

Наукова новизна роботи визначається тим, що вона є першою 

спробою всебічного та комплексного вивчення української родової 

геральдики. У роботі вперше в українській історіографії: 

– здійснено цілісний аналіз всіх виявлених на сьогодні пам’яток 

українського родового герботворення, більшість з яких вперше введено до 

наукового обігу;  

– розкрито особливості початкового етапу розвитку української 

родової геральдики; 

– з’ясовано особливості зовнішнього оформлення та змістового 

наповнення комплексу родових гербів на різних етапах розвитку 

української геральдики впродовж XIV – XVIII ст.; 

– простежено регіональні особливості геральдичної традиції 

окремих українських земель, що входили до складу різних державно-

політичних утворень; 

– спростовано історіографічний стереотип щодо вирішального 

впливу польської системи герботворення на виникнення та розвиток 

української родової геральдики; 

– встановлено причини трансформацій в родовій геральдиці 

українських земель на зламі середньовіччя та ранньомодерної доби; 

– доведено існування в рамках українського герботворення XIV – 

XVIII ст. кількох своєрідних систем родової геральдики, між якими лише 

частково простежується тяглість традиції;  

– віднайдений та опрацьований геральдичний матеріал 

використано для з’ясування окремих дискусійних моментів генеалогії 

привілейованих верств українського суспільства окресленого періоду, а 

також – суспільно-політичної історії окремих українських земель;  

– визначено подальші перспективи в дослідженні української 

родової геральдики, як складової частини української геральдичної 

традиції.  



Практичне значення дослідження полягає в тому, що його 

головні висновки та загальні результати, віднайдений та проаналізований 

фактичний матеріал можуть бути широко використані при дослідженні 

політичної та соціальної історії України, Великого князівства Литовського 

і Руського, Речі Посполитої, Молдовського господарства, низки проблем 

генеалогії, світоглядних та культурних орієнтацій еліт даного періоду, а 

також при написанні підручників з історії України та Східної Європи в 

цілому. Систематизовані дані дисертаційної роботи дають можливість 

здійснювати атрибуцію музейних експонатів, а також творів живопису та 

графіки, на яких наявні геральдичні зображення.  

Апробація результатів дослідження проводилась на п’яти 

щорічних Наукових геральдичних конференціях Українського 

геральдичного товариства (21-23 жовтня 2004 р., 28-29 жовтня 2005 р., 12-

14 жовтня 2006 р., 12-13 жовтня 2007 р., 9-11 жовтня 2008 р.), V Сумській 

науковій історико-краєзнавчій конференції (жовтень 2003 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції “Сучасні проблеми в дослідженні історії 

запорозького козацтва” (11-12 жовтня 2007 р.), Міжрегіональній науково-

практичній конференції Запорізького відділення Науково-дослідного 

інституту козацтва Інституту історії України Національної академії наук 

України (23-24 жовтня 2008 р.), Міжнародній науковій конференції “Князь 

Василь-Костянтин Острозький в історії України та Європи” (15-17 жовтня 

2008 р.), XV Слобожанських читаннях (23-24 квітня 2009 р.). 

Результати та основні положення дисертаційного дослідження 

відображено в 28 публікаціях: у тому числі 8 монографіях та 20 наукових 

статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях. Загальний обсяг 

публікацій – 224,3 друк. аркушів. Серед робіт за темою дисертації одну 

було видано у співавторстві з О.Алфьоровим (Українські особові печатки 

XV – XVII ст. за матеріалами київських архівосховищ.- Харків, 2008.- 200 

с.). До особистого внеску здобувача в цьому виданні належить написання 

вступної частини та опрацювання відповідних матеріалів з колекційних 

фондів Центрального державного історичного архіву України в м.Києві, 

фондів Інституту рукописів Національної бібліотеки України НАН 

України ім. Вернадського та Архіву міста Києва. 

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями 

дослідження. Робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, 

функціональних додатків, списку використаних джерел і літератури. 

Загальний обсяг дисертації — 545 с., список джерел і літератури – 51 с. 

(714 позицій), додатки – 84 с. Обсяг основного тексту дисертації становить 

410 с. 

 

 



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У “Вступі” обґрунтовано вибір теми, актуальність дослідження, 

визначено мету і завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, 

хронологічні та територіальні межі, а також наукову новизну отриманих 

результатів, їхнє практичне значення та апробацію. 

У першому розділі “Історіографія та джерела” розглянуто стан 

наукової розробки проблеми формування та розвитку української родової 

геральдики доби середньовіччя та раннього модерну. 

Вивчення української родової геральдики, і в першу чергу 

публікація відповідного сфрагістичного матеріалу, що містив зображення 

відповідних гербів, розпочалося від середини ХІХ ст. Дане зацікавлення 

було пов’язане з практичною потребою проводити зовнішню критику 

джерел під час публікації актового матеріалу. Тому не випадково, що саме 

в збірках документів вперше з’являються згадки, описи та прориси 

печаток. Невдовзі по тому необхідність атрибуції та упорядкування, 

поступово зростаючого сфрагістичного матеріалу, викликала появу цілої 

серії сфрагістичних каталогів, перед якими ставилося завдання охопити 

якомога більший спектр сфрагістичних пам’яток. Серед подібних 

публікацій сфрагістичного матеріалу варто назвати каталоги Ф.Фосберга, 

П.Іванова, а також збірку “Снимки древних русских печатей”. 

На цей же час припадають і перші публікації в галузі козацької 

геральдики, зокрема розвідка О.Лазаревського “Сфрагистическая заметка” 

в “Черниговских губернских ведомостях”, в якій автор зробив заклик 

приділяти увагу сфрагістичним пам’яткам при описі відповідних 

документів. В міру накопичення уведених до наукового вжитку джерел 

перед дослідниками поступово постає завдання його осмислення. Так, 

К.Болсуновським в “Сфрагистических и геральдических памятниках Юго-

Западного края” робилися спроби дати загальну характеристику 

українській геральдиці та сфрагістиці. Щоправда, окремі висновки 

дослідника страждали на поспішність та необґрунтованість, що водночас 

не применшує для науки значення його робіт навіть на сучасному етапі.    

У свою чергу брошура “Материалы по малорусской сфрагистике” 

стала першою спробою узагальнити всі наявні дотепер відомості з 

козацької сфрагістики. Серед інших публікацій початку ХХ ст. варто 

відзначити роботи Б.Барвінського, І.Басановича, Б.Енгеля, 

В.Кентжинського, В.Віттига, і особливо – основоположні для вивчення 

східно-європейської геральдики та сфрагістики праці польського вченого 

Ф.Пекосіньського. Роботи останнього хоч і викликали справедливу 

критику з боку інших науковців за його “рунічну теорію”, але містили в 



собі доволі значний матеріал, в тому числі й з української геральдики, що 

їх значення важко переоцінити. 

Загалом, в 1-й пол. ХХ ст. родова геральдика і сфрагістика 

привертала увагу в основному польських дослідників. Зокрема, Ю.Пузини, 

К.Соханевича, В.Семковича, С.Козеровського, С.Мікуцького, М.Гайсига, 

М.Гумовського. У роботі останнього “Pieczęcie książąt litewskich” 

здійснено найбільше на сьогодні зведення князівських печаток. Але 

найбільшу увагу дослідників родова геральдика (князівських родів) 

привернула до себе під час так званої “генеалогічної війни” в польській 

історіографії, коли власне князівські печатки фігурували в якості чи не 

головного аргументаційного блоку в даній науковій полеміці. 

Сфрагістичний комплекс Руського королівства розглянуто в 

монографічному дослідженні О.Лаппо-Данилевського, а також в окремих 

публікаціях А.Левицького та Михайла Грушевського. В свою чергу, 

проблеми русо-влахійської (молдавської) геральдики та сфрагістики 

знайшли своє відображення в окремих розвідках українських та 

румунських дослідників (Х.Титов, О.Кучерук, І.Богдан, Е.Виртосу, 

Д.Черноводяну та ін.).  

Після тотального винищення української науки в 30-і р.р. ХХ ст. 

вивчення вітчизняної геральдичної спадщини на тривалий час занепадає. 

Відродженням студій над українською геральдикою та сфрагістикою в 

радянській Україні слід вважати статтю І.Крип’якевича “Стан і завдання 

української сфрагістики”, опубліковану в “Українському історичному 

журналі” 1959 р. В ній автор дав оцінку рівня і повноти дослідженості 

вітчизняної сфрагістики й наголосив на тенденціях її подальшого розвитку.  

На сучасному етапі пам’ятки родового герботворення постійно 

фігурують в роботах українських авторів. Втім, більшість теперішніх 

публікацій обмежується описом відповідних пам’яток і не розглядають їх в 

ширшому контексті української геральдики. За виняток можуть правити 

хіба що роботи чернігівського дослідника І.Ситого. Доволі об’ємний 

матеріал з українського герботворення подано також в роботах 

білоруського дослідника А.Цітова. 

Якщо характеризувати стан дотеперішніх досліджень в галузі 

української родової геральдики, то можемо констатувати її виразну 

неопрацьованість, як в сфері публікації джерел, так і щодо осмислення як 

окремого та самобутнього феномену. На сьогодні, за незначними 

винятками, маємо лише розрізнені публікації поодиноких пам’яток та 

деякі контраверсійні узагальнення на основі вкрай обмеженого кола 

джерел, які очевидно не можуть замінити собою фронтального 

опрацювання всієї існуючої джерельної бази та системного вивчення 



питань, що стосуються витоків та шляхів розвитку української родової 

геральдики. 

Геральдична інформація, з огляду на надзвичайно широке коло 

практичного застосування геральдичного матеріалу, була відображена на 

найрізноманітніших пам’ятках, які за способом фіксації геральдичної 

інформації поділяються на два види: зображальні та писемні джерела. До 

першого з них відносяться зображення гербів на мініатюрах, в рукописах, 

грамотах та привілеях, на мапах, а також в друкованих виданнях. 

Зображення гербів зустрічаємо на монетах, почесних відзнаках, медалях, 

печатках, знаках посадових осіб, гравюрах та портретах. Частим є 

використання гербів в якості оздоблення різноманітних споруд – храмів, 

міських ратуш, замкових воріт, палаців, урядових і житлових будинків, 

надмогильних плит, прикордонних знаків. Крім того, гербами прикрашали 

дзвони, прапори та корогви, одяг, зброю, декоративні вироби, посуд, 

килими, скрині та інші побутові речі.  

До писемних джерел відносяться описи та згадки про герби в 

гербових привілеях, геральдичних трактатах, хроніках, літописах, 

родовідних книгах, законодавчих збірниках, судових записках та 

постановах, офіційному законодавстві, історичних та художніх творах 

(поеми, епічні твори, панегірики, гербові вірші та ін.).  

Проміжну ланку між зображальними та писемними джерелами 

становлять гербовники – рукописи з зображенням гербів і більш чи менш 

повною писемною інформацією. Зазвичай, в гербовниках розміщували 

інформацію про герботворення певної територіальної одиниці (землі чи 

державного утворення). Разом з тим, в XIV – XV ст. було створено низку 

так званих “універсальних гербовників”, в яких зосереджено відомості про 

геральдику різних європейських країн, в тому числі й руських земель.  

Названі види геральдичних джерел більш-менш повно 

представлені в європейській геральдичній традиції без дисбалансу між 

окремими групами. Специфіка джерельної бази вивчення української 

родової геральдики полягає в тому, що абсолютна більшість гербів як 

середньовічної, так і ранньомодерної доби відома за відповідними 

сфрагістичними пам’ятками. Інші різновиди джерел або повністю відсутні 

або представлені лише спорадично.  

Писемні джерела репрезентовано окремими законодавчими 

актами, судовими записками (не надто чисельними в порівнянні з 

аналогічним корпусом джерел з польських етнічних територій), гербовими 

та нобілітаційними привілеями (яких нараховується кілька десятків), 

гербовою поезією, описами гербів та гербовими легендами в хроніках та 

літописах. 



Серед зображальних джерел найбільш повно українську родову 

геральдичну спадщину представлено на сфрагістичних пам’ятках. Власне 

комплекс приватних печаток становить основу для реконструкції 

українських геральдичних систем періоду середньовіччя та козацької доби, 

з огляду на що саме виявленню та опрацюванню відповідних 

сфрагістичних комплексів нами було присвячено найбільшу увагу під час 

евристики в архівах, музеях та бібліотеках України, Польщі та Росії. 

Відповідні джерела віднайдено в наступних архівосховищах та 

музейних зібраннях: Центральний державний історичний архів України у 

місті Києві: фонди – 220: Колекція документів Київської археографічної 

комісії, 221: Колекція документів “Нова серія”, 223: Колекція “Серія Б”, 

228: Колекція рукописів з історії, літератури, права, 2227: Колекція 

документів Волинського музею, 2228: Колекція документів на право 

власності, 44: Вінницький ґродський суд, 236: Фонд Любомирських, 256: 

Фонд Замойських, 257: Фонд Радзивілів, 2216: Фонд Терлецьких, 2219: 

Фонд Єрличів та Михайловських, 2217: Фонд Проскур-Сущанських, 51: 

Генеральна військова канцелярія, 1501: Похідна генеральна військова 

канцелярія, 59: Київська губернська канцелярія, 229: Архів Коша Нової 

Запорозької Січи, 269: Канцелярія гетьмана Кирила Розумовського, фонди 

полкових канцелярій, 64: Сотенні канцелярії, 62: Київський міський 

магістрат, 208: Стародубський магістрат, 1673: Чернігівський магістрат та 

ін.  

Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. 

Вернадського НАН України: фонди – 1: Літературні матеріали (збірка 

Лазаревського), 2: Історичні матеріали, 8: Колекція рукописів Київського 

університету святого Володимира, 18: Колекція архівних документів 

Львівської греко-католицької митрополичої консисторії, 24: Колекція 

рукописів Уманського краєзнавчого музею, 160: Зібрання рукописних книг 

бібліотеки Київської духовної академії та ін. Архів міста Києва (фонд 1: 

Київський міський магістрат) та Національний музей історії України 

(Сектор фотодокументальних матеріалів). 

Центральний державний історичний архів України у місті Львові: 
фонди – 131: Колекція грамот на пергаменті, 132: Колекція листів держав-

них, громадських та церковних діячів України, Польщі та інших країн, 134: 

Колекція документів про шляхетські маєтки на території Руського, 

Подільського, Волинського та інших воєводств, 181: Лянцкоронські, 201: 

Греко-католицька митрополича консисторія та ін.  

Відділ рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. Стефаника 

Національної академії наук України: фонди – 103: Архів князів Сапєг з 

Красичина, 46: Архів Єловицьких, 5: Оссолінських та ін. Збірка Павлі-

ковських Львівського національного університету ім. І.Франка, Колекції 



відливів печаток та матеріали фондових груп „Київська Русь” та 

„Сфрагістика” Львівського історичного музею, матеріали Відділу рукописів 

Бібліотеки Львівського національного університету ім. І.Франка. 

Державний архів Чернівецької області – фонд 1023: Колекція 

документів, зібраних Чернівецьким окружним архівом. Державний архів 

Чернігівської області: фонди – 133: Чернігівське губернське дворянське 

депутатське зібрання та 674: Колекція документів Чернігівської 

губернської вченої архівної комісії. 

В Головному архіві давніх актів (Archiwum Głόwnem Akt Dawnych 

w Warszawie): Zbiόr dokumentόw pergaminowych, Zbiόr dokumentόw 

papierowych, Archiwum Radziwiłłów, Archiwum Zamoyskich, Archiwum 

Przeździeckich, Archiwum Ostrowskich z Ujazdu, Archiwum Skarbu 

Koronnego, Archiwum Koronne Warszawskie.  

В Національному музеї Польщі (Muzeum Narodowem w Warszawie) 
– матеріали зі Zbiόru odlewόw pieczęci i Zbiόru rękopisόw та збірка 

Numizmatyka polska i obca, в Національній бібліотеці (Biblioteсiе 
Narodowej) – рукописи в Działіе zbiorόw specjalnych, в Бібліотеці 

Варшавського університету (Biblioteсiе Uniwersyteckiej w Warszawie) – 

матеріали в Działіе rękopisόw Biblioteki.  

В Державному архіві у Кракові (Archiwum Państwowem w 

Krakowie): Archiwum Książąt Sanguszków w Sławucie, Archiwum 

Dzieduszyckich, Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, Archiwum 

Lanckorońskich, Archiwum Lubomirskich, Zbiόr Rusieckich та ін. В 

Бібліотеці князів Чорторийських (Biblioteсiе Książąt Czartoryskich w 
Krakowie) – Zbiory dokumentόw pergaminowych i rękopisόw. В Бібліотеці 

Польської академії наук в Кракові (Biblioteсiе Polskiej Akademii Nauk w 

Krakowie) – Zbiόr dokumentόw pergaminowych. В Національному музеї у 
Кракові (Muzeum Narodowem w Krakowie) – Zbiory odlewόw pieczęci, 

dokumentόw pergaminowych i rękopisόw. В зборах Ягелонського 
університету (Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) – Dokumenty 

pergaminowe i Zbiόr odlewόw pieczęci Zakładu Nauk Pomocniczych Historii. 

Виявлення та систематизація близько семи тисяч сфрагістичних 

пам’яток створює репрезентативну базу для всебічного вивчення 

української геральдичної спадщини та дозволяє зробити обґрунтовані 

висновки щодо еволюції родового герботворення в українських землях 

впродовж XIV – XVIII ст. 

Гербовники становлять другий за значенням, після сфрагістичних 

пам’яток, комплекс джерел, що дозволяє реконструювати знакову систему 

середньовічної руської родової геральдики. Для нашої теми найбільше 

значення мають дві групи гербовників – західно-європейські XIV – XV ст. 

та польські XV – XVI ст. 



Найдавнішими західно-європейськими гербовниками, в яких 

знаходимо відомості про руську родову геральдику, є фламандські 

гербовники 2-ї пол. ХІV ст. – Гелре (Wapenboek Gelre) та Беленвіле 

(Armorial Bellenville). Від середини 30-х років ХV ст. походить 

бургундський гербовник ордену Золотого Руна (Armorial équestre de la 

Toison d’Or). У цей же приблизно час постав фламандський гербовник 

Линцених (Armorial Lyncenich). На останній (а також частково на 

Wapenboek Gelre) спирався автор ще одного фламандського гербовника 30-

х років XV ст., що відомий під назвою Codex Bergshammar. До числа 

гербовників ХV ст., з певними застереженнями, можемо долучити також 

ілюстровану “Хроніку Констанцького собору 1414 – 1418 р.р.” Ульриха 

Рихенталя, що містить надзвичайно багатий матеріал з руського 

герботворення. 

У XV ст. постало і найбільш давнє геральдичне джерело з теренів 

Корони Польської – “Insignorum clenodiorum Regis et regni Poloniae 

descriptio etc” Яна Длугоша. Ілюстрованими списками длугошевого 

гербовника є рукопис Бібліотеки Арсеналу в Парижі – „Stemmata Polonica” 

і рукопис Еразма Каміна „Liber insigniorum regionum atque clenodiorum 

Regni Poloniae summa cum diligencia elaboratus 1575.  

Від 2-ї пол. XVI ст. походять також найдавніші друковані 

гербовники Корони Польської. Першим серед них є гербовник Марка 

Амброзія з Ниси “Arma Regni Poloniae” 1562 р., який в загальних рисах 

наслідував “Insignorum clenodiorum Regis et regni Poloniae descriptio etc”. 

Першими друкованими на теренах Корони Польської виданнями, що 

містили зображення руських родових гербів, були твори Миколи Рея – 

“Zwierzyniec” (видання 1561/1562 р. і 1573/1574 р.) та “Zwierczadło”. 

Втім, найвизначнішими творами з родової геральдики Корони 

Польської XVI ст. є гербовники Бартоша Папроцького, які було видано в 

останній чверті XVI ст. Перший з них – оздоблена віршами “Panosza” від 

1575 р., має суто руський зміст, оскільки присвячений геральдиці 

шляхетських родів Руського та Подільського воєводств. Власне цей твір 

можемо з повним правом вважати першим друкованим руським 

гербовником. Цінність цього твору полягає в тому, що на відміну від 

попередніх гербовників, “Panosza” Папроцького подає відомості щодо 

гербів неодмінно у прив’язці до конкретного роду. Подібний характер, але 

цього разу в стосунку до герботворення всіх земель Корони Польської та 

Великого князівства Литовського, мав наступний гербовник Папроцького 

“Gniazdo cnoty” 1578 р. Найвизначнішою працею Папроцького став його 

писаний прозою гербовник “Herby rycerstwa polskiego” 1584 р., багато 

сторінок якого присвячено руським гербам та генеалогії відповідних родів.  



Певне значення для наших студій мають також пізніші 

річпосполитські гербовники та історичні твори з XVIІ – XVІII ст., які 

містять відомості про герботворення руських земель з доби середньовіччя. 

Серед найважливіших з цього ряду джерел варто вказати на тритомний 

латиномовний твір Шимона Окольського “Orbis Polonus”, гербовники 

Кояловича – “Сompendium” і “Nomenclator”, а також чотиритомну працю 

Каспера Несецького “Korona Polska”, що її вже в ХІХ ст. було перевидано 

в десяти томах під назвою “Herbarz Polski”. У цей же час було видано 

доволі значну кількість менших за обсягом гербовників компілятивного 

характеру, як то – С.Германського, А.Горчина, В.Потоцького, A.Сваха та 

ін. Серед значних праць, що з’явилися вже після “Korony Polskiej”, є 

гербовники С.Ю.Дунчевського, А.Е.Куропатницького та В.Вельондка. 

У ХІХ – на початку ХХ ст. у вигляді гербовників укладалися вже 

цілком наукові твори з генеалогії та геральдики, що спиралися на 

різнорідний джерельний матеріал з доби середньовіччя та раннього 

модерну. До числа таких належать роботи І.Капіци-Мілевського, 

Т.Жихлінського, В.Руліковського, С.Уруського, О.Хржoнського, 

Ю.Островського, Е.Жерницького-Шелиги, і нарешті, найвизначніший 

генеалогічно-геральдичний твір польської історіографії – гербовник 

Бонецького. 

Своєрідні геральдично-генеалогічні зведення інформації про 

походження та використання гербів шляхтою руських земель знаходимо в 

роботах О.Яблоновського (щодо земель Руського та Белзького воєводства 

станом на XVI ст.), Л.Бялковського (щодо Подільського воєводства XVI 

ст.), А.Виростека (щодо Прикарпаття XV – XVI ст.), А.Янечека (щодо 

Белзької землі XV ст.). 

Таким чином, всебічне опрацювання різноманітних видів джерел, 

більшість з яких (близько 90%) вперше введено до наукового обігу, 

забезпечує вирішення ключових завдань дисертаційного дослідження. 

У другому розділі “Князівська геральдика XIV – XVI ст.” 

розглянуто проблеми герботворення провідної верстви середньовічного 

руського (українського) суспільства – княжих родів Волинської, Київської 

та Сіверської земель. Дослідження еволюції знакової системи гербів 

окремих княжих династій дозволило зробити низку висновків 

геральдичного та генеалогічного характеру, що уточнюють або докорінно 

змінюють дотеперішні уявлення з відповідних питань.  

Зокрема, з’ясовано, що всупереч поширеній в науковій літературі 

концепції, жоден з князівських гербів не мав у своїй основі польських 

геральдичних впливів (на що вказувалося в стосунку до гербів Острозьких, 

Полубенських, Козек та ін.), а сама їх поява не пов’язана з інкорпорацією 

руських земель до складу Корони Польської і польськими впливами. 



Українська князівська геральдика мала автохтонне походження. Її витоки 

сягають щонайменше середини XIV ст. і від самого початку свого розвитку 

характеризувалися виразною самобутністю. Найдавніші князівські герби 

створено на основі родових знаків, які лише від середини XVІ ст. почали 

зазнавати певних модифікацій в бік натуралізації зображень. 

Комплексний аналіз зображень княжих гербів та їх порівняння з 

відповідними пам’ятками князівського герботворення Литовської землі, 

дозволив зробити висновки щодо руського походження більшості княжих 

родів Волині, а не від Гедиміна, як це вважалося дотепер більшістю 

дослідників. Геральдичні пам’ятки виразно вказують на руське коріння 

таких родів як – Острозькі, Заславські, Острожецькі, Несвіцькі-Збаразькі, 

Вишневецькі, Порицькі, Вороницькі.  

Порівняння геральдичних знаків князів Козельських та їх нащадків 

(Пузин та Огинських) з гербами князів Полубенських дозволило зробити 

висновок про походження останніх від чернігівських Ольговичів. 

Геральдичний матеріал вказує також на руське походження князів Капуст і 

Козек, що мали землеволодіння в Київській землі.  

Актуалізовані джерела дозволяють констатувати абсолютну 

відмінність механізмів функціонування родових гербів в руському та 

польському середовищах. Якщо в останньому бачимо використання 

одного й того ж самого герба різними галузями одного роду, то на 

руському грунті різні відгалуження користувалося відмінами родового 

герба. Відповідно кожний руський герб був індивідуальною ознакою 

відповідної родини або особи. Як далеко могла зайти подібна геральдична 

еволюція можемо бачити на прикладі різних галузей роду князів 

Четвертинських, серед яких князі на Соколі, на Вишкові та на Четвертні 

користувалися достатньо відмінними геральдичними знаками, в яких з 

трудом вгадується спільна основа. 

Щодо герботворення княжих родів Волині литовського 

походження, то еволюція їх родового герботворення виявилася не такою 

простою, як вважалося донедавна. Зокрема, щодо князів Корецьких, 

Сангушків та Чорторийських виявлено використання в XV – 1-й пол. XVІ 

ст. інших родових гербів, ніж тих, що фіксують пізніші річпосполитські 

гербовники. Це дозволяє, крім всього іншого, по-новому подивитися на 

проблему етнічної самоідентифікації окремих княжих родів литовського 

походження, які поруч з гербами литовського походження широко 

використовували знаки, запозичені з арсеналу руської геральдики. 

Окремою проблемою руських князівських гербів є проблема їх 

типологічної приналежності одночасно до родової (репрезентація 

відповідних княжих династій) та територіальної (а саме – державної) 

геральдики, оскільки саме вони репрезентували те чи інше князівство як 



територіальну цілісність на чолі з власним володарем. Варто зазначити, що 

родові герби правлячих династій від самого початку виникнення 

геральдики мали виразну тенденцію до переростання в державно-

династичні, а згодом в державні чи земельні герби відповідних територій.  

В українських землях, навіть у випадку вигасання певної княжої 

династії, відповідний державно-династичний герб продовжував 

виконувати роль герба князівства як певної територіальної одиниці. Так, 

приміром, згідно із заповітом князя Януша Костянтиновича Острозького, 

що не мав прямого спадкоємця, Острозька ординація мала перейти до 

князів Заславських, а у разі вигасання роду – до рицарів Мальтійського 

ордену, але разом з тим, в ужитку мав залишатися герб князів Острозьких, 

що продовжував репрезентувати територію ординації (князівства). Згодом 

герб Острозького князівства бачимо на печатках Любомирських, до яких 

1673 р. перейшло володіння Острозькою ординацією, а також титул “xiaże 

na Ostrogu i Zasławiu”.  

Територіальний характер князівських гербів простежується також 

в зразках претензійної геральдики (або гербах пам’яті), зокрема, в 

герботворенні князів Мосальських та Полубенських, окремі представники 

яких користувалися в своєму герботворенні частиною державного герба 

Великого князівства Чернігівського. 

В третьому розділі “Родова геральдика Руського королівства та 

руських земель Корони Польської XIV – XVI ст.” здійснено спробу 

реконструкції системи родової геральдики тих руських земель, які від 1434 

р. було інкорпоровано до складу Корони Польської. Особливу увагу 

приділено аналізу найдавніших пам’яток родового герботворення Regnum 

Rusiae – Руського королівства – державного утворення, за яким в 

історіографічній традиції закріпилася штучна назва – Галицько-Волинська 

держава. 

Актуалізована джерельна база від XIV ст. дозволяє зробити цілком 

певний висновок про самобутній характер місцевого родового 

герботворення. Серед гербів тих родів, що мали безсумнівно руське 

походження, ми не знаходимо жодних прикладів іноземних геральдичних 

впливів. Більше того – значне число родових гербів Руського королівства 

цієї доби складено на основі старих родових знаків, що є прикметною 

рисою всього руського герботворення доби середньовіччя. Дослідження 

автентичних сфрагістичних джерел та західно-європейських гербовників 2-

ї пол. XІV ст. дозволяє спростувати панівну до сьогодні концепцію про 

формування родової геральдики Руського королівства на основі польських 

геральдичних впливів. 

Не спостерігаємо цих впливів і в подальші часи. Аналіз величезної 

кількості джерел з руського герботворення XV – 1-ї пол. XVI ст. дозволяє 



зробити висновок про використання руськими шляхетськими родинами 

Корони геральдичних витворів, що мали в основному руське походження. 

Уживання руськими родинами польських гербів в цей період мало 

винятковий характер – ці поодинокі випадки пов’язані як правило з 

нобілітацією певних осіб руського походження та наданням їм відповідних 

польських гербів. Лише від 2-ї пол. XVI ст. маємо приклади (втім, і цього 

разу не надто чисельні) зближення старих руських гербів з відповідними 

зразками польського герботворення. 

Слід зазначити, що польська родова геральдика від самого початку 

свого існування розвивалася у виразно відмінному руслі, ніж решта 

європейської геральдичної традиції. Якщо в інших країнах Європи носієм 

герба була окрема особа (рицар), а згодом шляхетська родина, то в Польщі 

герб виступав знаком гербового роду, що складався зі значної кількості 

(десятків, а то і сотень) родин, як споріднених між собою, так і тих, що 

мали відмінне походження. 

З огляду на це закономірною була доволі обмежена кількість 

гербових знаків, якими оперувала польська родова геральдика. За 

підрахунками Ю.Шиманського число гербів, якими користувалася шляхта 

на теренах польських земель Корони впродовж XIV – XV ст., дорівнювало 

274. Близько половини цих гербів виходить з ужитку вже в XV ст., а згадки 

про них в джерелах є вкрай малочисельними.  

Серед найхарактерніших рис польської родової геральдики є 

наявність у кожного родового герба власної назви, а також клича 

(zawołania). Подібної практики не зустрічаємо в жодній іншій європейській 

геральдичній системі. Разом з тим, подібне явище має в польській 

геральдиці надзвичайно давню традицію, ледве не сучасну самій появі 

інституту герба на польських землях. Власне подібна практика у поєднанні 

з закріпленням певного геральдичного зображення за цілою спільнотою як 

споріднених, так і кровно не пов’язаних між собою родин (система 

гербових спільнот або братств), визначила за польською геральдикою її 

осібне місце в загальноєвропейському геральдичному просторі.  

Як не дивно, але ці надзвичайно специфічні риси польської 

геральдики всі дотеперішні дослідники руського герботворення сприймали 

як щось загальноприйняте, якщо не у всеєвропейському масштабі, то 

принаймні для Східної Європи. А, між тим, руська геральдика, як на 

теренах Корони, так й інших державних утворень пізнього середньовіччя, 

на відміну від польської, не знала гербових назв, за вкрай нечисленними 

винятками, кожного разу зумовленими специфічними обставинами.  

Власне в самій наявності руських гербових спільнот сумніватися 

не доводиться. Їх назви та зображення зустрічаються в письмових 

джерелах повсюдно. Складнішим є питання щодо причин та часу їх появи, 



а також щодо їх кількості. Найбільш знаними руськими гербовими 

спільнотами є ті, що користувалися зображенням трьох врубів (герб 

Корчак) та стріли вістрям вгору над півмісяцем, що лежить рогами догори, 

на кінцях якого дві шестипроменеві зірки (герб Драго-Сас). Перелік 

руських родів, які послуговувалися цими гербами в річпосполитський 

період, йшов на сотні, що робило ці гербові спільноти одними з 

найчисельніших в усій річпосполитській геральдиці. Цей наявний в 

ранньомодерну добу стан речей, на нашу думку, неправомірно переносили 

на часи середньовіччя.  

Процес уніфікації всього розмаїття родових гербів Руських земель 

Корони Польської та об’єднання їх в кілька гербових спільнот розпочався, 

очевидно, під впливом судової практики XV ст., за якої при виводі 

шляхетства потрібні були свідчення інших шляхтичів спільного герба з 

особою, що доводила власне шляхетське походження. Це призводило до 

фабрикації гербових назв за польським зразком, з яких лише деякі здобули 

тривале закріплення, інші зустрічаємо лише одномоментно (такі гербові 

назви, як Хмара, Судкович, Бибель витворювалися, імовірно, лише для 

разових потреб при конкретних виводах шляхетства і не мали за собою 

жодної традиції).  

Скажімо, еволюція герба Сас пройшла кілька етапів: орієнтовно в 

70-х р.р. XV ст. з’являється його назва, якою позначають родовий герб 

панів Риботицьких (нащадків воєводи Саса); впродовж XVI ст. (радше, 

його другої половини) відбувається процес перенесення цієї назви на цілий 

ряд родових гербів нобілітету Прикарпаття, в основі яких перебували 

різноманітні сюжети з використанням стріли, півмісяця, зірок або 

знакоподібні конструкції на основі стріли; паралельно відбувалося 

поступове зближення іконографії цих гербів з родовим гербом панів 

Риботицьких (в основному під впливом тогочасних польських 

гербовників), що завершилося в 2-й пол. XVI ст. утворенням гербової 

спільноти Драго-Сасів. 

Подібну еволюцію пройшов також руський герб з зображенням 

трьох врубів. З тією лише відміною, що назва “Корчак” в письмових 

джерелах фіксується дещо раніше (1413 р.) ніж назва “Сас”. Як і останній, 

Корчак тривалий час був родовим гербом лише однієї родини (панів 

Горайських та їх молодших відгалужень), і лише з початком 2-ї пол. XVI 

cт. цю назву почали застосовувати щодо геральдичних знаків інших родів. 

Аналогічно і утворення гербової спільноти Корчаків маємо покласти на 2-у 

пол. XVI cт., визнавши чільну роль у її витворенні за тогочасними 

річпосполитськими гербовниками, які звели все розмаїття руських гербів з 

зображенням врубів до єдиного уніфікованого стандарту під спільною 

гербовою назвою. 



Герб панів Горайських використано для цієї стандартизації з тієї 

причини, що серед руських родів Корони Горайські були чи не 

найпотужнішим кланом, засновник якого (Дмитро пан з Гораю) займав 

одне з чільних місць в державній ієрархії Корони Польської в останній 

третині XIV ст. До того ж землеволодіння панів Горайських частково 

знаходилися в польських землях Корони (Горай), що дозволяло польським 

авторам мати вичерпну інформацію саме про цей родовий герб. 

Варто відзначити, що в руських землях, попри те, що назва 

“Корчак” фігурує в джерелах принаймні від 1413 р., при виводах 

шляхетства XV – 1-ї пол. XVI ст., її жодного разу так і не було 

використано. Маємо, натомість описові форми (Wraby, Trzechwrabow), а 

також таке екзотичне означення як “Хмара” (rotha cum tribus wranby 

chmara) для родового герба Чижовських, Новоселецьких та Семаковських, 

в основі якого перебувало зображення трьох врубів.  

Більше того, до герба з трьома врубами, як одного з найбільш 

знаних в Руських землях Корони, під час виводів шляхетства вказують 

свою приналежність навіть ті роди, що користувалися геть іншими 

геральдичними сюжетами, як, приміром, львівські земяни з Лединичів та 

Станімирські. Хоч як важливо останнім було подати назву свого герба в 

умовах судового процесу, вони не вживають назви “Корчак”, а 

використовують доволі непевне описове визначення, що може свідчити 

лише про одне – в Руських землях Корони назва “Корчак” в цей час є 

мало- або й цілком незнаною.  

Таким чином, наявність руських гербових спільнот, принаймні до 

середини XVI ст., слід поставити під великий сумнів. Окремі спроби 

уніфікації руських родових гербів до певних стандартизованих форм та 

набуття деякими руськими гербами назв на польський зразок можемо, 

звичайно, спостерігати і в XV – 1-й пол. XVI ст., але ці випадки носили 

поодинокий характер і були пов’язані, в основному, з виробленням назв 

для гербів тих родів, що переміщувалися з руських земель на польські 

етнічні терени, а також з судовими потребами під час виводу шляхетства 

дрібними руськими родами, які, з метою наочного підкреслення власного 

шляхетського статусу, надавали в окремих випадках назви своїм гербам за 

польським зразком. Назви гербів, що спорадично з’являються в джерелах 

XV – 1-ї пол. XVI ст., позначають лише герби окремих родів (Горайських, 

Риботицьких, Бибельських). Абсолютна ж більшість руських гербів XІV – 

XVI ст. функціонують в зовсім іншому режимі ніж тогочасна польська 

геральдика – як герби окремих осіб та родин, а не гербових спільнот, і без 

такого специфічно польського інституту як гербова назва. 

Значного поширення та завершених форм це явище набирає лише 

в 2-й пол. XVI ст., коли в Короні Польській з’являються перші друковані 



гербовники, що намагалися описати розмаїття руських гербових форм в 

категоріях польської геральдики (через надання гербових назв та штучне 

конструювання руських гербових спільнот). Саме гербовники масово 

тиражують та закріплюють в шляхетській свідомості ті нечисленні 

уніфіковані форми руського герботворення, яким пощастило, в силу різних 

причин, потрапити на їхні сторінки.  

Прикметно, що назви деяких руських гербів вперше зустрічаємо 

власне на сторінках цих друкованих творів. Скажімо, гербовники Бартоша 

Папроцького подають крім Саса, Корчака, Корнича, Кирдеї, Голобока, 

Свирчка цілий ряд, незнаних досі з писемних джерел, назв руських гербів – 

Салава, Покора, Незгода, Рамулт, Влошек та ін. Для решти самобутніх 

руських гербів, як правило, залишався шлях подальшої уніфікації з 

друкованими зразками та поступового зникнення. Цим процесом власне і 

завершено добу руської геральдики та відкрито нову – річпосполитської. 

В четвертому розділі “Родова геральдика руських земель 

Великого князівства Литовського XIV – XVI ст.” досліджено родове  

герботворення Волинської, Київської, Брацлавської та Сіверської земель. 

Згромаджені джерела дозволяють зробити висновок про появу родових 

гербів на цих теренах щонайпізніше у 2-й пол. XIV ст. 

На протязі всього періоду пізнього середньовіччя геральдичні 

комплекси цих земель становили собою доволі одноцільну систему, що 

характеризувалася цілим рядом спільних рис, найвизначнішою з яких було 

повне домінування знакоподібних сюжетів на всіх без виключення рівнях 

тогочасного суспільства. Гербами, які було утворено на основі відповідних 

родових знаків (що складалися з буквоподібних конструкцій, або сюжетів з 

використанням хреста, зірки, стріли, кола чи півкола, трикутників, 

піввістрь, півмісяців та ін.), користувалася як титулована знать (пани радні 

та хоруговні), так і нетитуловані земянські родини, а також слуги та 

напівпривілейовані верстви середньовічного руського соціуму – міщанська 

верхівка, бояри, козаки та ін. 

Середньовічна руська геральдика Великого князівства 

Литовського являла собою доволі замкнений світ, що був практично 

позбавлений зовнішніх впливів. Практично до самого кінця XVI ст. ми не 

знаходимо на цих теренах прикладів використання польських гербів, хіба 

що тих, які було принесено переселенцями з Корони. Цілком чужими тут 

залишаються, навіть на зламі XVI – XVII ст., такі явища як гербові 

спільноти та гербові назви. 

Натомість бачимо надзвичайно поширену практику використання 

окремими галузями одного й того ж роду частково відмінних або й цілком 

різних гербів. Непоодинокими є також випадки використання однією 

родиною різних геральдичних сюжетів, що підтверджує наші висновки про 



індивідуальний характер руських гербів. Останнє зближує руську 

геральдичну практику з аналогічними засадами функціонування гербів в 

країнах Центральної та Західної Європи і водночас вказує на відмінність 

руської та польської геральдичних традицій.  

Масовий джерельний матеріал дозволяє практично в повному 

обсязі реконструювати комплекс родових гербів Волинської землі 1-ї пол. 

XVI ст. та аналогічні комплекси Київської та Брацлавської земель 

середини XVI ст. Крім суто геральдичних аспектів дані реконструкції 

дозволяють розкрити цілий ряд питань генеалогічного характеру. Як 

приклад можемо навести висновок про русо-влахійське походження роду 

Волчковичів, та його відгалужень – Олізаровичів, Горностаїв, 

Олександровичів-Вороновицьких і Кміт, який було зроблено на основі 

аналізу геральдичної спадщини цих родин. 

Геральдичний матеріал дозволяє по-іншому розглянути проблему 

тюркського елементу в складі нобілітету Київської та Брацлавської земель, 

кількість якого в дотеперішніх дослідження є, очевидно, перебільшеною. 

Пам’ятки київського та брацлавського родового герботворення вказують 

на руське походження абсолютної більшості місцевих шляхетських родин 

та порівняно незначне число осіб тюркського походження. 

У герботворенні Сіверської землі, що представлене значно 

меншою кількістю пам’яток, знаходимо ті самі сюжети, що і в родових 

гербах решти руських земель Великого князівства Литовського. Варто 

зазначити, що значна кількість сіверських родин, що змушені були 

переселитися на інші терени Литовсько-Руської держави, після втрати 

останньою своїх східних територій на зламі XV – XVI ст., продовжувала 

користуватися своїми старими гербами навіть у ранньомодерні часи.   

В п’ятому розділі “Родова геральдика Русо-Влахії (Молдавського 

господарства) XIV – XVI ст.” розглянуто комплекс родових гербів 

титулованої знаті (панів радних) Молдавського господарства, яка до 

середини XVI ст. мала переважно руське походження.  

В родових гербах Русо-Влахії знаходимо, в основному, ті самі 

сюжети, що були притаманні геральдичному мистецтву руських земель 

Корони Польської та Великого князівства Литовського. Найбільш 

поширеною практикою в герботворенні Русо-Влахії було використання в 

якості гербів родових знаків, в основі яких найчастіше перебували 

зображення хреста, вістря стріли, кола з півколом та їхні комбінації, а 

також буквоподібні фігури з певними доповненнями. 

Разом з тим, в русо-влахійському герботворенні були наявні також 

інші сюжети, характерні для всієї руської геральдики. Це, в першу чергу, 

зображення стріли з луком або півмісяцем, яке знаходить найширші 

паралелі в тогочасному комплексі родових гербів руських земель Корони. 



Поширеною була і практика використання в родових гербах зірок та 

півмісяців, в основному в якості другорядних елементів.  

Характерною рисою родової геральдики середньовічної Русо-

Влахії є порівняно широке використання зображень орлів, грифів та левів, 

яке хоч і є характерним для руської геральдики, але, в основному, в 

державному та земельному герботворенні. Мало знаною в інших руських 

землях є практика використання в гербах яструбів, пеліканів та, особливо, 

драконів, яких не раз зустрічаємо в гербах русо-влахійських панських 

родів, до речі, – переважно руського походження, що не дозволяє 

трактувати навіть ці рідкісні для решти руської геральдики сюжети, як 

волоський компонент русо-влахійського герботворення.  

Таким чином, геральдичну систему середньовічної Русо-Влахії 

можна розглядати лише в контексті тогочасної руської геральдики. Без 

цього вона не може бути адекватно зрозумілою. Руський характер родової 

геральдики Молдавського господарства не підлягає жодним сумнівам і є 

відображенням реального домінування руського етнічного елементу в 

політичній системі середньовічної Русо-Влахії. Серед родів панів радних 

XIV – XV cт., щодо яких наявна інформація про їхні герби, руський 

компонент становив майже дві третини від загального числа виявлених 

нами угербованих родів. Названі пропорції відображають етнічний склад 

всього населення Молдавського господарства в первісний період (2-а пол. 

XIV ст.) існування цього державного утворення, коли руський етнічний 

компонент становив дві третини населення краю. 

Герботворення родів волоського походження було, очевидно, 

похідним від герботворення руських родів. На це, зокрема, вказує певна 

нестабільність у використанні родових гербів в різних поколіннях одного й 

того ж самого роду, а також практика, широкого застосування серед панів-

волохів в якості гербів початкових літер власних імен, що лише імітували 

родові знаки руських панських родів. Занепад русо-влахійської 

геральдичної традиції в XVI ст. не в останню чергу пов’язаний з 

докорінними змінами особового та етнічного складу панівного 

аристократичного прошарку Молдавського господарства. 

Соціальні та політичні зміни XVI ст. призвели до втрати багатьма 

старими руськими родами колишнього економічного, а разом з тим і 

політичного значення. На зміну старій, переважно руській, знаті приходять 

вихідці з нетитулованих прошарків шляхти, або й взагалі з простолюду, які 

в значній мірі походили з волоського етнічного середовища. Останні не 

мали, очевидно, в своєму розпорядженні родових гербів, а, отже, вимушені 

були на своїх печатках користуватися емблематичними зображеннями або 

імітаціями геральдичних сюжетів. В XVI – XVII ст. геральдичні 

зображення були присутні лише на печатках шляхти руського етнічного 



походження, як панів радних, так і господарських слуг – збіднілих 

нащадків панських родів. Очевидно, що русо-влахійська геральдична 

система існувала лише доти, доки Молдавське господарство мало 

переважно руський характер, і занепала відразу по тому, як в цьому 

державному утворенні руський етнічний елемент втратив свою провідну 

роль. 

В шостому розділі “Ранньомодерні трансформації: занепад 

середньовічної руської геральдичної традиції та її вплив на формування 

річпосполитської та козацької геральдичних систем” проаналізовано 

причини та наслідки того перелому в розвитку української геральдики, що 

відбувся на початку ранньомодерної доби та призвів до виникнення двох 

окремих систем геральдики (річпосполитської та козацької), що лише 

частково спиралися на руську геральдичну традицію. 

Феномен річпосполитської геральдики був наслідком тих змін, які 

відбулися на теренах Центрально-Східної Європи після укладення 

Люблинської унії 1569 р. Злиття окремих до тепер державно-політичних 

утворень, якими були Корона Польська та Велике князівство Литовське і 

Руське, у федеративну структуру Речі Посполитої обох народів призвело 

не лише до змішування та уніфікації їхніх політичних органів та 

суспільних структур, але й геральдичних систем, кожна з яких напередодні 

Люблинської унії мала неодноцільний характер. Радше можемо говорити 

про “геральдичні системи” на теренах кожної з цих держав. Приміром, 

родова геральдика Корони поєднувала в собі два окремих, і надто 

неподібних між собою геральдичні комплекси, якими були польська 

родова геральдика (складена на основі системи гербових братств) та руська 

геральдика коронних земель (основу якої творили знакоподібні сюжети). 

Натомість остання була тісно пов’язана з руським герботворенням 

Великого князівства Литовського (утворюючи з останнім фактично єдиний 

геральдичний комплекс, хоч і з локальними відмінностями). 

На теренах Великого князівства в долюблинські часи було 

сформовано також систему литовської родової геральдики, яка в значній 

мірі була подібною до руського герботворення (в першу чергу через 

широке використання середньою та дрібною литовською шляхтою 

знакоподібних конструкцій в якості гербів), але водночас спиралася на 

польську геральдичну традицію в герботворенні своєї аристократичної 

еліти (панів радних і хоруговних литовського походження), що прийняла 

польські герби згідно з умовами Городельської унії 1413 р. Кожна з цих 

геральдичних систем до Люблинської унії існувала в доволі автономному 

режимі. Хіба що на Руських землях Корони Польської можемо вже в 2-й 

третині XVI ст. спостерігати початки певних уніфікаційних тенденцій, 

спрямованих на наближення руського герботворення Корони до польських 



геральдичних практик, в першу чергу через формування руських гербових 

спільнот (Корчак, Драго-Сас, Голобок, Салава та ін.). Люблинська унія 

відкрила широкі можливості до переселення шляхти через старий 

литовсько-польський кордон, а разом з тим і до перенесення відповідних 

геральдичних звичаїв та окремих гербів з одного регіону єдиної Речі 

Посполитої до іншого.  

Першим видимим наслідком цих зрушень було розповсюдження 

польських гербів (що мандрували разом зі шляхтою польського 

походження) на теренах поунійного Великого князівства Литовського та 

інкорпорованих до Корони Польської трьох українських воєводств 

(Волинського, Київського та Брацлавського). Від зламу XVI – XVII ст. 

помічаємо перші ознаки впливу практик польського герботворення на 

оформлення руських (і литовських) родових гербів, яким почали замість 

знакоподібних форм надавати натуралістичного вигляду певних гербових 

фігур, що чисельно домінували в польському родовому герботворенні. Так, 

стрілоподібні знаки набули форм списів або стріл (як військового 

знаряддя), колоподібні сюжети перетворювано на перстні, місяць та сонце, 

колеса або млинові жорна, півкола – на півперстні, котлові ручки, підкови, 

луки та ін., хрести – на руків’я мечів, розгалуження – на лілії. Буквоподібні 

конструкції – на різноманітні предмети, що мали певну зовнішню 

подібність до цих знаків: М-подібний знак набував вигляду пагорбів, Н-

подібний – складених у відповідну конструкцію стріл, списів та ін. 

предметів, Х-подібний – перехрещених клямр або зброї, А-подібний – 

вістря стріли, П-подібний – брами, Д-подібний – вежі, Ж-подібний – 

шестипроменевої зірки, Р-подібний – прапора на щоглі, Ф-подібний – 

глечика, Y-подібний – чаші, Ш-подібний – колон або веж на основі, В-

подібний та трираменне Т – хоругви та ін.  

Крім цього “опредметнювання” старих родових знакоподібних 

гербів бачимо також тенденцію до зближення цих знаків до конкретних 

зразків польського герботворення. Варто зазначити, що в цьому процесі 

річпосполитських уніфікацій руські герби зближувано не лише з 

польськими гербами. Маємо також вдосталь прикладів коли різноманітні 

руські герби зводилися до певної стандартизованої форми, що сама по собі 

також мала руське походження. Найбільш яскравими прикладами в цьому 

плані є зведення в 2-й пол. XVI ст. значного числа руських гербів, в основі 

яких перебувало зображення врубів, до стандартизованої форми герба 

Корчак, а гербів з різноманітними комбінаціями стріло-, півколо- та зірко-

подібних знаків – до герба Драго-Сас.  

Механізми цих стандартизацій є мало вивченими, але можемо зі 

значною часткою вірогідності стверджувати, що головними ініціаторами 

цих уніфікаційних заходів були не стільки власники поодиноких руських 



гербів, скільки автори річпосполитських гербовників. Ми, звичайно, маємо 

приклади натуралістичних чи стандартизаційних змін родових гербів за 

ініціативою їхніх власників, що могли піти на подібні зміни внаслідок 

перебування у відповідному геральдичному середовищі (прикладом може 

слугувати, скажімо, родове герботворення Правобережжя XVIII ст., яке 

після буревіїв Козацької революції суттєво оновило склад місцевого 

нобілітету, в основному за рахунок прийшлого елементу, внаслідок чого 

корінні руські роди опинилися у виразній меншості, а їх геральдична 

спадщина потонула в морі перенесеного на український ґрунт польського 

герботворення). Але, поруч з тим, значно частіше бачимо ситуації, коли 

той чи інший руський герб початково було осмислено в натуралістичний 

спосіб авторами річпосполитських гербовників і лише згодом, під впливом 

авторитету цих творів, починав уживатися самою родиною у видозміненій 

формі. 

На нашу думку, саме автори гербовників 2-ї пол. XVI ст. 

вирішальним чином вплинули на формування руських гербових спільнот, 

спробувавши звести все розмаїття руських гербів до кількох 

стандартизованих зразків (герби Корчак, Драго-Сас, Голобок, Салава, 

Кирдея, Свирчек, Дуброва ІІІ, Бойча, Корнич, Приятель, П’ятирог та ін.). 

Багатьом родинам після цього не лишалося нічого іншого, як узгодити своє 

практичне герботворення з цими зуніфікованими формами. Авторами 

річпосполитських гербовників XVII – XVIII ст. було пророблено ще одну 

операцію, яка вирішальним чином вплинула на формування 

річпосполитської геральдичної системи. Маємо на увазі – витворення назв 

для руських та литовських гербів. Штучність цього процесу не підлягає 

жодним сумнівам, оскільки руське герботворення доби середньовіччя 

практично не знало гербових назв. 

Варто зазначити, що автори 2-ї пол. XVI ст., в першу чергу 

Папроцький, не наважилися на операцію закріплення за кожним руським 

чи литовським гербом відповідної назви, що виразно свідчить про 

відсутність таких в середовищі руського та литовського нобілітету. 

Натомість, пізніші автори (Окольський, Коялович, Несецький та ін.) вже не 

переймалися реальним станом речей. Для них “очевидною” була потреба 

надати кожному шляхетському гербу відповідну назву. 

Наслідком подібного підходу стало вироблення вченими 

геральдиками цілого комплексу гербових назв для руських і литовських 

гербів, які навряд чи колись використовувалися в реальному житті, 

залишившись суто інтелектуальним витвором. Автори гербовників у своїх 

операціях з витворенням назви для того чи іншого герба виходили в 

основному з прізвища власників відповідного геральдичного сюжету, або 

(значно рідше) – з його зовнішнього вигляду. У тих випадках, коли автору 



не вистачало певних підстав для витворення назви для чергового руського 

чи литовського герба, або коли він здавався йому чимось подібним до 

певного польського герба, цей герб оформлювали як його відміну.  

Варто звернути увагу на те, що Коялович і Окольський, а слідом за 

ними і Несецький, для герба однієї й тієї ж самої родини часто подавали 

цілком різні назви, що найвиразніше вказує на їх штучність. І лише в 

окремих випадках назви гербів в цих гербовниках більш-менш співпадали. 

Всі названі вище чинники (зближення руських гербів до зразків 

польського герботворення, переосмислення знакоподібних зображень в 

натуралістичний спосіб, витворення руських гербових спільнот з 

роздаванням відповідних назв для них) є виразним свідченням польських 

впливів на руське герботворення, його своєрідну асиміляцію. Втім, 

помилкою було б вважати, що справа обмежується лише цим 

одностороннім впливом, до того ж не такого потужного як видається на 

перший погляд, адже, скажімо, до повного ототожнення своєрідних 

руських гербів з польськими гербами доходило лише в незначній кількості 

випадків, а спроби надати руським чи литовським гербам натуралістичного 

вигляду стосувалися меншості (близько третини) знаних нам гербів.  

У дотеперішній літературі руські та литовські (як модифіковані, 

так і не змінені) герби ранньомодерної доби розглядали, в основному, як 

інтегральну частину тогочасної польської геральдики, попри те, що зразки 

польського герботворення вже на кінець XVI ст. становили менше 

половини всього комплексу гербів, які фіксують джерела на теренах Речі 

Посполитої: з 516 виявлених гербів лише 161 є старого польського 

походження, а ще 84 герба, що походили з нобілітацій, було утворено на 

основі старих польських гербів. Станом же на 1-у пол. XVIII ст. руські, 

литовські та пруські герби сумарно становили більше половини всього 

обсягу родових гербів Речі Посполитої (окремо від польських, слід також 

рахувати герби, що походили з індигенатів та нобілітацій, що робить 

частку гербів польського походження меншою за третину).  

При цьому слід мати на увазі ту обставину, що автори 

річпосполитських гербовників надзвичайно слабко враховували 

сфрагістичний матеріал (який часто містив у собі оригінальні сюжети 

руської геральдики) і до того ж значно краще були обізнані з польським 

герботворенням, внаслідок чого колосальна кількість руських та 

литовських гербів опинилося по за їхньою увагою. Цілком вірогідно, що 

кінцеві підрахунки складу родової геральдики Речі Посполитої покажуть 

нам рішуче чисельне домінування геральдичних сюжетів похідних з 

арсеналу руського та литовського герботворення.  

Очевидно, в річпосполитську добу суто польські герби кількісно 

суттєво поступалися гербам іншого (в першу чергу – руського та 



литовського) походження. Разом з тим чисельність шляхти, що 

користувалася польськими гербами, була значно вищою за інші групи 

річпосполитського нобілітету. Ця парадоксальна ситуація була обумовлена 

вже не раз наголошуваною особливістю організації польської геральдичної 

системи довкола гербових спільнот, до кожної з яких могло належати від 

кількох десятків до кількох сотень родин. Натомість, руськими, 

литовськими, пруськими та гербами індигенатів і нобілітацій зазвичай 

користувалися поодинокі родини, за винятком хіба що геральдичних 

відзнак руських гербових спільнот Корчаків і Драго-Сасів. Ця складна 

палітра взаємовпливів та кількісних співвідношень і створила основу для 

вироблення складного феномена річпосполитської геральдики, яку аж ніяк 

не можна звести до ранньомодерного продовження середньовічної 

польської чи руської геральдики. Останні, в сукупності з литовським та 

пруським герботворенням, а також гербами індигенатів та нобілітацій, 

стали в полюблинські часи основними складовими новоутвореної 

амальгами річпосполитської гербової системи. 

Іншим ранньомодерним феноменом українського герботворення 

була козацька геральдика, доба якої розпочалася від кінця ХVІ ст. і 

тривала до кінця ХVІІІ ст. (часу скасування рештків автономії козацьких 

державно-політичних утворень – Війська Запорозького (Гетьманщини), 

Війська Запорозького Низового (Запоріжжя), Слобідської України). 

Впродовж окресленого вище часу козацька геральдика набула рис яскраво 

своєрідної системи, що знайшло своє відображення як в зовнішньому 

оформленні козацьких гербів, так і в сфері їх суспільно-політичного 

значення, внутрішнього змісту та практичного застосування.  

На відміну від інших європейських країн, геральдика яких в 

ранньомодерний період не зазнала суттєвих трансформацій, а, навпаки, 

вступила в добу стагнації, в козацькій Україні спостерігаємо бурхливий 

процес розквіту нових, небачених ще досі, геральдичних форм та зразків. 

Пояснення цьому можна знайти лише взявши до уваги специфіку 

тогочасних соціальних процесів. Так, якщо в більшості країн Європи 

бачимо або консервацію старих соціальних форм або зміну старої 

аристократичної верхівки на еліту, що мала передусім економічне 

походження (буржуазія), то на землях підпорядкованих козацькій 

адміністрації на зміну шляхті приходить інша, ще більш змілітаризована, 

елітна верства – козацька старшина, для якої геральдика стала тим самим, 

чим вона була для середньовічного рицарства – однією з головних ознак 

високого соціального статусу, формою символічного висловлення власних 

суспільно-політичних амбіцій.  

Разом з тим, варто відзначити, що козацька геральдика 

витворилася в умовах повної децентралізації процесу герботворення, за 



відсутності будь-яких регулюючих чинників, що докорінно відрізняє її від 

сучасного їй процесу герботворення в інших країнах Європи. В той час, як 

в більшості країн Європи ХVІІ ст. надання та використання гербів суворо 

регламентувалося, козацька верхівка, так само, як і середньовічне 

рицарство, добирала герби на власний розсуд, змінювала та модифікувала 

ці герби від покоління до покоління (лише з кін. ХVІІ – поч. ХVІІІ ст. 

починається процес закріплення особових гербів в якості родових).  

Соціально-ідентифікуюче призначення гербів зумовило також 

наявність значної кількість гербів зовнішньо подібних між собою 

(зображення зброї, хреста, півмісяця, зірок в різноманітних комбінаціях), 

але приналежних різним старшинським родам, що, тим не менше, не 

викликало жодних правових колізій чи суперечок, адже важливим був не 

зміст зображення чи його подібність до герба іншого роду, а наявність 

самого герба як свідчення високого соціального статусу. Подібна 

обставина зумовлювала вибір в якості гербових зображень найпростіших 

та найпоширеніших в суспільній свідомості символів, що могли бути легко 

„впізнані” як геральдичні зображення.  

Родова геральдика Лівобережжя має серед інших козацьких 

територій найтривалішу історію власного розвитку і представлена значною 

кількістю пам’яток герботворення (більше тисячі). Перші козацькі родові 

герби бачимо вже на печатках, що походять з часів гетьманування 

Хмельницького. А найбільше число зразків лівобережного герботворення 

походить від середини XVIII ст., часу формування на основі козацької 

старшини замкненої привілейованої соціальної верстви – нової шляхти, що 

виразно повертається до політичних традицій та соціальних ідеалів 

річпосполитської доби, що знайшло своє вираження в масовому 

використанні новою шляхтою гербів річпосполитського походження, чого 

не було на початкових етапах формування геральдики Лівобережжя. Якщо 

візьмемо комплекс родових гербів Лівобережної України, який було 

створено впродовж 2-ї пол. XVII – 1-ї пол. XVIII ст., то беззаперечним 

виявиться чисельне домінування геральдичних пам’яток суто козацького 

походження, – з 273 родових гербів даного періоду 240 (тобто 87%) були 

новотворами козацької доби, 21 герб мав руське походження і лише 12 – 

польське. У разі з останніми двома групами маємо справу з гербами, які 

належали, в основному, представникам старої руської (в окремих випадках 

– польської) шляхти, які свого часу долучилися до повстання 

Хмельницького. Геральдичний матеріал, як бачимо, не дає підстав 

говорити про масовість такого долучення, на чому наполягали 

представники державницької школи в українській історіографії. Очевидно, 

що основу нової соціальної еліти центрально-українських земель, які 

увійшли до складу новоствореної Козацької держави, становили 



представники старих козацьких родів, або вихідці з простонароддя, що і 

зумовило відсутність у них гербів в попередні часи та необхідність їх 

витворення, щойно козацька еліта посіла чільне місце в соціальній 

структурі українського суспільства. 

Як бачимо, має під собою ґрунт твердження О.Лазаревського, що 

„козацька старшина до польських гербовників не заглядала”. Принаймні 

так було до часу формування нової шляхти, як привілейованої групи, 

відокремленої від решти суспільства чіткими становими межами. Від 

середині XVIII ст. ситуація в родовій геральдиці Лівобережжя почала 

докорінно змінюватися внаслідок поширення практики масового 

використання козацькою старшиною річпосполитських (в першу чергу 

польських за походженням) гербів. 

Першим хто здійснив заміну козацького родового герба на 

польський, як це не дивно, був автор „Дhйствій презhльной брани” 

гадяцький полковник Григорій Грабянка. У подальшому подібна практика 

набуває значного розмаху. Частина представників, витвореної з козацької 

старшини Гетьманщини, нової шляхти прагне змінити власні самобутні 

герби на польські, що мало надати їхнім родам додаткових ознак 

„старожитності” та „шляхетності”. Всього, серед близько тисячі родових 

гербів Лівобережжя 2-ї пол. XVIII ст. майже 300 гербів мали польське 

походження. Дещо менші обсяги в 2-й пол. XVIII ст. мало використання 

гербів руського походження. Всього бачимо майже 80 таких прикладів. 

Решта (більше 600) гербів козацької старшини зберігала самобутній 

характер. 

Широке використання польських гербів бачимо також на теренах 

Слобідської України. Місцева еліта, яка мала різне соціальне походження, 

прагнула легітимізувати своє провідне становище шляхом набуття 

зовнішніх ознак шляхетності. Це виявилося, зокрема, в зміні прізвищ на 

„шляхетні” із закінченнями на -ський або -цький, створенні легендарних 

родоводів, і, звичайно, у використанні родових гербів, як козацького, так і 

польського походження.  

Натомість, на теренах Правобережної України та Запоріжжя 

практично не зустрічаємо випадків використання козацькою старшиною 

гербів некозацького походження, що, очевидно, зумовлено 

незавершеністю процесів соціальної диференціацію в Правобережному 

Гетьманаті та Війську Запорозькому Низовому аж до часу скасування 

їхнього державно-політичного статусу (1714 і 1775 р.р. відповідно). 

Висновки. Шлях, який пройшла українська родова геральдика 

впродовж пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби, є унікальним в 

історії європейського герботворення. У жодній іншій країні геральдика не 

зазнала таких карколомних змін, які бачимо в українському герботворенні 



на зламі XVI – XVII ст. Врешті, жодна європейська країна не витворила 

наскільки неподібні між собою і водночас настільки ж самобутні 

геральдичні комплекси, якими були дві суто українські геральдичні 

системи – руська середньовічна та козацька. 

Часом появи самобутньої руської родової геральдики слід, 

безсумнівно, визнати XIV ст. (а не середину XVI ст., як це вважалося 

донедавна), коли геральдичні пам’ятки руського нобілітету з’являються в 

Руському королівстві (Галичина), Великому князівстві Руському (Волинь), 

Сіверській землі, Русо-Влахії (Молдавському господарстві). І це при тому, 

що в нашому розпорядженні залишилося вкрай мало джерел тієї доби, що, 

очевидно, відображають реальний стан речей далеко не в повному обсязі. 

Принаймні, з першої третини XV ст., яке рептрезентовано джерелами 

значно краще, походить в десятки разів більше геральдичних пам’яток, які, 

втім, зберігають всі ті ознаки, що були притаманні руському 

герботворенню XIV ст. Найбільш характерною рисою останнього є широке 

використання старих родових знаків, що мали, очевидно, доволі архаїчне 

походження. На відміну від геральдичних систем більшості європейських 

країн, які були цілковитими новотворами (що оперували, в основному, 

геральдичними та гербовими фігурами), руське родове герботворення 

спиралося на догеральдичну традицію, що надало йому неповторних форм 

та ореолу “старожытности”. 

В основі абсолютної більшості руських родових гербів впродовж 

всього пізнього середньовіччя і на всіх руських теренах, без огляду на їх 

державну приналежність, перебували різноманітні знакоподібні 

конструкції (хрести, стріли, вруби, букви, кола і півкола та їх комбінації). 

Маємо, звичайно, і приклади використання в руських родових гербах 

геральдичних та гербових фігур, але їх число в жодному територіальному 

комплексі не виходить за межі 10 – 15% від загального числа пам’яток 

родового герботворення тієї чи іншої землі. Крім того, руське 

герботворення було представлено знакоподібними гербами на всіх щаблях 

соціальних сходів. “Старожытными” родовими знаками в якості гербів 

широко користувалася як титулована знать – князі, пани радні та 

хоруговні, так і шляхетський загал (земяни), а крім того – 

напівпривілейовані верстви середньовічного суспільства – бояри, міщани, 

слуги. Подібна практика була цілком незнаною в інших країнах тогочасної 

Європи, навіть в тих, геральдичні комплекси яких частково складалися зі 

знакоподібних сюжетів.  

Попри наполегливі намагання окремих дослідників пов’язати 

виникнення руської геральдичної традиції з польськими впливами, мусимо 

констатувати – жодна геральдична пам’ятка Русі XIV ст. не містить в собі 

ознак подібних впливів. Більше того, навіть від XV – 1-ї пол. XVІ ст. 



(періоду який приносить нам масовий матеріал для вивчення руського 

герботворення, що налічує тисячі пам’яток) практично не маємо прикладів 

уживання руським нобілітетом гербів польського походження і це попри 

те, що, скажімо, в Руських землях Корони руська шляхта постійно мала 

перед очима приклади польського герботворення – з огляду на масову 

присутність на цих теренах урядовців та землевласників польського 

походження. Власне наявністю на коронних землях Русі гербів шляхти 

польського етнічного походження і обмежується присутність польського 

герботворення в руському геральдичному просторі доби пізнього 

середньовіччя – в середовище руської шляхти ці впливи практично не 

проникали аж до ранньомодерних часів. Окремі зразки опосередкованого 

польського впливу на руське герботворення можемо бачити хіба що в 

поодиноких спробах надавати окремим руським гербам відповідних назв 

за польським зразком. Врешті, більшість цих спроб завершилися невдачею, 

а період масового вироблення та закріплення гербових назв за руськими 

гербами припадає вже на річпосполитську добу.  

Тоді ж, в основному під впливом геральдичної літератури – в 

першу чергу гербовників, розпочато процес витворення руських гербових 

спільнот, що мали зорганізувати руське герботворення на зразок польської 

геральдики, яка ще від доби середньовіччя витворила систему гербових 

братств. Останні були суто польським явищем, тож намагання розглянути 

середньовічну руську геральдику через призму цього інституту видаються 

явним анахронізмом – тогочасна руська геральдика (навіть в коронних 

землях, не говорячи вже за Велике князівство Литовське і Руське та Русо-

Влахію) не знала ні гербових назв (за поодинокими винятками), ні, тим 

більше, – гербових спільнот. Наявність останніх на руських теренах є 

продуктом ранньомодерних трансформацій, через які пройшла руська 

геральдика, починаючи від середини XVI ст.  

Крім витворення гербових назв та гербових спільнот в руському 

герботворенні впродовж 2-ї пол. XVI – 1-ї пол. XVIІ ст. відбувся цілий ряд 

кардинальних змін, які врешті призвели до інтеграції руської родової 

геральдики в нову річпосполитську геральдичну систему, у витворенні 

якої, крім руської (очевидно, найчисельнішої) складової, найбільш помітну 

роль відіграли польський, литовський та пруський компоненти. 

Паралельно з витворенням річпосполитської геральдики на 

теренах Наддніпрянщини постає ще один комплекс родових гербів, що 

частково успадкував традиції середньовічного руського герботворення. 

Цим ранньомодерним витвором була козацька геральдика, що 

характеризувалася цілим рядом самобутніх рис, як в зовнішньому 

оформленні гербів, так і у в сфері символічного наповнення відповідних 

геральдичних пам’яток. До середини XVIIІ ст. козацьке родове 



герботворення лише в дуже незначній мірі сягало по відповідні зразки 

руської та річпосполитської геральдичної спадщини. В абсолютній 

більшості пам’ятки козацької геральдики були новотворами, що виникли в 

цілком нових суспільно-політичних умовах і, відповідно, відображали їх 

особливості через своєрідні геральдичні сюжети. 

Найвиразнішою ознакою козацької геральдики була крайня 

мілітаризація її символічного та змістового наповнення. Зображення 

різноманітної зброї, символів, що позначають військові чесноти та ін. 

мілітарні сюжети можемо бачити практично в кожному козацькому гербі. 

Подібне смислове наповнення доволі точно відображало особливості 

тогочасного життя в умовах перманентних військових конфліктів, і, 

врешті, сам військовий характер українських державно-політичних 

організмів козацької доби та їх провідної верстви. Певні зміни в 

козацькому герботворенні можемо спостерігати від середини XVIII ст., 

коли на теренах Гетьманщини та Слобідських полків завершився процес 

формування нової шляхти, що частково повернулася до світогляду та 

політичної ідеології річпосполитських часів. Наслідком цих перетворень в 

геральдичній сфері стало широке використання новою шляхтою зразків 

річпосполитського герботворення, в тому числі й руського походження. 

Втім, варто зазначити, що загальне число цих запозичень все ж таки було 

порівняно меншим, ніж самобутніх зразків козацького герботворення, 

навіть станом на кінець XVIII ст. 

Таким чином, можемо констатувати значну джерельну та 

інформативну цінність комплексу українських родових гербів XIV – XVIII 

ст. для вивчення історії українських земель окресленого періоду. Аналіз 

відповідного геральдичного матеріалу дозволяє вирішити низку питань в 

сфері політичної та соціальної історії, генеалогії та інших спеціальних 

історичних дисциплін. Врешті, введений до наукового обігу джерельний 

матеріал створює базу для проведення подальших досліджень української 

геральдичної традиції, найбільш чисельну складову якої становила саме 

родова геральдика. 

Основний зміст дисертації викладено в публікаціях: 

 

Монографії: 

1. Однороженко О.А. Родова геральдика Руського королівства та 

Руських земель Корони Польської XIV – XVI ст. / О.А.Однороженко.- 

Харків, 2009.- 312 с. 

2. Однороженко О.А. Руські королівські, господарські та князівські 

печатки ХІІІ – ХVІ ст. / О.А.Однороженко.- Харків, 2009.- 320 с. 

3. Однороженко О.А. Козацька територіальна геральдика кінця 

ХVІ – ХVІІІ ст. / О.А.Однороженко.- Харків, 2009.- 418 с. 



4. Однороженко О.А. Князівська геральдика Волині середини XIV 

– XVIII ст. / О.А.Однороженко.- Харків, 2008.- 180 с. 

5. Однороженко О.А. Родова геральдика Русо-Влахії 

(Молдавського господарства) кінця XIV – XVI ст. / О.А.Однороженко.- 

Харків, 2008.- 156 с. 

6. Однороженко О.А. Українські державні, земельні та міські 

печатки козацької доби (кінець ХVІ – ХVІІІ ст.). / О.А.Однороженко.- 

Харків, 2003.- 219 с. 

7. Алфьоров О.А. Українські особові печатки XV – XVII ст. за 

матеріалами київських архівосховищ / О.А.Алфьоров, О.А.Однороженко.- 

Харків, 2008.- 200 с. 

8. Однороженко О.А. Гербовник Вацлава Руліковського: 

Геральдичні виписи. Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława 

Rulikowskiego: Notaty heraldyczny / О.А.Однороженко.- Харків, 2008.- 96 с. 

 

Статті: 

9. Однороженко О.А. Українські територіальна геральдика і 

сфрагістика козацької доби у вітчизняній та зарубіжній історіографії / 

О.А.Однороженко // Вісник Харківського національного університету ім. 

В.Н.Каразіна.- Випуск 556.- Харків, 2002.- С.14-33. 

10. Однороженко О.А. Державні печатки Війська Запорізького 

другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. / О.А.Однороженко // Спеціальні 

історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць.- 

Число 10.- Частина 1.- К., 2003.- С.242-274. 

11. Однороженко О.А. Українська земельна геральдика ХVІ – 

ХVІІІ ст. за сфрагістичними джерелами / О.А.Однороженко // Спеціальні 

історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць.- 

Число 11.- Частина 1.- К., 2004.- С.147-164. 

12. Однороженко О.А. Земельна та міська геральдика Речі 

Посполитої в рукописному гербовнику другої чверті ХVІІ ст. / 

О.А.Однороженко // Схід – Захід.- Випуск VI.- Харків – Київ, 2004.- С.90-

100.  

13. Однороженко О.А. Князівські печатки Волині ХV – ХVІІ 

століть / О.А.Однороженко // Збірник Харківського історико-філологічного 

товариства.- Нова серія.- Том 10.- Харків, 2004.- С.289-306.  

14. Однороженко О.А. Родовий герб Донців-Захаржевських як 

зовнішнє відображення процесів формування нової соціальної еліти на 

землях Слобідської України в козацький період / О.А.Однороженко // 

Запорозька старовина.- Випуск ІІІ.- Запоріжжя, 2005.- С.136-139. 



15. Однороженко О.А. Українська міська сфрагістика ХVІ – ХVІІІ 

ст. / О.А.Однороженко // Збірник Харківського історико-філологічного 

товариства.- Нова серія.- Том 12.- Харків, 2006.- С.199-230.  

16. Однороженко О.А. Геральдичні традиції українського козацтва 

/ О.А.Однороженко // Історія українського козацтва.- Том ІІ.- К., 2006.- 

С.177-214. 

17. Однороженко О.А. До питання про українські назви родових 

гербів Корони Польської / О.А.Однороженко // Спеціальні історичні 

дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць.- Число 

14.- К., 2007.- С.116-129.  

18. Однороженко О.А. До історії української генеалогії та 

геральдики: Княжі роди XIV – XVII ст. / О.А.Однороженко // Генеалогічні 

записки Українського геральдичного товариства.- Випуск VІ.- Львів, 2007.- 

С.45-85.  

19. Однороженко О.А. Герб князів Буремльських і Курцевичів / 

О.А.Однороженко // Сіверянський літопис.- Чернігів, 2008.- №2.- С.27-34. 

20. Однороженко О.А. Родова геральдика Сіверської та 

Смоленської земель доби середньовіччя (друга половина XIV – XV ст.) / 

О.А.Однороженко // Сіверянський літопис.- Чернігів, 2008.- №3.- С.12-22.  

21. Однороженко О.А. Герб князів Мосальських / 

О.А.Однороженко // Сіверянський літопис.- Чернігів, 2008.- №4.- С.6-12. 

22. Однороженко О.А. Родова геральдика Волинської землі в 

другій половині XIV – першій половині XV ст. / О.А.Однороженко // 

Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна.- Випуск 

822.- Харків, 2008.- С.44-50. 

23. Однороженко О.А. Герб князів Острозьких / О.А.Однороженко 

// Наукові записки. Серія “Історичні науки”.- Випуск ХІІІ.- Острог, 2008.- 

С.60-76. 

24. Однороженко О.А. Герб князів Вишневецьких / 

О.А.Однороженко // Січеславський альманах. Збірник наукових праць з 

історії українського козацтва.- Випуск ІІІ.- Дніпропетровськ, 2008.- С.106-

121. 

25. Однороженко О.А. Герб князів Полубенських / 

О.А.Однороженко // Сіверянський літопис.- Чернігів, 2009.- №2-3.- С.22-

27. 

26. Однороженко О.А. “Clipearium teutonicorum” i “Züricher 

Wappenrolle” та їх значення для вивчення руської державної геральдики 

другої половини ХІІІ – початку ХІV ст. / О.А.Однороженко // Спеціальні 

історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць.- 

Число 16.- К., 2009.  



27. Однороженко О.А. Міська геральдика Холмської та Белзької 

земель ХV – ХVІІІ ст. / О.А.Однороженко // Історико-географічні 

дослідження в Україні. Збірка наукових праць.- Випуск 11.- К., 2009.- 

С.145-162. 

28. Однороженко О.А. Герб князів Ружинських / О.А.Однороженко 

// Збірник Харківського історико-філологічного товариства.- Нова серія.- 

Том 13.- Харків, 2009.- С.243-246.  

 

АНОТАЦІЯ 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних 
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джерелознавства імені М.С.Грушевського Національної Академії Наук 

України.- Київ, 2009. 

 

У дисертації досліджуються особливості становлення та еволюції, 

а також характерні риси української родової геральдики доби середньо-

віччя та раннього модерну. Часом появи самобутньої руської родової 

геральдики слід визнати XIV ст. Її найбільш виразною рисою було широке 

використання старих родових знаків, що мали доволі архаїчне походження.  

Лише в 2-й пол. XVI – 1-й пол. XVIІ ст. геральдичні трансформації 

призвели до витворення річпосполитської та козацької геральдичних 

систем, що лише частково успадкували традиції середньовічного руського 

герботворення і характеризувалися цілим рядом самобутніх рис. 

Найвиразнішою ознакою козацької геральдики була крайня мілітаризація її 

символічного наповнення, що відображало військовий характер козацьких 

державно-політичних утворень. 

Ключові слова: українська родова геральдика, руська шляхта, Річ 

Посполита, козацька старшина. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Однороженко О.А. Украинская родовая геральдика периода 

средневековья и раннего модерна (XIV – XVIII в.в.). Рукопись. 
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археографии и источниковедения имени М.С.Грушевского Национальной 
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В дисертации исследуются особенности становления и эволюции, 

а также характерные черты украинской родовой геральдики периода 

средневековья и раннего модерна. Появление древнейших родовых гербов 

на территории средневековой Руси следует отнести к средине XIV в.  

Наболее характерной чертой родовой геральдики Руси было чрезвычайно 

широкое использование разнообразных родовых знаков, имеющих, 

очевидно, довольно древнее происхождение.  

Лишь во 2-й пол. XVI – 1-й пол. XVIІ в.в. геральдические 

трансформации привели к созданию речпосполитской и козацкой 

геральдических систем, которые лишь частично унаследовали традиции 

середневековой геральдики Руси. Наиболее выразительной особенностью 

козацкой геральдики была крайняя милитаризация её символического 

наполнения, отражающая подобным образом военный характер козацких 

государственно-политических образований.  

Ключевые слова: украинская родовая геральдика, шляхта, Речь 

Посполитая, козацкая старшина. 
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Thesis for a Doctor of Historical Sciences Degree on specialty 07.00.06 

– Historiography, Source Study and special historical disciplines.- 

M.Grushevsky Institute of Archeography and Source Studies of NAS of 

Ukraine.- Kyiv, 2009. 

 

The thesis deals with peculiarities of establishment and evolution as 

well as characteristic features of Ukrainian family heraldry of the Middle Ages 

and Early Modern periods. The development of the latter is analogous to nothing 

in the history of all-European heraldic tradition. The heraldry of no country was 

ever subjected to such essential changes as we can find in Ukrainian heraldic art 

at the turn from the 16
th

 to the 17
th

 century. Proceeding from information 

available nowadays appearance of the most ancient Ruthenian family coats of 

arms could be dated to mid-fourteenth century at the latest.  

Actually we don’t have a single reliable evidence of Polish heraldic 

system having any influence on Ruthenian coats of arms not only in the 14th 



century (the period of separate political existence of Ruthenian Kingdom), but 

also in the next, 15th century, when Western lands of Ruthenian Kingdom were 

incorporated into the Polish Crown (in 1434). During the period we practically 

can’t find a single example of Ruthenian gentry using Polish coats of arms. 

The influence of the latter on Ruthenian heraldry in 15
th

 century showed 

itself in single attempts (that often were not continued) to assign proper names 

to some Ruthenian coats of arms similar to Polish heraldry where each unit of 

family heraldry art invariably had a name uniting essential number of gentry 

families (kindred ones as well as those without genealogical relations) into 

armorial brotherhoods. This peculiar Polish institute has been for a long time 

considered to be a integral part of Ruthenian heraldic practice, though family 

heraldry of medieval Ruthenia actually was bare of armorial brotherhoods as 

well as of armorial names and acquired them only during the early Modern 

period when on the basis of Polish and Ruthenian heraldic systems the 

Republican (Rechpospolitan) heraldry was created. 

   Development of family heraldry in Ruthenian Kingdom and 

Ruthenian lands of the Crown run in the same direction as family heraldry art 

evolution in other lands of medieval Ruthenia – Volhynia, Podolje, Ukraine 

(Kyiv land), Siver, Ruso-Vlahia. It was first of all characterized by extremely 

wide usage of various family symbols that probably had rather ancient origins. 

Unlike heraldic systems of most European countries that were created at the late 

Middle Ages on an absolutely new symbolic basis, Ruthenian family heraldry 

rested upon centuries-old (preheraldic) tradition acquiring therefore unique 

forms and peculiar halo of antiquity. Most Ruthenian family coats of arms 

throughout the whole late Middle Ages period were based on various sign-like 

constructions (crosses, arrows, straight and broken lines, letters, circles and 

semicircles and their combinations). 

Essential changes in heraldic art of Ruthenian lands take place at the 

turn from the 16
th

 to the 17
th

 century. It is during the Republican period and 

basically under influence of armorials that the process of creating Ruthenian 

armorial communities began, the communities mission being to organize 

Ruthenian family heraldry similarly to Polish one. During the period essential 

number of old Ruthenian coats of arms were reconsidered in naturalistic way – 

sign-like constructions acquired images of certain armorial charges that often 

had nothing in common with original signs. Thus, heraldic transformations of 

the second part of the 16
th
 – the first part of the 17

th
 centuries lead to creation of 

a new Republican (Rechpospolitan) heraldic system, establishment of the latter 

having been influenced by Polish, Lithuanian and Prussian components apart 

from Ruthenian constituent (obviously, the most numerous one). 

Simultaneously with creation of the Republican heraldry one more 

complex of family coats of arms appears on the Dnieper region territory, the 



latter partially inheriting traditions of medieval Ruthenian heraldic art. The 

Cossack heraldry was that early modern system, having a series of original 

characteristic features concerning both external design and the sphere of 

symbolic content of the corresponding heraldic monuments. Till the mid-

eighteenth century the Cossack family heraldry only insignificantly used 

Ruthenian and Republican heraldic heritage. The most expressive peculiarity of 

the Cossack heraldry was extreme militarization of its symbolic content. We can 

see depictions of weapon, symbols denoting military glory and similar things, 

military plots on almost every Cossack coat of arms.    

Key words: Ukrainian family heraldry, Ruthenian gentry, the Republic 

of Two Nations, Cossack officialdom. 
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