
Анотації

Олександр Герцен
Молiвдовул з могильника Алмалик (Мангуп)

У статті висвітлюється знахідка свинцевої печатки хартуларія в мо-
гильнику Алмалик на південно-східній периферії Мангупського городи-
ща, що у VI – VII ст. було військово-адміністративним центром «країни 
Дорі». Цю печатку було відкрито у закритому археологічному комплексі, 
датованому першою половиною VII ст. Знахідка свідчить про значення 
Мангупа (Дороса) як візантійської фортеці на північному кордоні імпе-
рії з євразійським степом. Печатка має сліди повторного використан-
ня: новий власник зробив вирізи з чотирьох боків молiвдовулу, надавши 
йому вигляд хреста. Це є ще одним аргументом, що показує поширення 
християнства серед населення готського та аланського Криму на почат-
ку візантійського періоду.

Додаток
Вернер Зайбт

Печатка хартуларiя з Мангупа

У статті розглянуто печатку хартуларiя, знайдену О. Г. Герценом на мо-
гильнику Алмалик біля Мангупа. Печатка унікальна. На лицьовій стороні 
читаємо ім’я Аристарха, на зворотній — посаду хартуларiя. Печатка дату-
ється першою половиною VII ст., ймовірно, часом Iраклiя, коли хартуларiї 
виконували абсолютно різні обов’язки. В цей період кримська Готiя вже 
не була частиною візантійської провінції. Готуючи східну кампанію 623 р., 
Iраклiй намагався знайти союзників i саме тому міг звернутися до крим-
ських готів. Цілком можливо, що молiвдовулом було опечатано подарунки 
або гроші для готських вождів на Мангупi, або лист до них.

У зв’язку з цим має сенс звернутися до іншої печатки імперського са-
новника, знайденої на Мангупi, що згадує патрикiя Дорофея та датована 
серединою VII в. Цілком можливо, що ця особа була свідком проти папи 
Мартіна у справі з державної зради в грудні 653 р. в Константинополі, а 
також високим сановником на Сицилії. Відомо, що папу Мартина заслали 
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до Криму. Можливо, його стражники привезла з собою листи вiд Дорофея 
до місцевих властей з iнструкцiями щодо обходження з засланим папою.

Обидві печатки вказують на добрі стосунки між Візантією і кримською 
Готiєю, але не вказують на те, що Вiзантiя володіла цим регіоном.

Александра-Кіріакі Вассіліу-Зайбт
Печатка комеркіарія останнього року правління 

Константа II (667/68), знайдена у верхньої Наддністрянщині

У Сокирянах (Чернівецька область) знайдено печатку візантійського ко-
меркіарія дуже рідкісного типу. На лицьовому боці зображено бюст імпера-
тора Константа II та рештки букв, які, ймовірно, приховували ім’я апоіпата 
та комеркіарія генікона Петра, а на зворотному три фігури співправите-
лів на зріст: Костянтина IV в центрі, Іраклія праворуч та Тіберія ліворуч. 
Раніше цей тип відносили до часу близько 663–668 рр. (Ґ. Закос, А. Веглері) 
або навіть до 659 р. (Ф. Монтінаро), але, як показав В. Хан, подібні монети 
слід датувати від 1 вересня 667 р. до смерті Константа (не пізніше 6 листо-
пада 668 р.).

Археологічні матеріали вказують, що регіон, де знайдена печатка, в 
VII ст. був локальним центром слов’янської еліти, відкритої візантійським 
культурним впливам (М. М. Казанський). Хронологія печатки співпадає 
з облогою Константинополя арабами (відповідно до нового датування за 
М. Янковяком). Ймовірно, купець, що мав якесь посвідчення, скріплене 
даною печаткою комеркіарія, був убитий поблизу того місця, де знайшли 
печатку. Вважаю, що він з’явився туди не просто як купець (і шпигун), але 
також для організації якоїсь військової допомоги Царгороду, що знаходився 
у небезпеці. Саме в цей час безліч протоболгар Аспаруха покинули бать-
ківщину, яка опинилася під владою хазар. Можливо, згаданий купець став 
жертвою одного із загонів Аспаруха.

Федір Андрощук
Візантійські імператорські печатки з Південної Русі

У статті розглядаються імператорські печатки, що біли знайдені на тери-
торії Південної Русі. До останнього часу єдиним екземпляром залишалася 
булла Василя І (991–1025 рр.) з Білогородки. Зараз відкриті три нові імпе-
раторські печатки, які потрапили до колекції О. Є. Шереметьєва. Одна з них 
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належить до Никифора ІІІ Воніата (1078–1081 рр.), це випадкова знахідка 
з с. Шестовиця (Чернігівська область, Україна). Печатка Олексія Комніна 
(1081–1118 рр.) походить з Чернігівської області, точне місце знахідки не 
встановлено. Печатка Мануїла І Комніна (1143–1180) знайдена в околицях 
Києва. Особливу увагу приділено аналізу розповсюдження та контексту 
знахідок, а також їхньої можливої інтерпретації.

Микола Олексієнко
Ще раз про особливості адміністративного управління 

у візантійській Тавриці: молівдовули страторів Херсона

У статті публікуються нещодавно відкриті печатки імператорських 
страторів візантійського Херсона. В одному випадку стратор був титулом 
архонта Херсона Костянтина на рубежі VIII–IX – на початку IX ст., в ін-
ших випадках — назвою посади херсонського чиновника. Це підкреслює 
специфіку адміністративної системи Херсона і означає, що серед міських 
чиновників був присутній імператорській конюший, який, ймовірно, забез-
печував кіньми й фуражем війська або різні дипломатичні місії, що вируша-
ли до північних сусідів імперії.

Віктор Чхаідзе
Молівдовули адресантів Матархи VI – XII ст.

Знахідки візантійських свинцевих печаток на території середньовічної 
Матархи стали об’єктивною реальністю в останні роки і за кількістю ви-
вели це грецьке місто на третє місце в Північному Причорномор’ї після 
Херсона та Судака. Свідченням безпосередніх зв’язків між імперією та 
Матархой є печатки епарха Міста й імператорського нотарія. Знайдено пе-
чатку архонта і стратига Херсона, а також комеркіарія Фессалоніки. Велика 
група молівдовулів належала логофетам генікона. Маємо також печатки 
нотарія, протоасикрита та інших чиновників. Узагалі печатки міських ко-
респондентів, що походять з Матархи, як правило, належать представни-
кам торговельно-митного, податково-фінансового, військово-адміністра-
тивного відомств — чергове свідчення того, що Матарха зберігала звичні 
функції адміністративного та торговельного центру Візантійської імперії у 
Північному Причорномор’ї.
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Ніколай Канєв
Свинцева печатка протопроедра Германа та її атрибуція

У болгарській приватній колекції зберігається дуже цікавий молівдо-
вул, на лицьовлму боці якого зображено святого Миколу з Біблією в лі-
вій руці, права рука — в жесті благословіння. З обох боків від зображення 
вертикальний напис: ø-NI|K-O-L, = Ὁ ἅ(γιος) Νικόλ(αος). На зворотному 
боці п’ятирядковий напис: +GRAF|SFRAGI|ZV=LOGWS|GERMAN} |5A5AEDR} =  
+ Γραφ(ὰς) σφραγίζω (καὶ) λόγους Γερμαν(οῦ) (πρωτο)(προ)έδρ(ου). Печатка 
датується 70-ми – 80-ми рр. XI ст. Вважається, що вона належала відомому 
Герману, про якого йдеться у Анна Комніної та Никифора Вреннія. Разом 
зі своїм одноплемінником Борилом він був «δοῦλος» і найбільш довіреною 
особою імператора Никифора III Вотаніата (1078–1081 рр.), від якого отри-
мав титул протопроедра.

Тодор Тодоров
Печатки iмператора Феофiла (829–842 рр.), знайденi в Болгарії:

датування, значення, iсторичний коментар

У статті розглядаються три печатки імператора Феофіла, що мають од-
накові іконографічні та палеографiчнi характеристики. На лицьовій сторо-
ні — зображення імператора Феофіла (829–842 рр.), на зворотний — його 
батька Михайла II (820–829 рр.) i старшого сина Костянтина. Ці печатки не 
мають паралелей, але за іконографічними, палеографiчними та метрични-
ми характеристиками пов’язані з одною групою солідів Феофіла. Останнє 
змушує припустити, що ці печатки з’явилися в період, коли монети ще пе-
ребували в обігу, тобто в 835–840 рр.

Дві печатки походять з Преслава, одна — з Дебелта. Значна кількість 
імператорських постанов щодо цих центрів можна пояснити відновлен-
ням мирних відносин між болгарами та ромеями. Три печатки, ймовірно, 
відображають інтенсивну дипломатичну активність імператора Феофіла 
838–839 рр. Болгарський каганат, поряд з хозарським каганатом, франк-
ської імперією і Русcю, був одним з пріоритетних дипломатичних партнерів 
Візантійської імперії, яка в той час зазнала ряд поразок від арабів.
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Вернер Зайбт
Декілька цікавих візантійських іменних печаток

з колекції Олексія Шереметьєва

В цій статті публікуються декілька печаток з фамільними іменами у ві-
зантійському стилі, знайдені на теренах середньовічної Русі. Виняткова 
кiлькiсть печаток кінця XI – початку XII ст., ймовірно з іменем «Василь», 
походять з князівства Володара Ростиславича. Можливо, це був візантій-
ський аристократ, оженив шийся на доньцi Володара 1104 р. Ми знали про 
п’ять печаток Костянтина Керама (Kerames) кінця XI – першої половини 
XII ст. На відміну від Kerameus, Kerameas та ін., ця форма iменi була неві-
дома раніше. Булла з метричної легендою належала Микитi, фамільне ім’я 
якого, ймовірно, було «Цанз» (Tzanzes). Дата: остання третина XI – перша 
чверть XII ст.

Два дуже цікавих типа печаток пов’язанi з Никифором, митрополитом 
Русі, що займав цей пост протягом 1182–1197/98 гг., але обраний був, ймовір-
но, раніше (його попередника Іоанна востаннє засвідчено у 1174 р.). Никифор 
використовував фамільне ім’я «ὁ τοῦ πρὸ Μύρων» або «ὁ τοῦ πρὸ Μύρου». 
Здається, він був родичем (ймовірно, племінником) Євстафія, який був обра-
ний митрополитом Мири 1174 р., але не міг попасти до своєї єпархії, окупо-
ваної сельджуками, та був переведений до Фессалонiки 1175 р. або пiзнiше. 
Євстафій міг зватися «ὁ τοῦ Μύρων» до призначення до Фессалонiки.

Дві печатки згадують Димитрія Казана (Kazanes) з титулом магистра; 
це остання третина XI ст. Три булли примiкiрiя Лева, що мав дуже рідкісне 
фамільне iм’я «Пецемент» (Petzementes), можливо, італійського походжен-
ня, датуються останньою третиною XI – початком XII ст. Михаїл Котерц 
(Kotertzes) відомий з двох печаток останньої третини XI ст. як проедр. 
Можливо, Феодор, печатка якого датована тим самим часом, мав фаміль-
не iм’я «Врахамiй» (Brachames) — візантійську форму вірменського імені 
«Ваграм». Ще дві печатки першої або другої третини XII ст. відомих типів 
належали Леву Верiдару (Beridares).

Олександр Алфьоров
Печатка Михаїла, архонта і дуки Матрахи та всієї Хазарії

(з колекції О. Шереметьєва)

У статті опубліковано нову печатку князя Олега Святославича — архон-
та та дуки Матрахи та всієї Хазарії. Легенда містить нову інформацію з іс-
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торії Тмутаракані. Водночас печатка засвідчує, що повернення Тмутаракані 
Олегу відбулось за активної участі Візантії. Цей молівдовул розширює наші 
знання про Тмутаракань та політичну канву подій 80-х рр. кінця ХІ ст.

Жан-Клод Шене
Мови у Візантії за свідченням молівдовулiв

Легенди переважної більшості візантійських печаток написанi грець-
кою мовою, проте в окремих, досить незначних випадках написи на мо-
лівдовулах іншомовні. В статті розглянуто випадки, коли вiзантiйськi по-
садови особи або сановники використовували іншу, а не грецьку мову. 
Найбільш часто це була латинь, причому широко використовувалися дво-
мовні печатки. Вони були досить поширені у ранньовiзантiйський період, 
але не виходили за рамки деяких областей, де, вочевидь, активно практи-
кувалася латинь (Італія та Африка). Інші мови — арабська, сирійська, гру-
зинська, вірменська — також представлені, але у дуже рідких випадках. 
Нарешті, є печатки, виготовлені за межами Візантії, але під її впливом, 
що використовують назви візантійських посад, наприклад, у норманів у 
Південній Італії і Сицилії.

Oлена Степанова
Ὁ ἄνθρωπος τοῦ βασιλέως та ὁ δοῦλος τοῦ βασιλέως 

на візантійських печатках

У Візантії протягом всієї її історії терміни «ἄνθρωπος» («людина») та 
«δοῦλος» («раб») вживали дуже широко, щоб підкреслити залежність чи 
підлегле становище людини по відношенню до іншої, вищестоящої, до 
імператорської або божественної влади. Інший сенс обидва терміни ма-
ють на печатках середини XI – другої половини XII ст., де вони фігурують 
у складі формул «ὁ ἄνθρωπος τοῦ βασιλέως» та «ὁ δοῦλος τοῦ βασιλέως». 
Серед численних печаток цивільних та військових чиновників Візантії ця 
група пам’яток займає особливе місце, оскільки, по-перше, власники пе-
чаток мали статус, який ніяк не відображений в офіційній ієрархії чинів, і, 
по-друге, час їх існування обмежений періодом правління Дук і Комнінів. 
Ймовірно, ці особи користувалися особливою довірою й прихильністю 
імператора, були представниками вищої знаті або високопоставленими 
чиновниками, а також могли не займати офіційно високої посади, але в 
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силу своїх особистих стосунків з імператором впливати на управління ім-
перією.

На даний час відомо більше ніж 20 таких печаток приватних осіб, при-
дворних, військових і цивільних чиновників столиці та провінцій. З них 
в Ермітажі зберігається вісім печаток: Микити, епопта всього Заходу і 
людини могутнього і святого нашого василевса (друга половина XI ст.); 
Костянтина, протоспафарія, койтоніта, логаріаста і людини василевса на-
шого святого (друга половина XI ст.); Іоанна Катафлора, іпата, імпера-
торського нотарія і людини могутнього і святого нашого василевса (тре-
тя чверть XI ст.); Іоанна, протоспафарія, хрісотріклініта, іпата і людини 
могутнього і святого нашого василевса (друга половина XI ст.); Варди 
Сарантіна, іпата і людини могутнього і святого нашого василевса (по-
чаток XII ст.); Іоанна Маруліка, благородного раба царюючого деспота 
Мануїла (друга половина XII ст.); Феодора Стратігопула, раба могутнього 
і святого нашого василевса (XII ст.); Романа Пінкерна, протоновеліссіма і 
раба василевса (XII ст.).

Склад замовників печаток виглядає неоднорідним: це дуже різні люди, 
які іноді мають невисокі титули та посади, або не займають офіційних по-
сад, або іноземці. Хронологічно формули «ὁ ἄνθρωπος τοῦ βασιλέως» та  
«ὁ δοῦλος τοῦ βασιλέως» практично не збігаються. Перша зустрічається в 
актах і на печатках другої половині XI ст., а друга змінює її на нечислен-
них печатках XII ст. і в документах XII ст. та пізнішого часу. З чим була 
пов’язана ця зміна, залишається незрозумілим.

Iван Йорданов
Спостереження над датуванням візантійських печаток (IV – XIV ст.) 

за даними «Корпусу візантійських печаток з Болгарії»

Після розшифрування печатки наступним кроком є її датування, але іно-
ді, навпаки, деякі печатки, знайдені при розкопках в природному серед-
овищі, необхідно датувати ще до початку розшифрування. Ця проблема, що 
стояла ще перед піонерами візантійської сфрагістикі, сьогодні актуальна 
як і раніше. Кожне покоління вносить свій внесок у цей процес, притому 
єдиним надійним критерієм залишаються практика та досвід. Ця стаття ін-
формує читача про спостереження, зробленi протягом роботи з корпусом 
знахідок з Болгарії.
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Нiколай Хрисимов, Валентин Марчев 
Нове джерело щодо життя й правління iмператрицi Феодори

Статтю присвячено цікавому артефакту з приватної колекції у Болгарії, 
що має риси як нумізматичних, так і сфрагістичних пам’яток. Це односто-
ронній бронзовий диск зі слідами сріблення, на якому викарбувані образи 
імператриці Феодори й Богоматері, з лабарумом між ними. На зворотному 
боці зображення не було, але є сліди припою. Представлена   сцена повто-
рює відоме зображення на аверсі номісми-гістаменон часів самостійно-
го правління імператриці Феодори (1055–1056 рр.), але на артефакті, що 
розглядається, імператриця не має всіх атрибутів та інсигній влади (при-
сутня тільки корона) та, подібно Богоматері, одягнена в просту туніку й 
мафорій. Близька аналогія з нумізматичним типом дає можливість відне-
сти пам’ятку до часу зазначеної монетної емісії. Унікальність артефакту 
та його відмінність від монетного надає можливість віднести пам’ятку до 
часу безпосередньо перед смертю імператриці і здачею влади Михайлу VІ 
Стратіотіку, тобто до літа 1056 р. Зображення імператриці в образі «діви» 
припускає, що перед смертю (31 серпня 1056 р.) вона прийняла чернечу 
схиму.

Вівьєн Прижан
Візантійські збройні сили на Сицилії: 

деякі свідчення сфрагістики

Починаючи з часів Іраклія острів Сицилія знову набуває значення для 
візантійських фінансів і постачання Константинополя. Внаслідок цього ім-
перський уряд робить великі вкладення в його захист аж до кінця IX ст., 
коли завдяки завоюванню Апулії з’явився альтернативний опорний пункт в 
Італії, на Адріатичному узбережжі. Дані сфрагістики дозволяють виявити 
деякі деталі сицилійського військового апарату. На острові були розміщені 
частини польової армії, існували також провінційні елітні підрозділи типу 
тагм з другої половини VIII ст. Печатки також свідчать про висадку фемних 
загонів з Балкан, на реальність яких вказують три різні булли одного з пер-
ших представників знаменитої родини Врієнніїв.
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Нiкiта Храпунов
Континуїтет адмiнiстрацiї візантійського Херсона 

за даними печаток та інших джерел

У статті розглядається один з аспектів розвитку адміністрації візантій-
ського Херсона — центру володінь імперії в Північному Причорномор’ї. 
Багато з існуючих у місті посад зберігали свою назву протягом століть, 
незважаючи на зміну ситуації в імперії та її володіннях і адміністративні 
реформи. Про це свідчить великий комплекс джерел, насамперед недав-
но опубліковані печатки чиновників Херсона. У VIII – на початку IX ст. 
в Херсоні функціонувала особлива адміністративна система, заснована на 
співпраці між центральною владою і міською громадою. На чолі її стояли 
архонти й кіри. Коли імператор Феофіл (829–842 рр.) створив з кримських 
володінь Візантії військово-адміністративний округ, фему, посади, що ра-
ніше існували в місті, не ліквідували, але підпорядкували наміснику феми, 
стратигу. Через десять чи двадцять років вони зникли, а їх функції, мабуть, 
перейшли до фемних чиновників. Але збереглися інші магістратури — па-
тери, екдік, протевонти, котрі доживають до Х – початку XI ст. Відтепер тi, 
хто їх займали, мали візантійські печатки й титули, але сама назва посад 
мала нагадувати про «вольності» міста. Слід зазначити, що в адміністрації 
інших візантійських міст патери, екдік і протевонти відігравали важливу 
роль набагато раніше, в IV – VI ст. У Херсоні посада патера відома з кінця 
IV ст., протевонтов — з початку VIII ст., екдіка — в останній третині IX ст. 
Дві останні магістратури могли з’явитися в місті набагато раніше. Нарешті, 
є свідчення того, що міські громади брали участь в управлінні не тільки 
цим, але й іншими візантійськими центрами, розташованими на периферії 
імперії.

Олексій Щавельов
Печатка візантійського «перекладача англійців» патрикія Сфена:

датування та соціокультурний контекст

У статті розглядається печатка візантійського «перекладача англійців» 
патрикія Сфена. Це скандинавське імʼя, «Свейн», належало вихідцю з 
Північної Європи: англійцю, скандинаву або східноєвропейському варягу. 
Оскільки йдеться про «перекладача англійців», terminus post quem печат-
ки — 1066 р., завоювання Англії Вільгельмом, з чого розпочався вихід ан-
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глосаксів до Візантії. Terminus ante quem печатки визначає титул патрикія, 
який зникає на початку XII ст. після адміністративної реформи імператора 
Олексія Комніна. Печатка датується останньою чвертю XI ст. і надає ін-
формацію про досить рідкісний прецедент — присвоєння високого титулу 
патрикія іноземцю, вихідцю з Північної Європи, а також про службу іно-
земців у Візантії в якості перекладачів. Такі професійні перекладачі могли 
фонетично точно зафіксувати скандинавські та слов’янські імена в списках 
послів у договорах Русі з Візантією X ст. На присвоєння іноземцю Сфен 
титулу патрикія емоційно відреагував автор трактату «Поради василевсу», 
що входить у склад твору «Стратегікон», автором якого був або Кекавмен, 
або його родич Нікуліца.

Глiб Iвакiн
Iсторичний контекст актових печаток Нiла з Києва

В статті розглядаються дві свинцеві актові печатки із зображенням 
Св. Феодора Стратилата та згадкою Ніла у легенді, виявлені під час 
розкопок ротонди кінця ХІІ ст. у Києві в 1966 і 1977 роках. Ротонда, 
назва і призначення (можливо церква Св. Катерини) якої лишається 
дискусійною, була розташована в самому центрі Верхнього Києва — 
напроти відомої Десятинної церкви. Ототожнення володаря печаток з 
Константинопільським патріархом Нілом Керамевсом (1380–1388 рр.) ви-
знається хибним. Вірогідно, їх слід пов’язувати з якимось священиком чи 
ченцем, який займав впливове положення. Печатки можна датувати ХIV ст. 
та вважати скоріше місцевим виробом. Вони розглядаються на широкому 
тлі складної політичної картини, що склалася після монгольської навали, 
перш за все, висвітлюються церковно-політичні зв’язки Константинополя 
і Києва наприкінці ХІІІ – ХІV ст.

Марина Сотникова
Печатка Ярослава Мудрого (Київ, 1019–1054)

Перший екземпляр печатки князя Ярослава Володимировича знайшли 
протягом археологічних розкопок у Новгороді 1994 р. В. Л. Янін блискучим 
стилістичним аналізом найдавніших руських монет і печаток X – початку 
XI ст. довів, що ця печатка відноситься не до новгородському періоду кня-
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зювання Ярослава (1010–1019 рр.), а до київського (1019–1054 рр.). Цей 
висновок підтверджується пояснюючий портрет Ярослава на печатці з на-
писом «Ярослав князь руський», а титул «руський» в XI ст. мали тільки 
київські князі, оскільки саме вони «тримали землю руську». Але, судячи з 
літопису, Ярослав став великим князем ще 1036 р. «Великим князем» на-
зиває літопис і його сина Всеволода Ярославича у звістці про смерть цього 
київського князя 13 березня і його поховання в Софійському соборі Києва 
14 березня 1093. Однак графіто Київської Софії про кончину Всеволода на-
зиває його «руським князем». До речі, у докладному запису про кончину 
самого Ярослава Мудрого йдеться про «успіння царя нашого» (10 лютого 
1054 р.)

Євген Ейдель
Печатка Максима, митрополита Київського и всієї Русі

У 2007 р. за десять кілометрів на південь від Луцька місцевий краєзна-
вець В. Свінцицький знайшов свинцеву вислу печатку, яка зараз зберіга-
ється в колекції О. Шереметьєва. На лицевому боці зображена Богоматір 
«Знамення» з Христом-Еммануїлом на грудях. На зворотному боці грець-
кий напис в шість рядків: +mAJImO|SELEVYUmR|OPOLIySAP|ASISRVS
IAS|KAIUPERT|IMOS = + Μάξιμος ἐλέῳ Θεοῦ μητροπολίτες πάσης Ῥωσίας 
καὶ ὑπερτίμος («Максим, з Божої ласки митрополит всієї Русі та іпертим»). 
У верхній частині заготовки пробиті два отвори — сліди вторинного ви-
користання в якості натільної іконки або задля підвішування до документу. 
Печатку треба віднести до митрополита Максима, який очолював руську 
православну кафедру у Володимирі в 1286–1305 рр.

Монгольське завоювання та набіги на Київ, що тривали надалі, сприя-
ли переміщенню центру давньоруської метрополії з Києва до Володимира 
та пізніше до Москви. Церковні печатки домонгольського періоду відомі у 
значно меншій кількості порівняно з князівськими, а молівдовули митропо-
литів Київських і всієї Русі другої половини XIII – першої половини XIV ст. 
й взагалі одиничні або унікальні. Вірогідно, чималу роль зіграв процес за-
міщення молівдовулів восковими печатками. Знахідка ще однієї вислої ак-
тової печатки післямонгольського часу свідчить про існування контактів 
між церковними ієрархами Центральної та Північно-Східної Русі на межі 
XIII – XIV ст.
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Сергій Бiлецький
Давньоруська печатка як текст

Печатка є, перш за все, скріпою письмового документа, основною 
функцією якої було засвідчення достовірності інформації. Якщо булла 
скріплювала юридичний документ, то по ній можна було визначати по-
вноваження держателя буллотирія. У листуванні печатка підтверджувала 
походження послання. Іншими словами, символи та їх комбінації на пе-
чатках можна розглядати як свого роду мова — знакову систему, читання 
якої не мало бути проблемою для посвячених осіб. Одні й теж символи 
на печатках мали приховувати однорідну інформацію, а сфрагістичні ре-
галії, оформлені як комбінація однакових символів, не могли використо-
вуватися різними владними структурами — в іншому випадку втрачалася 
можливість однозначного «прочитання» комбінації символів, складових 
сфрагістичного типу.

Ключ до виявлення прихованої в давньоруських печатках інформа-
ції був знайдений М. П. Ліхачовим. Зіставивши зображення на печат-
ках, збережених при документах, з відомостями про власників печаток 
в тексті цих документів, дослідник встановив, що зображені на печатках 
святі тезоіменитi особам, що стверджували документи. Так він прийшов 
до найважливішого висновку: зображення святого на печатці в прихова-
ній формі позначає хрестильне ім’я. Наступним кроком мало стати вияв-
лення смислового значення інших символів на давньоруських печатках. 
Давньоруська сфрагістична символіка обмежена дев’ятьма основними 
символами. Більшість їх з’являється на руських печатках у XI – XII ст. 
і доживає до XV – XVI ст. Зіставивши зображення на печатках, збереже-
них при документах, з відомостями про власників печаток, що містяться 
в тексті документів, вдалося виявити смислове значення кожного симво-
лу (табл. 1). Головною функцією печаток було засвідчення правочинності 
вчиненого юридичної дії. Тому вони повинні були нести одночасно юри-
дичну (відомості про повноваження власника) і персоніфікуючу (відомос-
ті про його особу) інформацію.

При наявності на печатці легенди її персоніфікація та атрибуція зазви-
чай спрощуються. Але для печаток, позбавлених легенди, дешифрування 
інформації, закладеної до сфрагістичного типу, представляє істотні трудно-
щі. Для того щоб встановити, кому саме могла належати печатка, що втра-
тила зв’язок з документом, слід встановити, який з образних елементів, що 
становлять сфрагістичний тип, є символом владних повноважень держателя 
булотирія, а який — вказує на особистість його власника. Іншими словами, 
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потрібно визначити порядок і процедуру читання печатки, тобто можливі 
варіанти тлумачення комбiнацiї елементів, використаних при оформленні 
сфрагістичного типу (табл. 2), і вибрати найбільш ймовірний варіант.

Валерій Степаненко
Княжі «портрети» в давньоруській сфрагістиці XI – XII ст.

Зображення князів у давньоруській сфрагістиці було лише епізодом її 
історії. При цьому мало місце копіювання візантійських зразків — імпе-
раторських печаток, тому що у візантійській сфрагістиці інших портретів 
не було. Різьбяр матриць та їх замовник мали туманне уявлення про деталі 
та символіку імператорського орната, спотворюючи його, прикладом чого 
є печатки із зібрання О. Є. Шереметьєва. Паралельно йшов процес форму-
вання образу князя в рамках давньоруської традиції — в шапці з хутряною 
опушкою і в плащі — корзно. Обидві традиції припинили існування до кін-
ця XII ст., коли їх витіснив канонічний тип печатки з образами святих, со-
іменних правлячому князю та його батькові.

Віра Ченцова
Про корпус печаток поствізантійського часу:

проект дослідження та каталогізації

Вивчення поствізантійських грецьких та слов’янських грамот ΧVI – 
ΧVIII ст. у російських архівах та колекціях рукописів вимагає від спеці-
алістів приділяти більше уваги вивченню відбитків печаток на цих доку-
ментах (на воску, сургучі, папері). Каталогізація відбитків, а в декількох 
випадках матриць печаток, що належали східним патріархам, ієрархам 
грецької церкви та монастирям Афона, Епіру та інших регіонів християн-
ського Сходу, стає важливою задачею сучасної сфрагістики. Іноді відбитки 
печаток можуть суттєво уточнити дані про походження цих грамот. В да-
ний час робота з каталогізації та дослідження відбитків поствізантійських 
печаток йде у двох напрямках: 1) каталогізація печаток афонських монас-
тирів та їх подвір’їв у румунських князівствах; 2) виявляння стилістичної 
та іконографічної подібності різних печаток, зіставлення легенд, що іноді 
дозволяє припустити, що печатки виготовлені в одній майстерні або одним 
майстром, або можуть свідчити про використання одній і теж самої печатки 
різними монастирями.
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Марина Куришева
Відбитки печаток XVII ст. у грецьких рукописах 

із зібрання Державного історичного музею у Москві

У статті вперше публікуються відбитки печаток олександрійського па-
тріарха Паїсія (15 жовтня 1657–1678 рр.), афонського протоiгумена монас-
тиря Дiонiсiу ієромонаха Климента (перша половина – середина XVII ст.) 
та ієродиякона Мелетія Грека († 1686) з грецьких рукописів у зібранні ДІМ, 
а також сургучна печатка антиохійського патріарха Макарія († 1675); про-
аналізовано всі виявлені на сьогоднішній день печатки патріарха Паїсія 
Олександрійського; використані неопубліковані архівні матеріали ДІМ та 
РДАСА. Вперше вивчено випадки власницького маркування грецьких руко-
писів особистими печатками греками-книжниками XVII ст. Вивчення від-
битків печаток не тільки в грамотах та інших офіційних документах, а і у 
книжках, що знаходилися в особистому користуванні, дозволяє розшири-
ти базу сфрагістичних джерел і внести додаткові нюанси в реконструкцію 
соціальних зв’язків та «персональних історій» ключових діячів в історії 
грецько-російських зв’язків XVII ст.


