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Володимир Павлюченко
Полеміка щодо печатки з іменами Георгій та Іоанн 

з Малої Сквирки

Знахідка унікальної вислої печатки в с. Мала Сквирка 
привернула увагу відомих сфрагістів України. Серед численних знахідок 
печаток-булл XI ст. подібної не зареєстровано, тому атрибуція 
артефакту ускладнена. Існує декілька версій пояснення напису, досить 
недосконалих та незавершених, тому автор вирішив звернутися до 
наукової спільноти з аналізом цієї булли.

Почнемо з опису печатки (мал. І). Прочитання та переклад напису 
люб'язно зробив відомий сфрагіст, вчений секретар відділу генеалогії та 
спеціальних історичних дисциплін Інституту історії НАН України, кустопі 
Музею Шереметьєвих у Києві, кандидат історичних наук Олександр 
Алфьоров: кругла за формою свинцева печатка, заготовка одинарна, лита; 
канал для шнура має вертикальне розташування; удар буллаторія дещо 
зміщено праворуч;

на Предтечі власяниця,
волосся з голови вільно спадає на плечі, борода невелика; навколо лику 
німб з середніх за розміром перлин; обабіч святого -  напис грецькою 
мовою у два стовпчики; а початок епітету: Продромос у лігатурі; навколо — 
обідок з середніх за розміром перлин; зворотний бік: напис у п’ять рядків: 
“Господи, помагай рабу своєму Георгію, що названий Іоаном”; навколо — 
обідок з середніх за розміром перлин1.

розміри: загальний — 33- 
34 мм, штемпельний 
28-29 мм, вага -  32 г; 
лицьовий бік: погрудне 
зображення Іоанна
Хрестителя; у правиці 
через праве плече тримає 
довгий хрест; ліва рука у 
жесті, що благословляє; Мал. 1
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У вже згаданій статті О. Алфьоров подав версію належності 
печатки з Малої Сквирки князю Я рославу-1 оанну, сину Святополка її, 
онуку Ярослава Мудрого2. Розглянемо та проаналізуємо цю версію. Отже, 
за О. Алфьоровим, легенда привертає увагу подвійним хрестильним іменем 
-  Георгій і Іоанн. Існують молівдовули інших руських князів, на яких 
зазначено подвійне ім'я князя, наприклад: Андрій-Всеволод, Василь- 
Володимир, Іоанн-Ярослав тощо. На всіх відомих екземплярах двоіменних 
печаток династичне ім’я було другим, а хрестильне -  першим, адже сама 
формула звернення до Божої помочі передбачала молитву за людину з 
християнським ім’ям. Напис хрестильного імені відображає ім’я, яке мав 
святий покровитель власника печатки, зображений на лицьовому боці. Тож 
святим покровителем власника печатки, як і його хрестильним ім’ям було 
Іоанн. Таким чином, ім'я Георгій мало мати й іншу ідентифікуючу функцію 
і відповідати за династичне ім’я власника.

Але ж перед цим О. Алфьоров писав, що на лицьовому боці 
зображуються святі з іменем, яке є першим у зверненні до Бога?! В 
нашому випадку першим є ім'я Георгій, який і має бути зображений на 
лицьовому боці, а другим, династичним, є ім'я Іоанн. В подальшому 
О. Алфьоров намагається обґрунтувати свою версію тим, що ім'я 
Георгій на печатці є помилкою майстра, --  мовляв, повинен бути 
Ярослав3! Тоді напис мав би такий вигляд: “Господи, помагай рабу 
своєму Ярославу, що названий Іоанном”.

На мою думку, таке припущення Алфьорова суперечить його ж 
твердженню про те, що перше ім’я (з огляду на звернення до Бога) 
мусить бути християнським. Не звернувши уваги на неузгодженість цих 
двох тез, О. Алфьоров твердить, що булла з іменами Георгія і Іоанна є 
печаткою Ярослава-Іоанна Святополковича. Гадаю, що Алфьоров навів 
лише робочу версію, мабуть, не маючи часу більш ґрунтовно 
розібратися в цьому питанні.

Я вважаю, що атрибуція цієї булли є складною дослідницькою 
проблемою, яка виходить далеко за межі власне сфрагістики. Для 
вирішення цієї проблеми нашу знахідку та аналогічні написи на печатках 
потрібно розглянути в контексті історичних подій XI ст., пов’язаних з 
місцем знахідки артефакту, а також життя історичних постатей, згаданих 
під іменами Георгій та Іоанн.
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Шукаючи аналогію в написанні легенди грецькою мовою, ми 
звернули увагу на буллу Андрія-Всеволода, сина Ярослава Мудрого. На 
лицьовому боці зображений святий Андрій, на зворотному — напис 
грецькою мовою: “Господи, помогай рабу своєму Андрію Свладу!”4. В 
цьому випадку ми маємо аналогічну формулу напису грецькою мовою. 
Зображення святого збігається з християнським ім’ям князя, а друге згадане 
ім’я є княжим. При порівнянні з печаткою з Малої Сквирки при 
аналогічному написі не збігається зображення на лицьовому боці. На 
лицьовому боці малосквирської булли зображено святого, ім’я якого в 
написі згадується другим. В. Л. Янін, відомий вчений-сфрагіст, зазначив: 
“Наличие взаимоисключающих христианских имён на буллах не позволяет 
предполагать, что оба имени принадлежат одному лицу”5. Це 
висловлювання можна віднести до печатки з іменами Георгій та Іоанн, що 
свідчить про фіксацію у її тексті не одної, а двох історичних осіб, 
окреслених їхніми християнськими іменами. Але ж науці невідомий 
подібний тип княжої печатки!

Після тривалих пошуків автор звернув увагу на булли митрополитів 
Феопемпта та Єфрема. Найдавніша з київських митрополичих булл має на 
одному боці зображення св. Іоанна Предтечі, а на звороті -  грецький напис: 
“Господи, допоможи Феопемпту, митрополиту Русі”. Хіротонію 
Феопемпта провів константинопольський патріарх Олексій Студіт (1025— 
1043 рр.) в 1037 році. Святим покровителем Олексія Студіта був Іоанн 
Предтеча. На другій найдавнішій печатці митрополита Єфрема зображений 
святий Михаїл та міститься напис грецькою: “Господи, допоможи Єфрему 
протопроедру і митрополиту Русі”. Хіротонію Єфрема здійснив патріарх 
Михаїл Керуларій (1043-1058 рр.). Церковна емблема патріарха — 
зображення св. Михаїла6. Таким чином відомо, що на найдавніших з 
відомих нам митрополичих печатках підпорядкованість патріарху 
увиразнено через розміщення на буллі особистої патріаршої емблеми.

Згодом зростаюча самостійність Київської митрополії 
підкреслювалася появою на печатках особистих патрональних зображень 
самих митрополитів -  володарів булл (печатки Георгія, Іоанна П). За часів 
київського княжіння Святополка Ізяславича на митрополичих печатках 
уперше з’являється напис руською мовою та церковний символ
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(шестикрилий янгол). У подальшому на зміну янголу приходить 
зображення Богоматері і складається єдиний тип митрополичої печатки7.

В XI ст. сфрагістичний тип митрополичої печатки справляв вплив 
на княжі печатки. В князівській сфрагістиці XI ст. використовується 
схожий з ним тип булли, який несе патрональне зображення зверхника і 
грецький багаторядковий напис — спочатку самопринижуючого змісту, а 
потім з княжим титулом. До кінця XI ст. княжі та митрополичі молівдовули 
залишаються, як зазначив В. Л. Янін, єдиними розрядами руської булли8.

Розглядаючи печатку з іменами Георгія і Іоанна, слід відзначити, 
що хрестильні імена київських князів Хї-першої половини XII ст. майже 
всі відомі. В хрещенні Георгіями названі Ярослав Мудрий та Юрій 
Довгорукий. Масивність печатки та наявність елементів самоприниження 
свідчать про ранній час її побутування. В часи Юрія Довгорукого 
побутують зовсім інші типи печаток. Тому версія про належність печатки з 
іменами Георгій і Іоанн князю Ярославу Мудрому, на мою думку, є досить 
вірогідною.

На розглянутих митрополичих печатках із зображенням на 
лицьовому боці патрона патріарха і грецьким написом на зворотному 
використано титул протопроедра. Протопроедри були членами ради при 
константинопольському патріарху. Переклад слова протопроедр 
“порадник”9. На ранніх буллах Феопемпта та Єфрема зображено не 
патронального святого володаря булли, а архангела, ім’я якого вказує на ту 
вищу особу, порадником, протопроедром якої був володар печатки. Для 
київського митрополита такою вищою особою був константинопольський 
патріарх: наприклад, для Феопемпта та Єфрема це були, відповідно, 
патріархи Олексій Студіт та Михаїл Керуларій.

В розгляді булли з Малої Сквирки, можливо, саме ім’я Іоанн 
свідчить про залежність від вищої особи, емблема якої зображена на 
лицьовому боці -  св. Іоанн Предтеча. Серед історичних постатей періоду 
княжіння Ярослава-Георгія відомо лише дві особи, які мають ім’я Іоанн або 
емблему із зображенням св. Іоанна Предтечі: це київський архієрей Іоанн І 
та константинопольський патріарх Олексій Студіт.
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Ім’я ІоаннаІ як київського архієрея відомо в списках вищих 
ієрархів. Його пов’язують з канонізацією Бориса і Гліба (близько 1020 р.). 
Він пережив великого князя Володимира і продовжував виконувати свої 
функції до смерті в 1037 році. Того ж року його замінив Феопемпт. Існує 
припущення, що ІоаннІ до 1018 р. був також патріархом Охридської 
(Болгарської) Церкви, а після створення катепанату в Скоплі став 
охридським архієпископом.

Прибічники гіпотези про ідентичність Іоанна І Київського та 
Іоанна І Охридського пов’язують виділення Київської Церкви (з церковно- 
адміністративної системи Охридської Церкви) і зміну її статусу (до 
митрополії) з реформами, проведеними після смерті ІоаннаІ в 1037 році10. 
Нам невідомий характер відносин князя Ярослава Мудрого з Іоанном І. 
Можливо саме цей архієрей (охридський чи київський, або охридський і 
київський) і був тією вищою особою, чия церковна емблема зображена на 
печатці цього князя.

Існує також можливість, що зображення св. Іоанна Предтечі на 
лицьовому боці печатки з Малої Сквирки та друге ім’я на її звороті (Іоанн) 
пов’язані не з одною, а з двома особами. У такому випадку зображення 
св. Іоанна Предтечі може стосуватися патріарха Олексія Студіта (як його 
святого покровителя), а ім’я Іоанн належати архієрею Іоанну. Це питання 
потребує подальшого дослідження.

***
Спробуємо датувати молівдовул, розглянувши місце його 

знаходження в селі Мала Сквирка. Місцем знахідки печатки є городи 
місцевих мешканців, які з напольного боку прилягають до городища XI— 
ХПТ ст., розташованого на мисі при впадінні річки Сквирка в річку Рось. 
Навколо городища розташоване синхронне селище та на південь від нього 
— курганний могильник. За 5 км від городища, на протилежному правому 
березі, поблизу с. Яблунівка — курганний могильник та залишки 
військового табору11. До речі, на городах поруч з городищем зафіксовано 
ще декілька (до десятка) знахідок руських печаток ХІ-ХІІ ст.12.

Град на усті Сквирки міг виникнути саме тоді, коли Ярослав 
Мудрий почав будувати “городи по Рьси”, разом з оборонною лінією
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Змієвих валів. Можливо, гради, які не знаходяться в лініі Змієвих валів, а 
висунуті вперед на південь, збудовані трохи раніше, і виконували охоронну 
функцію при побудові Змієвих валів13. Як відомо з літописів, у  1032 р. 
почалося адміністративно-господарче освоєння Поросся14. Знахідку 
печатки Ярослава Мудрого на городищі в Малій Сквирці слід пов’язати з 
перебігом історичних подій першої половини XI ст. на Пороссі. Безумовно, 
вона підкреслює значення цього форпосту на Росі.

Загалом, відомо лише кілька печаток Ярослава Мудрого, що 
стосуються різних періодів його княжіння. Вони знайдені в різних місцях 
під час археологічних досліджень або як випадкові знахідки. Огляд таких 
знахідок видав свого часу О. Алфьоров (мал.2)15.

Печатка № 1 
м. Новгород, 1994 р.

Ш Ш ь р іІШ 'У
ВІІйЙ] ЯЫзшй)
С

Печатка № З 
м. Київ, 1955 р.

Печатка № 4 
Київська область

Мал. 2

У  1994 р. у Новгороді, на Троїцькому розкопі знайдено вислу 
печатку. Її опис: “Н а лицьовому боці святий Георгій зі списом біля правого 
плеча та щитом у  лівій руці”. Колончатий напис: “Георгій” . На другому 
боці зображений сам князь, по боках напис з ім ’ям та титулом: “Ярослав,
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князь Русі”. Ця печатка архаїчного типу і датується часом раннього 
київського правління Ярослава (1019)16.

Друга печатка знайдена у 1896 р. в с. Левашівка Городнянського 
повіту Чернігівської губернії. Опис печатки: на лицьовому боці святий 
Георгій (по груди) зі списом біля правого плеча та щитом у лівій руці. Зі 
зворотного боку напис грецькою мовою: “Господи, поможи рабу твоєму 
Георгію архонту”17.

Третя печатка Ярослава знайдена в 1955 р. у Києві на розкопках 
Федорівського монастиря. Опис печатки: на лицьовому боці святий Георгій 
(по груди), напис “Георгій”. Зі зворотного боку напис грецькою мовою: 
“Господи, поможи Георгію”18.

Четверта печатка (з колекції О. Шереметьева) описана у вже 
згаданій статті О. Алфьорова “Неизвестная печать князя Ярослава 
Мудрого”19. Місце знахідки — Київська область. Напис та оформлення цієї 
булли -  ідентичні вшцерозглянутій печатці з Києва20.

Найдавнішою з розглянутих нами печаток Ярослава Мудрого є 
перша, яка має архаїчні особливості в оформленні, що збігаються з 
оформленням руських монет-срібників. Вона відома науці і датується часом 
раннього правління Ярослава (1019 р.). Пізніше виникає тип княжої печатки, 
що наслідує ранні митрополичі булли із зображенням святого покровителя 
власника печатки та багаторядковим грецьким написом. Булли друга, третя і 
четверта характеризують саме цей тип оформлення княжої булли XI ст.

Щодо печатки з Малої Сквирки, то, на думку автора, ця булла з 
іменами Георгія й Іоанна належить до найдавніших руських княжих 
молівдовулів з багаторядковим грецьким написом та датується періодом 
ймовірного входження Київської Церкви до адміністративної системи 
Охридської архієпископії (1018—1037 рр.)21. Цей історичний період 
пов’язаний з жорстокою боротьбою за владу між синами Володимира 
Святославича та утвердженням християнства на Русі.



XXV Кпасзнавчі читання імені о. Петра Лебедипцева

Підсумовуючи наведені вище міркування, маємо визнати, що 
питання про історичних осіб, відображених на печатці з Малої Сквирки, 
значною мірою лишається відкритим, хоча й перебуває у вузькому колі:

- і м ’я Георгій, скоріш за все, належить князю Ярославу-Георгію 
Мудрому;

-  ім’я Іоанн може належати охридському архієпископу Іоанну І, 
київському архієрею Іоанну І; не можна також цілком виключити, що 
йдеться про одну особу — Іоанна І, який одночасно очолював Охридську та 
Київську Церкви.

-  св. Іоанн Предтеча, зображений на лицьовому боці печатки, 
може бути святим покровителем архієпископа Іоанна І, згаданого на 
зворотному її боці; не можна також виключити, що йдеться про святого 
покровителя константинопольського патріарха Олексія Студіта, адже ще 
Янін писав з цього приводу: “Несомненно, что Иоанн Предтеча был 
личным патроном Алексея Студита, хотя мотивы выбора этого святого 
нам не ясны”22.

Остаточна перемога в боротьбі за владу (1036 р.) князя Ярослава 
Мудрого, ймовірний вихід з адміністративної системи Охридської 
Церкви після смерті у 1037 р. Іоанна І та зміна статусу Київської Церкви 
з архієпископії на митрополію сприяло появі нового типу княжої 
печатки з багаторядковим грецьким написом, в якому демонстрація 
покори Ярослава Мудрого перед вищими церковними ієрархами вже 
була відсутня. Відтак другий, третій і четвертий молівдовули, розглянуті 
вище, слід віднести до періоду після 1037 року.

Це свідчить про те, що унікальна пам’ятка сфрагістики -  висла 
печатка з Малої Сквирки -  є найдавнішою з відомих княжих печаток з 
грецьким написом. Значення цієї знахідки полягає також у можливості 
більш точного датування будівництва града на усті Сквирки та 
з ’ясування його більш важливого, ніж вважалося раніше, статусу в роки 
зведення Поросської оборонної лінії. Невідомий до цього часу тип 
печатки XI ст. також доповнює картину розвитку княжих печаток в X I- 
XII ст. і вже тому належить до унікальних пам’яток східноєвропейської 
сфрагістики.


