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уламки керамічних полив’яних поліхромних і теракотових 
плит з його рельєфною геральдичною емблемою й моно-
грамою, що прикрашали фасади гетьманської резиденції. 
Комп’ютерні графічні реконструкції тих плит та їх порів-
няльний аналіз опубліковані автором 2011 р. [3].  

Ця стаття детально розгляне фрагменти керамічних 
пічних кахлів з гербами І. Мазепи та П. Орлика, знайде-
ні під час розкопок решток оселі останнього у Батурині 
в 2017–2019 рр. Тут публікуються, обґрунтовуються й до-
сліджуються комп’ютерні реконструкції та знімки глиня-
них муляжів-реплік геральдичних кахлів, пропонують-
ся їх інтерпретація, порівняння і датування (рис. 2–7). 

З 2001 р. щорічні розкопки у Батурині проводить Укра-
їнсько-канадська археологічна експедиція, що базується 
при Національному університеті «Чернігівський колегіум» 
ім. Т.Г. Шевченка. Її очолює старший науковий співробіт-
ник Центру археології й стародавньої історії Північного Лі-
вобережжя цього університету, провідний дослідник ма-
теріальної культури гетьманської столиці, археолог Юрій 
Ситий. Останні роки у розкопках Батурина брали участь 
студенти, магістранти та викладачі Чернігівського уні-
верситету, Глухівського національного педагогічного уні-
верситету ім. О. Довженка, Національного університету 
«Києво-Могилянська академія», співробітники Інституту 
археології НАНУ, Чернігівського обласного історичного му-
зею ім. В.В. Тарновського, Батуринського Національного 
історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» 
та учні військового ліцею м. Глухова Сумської обл. Завід-
увач науково-дослідного відділу Національного заповід-
ника «Глухів» археолог Юрій Коваленко очолює групу глу-
хівських студентів-істориків і учнів у складі Батуринської 
експедиції. Він проводить археологічні розвідки у Батури-
ні багато років та є співавтором оглядів матеріалів розко-
пок міста 2016–2019 рр., надрукованих у збірниках науко-
вих праць «Сіверщина в історії України» [4].

Директор Навчально-наукового інституту історії, етно-
логії та правознавства ім. О.М. Лазаревського Чернігівсько-
го університету, відомий історик Лівобережної України, 
проф. Олександр Коваленко активно допомагає організації, 
комплектуванню складу й фінансуванню Батуринської ар-
хеологічної експедиції і публікації її результатів. Член екс-
педиції, митець та історик Сергій Дмитрієнко (Чернігів), за 
консультаціями з Ю. Ситим і автором, підготував комп’ютер-
ні реконструкції й глиняні муляжі фрагментованих бату-
ринських кахлів з гербами П. Орлика та І. Мазепи (рис. 2–7, 
15). У 2005–2019 рр. Чернігівська обласна державна адмі-
ністрація виділяла щорічні гранти на розкопки Батурина.

Видатний історик Гетьманщини, колишній директор 
Канадського інституту українських студій (КІУС) Альберт-
ського університету в м. Едмонтоні у Канаді, проф. Зенон 
Когут є засновником і академічним дорадником Україн-
сько-канадського проекту історико-археологічного вивчен-
ня Батурина козацької доби при цьому інституті [5]. Зна-
ний історик Чернігівського князівства, колишній президент 
Понтифікального інституту середньовічних студій Торонт-
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БАТУРИНСЬКІ КАХЛІ З ГЕРБАМИ 
П. ОРЛИКА ТА І. МАЗЕПИ:
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА АНАЛІЗ

У статті розглядаються керамічні пічні кахлі з родовими гербами 
гетьмана Івана Мазепи та його секретаря і найближчого помічника, 
генерального писаря Пилипа Орлика. Їх фрагменти знайшли в ході роз-
копок залишків Орликової резиденції у м. Батурині Чернігівської обл. 
2017–2019 рр. Українсько-канадський проект археологічного вивчення 
гетьманської столиці спонсорується науковими інститутами, укра-
їнськими громадськими організаціями і фундаціями Канади й США.

У праці публікуються останні версії комп’ютерних реконструкцій 
цих кахлів техніками фотоколажу і графіки та знімки глиняних муля-
жів-реплік, проводиться їх порівняльний аналіз і датування. Відтворені 
рельєфні полив’яні зображення інтерпретуються як найраніша відома 
композиція шляхетської геральдичної емблеми П. Орлика та унікаль-
ний герб І. Мазепи як князя Священної Римської імперії, виготовлені 
у стилі українського бароко в Батурині 1707–1708 рр. Запропонова-
ні реконструкції і дослідження цих рідкісних кахлів становлять вели-
кий інтерес для історико-археологічних студій гетьманської столи-
ці та в цілому для української геральдики, художньої кераміки, історії 
барокового мистецтва, культури козацької еліти й мазепознавства.

Ключові слова: розкопки Батурина, рештки оселі П. Орлика, 
керамічні кахлі, шляхетський та княжий герби, комп’ютерні рекон-
струкції і муляжі.  

Численним зображенням герба гетьмана Івана Мазе-
пи (1687–1709 рр.) його часу присвячено багато публіка-
цій [1]. Про геральдичну емблему гетьмана на еміграції Пи-
липа Орлика (1710–1742 рр.) нам відома лише одна стаття [2]. 

Розкопки м. Батурина Чернігівської обл. увінчались зна-
хідками рідкісних керамічних гербових композицій обох цих 
видатних українських державців і політиків. В ході архео-
логічних досліджень залишків мурованого палацу І. Мазепи 
на батуринській околиці Гончарівка (перед 1700 р.) знайшли 
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ського університету в м. Торонто у Канаді, проф. Мартін 
Дімнік бере участь в дослідженнях Батурина та публікації 
звітів про його розкопки англійською мовою у періодиці 
Оттавського університету канадської столиці [6]. 

Автор є науковим співробітником Торонтського відділу 
КІУС і виконавчим директором Батуринського археологіч-
ного проекту в Канаді. В академічних статтях і науково-по-
пулярних публікаціях англійською та українською мовами у 
Канаді, США й Україні, а також в інтернетних виданнях оп-
рилюднює значні археологічні знахідки у Батурині з їх пер-
винною інтерпретацією [7]. Він головно досліджує мурова-
ну архітектуру та її керамічний декор Мазепиного часу [8]. 

Як відомо, П. Орлик був особистим секретарем, найближ-
чим помічником і дорадником І. Мазепи й користувався 
його особливою прихильністю та довірою. У доносах гене-
рального судді Василя Кочубея царським властям на І. Ма-
зепу 1707–1708 рр. П. Орлика представлено як найбільш 
посвяченого у таємні стосунки гетьмана з супротивника-
ми Московської держави [9]. У 1700–1707 рр. П. Орлик слу-
жив старшим канцеляристом Генеральної військової кан-
целярії у Батурині, а 1707–1708 рр. – генеральним писарем 
(канцлером) в уряді І. Мазепи. П. Орлик брав участь у ви-
звольних змаганнях гетьмана, вірно послідував за ним до 
шведського короля і на еміграцію до Молдови. Після смер-
ті І. Мазепи козацька старшина обрала П. Орлика наступ-
ним гетьманом на еміграції 1710 р. 

До антимосковського повстання І. Мазепа пожалував 
П. Орлику двори, млини та інші маєтності у Батурині, його 
околицях та різних землях Гетьманщини [10]. Описи Ба-
турина 1726 р. і 1760 р. повідомляють, що подвір’я «зрад-
ника Орлика» стояли у пустці без огорожі від розорення 
міста російським військом 1708 р. до середини XVIII ст. 
Гетьман Кирило Розумовський (1750–1764 рр.) відбуду-
вав й знову заселив спустошений Батурин, і ті пустирі 
зайняли нові поселенці. В описі міста 1750 р. згадуються 
«місцевість Орликівщина», «передмістя Орликівщина» і 
«ліс Орликівський», де, ймовірно, були резиденція й зе-
мельні володіння родини П. Орлика у Батурині та околи-
цях до 1708 р. [11]. Однак, за цими документами, не було 

можливим локалізувати його оселю.
Згідно дослідниці топографії Батурина XVII–XVIII ст. 

Наталії Саєнко (Національний історико-культурний за-
повідник «Гетьманська столиця»), відомо три місцини з 
назвою «Орликівщина», зокрема дві на південно-східно-
му передмісті [12]. Але там ще не виявлено археологічно 
будівель, пов’язаних з П. Орликом. 

2014 р. на північно-західному посаді гетьманської сто-
лиці, що у XVIII ст. називався Побожівкою [13], знайш-
ли уламок теракотової пічної кахлі з рельєфним гербом 
П. Орлика [14]. В 2016 р. археологічна розвідка, проведена 
Ю. Коваленком на цій дільниці, виявила залишки замож-
ного житла на городі садиби по вул. Т.Г. Шевченка, 13. Він 
ідентифікував його з осідком знаменитого українського 
політика, дипломата і літератора. 

Стаціонарні розкопки Батуринської експедиції у 2017–
2019 рр. відкрили там рештки згорілої дерев’яної хати 
та фундаменти з цегли на вапняковому розчині, шири-
ною близько 1 м (рис. 1). Кладка заглиблена у материк на 
20 см. Ю. Ситий датує цеглу за розмірами кінцем XVII – 
початком XVIII ст. і вважає, що на розкопаних мурованих 
фундаментах стояли дві обігрівальні кахляні печі. Це була 
велика зрубна одноповерхова хата без підкліту, яка мала 
щонайменше дві житлові кімнати з дорогими цегляними 
грубами у кожній [15]. Правдоподібно, її стіни, як і тера-
котові пічні кахлі, були побілені. Археологічні досліджен-
ня залишків резиденції П. Орлика будуть продовжені. 

Прикладом подібної заможної одноповерхової хати, 
складеної з брусів на цегляному цоколі й потинькованої, 
є садибний будинок середини XVIII ст. полковника Київ-
ського козацького полку Юхима Дарагана та його дружи-
ни Віри, сестри гетьмана К. Розумовського. До початку 
ХХ ст. там зберігались розкішні барокові груби-голланд-
ки. Ця унікальна споруда знаходиться на Покорщині, око-
лиці смт Козельця Чернігівської обл. [16]. 

В ході археологічних розвідок та розкопок на Орликовій 
оселі знайшли багато фрагментів керамічних пічних кахлів. 
Частина з них прикрашена майстерними рельєфними рос-
линно-квітковими орнаментами у стилі українського бароко 

Рис. 1. Цегляний фундамент, розкопаний на місці 
резиденції П. Орлика на північно-західному посаді 

Батурина 2018 р. Фото В. Жиголи

Рис. 2. Уламок обпаленої керамічної полив’яної пічної кахлі з 
гербом П. Орлика, знайдений на його оселі 2018 р. 
Музей археології Батурина. Світлина Т. Кербут. 
Промальовка рельєфних зображень С. Дмитрієнка



ISSN 2218-4805

131

й розписана зеленою, синьою, жовтою та білою поливою. На 
більшості плиток емаль обгоріла, що свідчить про спалення 
резиденції П. Орлика, очевидно, під час розгрому Мазепи-
ної столиці царським військом у 1708 р. Знайдено також де-
шевші теракотові кахлі без глазурі з подібними рельєфни-
ми рослинними візерунками, переважно побілені вапном.

Ю. Ситий вважає їх місцевою продукцією Батурина почат-
ку XVIII ст. На його оцінку, досконалий технічний і художній 
рівень кахлів груб покоїв П. Орлика наближається до якості 
таких деталей палацу І. Мазепи на Гончарівці. Але останні 
виготовили запрошені гетьманом кращі київські кахлярі 
дещо раніше, до 1700 р. [17]. Кахлі з господи генерального 
писаря не копіювали гетьманські зразки, а відзначаються 
оригінальністю декору. Тож вони є цінними творами кера-
мічного ужиткового і геральдичного мистецтва Мазепи-
ної столиці напередодні її загибелі. Автор планує деталь-
но розглянути кахлі з рослинними орнаментами, виявлені 
на маєтку П. Орлика, в окремій багато ілюстрованій статті.

У 2014 р. та 2016–2019 рр. там знайшли чимало улам-
ків полив’яних різнобарвних і теракотових кахлів з ре-
льєфними родовими гербами П. Орлика та І. Мазепи. Їх 
могли розмістити горизонтальними поясами на грубах.

В процесі розкопок житла П. Орлика 2018 р. виявили най-
більший фрагмент глазурованої обгорілої кахлі, де майже 
цілком збереглось зображення його шляхетського герба «Но-
вина» (рис. 2). С. Дмитрієнко і автор уважно проаналізували 
світлини того та численних менших уламків геральдичних 
кахлів, знайдених там донині. За промірами С. Дмитрієнка, 
кахля з Орликовим гербом мала підквадратну форму й роз-
міри сторін, приблизно, 30 см. Він промалював контури її 
рельєфних зображень та реконструював техніками комп’ю-
терних фотоколажу і графіки цілу кахлю з геральдичною 
емблемою генерального писаря, оздоблену поливою різних 
кольорів. Цей митець також виліпив з кольорової полімер-
ної глини трохи зменшений муляж-репліку кахлі з гербом 
П. Орлика (рис. 3, 4). Деякі первісні барви обпаленої емалі 
на його комп’ютерній та ліпній реконструкціях відтворено 
гіпотетично. Однак, за переконанням автора, надруковані у 
цій праці чорно-білі варіанти реконструкцій кахлів з герба-

ми П. Орлика та І. Мазепи є найбільш обґрунтованими, пов-
ними і точними, які можна запропонувати натепер. Вони 
підправили й доповнили першу спробу графічної рекон-
струкції кахлі з геральдичною емблемою П. Орлика з його 
господи у Батурині, надруковану 2018 р. [18].  

За останньою кольоровою реконструкцією цієї кахлі 
С. Дмитрієнка, у центрі її композиції знаходиться синій фі-
гурний щит з зеленою облямівкою по краях і зображенням 
вертикально поставленого меча з білим (срібним) лезом та 
жовтим (золотим) руків’ям. Під мечем розміщено стилізо-
вану дугоподібну жовту ручку від казана з закрученими кін-
цями нагорі. Щит увінчує жовта (золота) шляхетська коро-
на з п’ятьма зубцями, прикрашена двома рядами дрібних 
синіх цяток (вставок різних форм). Над короною поставле-
но зігнуту в коліні ногу лицаря у синій броні з острогом [19]. 
Обабіч ноги синім кольором написано ініціали Пилипа (Фі-

Рис. 3. Реконструкція цілої обгорілої керамічної глазурованої кахлі з гербом П. Орлика 1707–1708 рр. 
Комп’ютерні фотоколаж і графіка С. Дмитрієнка, 2018 р. Знімки використаних фрагментів кахлів Ю. Ситого

Рис. 4. Зменшений муляж-репліка кахлі з рельєфною 
поліхромною геральдичною емблемою П. Орлика і 

орнаментальним картушем, виліплений з кольорової 
полімерної глини С. Дмитрієнком 2019 р.
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ліппа) Орлика латинськими літерами: «F. O.»
На кахлі щит з обох боків симетрично обрамлено сти-

лізованими зеленими пальмовими гілками, що перехре-
щуються під ним. Ці кольорові геральдичні символи та 
літери вміщено у білий овал. Його оточує широкий деко-
ративний картуш з вибагливим симетричним рясним рос-
линно-квітковим орнаментом. Там дбайливо деталізовано 
стилізовані закручені перевиті зелені стебла і дрібне листя 
з мініатюрними прожилками та пишними великими кві-
тами з білими пелюстками й жовтими тичинками в стилі 
українського бароко на кобальтовому фоні (рис. 3, 4) [20]. 

Аналогічний мотив облямування геральдичних символів 
пальмовими гілками, перехрещеними під ними, зустрічається 
на українських гербах кінця XVII – початку XVIII ст., напри-
клад, на печатках князів Вишневецьких 1697 р. і 1704 р. та на 
бронзових гарматах з рельєфним орнаментом того часу [21]. 

Відзначимо, що синя і блакитна поливи були найдо-
рожчими у ранньомодерній Україні та Європі й вважались 
показником достатку. Так, рідкісні кахляні печі, оздоблені 
блакитною і бірюзовою глазур’ю, відомі у палаці І. Мазе-
пи на Гончарівці та кам’яниці В. Кочубея в Батурині кінця 
XVII ст. Тільки серед залишків гетьманського палацу архе-
ологи знайшли унікальні керамічні плитки підлоги, вкриті 
блакитною поливою (тип мощення 2). Різновиди блакит-
них і зелених глазурованих та теракотових підлог, інтер’єри 
двох покоєвих кімнат й приймального залу гончарівсько-
го палацу гіпотетично реконструйовано комп’ютерним 
методом автором і С. Дмитрієнком у 2015–2016 рр. [22].    

Підкреслимо надзвичайну важливість знахідки і ре-
конструкції кахлі з найранішим відомим дизайном шля-
хетського герба П. Орлика, котрий він вживав, як служив 
генеральним писарем в уряді І. Мазепи до падіння Бату-
рина 1708 р. Дотепер були відомі лише два сургучні від-
битки з Орликових печаток на листах 1716 р. і 1719 р., 
що зберігаються у Швеції [23]. Однак там зображено його 
родову геральдичну емблему, коли він був гетьманом на 
еміграції, з гетьманськими булавами, простішими ком-
позиціями та декором і без ініціалів.

Під час археологічної розвідки Ю. Коваленком на місці 
садиби П. Орлика 2016 р. та розкопок її решток Ю. Ситим 
у 2017–2019 рр. знайшли фрагменти керамічних полив’я-
них і теракотових побілених кахлів з рельєфним гербом 
І. Мазепи «Курч» («Kurcz» польською мовою). Ю. Ковален-
ко гадає, що кахлі з геральдичними емблемами гетьмана 
й генерального писаря облицьовували дві окремі печі в 
покоях останнього. Цей дослідник також встановив, що 
Мазепин герб на кахлі оточено декоративною армату-
рою: зображеннями зброї, козацьких клейнодів, симво-
лів гетьманської влади і військового обладунку. 

Уламків кахлів з гербом І. Мазепи зібрано порівняно 
менше, ніж з емблемою П. Орлика. Однак у 2019–2020 рр. 
С. Дмитрієнко, на основі скрупульозного обстеження тих 
знахідок та їх знімків, гіпотетично відтворив глазуровану 
різнобарвну кахлю з Мазепиним гербом технікою комп’ю-
терного фотоколажу і графіки та виліпив її зменшений 

глиняний муляж (рис. 5–7). Плитка має підквадратну фор-
му й габарити, подібні до вищеописаної кахлі. У центрі її 
композиції розміщено бароковий щит світло-зеленої по-
ливи, оформлений з боків темнішим зеленим наметом. 
На щиті зображено геральдичні символи І. Мазепи – тем-
но-зелений якороподібний шестикінцевий хрест з біли-
ми півмісяцем та шестикутною зіркою обабіч [24]. Між 
півмісяцем і зіркою на хресті підвішено орден св. Андрія 
Первозванного білого кольору. Над щитом поміщено ли-
царський шолом з опущеним гратчастим забралом, увін-
чаний княжою короною зеленої емалі (рис. 5–7). 

Навколо щита майже симетрично густо розставлені 
стилізовані рельєфні козацькі бунчуки чи списи з кін-
ськими хвостами, гетьманські булави, козацькі корог-
ви, пірначі, сурми, списи, протазани, прапори, гарма-
ти на колесах, гарматні банники, ядра, стволи мушкетів, 
шаблі чи палаші, овальні та фігурні щити, броня і шолом 
у бароковому стилі зеленої глазурі на білому тлі. Симе-
трію композиції арматури порушують лише розташова-
ні у нижньому правому кутку кахлі порохова діжка з ку-
пою гарматних ядер та дві козацькі литаври у її нижній 
лівій частині. На правій литаврі перехрещені барабанні 
палички. Декоративний картуш на цій кахлі відсутній [25]. 

Хоч після поразки повстання І. Мазепи царські власті 
масово нищили зображення його герба, чимало з них дійш-
ло до нас. Рельєфи різного озброєння, амуніції, козацьких 
та гетьманських регалій влади на розглянутій кахлі схожі 
на малюнки таких атрибутів у багатьох композиціях ге-
ральдичної емблеми гетьмана на гравюрах видань Києва 
і Чернігова рубежу XVII–XVIII ст. [26]. Найближчі аналогії у 
зображеннях арматури на Мазепиному гербі знаходимо на 
срібних позолочених шатах кіоту 1695 р. для ікони Троїць-
ко-Іллінської Богородиці, які виставлені в Чернігівському 

Рис. 5. Фрагмент теракотової побіленої пічної кахлі з 
рельєфним шоломом, увінчаним княжою короною, від 

композиції герба І. Мазепи. Розкопки залишків Орликового 
житла у Батурині 2018 р. Світлина Ю. Ситого 
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обласному історичному музеї, та на гравюрі Івана Мигу-
ри на честь І. Мазепи 1706 р. [27]. Там бачимо ті самі види 
зброї, клейнодів і військового спорядження (рис. 8, 9). На 
мідьориті І. Мигури на якороподібний хрест між зіркою та 
півмісяцем також підвішено орден св. Андрія. 

Крім Мазепиних гербів, орден зображено на різьбленому 
поліхромному родинному гербі гетьмана Данила Апостола 
(1727–1734 рр.), котрий зберігся у бабинці Спасо-Преобра-
женської церкви с. Великі Сорочинці Миргородського р-ну 
Полтавської обл. від її спорудження 1732 р. (рис. 10) [28]. 
Очевидно, гетьман оздобив свою геральдичну емблему 
орденом св. Олександра Невського, яким його нагородив 
царський уряд 1731 р. Цікаво, що в геральдиці Польщі та 
Центральної Європи ордени на гербах не поміщали [29].

Імовірно, на замовлення П. Орлика, професійний гра-
фік з києво-чернігівської граверної школи намалював ди-
зайни його й Мазепиного гербів. Замовник або художник 
могли взорувати на вказані раніші відомі твори з гераль-
дичною емблемою гетьмана. На основі здогадних про-
фесійних графічних оригіналів батуринські кахлярі ви-
різьбили дерев’яні матриці, у яких відформували з глини 
кахлі з гербами І. Мазепи й П. Орлика.

На фрагменті теракотової побіленої кахлі з Мазепиним 
гербом виразно видно й вірно намальовано на її рекон-
струкції С. Дмитрієнком рельєфне зображення князівської 
корони на шоломі (рис. 5, 6). Подібні корони у формі двох 
кулястих долей, завершених малим хрестом у центрі, зна-
ходимо, наприклад, на геральдичних емблемах Вишневець-
ких, Острозьких, Любомирських, Мосальських, Друцьких, 
Чарторийських та інших князів українських земель. Вони 
збереглись на їх портретах, гравюрах, печатках і барельєфах 
на спорудах замків у містечку Чернелиці на Івано-Фран-
ківщині та м. Дубно Рівненської обл. XVIІ–XVIII ст. (рис. 11, 
12) [30]. Тип корони вказує на титул власника герба і його 
відповідний стан в суспільній ієрархії [31]. 

Схожі за формою корони намальовані на багатьох гер-
бах князів Священної Римської імперії німецької на-
ції [32]. Відомо, що 1 вересня 1707 р. цісар Йосиф І по-

жалував І. Мазепі титул князя цієї імперії («Reichsfürst» 
німецькою мовою) за заслуги гетьмана у боротьбі проти 
турецько-татарської експансії на християнський світ [33].

1885 р. Олександр Дабіжа опублікував розвідку про кня-
зівський і шляхетський герби І. Мазепи з їх кольоровими лі-
тографіями. Там зображено геральдичну емблему гетьмана 
як князя Священної Римської імперії з короною описаного 
типу, що увінчує княжу червону мантію (порфіру), підбиту 
горностаєвим хутром. Вона огортає щит з геральдичними 
символами І. Мазепи [34]. Головним джерелом для О. Дабі-
жи слугував «Всезагальний великий гербовник», виданий у 
м. Нюрнберзі в Німеччині 1884–1887 рр., де підтверджено 
надання І. Мазепі титулу князя римського цісарства та на-
друковано гравюри з його князівським і шляхетським гер-
бами (рис. 13) [35]. Вірогідно, на основі цих гравюр дослід-

Рис. 7. Зменшений муляж кахлі з рельєфною князівською 
геральдичною емблемою І. Мазепи, оформленою арматурою, 

зеленої та білої поливи. Виліплено з полімерної глини 
С. Дмитрієнком 2020 р. 

Рис. 6. Гіпотетична реконструкція обгорілої керамічної кахлі з Мазепиним гербом 1707–1708 рр. Комп’ютерні фотоколаж 
і графіка С. Дмитрієнка, 2019 р. Знімки уламків кахлів, знайдених на господі П. Орлика у 2018–2019 рр., Ю. Ситого
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ник створив їх кольорові варіанти на літографії 1885 р. за 
відомими барвами корон і мантій князів тої імперії.

У 2006 р. історик Олексій Сокирко (Київський національ-
ний університет ім. Т.Г. Шевченка) опублікував свій кольоро-
вий малюнок княжого герба І. Мазепи, дуже схожого на його 
літографію, надруковану О. Дабіжею (рис. 14) [36]. 2017 р. 
автор та С. Дмитрієнко підготували методом комп’ютер-
ного колажу сучасну версію геральдичної емблеми геть-
мана як князя Священної Римської імперії з подібними 
відповідними короною і мантією (рис. 15) [37]. Вони в ос-
новному використали їх зображення в Інтернеті та ураху-
вали вказані гравюри й малюнки попередніх дослідників.

Зауважимо, що у Гетьманщині Мазепиного часу зобра-
ження червоної мантії, підбитої білим горностаєвим ху-
тром, усіяним чорними хвостиками, на керамічних кахлях 
було технічно неможливим. Тоді червоної та чорної поли-
ви там не застосовували [38]. Взагалі нам невідомі зобра-
ження таких горностаєвих мантій техніками рельєфу чи 
розпису глазур’ю на геральдичних кахлях ранньомодер-
них України й Польщі. Напевно, мілкий рельєф делікат-
ної фактури хутра горностая з притаманними численни-
ми чорними хвостиками та декоративних стилізованих 
вузлів і складок тої мантії, вигадливо перев’язаної золо-
тими шнурами з китицями, на керамічних плитках ви-
глядав би невиразно, задрібно й малопомітно. 

На вищезгаданому різьбленому пофарбованому гер-
бі гетьмана Д. Апостола з декору інтер’єру бабинця Спа-
со-Преображенської церкви с. Великі Сорочинці знаходи-
мо рідкісну комбінацію зображень мантії (темно-зеленої 
назовні та багряної зсередини без хутра горностая), що 
огортає щит, та прапорів, гармат, порохових діжок і ядер 
навколо неї (рис. 10). Однак рельєф там вищий, ніж на 
кахлях, і вкритий фарбами, а не поливою. На відміну від 
того масивного герба Д. Апостола, на значно меншій ре-
конструйованій керамічній кахлі з гербом І. Мазепи ряс-
ні рельєфи озброєння, амуніції та клейнодів, що оточу-
ють щит, заважали б розміщенню навколо нього княжої 
мантії. Її поєднання з арматурою на цій кахлі уявляється 
композиційно перевантаженим і нерозбірливим.

Тому, на нашу думку, П. Орлик чи графік, якому він замовив 

дизайн кахлі з Мазепиним гербом, взорували не на позбав-
лені арматури геральдичні емблеми князів римського цісар-
ства (якщо такі були їм відомі), а радше, на раніші київські та 
чернігівські гравюри й твори торевтики з гербом гетьмана, 
котрі часто оформлені військовими атрибутами (рис. 8, 9). 
Зразком послужила також геральдика українських і річпо-
сполитських князів того часу, звідки вони могли запозичи-
ти зображення князівської корони (рис. 11, 12). 

Дослідники генеалогії і геральдики Мазеп-Колединських 
стверджують їх походження з княжого роду [39]. З. Когут у мо-
нографії про національну ідентичність та політичну культуру 
українців XVI–XVIII ст., яку він завершує, величає І. Мазепу 
князем України. Історик показав, що до і після заключення 
українсько-шведського воєнно-політичного союзу в західно-
європейських, американських та найбільше в австрійських 
документах і пресі гетьмана титулували князем («принцем», 

Рис. 8. Рельєф Мазепиного герба, облямованого зображеннями 
зброї, військового спорядження, бунчуків і знамен, 

на срібних позолочених шатах кіоту 1695 р. ікони Троїцько-
Іллінської Богородиці. Чернігівський історичний музей. 

Фото В. Мезенцева
Рис. 9. Родова геральдична емблема І. Мазепи в оточенні 
декоративної арматури на гравюрі І. Мигури 1706 р. 

(Ковалевська О. та ін. Гетьман. Осмислення. К., 2009. Іл. 59)

Рис. 10. Різьблений розмальований герб Д. Апостола 
в інтер’єрі бабинця Спасо-Преображенської церкви 

с. В. Сорочинці на Полтавщині (біля 1732 р.). Світлина з 
колекції Л. Кравчука з м. Вінніпегу в Канаді 
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«princeps» латиною, «fürst» німецькою мовою  (рис. 13) і так 
само згадували у літописі Самійла Величка [40].

У листі до цісаря Йосифа І перед вереснем 1707 р. 
І. Мазепа іменував себе «князем і воєначальником За-
порізьких козаків» [41]. За договором І. Мазепи зі швед-
ським королем Карлом ХІІ 1708 р., Україна проголошу-
валась князівством під протекцією Шведської імперії, а 
гетьман став її князем з правом наслідування його ти-
тулу й держави спадкоємцями [42].

З. Когут вважає, що оточення гетьмана визнавало свого 
рейментаря легітимним князем Священної Римської імпе-
рії у 1707–1708 рр. Це підтверджує зображення княжої коро-
ни на Мазепиному гербі на кахлі, знайденій 2018 р. у житлі 
П. Орлика в Батурині (рис. 5, 6) [43]. Після смерті І. Мазепи 
його титул імперського князя мав перейти до племінника 
Андрія Войнаровського, осавула Війська Запорізького [44].

Відомо, що гетьмани Богдан і Юрій Хмельницькі у дея-
ких документах титулували себе князями України, Русі, чи 
русинів. Однак це викликало протести тогочасних правите-
лів Речі Посполитої, Московії та Османської імперії, котрі 
протидіяли встановленню князівства на українських зем-
лях [45]. І. Мазепа був єдиним з обраних очільників козаць-
кої держави, який отримав князівське достоїнство з правом 
передання його титулу нащадкам та права і привілеї кня-
зя римського цісарства, загальновизнані у тодішній Європі. 

Ю. Ситий вважає, що П. Орлик прикрасив груби покоїв 
своїм гербом, а також Мазепиним, щоб показати реймен-
таря, якому він служить. За нашою версією, генеральний 
писар замовив кахлі з княжою короною на гербі гетьмана, 
щоб вшанувати його як князя Священної Римської імпе-
рії. Таким чином, зображення корони на дослідженій кахлі 
дозволяє датувати її, а також опорядження розкопаної ре-
зиденції П. Орлика між 1 вересня 1707 р., коли цісар пожа-
лував І. Мазепі князівський титул, і розоренням Батурина 
та цього житла 2 листопада 1708 р. Це узгоджується з да-
туванням Ю. Ситого пічних кахлів Орликової хати пізні-
шим часом, ніж такі деталі Мазепиного палацу на Гонча-

рівці, спорудженого біля 1700 р. Як згадувалось вище, на 
відтвореному гербі гетьмана виявлено орден св. Андрія, 
кавалером якого він став того року (рис. 6, 7).

1700 р. П. Орлик тільки оселився у Батурині й почав 
свою кар’єру канцеляристом Генеральної військової кан-
целярії. Нагадаємо, що його родина мала кілька земель-
них володінь у місті та околицях, де він міг влаштувати 
власні двори, які ще не локалізовані. Можливо, П. Орлик 
спорудив свою заможну домівку на північно-західному 
посаді, Побожівці, з дорогими кахляними цегляними печа-
ми, коли його призначили на престижеву урядову посаду 
генерального писаря й прийняли до складу генеральних 
старшин Гетьманщини у 1707–1708 рр. Є підстави гада-
ти, що він завершив її оформлення до погрому Мазепи-
ної столиці у листопаді 1708 р. Так, С. Дмитрієнко слушно 
зауважив, що покриття вапном теракотових кахлів груб 
цієї хати говорить про одночасну побілку там стін (рис. 5). 

Порівняльний аналіз показує, що герб І. Мазепи на ре-
конструйованій кахлі 1707–1708 рр. з Батурина є одним з 
найпізніших зразків та унікальним серед різноманітних 
відомих композицій родової геральдичної емблеми геть-
мана його часу. Більшість з них мають раніші дати. Тільки 
гравюри Данила Галяховського і Євангелія арабською мо-
вою з Мазепиним гербом відносяться до 1708 р. [46]. Однак 
на них відсутні шоломи й корони та деякі інші геральдичні 
символи гетьмана. На усіх раніших дизайнах його герба, де 
зображено шоломи, їх увінчано звичайною шляхетською 
короною з зубцями (наприклад, такою, як на емблемах 
П. Орлика і Д. Апостола) і найчастіше трьома страусови-
ми перами (рис. 2–4, 8, 10) [47]. Тож, за винятком розгля-
нутого герба І. Мазепи на батуринській кахлі, князівська 
корона не зустрічається на інших численних прижиттєвих 
варіантах герба гетьмана, які збереглись. Це порівняння 
підкріплює запропоновані інтерпретацію й датування тої 
геральдичної кахлі 1707–1708 рр., після надання І. Мазепі 
гідності князя Священної Римської імперії. 

Рис. 12. Герб князів Любомирських, увінчаний княжою короною, 
на фасаді їх палацу XVIII ст. в замку м. Дубно Рівненської обл.

Рис. 11. Геральдична емблема князів Чарторийських у замку 
смт Чернелиці Івано-Франківської обл. (1659 р.). 

Цей і наступний знімки з Інтернету
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Її унікальною рисою є також оточення Мазепиного гер-
ба декоративною арматурою. Подібні зображення видів 
зброї, козацьких і гетьманських владних регалій та вій-
ськового обладунку нерідко прикрашають геральдичні 
емблеми гетьманів, полковників і нобілітету Гетьманщи-
ни й Речі Посполитої переважно на гравюрах, малюванні, 
срібних окладах ікон, шатах кіотів та печатках другої по-
ловини XVII–XVIII ст. (рис. 5–10). Однак ці воєнні атрибу-
ти невідомі в орнаментації інших ранньомодерних гераль-
дичних кахлів України та її сусідів. Вони також відсутні на 
гербах еліти Гетьманщини, зокрема Мазепиних, вирізь-
блених на дереві, вигравіруваних на срібних келихах і ме-
дальйонах, відлитих на гарматах й дзвонах, виліплених у 
тиньку на стінах храмів, трапезних та палат тощо. Винят-
ком серед них назвемо різьблений розмальований герб 
гетьмана Д. Апостола, оточений рельєфами знамен, гар-
мат і ядер, який зберігся у притворі Спаської церкви Вели-
ких Сорочинців (рис. 10). Подібні військові атрибути також 
зображені на кількох малюнках його геральдичної ембле-
ми, вставлених в іконостас того храму. Показово, що ар-
матура відсутня у пишних композиціях герба І. Мазепи з 
монограмою на масивних керамічних плитах, котрі оздо-
блювали фасади церкви св. Іоанна Предтечі 1702 р. Черні-
гівського колегіуму та палацу Гончарівки [48]. 

Можна гадати, що П. Орлик новаторські застосував 
модну арматуру в дизайні геральдичних пічних кахлів 
своєї господи у Батурині в 1707–1708 рр. Ігор Ситий по-
казав, що пізніше на еміграції він запровадив цей мо-
тив на печатках. Після обрання на гетьманство П. Орлик 
до 1713 р. наказав додати на державну печатку Війська 

Запорізького під образом козака зображення списа, пір-
нача, булави, корогви, бунчука і гармати. Як вже згаду-
валось, у Швеції після 1715 р. він замовив дві печатки, де 
композиції його родового герба доповнив двома булава-
ми для демонстрації свого гетьманського статусу [49]. За-
коротке, близько одного року, функціонування кахляних 
печей, зруйнованих разом з садибою П. Орлика в Батури-
ні 1708 р., правдоподібно, перешкодило поширенню сю-
жету арматури у декорі кахлів в Україні та за її межами.

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні 
висновки. Герб І. Мазепи на відтвореній кахлі з Орлико-
вої оселі у Батурині є унікальним та одним з найпізніших 
прижиттєвих зразків родової геральдичної емблеми геть-
мана, які дійшли до нас. Цей герб з князівською короною 
прославляв свого власника як князя Священної Римської 
імперії і датується 1707–1708 рр. До того часу відноситься 
і реконструйована кахля з найранішою відомою версією 
родового шляхетського герба П. Орлика та опорядження 

Рис. 14. Князівський герб І. Мазепи. 
Кольоровий малюнок О. Сокирка. (Радишевський Р., 

Свербигуз В. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському 
вимірі високого бароко. К., 2006. С. 177)

Рис. 13. Геральдична емблема І. Мазепи як князя Священної 
Римської імперії. (Siebmacher J. Grosses und allgemeines 

Wappenbuch. Bd. I. 3. III. Nürnberg, 1887. Taf. 186)

Рис. 15. Гетьман І. Мазепа з його кольоровим гербом князя 
Священної Римської імперії. 

Комп’ютерний колаж С. Дмитрієнка, 2017 р. 
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інтер’єру його розкопаної резиденції на Побожівці. Знахід-
ки вищерозглянутих кахлів з геральдичними емблемами 
обох знаменитих володарів булави, їх аналіз і реконструк-
ції становлять великий інтерес для історико-археологічно-
го вивчення гетьманської столиці та в цілому для україн-
ської геральдики, художньої кераміки, історії барокового 
мистецтва, культури козацької верхівки й мазепознавства.
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Mezentsev V.I. Baturyn’s stove tiles with the coats of arms of P. Orlyk 
and I. Mazepa: Their reconstructions and analysis 

This article examines the ceramic stove tiles featuring the armorial bearings 
of Hetman Ivan Mazepa (1687–1709) and that of his personal secretary and 
closest associate, Chancellor General Pylyp Orlyk. Their fragments have been 
found during the excavations at the town of Baturyn, Chernihiv Oblast, the 
capital of the seventeenth- and eighteenth-century Cossack state. 

This Canada-Ukraine archaeological project is sponsored by the Canadian 
Institute of Ukrainian Studies at the University of Alberta, the Pontifi cal Institute 
of Mediaeval Studies at the University of Toronto, and the Ucrainica Research 
Institute in Toronto, Canada. The Ukrainian Studies Fund at Philadelphia, 
the USA, supports the archaeological and historical investigations of Baturyn 
of the Cossack era and the publication of its fi ndings with annual subsidies.

In 2017–2019, in the north-western suburb of Baturyn, archaeologists 
uncovered the remnants of P. Orlyk’s residence which was burned during the 
destruction of this town by Russian troops in 1708. Researchers unearthed 
the brick foundations of two heating stoves and many shards of locally 
manufactured polychrome glazed ceramic and terracotta tiles of high technical 
and artistic quality from its revetments. The plaques are ornamented with 
elaborate fl oral relief motif in the Ukrainian baroque style. Several of them 
bear the family coats of arms of P. Orlyk and I. Mazepa in relief.

This essay presents the latest versions of the computer photo collage and 
graphic reconstructions and photos of polymer clay replicas of these burnt 
fragmented glazed ceramic multicoloured tiles as well as its comparative 
analysis and dating. The author have interpreted them as the earliest 
distinctive composition known to us of the noble heraldic emblem of P. 
Orlyk and the unique armorial bearings of I. Mazepa as Prince of the Holy 
Roman Empire, both dating to 1707–1708.

These rare tiles represent valuable pieces of Ukrainian baroque applied 
and heraldic arts. Their proposed recreation and examination provide an 
important insight into the heraldry and culture of the Cossack elite in the 
hetman capital and particularly into the hitherto little known design and 
decoration of I. Mazepa’s princely arms and its Ukrainian prototypes.

Key words: Baturyn excavations, remnants of P. Orlyk’s home, ceramic 
stove tiles, noble and princely armorial bearings, computer graphic and 
clay reconstructions.
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