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Розвідка присвячена запровадженню до міжнародного наукового обігу унікального джерела з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України – печатки з архіву М. А. Шліппенбаха. Висвітлено історію
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Актуальною проблемою у дослідженні історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України 60–80-х рр. ХІХ ст. є
питання генези, соціальних витоків та національного коріння виникнення цієї опозиційної течії у широкомасштабному визвольному русі
Російської імперії другої половини ХІХ ст. Зокрема, великий інтерес
становить проблема дворянської генеалогії, вплив аристократичного
походження на світогляд та ментальність провідних репрезентантів
цього руху. На жаль, і до сьогодні вказані наукові питання залишаються поза увагою вітчизняної історичної науки. Відповідно завдання цієї розвідки полягає у початку постановки наукової проблеми в
українській історіографії та введенні до міжнародного наукового обігу
унікального артефакту – печатки з архіву М. А. Шліппенбаха, що дозволить розпочати роботу з вивчення геральдики яскравих представників земської опозиції Північного Лівобережжя – візуалістичного,
але не менш важливого сегменту дослідження частини регіонального
нобілітету – опозиційної фронди російському деспотизму.
Печатка відомого прогресивного громадського діяча Тверської губернії Михайла Івановича Петрункевича (1869–1942) була виявлена
Н. А. Котельницьким, дослідником життя та діяльності у Чернігівській
губернії його батька – великого політика, яскравого представника
української національної аристократії, засновника та лідера
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земського ліберального руху у Російській імперії Івана Ілліча Петрункевича (1843–1928) [1].
У ході тривалого спілкування та приватного листування Н. А. Котельницького з правнуком І. І. Петрункевича по материнській лінії –
Миколою Андрійовичем Шліппенбахом (1928–2010) [2], яке відбулось завдяки сприянню відомого чернігівського краєзнавця, публіциста, бібліографа, члена Національної спілки краєзнавців
України, головного консультанта Чернігівської державної обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка Л. В. Студьонової, вдалося дізнатися, що останній зберігає особисту печатку
свого діда – М. І. Петрункевича. М. А. Шліппенбах, дізнавшись, що
Н. А. Котельницький досліджує життя та діяльність І. І. Петрункевича на території Північної України, зробив шляхетний жест:
люб’язно подарував автору цієї розвідки унікальний та неоціненний
історичний артефакт – сургучний відбиток печатки династії Петрункевичів. Дарунок став "родзинкою" особистої музейної колекції
Н. А. Котельницького.
На наявному у нашому розпорядженні невеликого розміру круглому сургучному відбитку з рівним чітким краєм (33 мм у діаметрі),
зображений французький щит, увінчаний прямим ґратчастим шоломом під дворянською короною. У нашоломнику виходить армована
правиця, яка тримає вигнуту шаблю. Витончений намет обрамляє
композицію. Здавалося б, перед нами родовий дворянський герб.
Однак на щиті замість гербової композиції – переплетені літери, які
віддалено нагадують вензель імператора Петра Великого. Під щитом добре читається розташований півколом напис: "МИХАИЛЪ
ИВАНОВИЧЪ ПЕТРУНКЕВИЧЪ" [3].
Печатка дісталася М. А. Шліппенбаху після смерті його діда,
який помер від голоду під час Другої світової війни, у дні блокади
Ленінграда, разом із залишками особистих речей і меблів, уцілілими
завдяки їх переміщенню у підвал житлового будинку [4, арк. 1–1 зв.].
Як і його батько, до лютого 1917 р. М. І. Петрункевич був яскравим політиком, представником тверського ліберального дворянства,
багаторазово обирався предводителем дворянства Новоторзького
повіту Тверської губернії, кілька виборчих каденцій очолював Новоторзьку повітову земську управу, був організатором і попечителем
земських кредитних установ Тверської губернії для потреб селянських господарств. За словами М. А. Шліппенбаха, печатку М. І. Петрункевич використовував для поштового пересилання ділової
документації і приватної кореспонденції. Логічно, що особиста печатка при таких посадах і широкому спектрі діяльності підтверджувала статусність листування діяча.
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У своїх листах до автора цієї публікації М. А. Шліппенбах виклав відому йому інформацію про печатку, висунувши гіпотезу, що
наявність на ній дворянських геральдичних атрибутів може бути частиною родового герба іменитої династії Петрункевичів [5, арк. 1].
Однак, на превеликий жаль, нам поки що не вдалося знайти зображення герба роду Петрункевичів, що, очевидно, обумовлено тим,
що ця яскрава дворянська династія відносилася до дрібного нобілітету, а тому могла і не мати затвердженого чи самобутнього герба.
У зв’язку з цим можна констатувати, що досліджуваний відбиток
печатки з монограмою, вміщений у дворянську гербову композицію,
є особистим персоніфікованим знаком М. І. Петрункевича (про це
свідчить повне ім’я власника під гербовою композицією). Однак
питання з монограмою і її розшифровкою залишається відкритим.
Взагалі ж, різного рангу титульні корони і геральдичні композиції вельми часто використовувалися у побуті аристократії: їх розміщували на родове срібло або порцеляну, на візитівки або особисті
печатки. Корони були невід’ємним атрибутом поширених дворянських персональних монограм, якщо у того чи іншого дворянського
роду не було герба. Додамо, що подібного роду печатки з дворянськими монограмами не є великою рідкістю.
Тим не менше можливість встановити власника такої печатки, а
тим паче факт того, що її володар – вельми неординарна і значуща
фігура в історії, роблять подібного роду артефакти дуже цінними
історичними пам’ятками і джерелами для різного роду досліджень, у
тому числі і з точки зору допоміжних історичних дисциплін, зокрема –
сфрагістики та геральдики. Попереду – продовження вивчення
артефакту, розшифровка монограми.
Окремо потрібно наголосити на тому, що введення до міжнародного наукового обігу цього унікального історичного джерела дозволяє ініціювати постановку проблеми про віднайдення, формування та
студіювання геральдичної галереї провідних діячів земського ліберального руху Сіверщини. Цей крок стане яскравим доповненням
композиційної структури дослідження щодо впливу українського,
національно-аристократичного походження як на сам земсько-ліберальний рух, так і на його видатних представників.
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Store from the archive of M. A. Shlippenbach – unique source of the little liberal
movement history in the Left-left bearing Ukraine (60–80th ХІХ с.)
The intelligence is devoted to the introduction into the international scientific circle of a
unique source on the history of the zemsky liberal movement in the north of the Left Bank of
Ukraine -prints from the archive of M. Shlippenbach. The history of finding the scientific
artifact and the circumstances of its transfer to the private museum collection of
N. A. Kotelnitsky is highlighted. A scientific description and measurement of an important
historical source has been carried out.
The laconic historical certificate about the historical figure of MI Petrunkevich-owner of the
seal is provided. On the basis of the content analysis of the epistolary by M. A. Shlipenbach
from the private archive of N. A. Kotelnitsky, the hypothesis of Nikolai Andreevich is
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declared that the imprint on the imprint of the seal may be a prototype of the family coat of
arms of the dynasty Petrunkevich.
Due to the fact that till now the Petrunkevich family coat of arms has not been found, the
author states that the image on the imprint of the stamp is a personalized personality mark
of M. I. Petrunkevich. In the context of this, brief background information is provided on the
existence of such personal personalized characters in the aristocracy of the Russian
Empire, which did not have officially approved coats of arms.
The emphasis is placed on the importance of the historical source for studying the problems
of the aristocratic genealogy and the heraldry of the main representatives of the opposition
movement. In general, agreeing with the hypothesis of M. A. Shlypenbach, N. A. Kotelnitsky
initiates a problem of finding, forming and studying the heraldic gallery of the leading
representatives of the zemsky liberal movement northern Ukraine.
Key words: M. I. Petrunkevich, the seal of the seal, M. A. Shlippenbach, I. I. Petrunkevich,
noble emblem composition.

