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Проблеми атрибуції клинкової зброї:  
знахідки зображень фігур династичних гербів шляхти Волині  

на клинках шабель литовського й руського походження XVІI-XVIII ст. 

Надзвичайно важливим етапом атрибуції холодної зброї є аналіз символіки, виявленої на її робочій 
частині. Нанесені знаки різняться за формою та змістом. Так окрім написів,  зустрічається чимало 
символічних зображень розібратися у значенні та стилістиці яких зазвичай вельми складно. Серед них 
частіше за все зустрічаються: елементи декору; клейма майстрів або виробничих центрів; містичні, релігійні 
або державні символи; нарешті знаки власницької приналежності. Саме про останні й піде мова у нашій 
статті. 

Аналіз зображень, що свідчать про приналежність зброї тій чи іншій історичній особі, як правило, 
виконується із залученням результатів наукових досліджень у галузі геральдики, сфрагістики та генеалогії, а 
також використанням методів цих спеціальних історичних дисциплін. Адже більшість таких знаків наслідує 
династичні родові герби або їхні складові частини. 

Детальний аналіз клинкової зброї передбачає декілька етапів. Для встановлення походження зразка та його 
належної атрибуції необхідним є проведення стандартних для зброєзнавства методологічних процедур – 
визначення розмірів зброї (Іл. 1), матеріалів, та технік, застосованих при її виготовленні, нарешті 
типологічного аналізу. Тільки після цього переходять до виявлення та вивчення особливих відзнак – 
написів, клейм, гербів, особливостей оздоблення та декору. 

Розглянемо три представницьких зразки шабель, що зберігаються в Переяслав-Хмельницькому, 
Харківському та Дніпропетровському державних історичних музеях. 

Шабля турецького типу др. половина XVII ст., Україна – Литва (Іл.2). Місце зберігання: Переяслав-
Хмельницький державний історичний музей, інв. № 646. 

Сталь, шкіра, дерево. Кування, гравірування, карбування, різьблення. Параметри шаблі: А=91,5; В=78,5; 
С=3,5; F=7,6 (4,5); G=37. 

Клинок сталевий малої кривизни, з рікасо, дволезовою єлманню. Один широкий діл закінчується на 
єлмані. Бойовий кінець гострокінцевий, дволезовий. Із зовнішнього боку клинка розміщена гербова фігура 
«Погоня» литовського типу.  

Ефес відкритого типу. Гарда проста, хрестоподібна, сталева, оригінальної форми. Надзвичайно короткі 
кільйони мають кулькоподібні закінчення. Перехрестя становить єдину конструкцію з хрестовиною, шипи 
широкі, короткі. Щічки руків’я дерев’яні, закріплені на трьох орнаментованих заклепках. Верхів’я – 
перехідне  до комоподібного (характерно для другої пол. XVII ст.), з металевою кулькою зверху. 

Піхви дерев’яні, обтягнені шкірою рудого кольору. Оправа піхов металева, складається з устя, двох 
обоймиць та наконечника з аналогом гребеня. На усті та другій обоймиці розташовано два рухомих кільця. 
Вся оправа вкрита ледве помітним рослинним орнаментом. 

Впадають в око незвична форма гарди, що конструктивно виглядає як проміжний варіант між 
давньоруськими та східними формами XVII ст.  

Гербова фігура – центральний елемент герба «Погоня» (Іл. 3) виконано оброном (за рахунок деформації 
досить значної ділянки клинка), можливо в пізніші часи. 

Залишки орнаменту оправи піхв нагадують класичний турецький «саз». 
У нашому дослідженні «Козацька шабля XVII–XVIII ст.: історико-зброєзнавче дослідження» [2, С. 202] 

приділено недостатньо уваги розгляду цього знаку на піддослідному зразку.  
Спершу фігура «Погоні» належав виключно великим литовським князям. Зображення вершника з 

піднятим мечем вперше зустрічається у 1366 р. на печатці великого князя Ольгерда. У XIV ст. « Погоня» 
використовувався на печатках Ягайли у 1386-1387 рр., та Вітовта у 1401 р. Приналежність цього зображення 
до Литви закріплена у самій назві «Погоня Литовська» (на відміну від інших схожих гербових елементів, що 
також часто зустрічаються на теренах Східної Європи, скажімо Погоні Руської). Напочатку XV ст. «Погоня» 
стала державним символом Великого Князівства Литовського (далі – В.К.Л.), а зображення вершника 
почало дивитися ліворуч, згідно правил європейської геральдики. Різні версії герба стали символами 
більшості воєводств Великої Литви. З мінімальними стилістичними змінами «Погоня» залишалася 
державним гербом В.К.Л. й елементом герба Речі Посполитої до 1795 р. 
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 Іл. 1. Схема вимірів шаблі: А – Загальна довжина; В – довжина клинка; С – ширина клинка біля п’яти; F – 
кривизна клинка, або перпендикуляр опущений від найвищої частини леза (поряд в дужках – від обуха) до 
відрізка проведеного між вістрям клинка та п’ятою; G – довжина відрізка від вістря до опущеного 
перпендикуляра, точка, або зона найбільшої кривизни. 

  

Іл. 2.1-2. Шабля турецького типу др. половина XVII ст., Україна – Литва. Переяслав-Хмельницький 
державний історичний музей, інв. № 646. 

 

  
Іл. 3. Гербова фігура – центральний елемент герба «Погоня», виконаний на клинку. 
Іл. 4. Шабля типу ординка. Литва (Річ Посполита), кінець XVIII– поч. ХІХ ст. Харківський державний 

історичний музей, інв. № ОС-217. 

  

Іл. 5. Герб «Trąby», виконаний на верхів’ї шаблі. 
Іл. 6. Варіант гербу «Szaława», нанесений на шабельному клинку. 
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Незважаючи на державний статус, «Погоня» продовжувала обіймати визначне місце у родовій 
династичній геральдиці. Спершу у гербах числених нащадків Гедиміна «Погоню» застосовували окремо. 
Пізніше для їх розрізнення почали додавати інші елементи. Крім того виникли відмінності центральної 
фігури. Загалом у польській геральдиці налічують п’ять видів «Погоні». 

Звичайно фігура подібна до нашого зразка входить до складу десятків родових гербів, єдиною спільною рисою 
яких є те, що всі вони литовського походження. Серед шляхти Волині роди які володіли цим знаком представлені 
князями Сангушками (XVI- поч. XVII ст.), Чарторийськими (XVI-XVII ст.) та Корецькими (XVI ст.) [1, С.123-
129; 133-138; 149-150]. На жаль встановити рід власників шаблі за наявними ознаками неможливо. 

Загалом шабля виконана у турецькому стилі (форми верхів’я та клинка), але має місцеве декоративне 
забарвлення, що підтверджує її руське походження. 

Шабля типу ординка. Литва (Річ Посполита), кінець XVIII– поч. ХІХ ст. (Іл. 4). Місце зберігання: 
Харківський державний історичний музей, інв. № ОС-217. 

Сталь, срібний сплав, позолота, емаль, шкіра, дерево. Кування, лиття, гравірування, емалювання. 
Параметри шаблі: А=97; В=83; С=3,2; F=6 (3); G=50. 

Клинок сталевий малої кривизни, з рікасо, єлманню, одним широким долом та борозенкою з реберцем під 
обухом. Обух широкий розложистий, Т-подібної форми у перерізі. Спинка клинка звужується до єлмані. 
Єлмань загострена з обох боків. Бойовий кінець гострокінцевий, дволезовий. 

Із зовнішнього боку клинка на відстані 8 см від п’яти золотом таушовано клеймо – гербовий елемент. 
Ефес відкритого типу. Гарда проста, хрестоподібна, виготовлена зі срібного сплаву, позолочена. 

Видовжені масивні квадратні у перерізі кільйони мають листоподібні закінчення. Перехрестя становить 
єдину конструкцію з хрестовиною, шипи видовжені, короткі. 

Руків’я та верхів’я металеві, виконані монолітно. Верхів’я плавно нахилене вперед під тупим кутом, на плоско 
зрізаному торці карбуванням та оброном виконано герб. В центрі гарди та біля верхів’я в овальному картуші 
розміщено виконаний емаллю рослинний орнамент. Ефес суцільно вкрито карбованим рослинним орнаментом. 

Піхви дерев’яні, обтягнуті чорною шкірою. Оправа піхв виконана зі срібного стопу, позолочена, 
складається з устя та обоймиці з нерухомими кільцями, а також наконечника з гребінцем. Вся оправа вкрита 
карбованим та гравірованим рослинним орнаментом в стилі ефесу. На кожному елементі оправи нанесено 
емаллю орнамент – такий самий як і на гарді. 

Однією з найважливіших ознак, що дозволяють атрибутувати дану зброю безперечно є карбований герб, 
виконаний на округлій платівці якою закінчується верхів’я (Іл. 5). Ця фігура, зафіксована у класичних 
гербівниках під назвою «Trąby», з вельми давньою історією був надзвичайно поширеним у шляхетській 
геральдиці – за різними даними ним володіли декілька десятків родів у Речі Посполитій [3, S.104-106]. Втім 
вирішальне значення має той факт, що у нашому випадку окрім самого гербового елементу присутня також 
корона. За типом вона класифікується як князівська (королівська) й до того ж характерно оформлена. Серед 
шляхетських родин поєднання зазначених геральдичних елементів зустрічається тільки в символіці однієї з 
найвпливовіших у В.К.Л. князівської родини Радзивіллів. У довіднику Дж. Островського наведено десять 
різновидів гербів, що в різний час використовувалися різними гілками цього славетного литовського роду 
але тільки три зображення корони на зображеннях з номерами 2957, 2959, 2961 цілком ідентичні нашому [4, 
S.504-505].  Перший варіант – найдавніший, датується першою половиною XV ст. і належить головній гілці 
роду. Другий започаткований у середині XVІ ст. і належить двом наступним гілкам Радзивіллів. Їхні 
нащадки згодом проживали у Волині, Галиччині та Прусії. Останній варіант використовували члени однієї з 
гілок родини Радзивіллів протягом XVII ст. [6, S.301-302; 7, S.164-165]. 

Як уже зазначалося на клинку таушовано знак – єдину зачіпку, що може пролити світло на датування 
робочої частини зброї, відтак його варто дослідити окремо. У цьому геральдичному зображенні основною 
фігурою є куля з хрестом над нею (Іл. 6). У класичному вигляді її описано у гербівнику Каспара Несецкого 
як «Ślizien». Автор виводить назву від родового символу династії Шліз(ж?)иньовичів з В.К.Л., що володіла 
цим знаком ще за часів короля Александра Ягеллончика (р.п. 1501-1506) [5, S.401-403]. 

Джерела свідчать, що пізніше «Шлізинь» переважно використовувався у родовій геральдиці 
Правобережної України, зокрема Волині та В.К.Л. Серед волинської шляхти, його зафіксовано на печатках 
князів Михайла Михайловича та Юрія Михайловича Чарторийських (1595) [1, С.137]. 

У зміненому вигляді «Шлізинь» фігурує також на гербах нащадків князів Четвертинських та Сокольських 
– Солтана та Юрія Михайловича Сокольських (на печатках 1528 р.) [1, С.54]. І хоча тут він має своєрідне 
походження, трансформувавшись зі старого династичного знаку князів Сокольських, втім його поява 
безумовно свідчить про популярність «Шлізиня» на Волині у XVI ст. 

У внутрішній частині кулі знаходиться ще один геометричний знак складної форми, єдиним виявленим 
нами відповідником якого можемо вважати два хрестики з’єднані раменами. Найближчим до такої 
композиції є відомий польський герб «Szaława», що має чимало форм або «відмін». За даними класичних 
гербівників цей руський за походженням герб, відомий з XIV cт., [5, S.593-594, 339-340] вживався шляхтою 
Волинського (роди Галки, Ледуховські), Брацлавського (рід Якушевських) та Руського (роди Швірських, 
Стржижів) воєводств [6, S.176, 116; 5, S. 584, 554]. Зустрічається цей елемент й у гербі князя Михайла 
Олександровича Чарторийського (на печатці 1576 р.) [1, С.137]. 

Отже хоча попри присутність у гербівниках значної кількості різних варіантів «Шлізиня» та «Шалави» 
знайти точний  
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Іл. 7.1-2.  Шабля турецького типу (клинок перського 
типу – «шамшир») XVIII ст. Туреччина – Україна. 
Дніпропетровський державний історичний музей ім. 
Д.Яворницького, інв. № О-249. 
 

 
Іл. 8. Шабельний ефес с гербом «Łabędź», розташованим у центрі гарди. 

 Іл. 9. Родовий герб Дуніних-Борковських. 
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аналог повного герба нам і не вдалося, втім, проаналізувавши комбінації основних гербових елементів, ми дійшли 
висновку, що піддослідну фігуру можна вважати похідною від них та слідом за Дж. Островським називати гербом 
«Шалава» з відмінностями [4, S.198]. 

Таким чином є вагомі підстави атрибутувати проаналізовану шаблю як парадну зброю, ефес якої виготовлений 
на замовлення когось із членів родини Радзивілів на межі XVIII-ХІХ ст. На користь цього датування свідчать і 
морфологічні особливості ефесу: подібні розширені плоско зрізані верхів’я з карбованою символікою з’явилися у 
Європі саме у зазначений період. 

Знак на клинку вказує на приналежність його членам одного із руських шляхетських родів. Враховуючи 
давність походження та період популярності гербового знаку цілком слушним буде вважати, що його було 
нанесено, а клинок відповідно  виготовлено значно раніше за «радзивіллівський» ефес. Це підтверджується й 
самою формою клинка, більш характерною для XVI-XVIІ ст.  

За загальним стилем виконання шабля наслідує як вірменські парадні ординки XVII-XVIII ст. (гарда, загальний 
спосіб виконання верхів’я) [8, S.37] так і польсько-угорський тип (форма клинка, верхів’я, що утворилося в 
результаті розвитку класичного). Очевидно шабля оформлена «під давнину», але з урахуванням сучасних для 
періоду XVIII-ХІХ ст. тенденцій. 

Ще одна варта нашої уваги шабля зберігається в Дніпропетровському державному музеї ім. Д.Яворницького. 
Шабля турецького типу (клинок перського типу – «шамшир») XVIII ст., Туреччина – Україна. Інв. № О-249 (Іл. 

7.1-2). Сталь, срібло, ріг, дерево, шкіра. Кування, карбування, гравірування, різьблення. Параметри шаблі: А=90; 
B=76; C=3,1; F=11(8,5); G=38. 

Клинок сталевий, значної кривизни, долів немає. Бойовий кінець гострокінцевий, дволезовий, вістря на лінії 
обуха. Від п’яти вздовж спинки шириною 0,4 см у тілі клинка виникла тріщина.  

Ефес відкритого типу. Гарда з жовтого, почерненого металу, проста, хрестоподібна. Перехрестя витягнутої 
ромбічної форми з двома парами шипів, становить монолітну конструкцію з хрестовиною.  Кінці кільйонів 
видовжені, мигдалеподібні. Щічки руків’я з рогу чорного кольору, з широкою заклепкою, прикрашеною 
геометричним орнаментом посередині. Верхів’я, виконане монолітно зі щічками, формою наслідує ятаган. З 
передньої та задньої частини руків’я знаходиться каптурець шириною 1,3 см, оздоблений геометричним 
орнаментом.  

Піхви, завдовжки 76 см, дерев’яні, обтягнуті шкірою чорного кольору. Срібна оправа складається з устя (5,8 
см), хвостовика (24 см) та невеликої обоймиці (9 см), вкритих рослинним орнаментом, що наслідує турецькі та 
європейські традиції XVIII ст. (соняшники, барокові елементи). Саме оздоблення виступає основною підставою 
для датування виробу. 

На усті й обоймиці розміщено кільця для кріплення портупеї.  
У центрі хрестовини виконано герб: у німецькому щиті на червоному полі (відображеному вертикальною 

штриховкою) – лебідь; над щитом – італійська графська корона з дев’ятьма видимими перлинами; нашоломник – 
лебідь. Герб розташовано на тлі гравійованого рослинного орнаменту (Іл. 8).  

Аналіз джерел з історії родових гербів свідчить, що цей надзвичайно поширений герб, відомий з XV ст. як 
«Łabędź», належав багатьом десяткам шляхетських родин [3, S.181-184] серед яких було чимало українських – 
Бершадські, Борковські, Гордієнки, Зубовичі, Кондеровичі, Максимовські, та ін. [10, С.34, 105; 11, С.131]. Звісно 
встановити власників шаблі тільки за відмінностями центральної гербової фігури за таких умов було б практично 
неможливо. Втім у нашому випадку маємо уточнення – форму щита, та, що більш важливо, графську корону. Цим 
особливостям відповідає герб старовинних шляхетських родин Дуніних [6, S. 68] та Дуніних-Борковських [12, 
S.34-40] (Іл. 9).  

Оскільки шабля потрапила до Львівського історичного музею з Підгорецького замку (до Дніпропетровська 
передана в 1951 р.), логічним було б з’ясувати, чи не пов’язані герб і сама зброя з родами, що посідали 
Підгорецький та Олеський замки. Припускають, що великий мурований замок у Підгірцях, побудований у 1635-
1640 рр. Г. де Бопланом, у другій половині XVII – на початку XVIII ст. перебував у власності Конецпольських 
гербу «Побог» (1646–1682 рр.).  

Першим документально відомим власником Олеського замку був Іван з Сєнна, гербу «Демено», син Добеслава 
Олесницького, сандомирського воєводи і Катерини Горайської гербу «Корчак». Вперше ж сама фортеця 
згадується в письмових джерелах від 1327 р., з 1340 по 1366 рр. замок належав останньому галицько-волинському 
князеві Дмитру-Любарту гербу «Лев», а потім перейшов до рук польського короля Казимира ІІІ гербу «Орел». 
1377 року угорський намісник Галичини князь Володислав Опольський гербу «Лев» [див. 14] передає Олесько 
католицькій Галицькій архієпископії.  

В XV-XVI ст. фортеця зазнавала багаторазових нападів татар, була сильно пошкоджена в 1512 р., відновлена в 
кінці XVI ст. Жолкевським гербу «Любич» [15, S. 183]. 1605 р. замок перейшов у власність магнатів Даниловичів  
гербу «Сас». Іван Данилович завершив реконструкцію фортеці в 1620 р., а 1627-го видав свою доньку Теофілу за 
Якуба Собєського гербу «Яніна» [5, S.428; 16, S. 301-303]. В Олеську же народився їхній син, –майбутній 
польський король Ян ІІІ.  

Уславлені замки вперше набувають єдиного власника в 1647 р. коли Олесько став власністю польного 
коронного писаря Андрія Конєцпольського [18, S.77-78], а по його смерті (у 1649 р.) обидва замки згодом 
повернулися до Яна ІІІ Собєського (у 1682 р.). Королівська дружина Марія Казиміра успадкувала ці маєтності в 
1696 р., а після неї тут володарював її син Якуб. У 1720-х рр. Костянтин Собєський, продав Підгірці та Олесько 
шляхтичам Жевуським гербу «Кривда» [5, S. 221] або «Побог», що володіли ним до 1796 р.  

Вацлав Жевуський зібрав у Підгірському замку велику колекцію цінних картин, книг, зброї, меблів. Переніс 
сюди також усе найцінніше з Олеська, що за Жевуських став занепадати. У Підгірцях був арсенал, величезна 
бібліотека та архів.  
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Іл. 10. Посмертний ктиторський портрет Василя Касперовича ДунінаБорковського, генерального обозного 
Війська Запорозького(1701–1703 рр.) та зображення шабельного верхів’я (збільшене). 
 

  
Іл. 11.1-2. Зображення верхів’їв шабель житомирського старости Семена Петровича Мокосія-Дениска та 
земського судді Івана Олександровича Мокосія-Дениска (XVIII ст.). 
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Окремо зберігалися особисті речі короля Яна ІІІ Собєського і трофеї, здобуті у битвах Вацлавом і Северином 
Жевуськими.  

Як бачимо короткий аналіз родових гербів призводить до висновку, що гербове зображення на шаблі й сама 
зброя прямо не пов’язані зі шляхетськими родами хазяїв Олеського та Підгорецького замків і встановити її шлях 
до замкового арсеналу навряд чи можливо. Втім документи свідчать, що доля двох західних гілок численої та 
впливової родини Дуніних-Борковських все ж пов’язана з родами, що в різні періоди володарювали в Олеську та 
Підгірцях – як з Конєцпольськими (1646–1660 рр.), так і Собеськими  (1627–1647, 1682–1720 рр.). Так Ельжбета, 
рідна сестра Станіслава Дуніна-Борковського, ловчего Сандомирського та стольника Любельського у 1660-х р. 
одружилася зі Станіславом Францишеком (рідним братом померлого у 1660 р. власника замків Андрія 
Конєцпольського) який став іменуватись Борковським та перебрав собі титули каштеляна Полянецького та 
Брацлавського [18, S. 77-78]  (щоправда землі Андрія швидко розійшлася по займодавцях).  

Представник другої гілки Дуніних-Борковських, у володінні якої знаходились значні маєтки у Західній та 
Центральній Україні, зокрема й Волині, ксьондз Ян Модест, доктор теології був сповідником Теофіли – матері 
Яна ІІІ Собеського, що довгий час мешкала в Олеському замку [12, S. 36-37]. Отже бачимо, що родинні та 
подружні зв’язки між династіями мали давнє коріння. 

Представники cхідної родової гілки Дуніних-Борковських на початку XVIII ст. обіймали найвищі посади в 
козацькому війську й володіли значними маєтками на Чернігівщині. Виявилось, що посмертний ктиторський 
портрет Василя Касперовича ДунінаБорковського, генерального обозного Війська Запорозького, що зберігається 
в Чернігівському обласному історичному музеї  й датується 1701–1703 рр. [13, С.99] (Іл. 10), заховує фактично 
цільову джерельну інформацію. На ньому зображено парадну шаблю старшини, форма верхів’я якої аналогічна 
формі аналізованої нами зброї. Звичайно мова не йде про один і той саме зразок, утім ретельні спостереження за 
відтворенням шабель на ктиторських портретах української шляхти підводять нас до висновку про існування 
свого роду «сімейної» живописної традиції, що особливо виявляється в наслідуванні форм руків’я та верхів’я, 
зображених на портретах представників однієї родини. Так «передачу шаблі» від старших у роду до молодших 
можемо спостерігати на родинних портретах українських шляхтичів Денисків (Іл.11.1-2) тощо. 

Варто додати, що верхів’я настільки нетипової для шаблі форми є не тільки унікальним серед зображень зброї в 
українському портретному живописі XVII–XVIII ст., але й становить колекційний раритет. До цього додається 
специфіка декоративного оформлення зброї у турецькому стилі, що у першу чергу притаманно зброї руської 
шляхти. 

Отже атрибутувати цю зброю можемо за результатами вивчення зброєзнавчої, геральдичної, генеалогічної та 
іконографічної джерельної інформації яка у нашому випадку представлена: морфологічними та декоративними 
особливостями виконання та оздоблення шаблі, повноцінним гербовим зображенням на гарді, походженням та 
родинними зв’язками династій, пов’язаних з гербом та місцевістю зберігання зразка, нарешті унікальним 
портретним зображенням. На цій основі нам видається цілком слушним визнати приналежність дослідженої шаблі 
представникам родини ДунінихБорковських, вірогідніше її східної гілки. 

У результаті проведеного дослідження нам вдалося пов’язати походження трьох зразків холодної зброї з 
литовськими, руськими та польськими шляхетськими родами які активно впливали на соціально-політичне життя 
Волині у XVII-XVIII ст. Серед них – Радзивіли, Дуніни-Борковські, ймовірно Сангушки, Чарторийські та 
Корецькі. 

Проведений вище джерелознавчий аналіз не є остаточним і може бути значно поглиблений. Він виконаний із 
пріоритетним використанням методів генеалогії та геральдики й у черговий раз демонструє надзвичайну 
складність вивчення речових джерел у зброєзнавстві, яке потребує залучення методів цілої низки спеціальних 
історичних дисциплін.   

______________________ 
1. О. Однороженко. Князівська геральдика Волині середини XIV–XVIII ст. – Харків: Просвіта, 2008. – 180 с. 
2. Д. Тоїчкін. Козацька шабля XVII–XVIII  ст.: історико-зброєзнавче дослідження. – К.: Стилос, 2007. 
3. Niesiecki Kasper S.G. Herbarz polski. W Lipsku nakladem i drukiem Breitkopfa i Hærtela, 1841. – T.VI. 
4. Juliusz Hr. Ostrowski Księga Herbowa rodów polskich. Warszawa: Druk Józefa Sikorskiego, Warecka №14, 1897-1906. – Cz.1: Zeszut I-
XIX. 
5. Niesiecki Kasper S.G. Herbarz polski. W Lipsku nakladem i drukiem Breitkopfa i Hærtela, 1841. – T.VIII.  
6. Juliusz Hr. Ostrowski Księga herbowa rodów polskich. Warszawa: Druk Józefa Sikorskiego, Warecka №14, 1897-1906. – Cz.2. 
7. Złota Księga Szlachty Polskiéj. W Poznaniu w drukarni Franciszka Chocieszyńskiego, 1889. – R.XI. 
8. Квасневич Влоджимеж. Польские сабли: Пер. с польск. – СПб: Атлант, 2005. 
9. Лакиер А. Б. Русская геральдика. – СПб., 1855 (Репринт / М.: Книга, 1990). 
10. Лукомский В. К., Модзалевский В.Л. Малороссийский гербовник. СПб.: Издание Черниговского дворянства, 1914. – 304 с. 
(Репринт / К.: Либідь, 1993). 
11. Євген Чернецький. Правобережний гербівник. – Том 1. Шляхта Васильківського, Таращанського та Звенигородського повітів. – 
Біла Церква, 2006. 
12. Adam Boniecki. Herbarz polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. Warszawa:Skład główny Gehethner I 
Wolff, 1900. – Cz. 1. – T.2. 
13. Белецкий П.А. Украинская портретная живопись XVII–XVIII вв. – Л.: Искусство, 1981. 
14. Іван Крип’якевич. Галицько-волинське князівство. Київ: Наукова думка, 1984. 
15. Niesiecki Kasper S.G. Herbarz polski. W Lipsku nakladem i drukiem Breitkopfa i Hærtela, 1845. – T.Х. 
16. Niesiecki Kasper S.G. Herbarz polski. W Lipsku nakladem i drukiem Breitkopfa i Hærtela, 1839. – T.ІІІ. 
17. Złota Księga Szlachty Polskiéj. W Poznaniu w drukarni Franciszka Chocieszyńskiego, 1893. – R.XV. 
18. Adam Boniecki. Herbarz polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. Warszawa:Skład główny Gehethner I 
Wolff, 1907. – Cz. 1. – T.11. 


