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ВЕКСІЛАЛАГІЧНЫЯ СІСТЭМЫ ПАСПАЛІТАГА  
РУШАННЯ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА  
І КАРАЛЕЎСТВА ПОЛЬСКАГА Ў КАНЦЫ XVI –  
ПАЧАТКУ XVII СТ.
VEXILLOLOGICAL SYSTEMS OF POSPOLITOE RUSHANNE 
OF GRAND DUCHY LITHUANIA AND POLISH KINGDOM IN 
THE LATE 16TH - EARLY 17TH CENTURIES

У артыкуле аўтар праводзіць аналіз сістэм, што складаюцца з вексілалагічных 
аб’ектаў шляхецкага апалчэння Вялікага Княства Літоўскага і Каралеўства Польскага 
на грунце тэкставых крыніцаў, а таксама аўтэнтычных сцягавых палотнішчаў, вылучае 
сістэмныя прыкметы і характарыстыкі, параўноўвае гэтыя дзве сістэмы. На аснове 
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праведзенага аналізу аўтар прыходзіць да заключэння аб наяўнасці розных вексілалагіч-
ных традыцый у гэтых дзвюх дзяржавах у канцы XVI – пачатку XVII ст., нягледзячы на 
іх аб’яднанне ў складзе Рэчы Паспалітай Абодвух Народаў.

Ключавыя словы: вексілалогія; вексілалагічная сістэма; ваяводства; шляхецкае апал-
чэнне; сцяг.

In the article, author analyzes systems consisting of vexillological objects of the noble 
militia of the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland on the basis of textual 
sources, as well as authentic flag banners, isolates system signs and characteristics, compares 
these two systems. Based on the analysis carried out, the author comes to the conclusion about 
the presence of different vexillological traditions in these two states at the end of the 16th – 
beginning of the 17th centuries, despite their unification as part of the Commonwealth of Two 
Nations.

Keywords: vexillology; vexillological system; voivodeship; noble militia; flag.

Вексілалогія – спецыяльная навуковая гістарычная дысцыпліна, якая 
вывучае гэтак званыя вексілалагічныя аб’екты (сцягі і аб’екты, блізкія да іх 
па функцыях: харугвы, вымпелы, транспаранты, штандары і г. д.), а таксама 
комплексы ўяўленняў, традыцый і рытуалаў датычна сцягоў, інтэрпрэтацыі 
выяў вексілалагічных аб’ектаў і іх мастацкіх дэталяў і вобразаў.

Вексілалагічная сістэма – гэта група вексілалагічных аб’ектаў,  
аб’яднаных праз пэўную сістэмную характарыстыку.

Вывучэнне як паасобных вексілалагічных аб’ектаў, так і цэлых сістэм 
павінна адбывацца на падставе крыніц, якіх па вексілалогіі маецца тры 
тыпы: аўтэнтычныя палотнішчы, выявы з палотнішчамі (у тым ліку даку-
ментацыйныя ці каталогавыя ілюстрацыі), тэкставыя апісанні.

У межах дадзенай працы мы будзем разглядаць вексілалагічную сістэму 
шляхецкага апалчэння, паспалітага рушання, Вялікага Княства Літоўскага 
(далей па тэксце – ВКЛ) і Каралеўства Польскага (далей па тэксце – КП) 
з канца XVI – пачатку XVII ст. як крыніцу для вывучэння і параўнання 
вексілалагічных традыцый гэтых дзяржаў у акрэслены перыяд.

Крыніцы даследавання
Дзеля разгляду пастаўленай тэмы мы маем крыніцы першага і трэцяга 

тыпу, гэта значыць аўтэнтычныя палотнішчы (да якіх адносяцца харугвы 
Слонімскага, Гарадзенскага і Троцкага паветаў ВКЛ, а таксама харугвы 
Ленчыцкага, Мазавецкага, Бельскага, Паморскага ваяводстваў КП і Прусаў 
Каралеўскіх) і тэкставыя (перадусім «Перапіс паветаў Вялікага Княства 
Літоўскага і ўраднікаў на іх, зробленага на Віленскім сойме 1565–1566 гг.» 
і фрагмент з кнігі А. Гваньіні «Хроніка Еўрапейскай Сарматыі» з апісаннем 
харугваў ВКЛ і КП).

Найдэтальнае апісанне вексілалагічных сістэм ВКЛ і КП мы сустра-
каем у грунтоўнай працы Аляксандра Гваньіні «Хроніка Еўрапейскай 
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Сарматыі», выдадзеная ўпершыню ў 1581 г. Прывядзем выпіску з яе: «Кн. 
I ч. IІI (Карона Польская. – А. Ш.) […] Зямля Кракаўская […] Харуг-
ва земская вайсковая, Арол белы ў залатой Кароне, у чырвоным полі, праз 
крылы залатая стужка […] Зямля Сандамірская […] Харугва земская таго 
ваяводства цяпер раздвоеная, наадной палове тры палі чырвоныя ды тры 
белыя, а на другой поле блакітнае з трыма шэрагамі зорак. […] Зямля Лю-
бельская […] Харугва земская Алень белы з залатоым каўнерам на шыі, 
у полі чырвоным. […] Харугва зямлі Пазнанскай. Арол белы без Кароны 
з раскінутымі крыламі. […] Зямля Каліская […] Харугва земская носіць 
Зубрыную галаву, што мае залатую Карону між рагоў ды пярсцёнак праз 
ноздры. Поле як шахматная дошка б., алеі чырвоная […] Зямля Серадская 
[…] Харугва земская той зямлі паў-Ільва чырвонага ды паў-Арла чорнага, 
у полі чырвоным, у Кароне залатой. […] Зямля Ленчыцкая […] Харугва 
земская паў-Арла белага ды паў-Ільва чорнага, у залатой Кароне […] Зямля 
Куяўская або Інаўроцлаўская […] Харугва земская паў Арла белага, паў-
Ільва чорнага, у залатым полі ды ў Кароне залатой […] Зямля Бжэская 
[…] Харугва земская – тая ж, што і Інаўроцлаўская, бо тое было адзінае 
Ваяводства, якое цяпер на два падзеленае. […] Зямля Раўская […] Харугва 
земская Арол чорны ў полі чырвоным. Залатая літара R на грудзёх. […] 
Зямля Плоцкая […] Харугва земская, Арол чорны, таксама ў полі чыр-
воным, адно, што ў Арла на грудзёх на гэтай харугве Р, а там R выразана. 
[…] Зямля Добжыньская […] Харугва земская Чалавечая рагатая галава, 
з дзвюма каронамі, адна на галаве, другая на шыі, выява ў полу чырвоным. 
[…] Княства Мазавецкае […] Харугва земская, Арол белы з раскінутымі 
крыламі, у полі чырвоным. […] Зямля Ліўская […] Харугва земская, паў-
Арла чырвонага ды паў-Мядзведзя белага, у Кароне залатой. […] Зямля 
Падляская […] Харугва земская Падляская тая ж, што і Літоўская, адзінае, 
чым адрозніваецца: тут двурожнік колеру памаранчавага, а ў ім Муж 
збройны на кані, з мечам узнятым, у полі белым, на шчыце два Крыжы»  
[1, с. 196–208].

«Кн. ІІ ч. ІІ (Вялікае Княства Літоўскае. – А. Ш.) […] А кожнае вая-
водства мае сваю харугву, якую ўжывае на вайне: усе правінцыі і паветы 
на сваіх харугвах носяць адзін і той жа герб, што і на харугве самога ва-
яводства, якая паводле звычаю мае два рагі, а павятовая проста аб адным 
рагу. […] Наадварот, харугва Вялікага Княства Літоўскага аб чатырох 
рагох дзеля адрознення ад іншых, мае ў сабе шэсцьдзесят локцяў чырво-
най кітайкі: пасярэдзіне ўласны герб, то бок, муж у зброі на белым кані, 
які бяжыць, над галавою ўзносіць голы меч у правай выцягнутай руцэ.  
А на версе княская шапка, на другім жа баку харугвы вобраз найсвяцейшай 
Панны Марыі з дзіцяткам збавіцеля нашага Хрыста Пана маці ў сонцы. Ха-
ругва найвышэйшага гетмана рыцарства літоўскага таксама шырокая аб 
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чатырох вуглох лазуровага колеру: з аднаго боку герб ВКЛ, мужа збройнага 
на кані з мечам у чырвоным полі, а на другім баку носіць вобраз святога 
Станіслава біскупа кракаўскага […]. Ваяводства Віленскае носіць чырво-
ную харугву аб двух рагох, мае ў сабе трыццаць пяць локцяў кітайкі: з ад-
наго боку на белым полі мае герб ВКЛ, а з другога – Калюмны, старажытны 
герб шляхты […] Троцкае ваяводства. […]  харугва троцкага ваяводства 
аб двух рагох, мае ў сабе трыццаць пяць мераў лазуровай кітайкі, на ёй герб 
ВКЛ, муж збройны на кані з мечам, у чырвоным полі. […] Менскае вая-
водства […] Наваградскае ваяводства […]  харугва аб двух рагох чырво-
нага колеру, той жа, што і ў ВКЛ, муж збройны на белым кані з мечам. […] 
Слонім […] ужываюць чырвоную харугву ВКЛ аб адным рагу. […] Берас-
цейскае ваяводства: харугва аб двух рагох лазуровага колеру, на чырвоным 
полі муж збройны ВКЛ на кані &c» [1, с. 299–303].

«Кн. ІІІ ч. ІІ […] (Месты і правінцыі рускія, што належаць Кароне 
Польскай. – А. Ш.) […] Харугва зямлі Львоўскай, леў жоўты ў кароне 
залатой на гару ўзбіраецца, у полі лазуровым […]. Галіцкай зямлі харугва 
Галка каранаваная з узнятымі крыламі ў полі чырвоным за герб носіць. […] 
Зямля Бельская […] Харугва земская Грыф белы каранаваны, у полі чыр-
воным […]. Зямля Хэлмская […] Харугва земская мядзведзя белага між 
трыма дрэвамі, у полі залатым, за герб носіць. […] Зямля Пшэмыская […] 
Харугва земская Арла залатога аб дзвюх галовах у кароне залатой, у полі 
лазуровым, за герб носіць […]. Край Падольскі […] Харугва земская той 
зямлі, за герб носіць Сонца, дванаццаццю зоркамі ў кола акружанае, у полі 
белым» [1, с. 325–328].

«(Месты і правінцыі рускія, што належаць ВКЛ. – А. Ш.) […] Зямля 
Валынская […] земская харугва той краіны – чырвоная аб двух рагох, на ёй 
на белым полі герб ВКЛ […]. Кіеўскае ваяводства […] ваяводства кіеўскае 
носіць зялёную вайсковую харугву аб двух рагох, пазначаную з аднаго боку 
гербам ВКЛ на чырвоным полі, а з другога – з чорным мядзведзем у бе-
лым полі […]. Мазырскі павет мае зялёную харугву, як і само ваяводства 
[…]. Амсціслаўскае ваяводства […] харугва таго ваяводства ёсць коле-
ру памаранчавага, пазначаную гербам ВКЛ на чырвоным полі. Павятовых 
харугваў няма […]. Віцебскае ваяводства […]  харугва зялёнага колеру аб 
двух рагох, носіць герб ВКЛ на белым полі […] Полацкае ваяводства […] 
харугва таго ваяводства, […] чырвоная, пад гербам ВКЛ на белым полі»  
[1, с. 329–332].

«Кн. IV ч. II (Зямля Пруская. – А. Ш.) […] Харугва ўсёй зямлі Прускай 
і Паморскай: Арла чорнага, з мячом, які голая чалавечая рука трымае праз 
шыю, з залатою Каронай, у залатым полі, за герб носіць» [1, с. 370].

«Кн. V ч. ІІІ (Зямля Жмудская. – А. Ш.) […] Харугва той зямлі, якую 
ўжываюць на вайне, белая аб двух рагах, з Гербам Вялікага Кн. Літоўскага, 
у чырвоным полі» [1, с. 430].
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Надзвычай важнымі для распрацоўкі заяўленай тэмы ёсць таксама 
тры захаваныя аўтэнтычныя палотнішчы з канца XVI – пачатку XVII ст.  
са збораў Музея Войска Польскага ў Варшаве і Нацыянальнага гістарычнага 
музея Літоўскай Рэспублікі ў Вільні.

Харугва Гродзенскага павета Гродзенскага ваяводства ВКЛ. 
Блакітнае палотнішча, простакутнае па форме з адным тупым рогам з 
шырокай па трох баках акантоўкай бела-жоўта-блакітных колераў. У кры-
жы (ля тронку) палотнішча змешчаны салатавы бараковы шчыт з гербам 
«Пагоняй», вакол шчыта ў простакутнік скампанавана легенда залатымі 
літарамі па-лацінску «SIGISMVNDVS III DEI GRATIA REX POLONIAE 
MAGNVS DVX LITVANIAE»; у правай частцы палотнішча змешча-
на чырвоная 8-пялёсткавая разеткападобная рамка, у якой на блакітным  
полі – надпіс залатымі літарамі па-польску: «GRODZIENSKA». Палотнішча 
выканана ў тэхніцы праразной аплікацыі з рознакаляровых элементаў, маец-
ца дэкаратыўная вышыўка светлымі ніткамі. Палотнішча аднабаковае, гэта 
значыць другі яго бок люстрана паўтарае малюнак і надпісы на галоўным 
баку, агульнымі памерамі 196 × 235 см [2].

Харугва Слонімскага павета Наваградскага ваяводства ВКЛ. Чыр-
вонае палотнішча, простакутнае па форме з адным вострым рогам, са скру-
гленым ніжнім краем ля рога і шырокай па трох баках блакітнай акантоўкай. 
У крыжы (ля тронку) палотнішча змешчаны блакітны бараковы шчыт з гер-
бам «Пагоняй», вакол шчыта ў простакутнік скампанавана легенда залатымі 
літарамі па-лацінску: «SIGISMVNDVS III DEI GRATIA REX POLONIAE 
MAGNVS DVX LITVANIAE»; у правай частцы палотнішча змешчана зя-
лёная 8-пялёсткавая разеткападобная рамка, у якой на чырвоным полі ма-
ецца легенда залатымі літарамі па-польску: «SLONIMSKA», яшчэ правей 
маецца меншая 8-пялёсткавая зялёная разетка з надпісам залатымі літарамі 
па-польску: «REPAROWANA 1747». Палотнішча выканана ў тэхніцы 
праразной аплікацыі з рознакаляровых элементаў, маецца дэкаратыўная 
вышыўка светлымі ніткамі і дэкаратыўнай стужкай. Палотнішча аднаба-
ковае, агульнымі памерамі 175 × 325 см. Трэба зазначыць, што блакітная 
акантоўка, шчыт разам з Пагоняй, меншая рамка з надпісам і большая 
рамка з’яўляюцца пазнейшымі па часе ўключэннямі (найхутчэй з 1747 г.), 
тым жа часам датуецца частка чырвонай асновы палотнішча – відаць, што 
падчас рэпарацыі са старога палотнішча былі прыбраныя акантоўка, шчыт  
і вялікая рамка, затым само чырвонае палотнішча было павялічанае праз да-
шыванне новага чырвонага элементу са скругленым рогам да правага краю 
палотнішча, прычым больш стары абрыс палотнішча прачытваецца і адпа-
вядае абрысу на харугве Гродзенскага павета [3].

Харугва Троцкага павета Гродзенскага ваяводства ВКЛ. Блакітнае 
простакутнае палотнішча з рэшткамі ранейшай шырокай акантоўкі ў бела-
жоўта-бежава-чырвоныя колеры. У крыжы (ля тронку) палотнішча змешча-
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ны чырвоны бараковы шчыт з гербам «Пагоняй», вакол шчыта ў простакутнік 
скампанавана легенда залатымі літарамі па-лацінску: «SIGISMVNDVS 
III DEI GRATIA REX POLONIAE MAGNVS DVX LITVANIAE»; у пра-
вай частцы палотнішча змешчана жоўтая 8-пялёсткавая разеткападобная 
рамка, у якой на блакітным полі – легенда залатымі літарамі па-польску: 
«TROCKA». Палотнішча выканана ў тэхніцы праразной аплікацыі з 
рознакаляровых элементаў, маецца дэкаратыўная вышыўка светлымі 
ніткамі. Палотнішча аднабаковае, агульнымі памерамі захаванай часткі  
155 × 225 см. Відавочна, што палотнішча раней страціла частку правага 
боку, найхутчэй з рогам, пасля было абрэзанае і абшытае ў простакутнік 
новай стужкай, цяпер прыбранай [4].

Неабходна зазначыць, што, з гледзішча на ідэнтычнасць формы 
палотнішча, наяўнасці і віда акантоўкі, формы і размяшчэння разеткападоб-
най рамкі з надпісам, формы і зместу легенды, можна зрабіць вывад, што за-
хаваныя палотнішчы адпавядаюць элементам вексілалагічнай сістэмы ВКЛ, 
апісанай А. Гваньіні, хаця, магчыма, былі пашытыя ў пазнейшы час. На-
самрэч, на сённяшні момант існуюць спрэчкі па пытанні датавання вышэй-
згаданых харугваў, прычым Жыгімонт ІІІ, згаданы на легендах з харугваў, 
у пераліку польскіх каралёў адпавядае Жыгімонту ІІІ Вазе (1566–1632),  
а ў пераліку вялікіх князёў літоўскіх – Жыгімонту ІІІ Аўгусту (1520–1572).

З таго ж факту, што на Слонімскай харугве яшчэ ў 1747 г., нават пры 
рэпарацыі харугвы са значнымі заменамі, былі захаваныя агульная форма 
палотнішча з адным рогам, акантоўка, хаця і замененая на новую, а таксама 
формы шчыта і разеткападобнай рамкі і нават тэксту легенды, становіцца 
відавочным, што нават яшчэ ў сярэдзіне XVIII ст., нягледзячы на змены 
ў палітычнай абстаноўцы (тады правіў іншы манарх) і эстэтычных гу-
стах, існавала практыка захавання сістэмных традыцыйных палотнішчаў 
апісваемай тут вексілалагічнай сістэмы.

Да вексілалагічнай сістэмы КП належаць захаваныя аўтэнтычныя 
палотнішчы харугваў Ленчыцкага, Мазавецкага, Бельскага, Паморскага 
ваяводстваў КП і Прусаў Каралеўскіх са збораў Музея Войска Польскага  
ў Варшаве і Музея князёў Чартарыйскіх у Кракаве.

Харугва Бельскага ваяводства КП. Чырвонае простакутнае 
палотнішча, на якім у срэбным фігурным картушы змешчаны герб ва-
яводства срэбны Грыф. Палотнішча аднабаковае, выкананае ў тэхніцы 
паліхромнага роспісу па тканіне [5, с. 162].

Харугва Мазавецкага ваяводства КП. Чырвонае простакутнае 
палотнішча, на якім у срэбным фігурным картушы, стылізаваным пад шчыт, 
змешчаны герб ваяводства булы Арол без кароны з распасцёртымі крыламі. 
Палотнішча аднабаковае, выкананае ў тэхніцы паліхромнага роспісу па 
тканіне [6].
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Харугва Ленчыцкага ваяводства КП. Белае квадратнае палотнішча, 
на якім у срэбным фігурным картушы, упрыгожаным раслінным арнамен-
там, змешчаны герб ваяводства (цяпер выцвілы) паў-Арла белага і паў-Ільва 
чорнага, у залатой Кароне. Палотнішча аднабаковае, агульнымі памерамі 
140 × 140 см, выкананае ў тэхніцы паліхромнага роспісу па тканіне [7].

Харугва Паморскага ваяводства КП. Белае простакутнае палотнішча, 
на якім на чырвоным 8-кантовым фігурным шчыце змешчаны герб ваявод-
ства срэбны Грыф, які стаіць на задніх лапах і глядзіць у левы геральдычны 
бок. Палотнішча аднабаковае, агульнымі памерамі 128 × 116 см, выкананае 
ў тэхніцы паліхромнага роспісу па тканіне [8, с. 260].

Харугва Прусаў Каралеўскіх КП. Белае простакутнае палотнішча, на 
якім на чырвоным 8-кантовым фігурным шчыце змешчаны герб ваяводства 
Чорны арол з распасцёртымі крыламі, з шыі якога выходзіць чалавечая рука 
з мячом. Палотнішча аднабаковае, агульнымі памерамі 121 × 116 см, выка-
нана ў тэхніцы паліхромнага роспісу па тканіне [9].

Вексілалагічныя сістэмы і традыцыі ВКЛ і КП
На падставе крыніц можна акрэсліць характарыстыку прааналіза- 

ваных вексілалагічных сістэм.
Вексілалагічная сістэма ВКЛ. У аснове сістэмы ляжаць стандартыза-

ваныя вексілалагічныя аб’екты, што маюць аднолькавыя элементы (форму, 
памер і размяшчэнне геральдычнага шчыта з Пагоняй, форму, змест і размя-
шчэнне легенды, форму і размяшчэнне разеткападобнай рамкі, тэкстыльныя 
характарыстыкі ў выглядзе праразной аплікацыі з шоўку з фрагментарнай 
вышыўкай). Стандартызаваныя вексілалагічныя адзінкі аб’яднаны ў тыпы 
(тып «павятовыя», тып «ваяводскія», тып «дзяржаўныя»), тыпы, у сваю 
чаргу, арганізаваныя іерархічна і маюць уласныя характарыстыкі (павято- 
выя маюць форму палотнішча з адным рогам, ваяводскія – з двума, 
дзяржаўныя – з чатырма ці без рагоў, да пералічанага дадаецца каляровая ха-
рактарыстыка, уласцівая для пэўнага тыпу). Нарэшце кожная вексілалагіч-
ная адзінка мае індывідуальную адрознасць ад іншых (пазначэнне тэрыта-
рыяльнай прыналежнасці, а таксама індывідуальныя асаблівасці дэталяў 
гербу Пагоні).

Вексілалагічная сістэма КП. У аснове гэтай сістэмы таксама ляжаць 
стандартызаваныя вексілалагічныя аб’екты, але стандартнай для іх усіх 
з’яўляецца форма палотнішча (простакутная, блізкая да квадрата ці нават 
квадратная), а таксама размяшчэнне зямельнага гербу ў картушы па цэн-
тры палотнішча і, нарэшце, тэкстыльная тэхніка выканання ў выглядзе 
паліхромнага роспісу. Наконт арганізацыі элементаў сістэмы ў тыпы можам 
меркаваць толькі прыблізнае з той прычыны, што ў тэкставых апісаннях пра 
такую спецыфіку не маецца згадак. Можам, аднак, дапусціць, што прыкме-
тай тыпу меўся выступаць памер палотнішча. Датычна ж індывідуальных 
асаблівасцяў адзінак сістэмы відавочна, што ў такой якасці выступалі 
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як самыя гербы, што значна адрозніваюцца адзін ад аднаго насуперак 
паўторанаму на ўсіх сцягах ВКЛ герба Пагоня, гэтак і індывідуальная мане-
ра роспісу кожнага палотнішча.

Цікавым ёсць вынік параўнання вексілалагічнай сістэмы КП з ба-
нерамі местаў і земляў Вялікай Рымскай Імперыі германскай нацыі XV– 
XVII стст., якія, як і польскія, аддавалі перавагу простакутным, блізкім да 
квадрата палотнішчам без легендаў і тэрытарыяльнага пазначэння ў тэкста-
вай форме, але з размяшчэннем разнастайных гербаў на большай частцы 
палотнішча [10].

Можам з вышэйпрыведзенага зрабіць просты вывад аб тым, што, няглед-
зячы на аб’яднанне ў адзіную дзяржаву Рэч Паспалітую Абодвух Народаў, 
Вялікае Княства Літоўскае і Каралеўства Польскае ў аналізуемы перыяд 
заставаліся прыхільныя да розных вексілалагічных традыцый. Прычым 
калі Польшча цягнулася да заходнееўрапейскага культурніцкага арэалу, дык 
харугвы ВКЛ афармляліся ў большай ступені ў адпаведнасці з мясцовай 
традыцыяй.

Калі ж паглядзець глыбей, то бачна, што дзве прааналізаваныя сістэмы 
маюць у аснове сваёй зусім розныя прынцыпы: сістэма КП ставіць у пад-
мурак разнастайнасць, пры тым што аднолькавая форма і блізкія памеры 
палотнішчаў толькі падкрэсліваюць гэта; сістэма ВКЛ ставіць у аснову, 
наадварот, аднастайнасць, а розныя колеры і дэталі толькі падкрэсліваюць 
кампазіцыйнае адзінства сцягоў.

Зрэшты, трэба абмовіцца, што, па-першае, ад сістэмы польскай мы маем 
толькі ваяводскія харугвы, і можна было б дапусціць, што павятовыя аку-
рат значна адрозніваюцца, але для гэтага пакуль няма падстаў (нездарма 
Гваньіні ў сваім творы, калі піша пра Польшчу, дык проста апісвае герб  
і гербавае поле харугвы, практычна не згадваючы павятовыя харугвы як 
тып, у адрозненне ад ВКЛ).

Яшчэ адзін важны вывад ляжыць на паверхні: пры аналізе крыніц мы 
бачым, што, напрыклад, харугва Падляскага ваяводства, нягледзячы на тое, 
што на момант выдання кнігі А. Гваньіні (1581 г.) ужо 12 гадоў знаходзілася 
ў складзе Каралеўства Польскага, захавала адметныя характарыстыкі 
вексілалагічнай сістэмы ВКЛ. Аналіз жа Слонімскай харугвы гаворыць, 
што падобная прыхільнасць вексілалагічнай традыцыі магла трываць 
стагоддзямі.

Усё гэта дае метадалагічныя падставы для рэканструкцыі вексілалагіч-
ных сістэм ВКЛ і КП з улікам розных крыніц, паказвае на важнасць ком-
плекснага падыходу да працы з рознымі тыпамі крыніц у галіне вексілалогіі.
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