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Андрій ГРЕЧИЛО (Львів)

Старошведське-Зміївка та герб і прапор
територіальної громади

Село Зміївка (Бериславського району, Херсонської області) розташоване
в нижній течії Дніпра. На півдні України починають масово виникати поселення
іноземців після маніфесту Катерини ІІ 1762 р., за яким вони отримували землю
і кошти для ведення господарства, звільнялися від податків і рекрутчини1. На
місці сучасної Зміївки поселення виникло 1782 р., коли шведські переселенці з
острова Даґо (тепер – о. Хіумаа, Естонія) заснували тут село, назване згодом
Ґаммальсвенскбю (Gammalsvenskby). Наскільки складним було це переселення
для шведів свідчить факт, що з Даґо в серпні 1781 р. виїхало близько 1000 чоловік,
з яких після важкої подорожі та зимівлі у Решетилівці залишилося 880 чол., а 1
травня 1782 р. на землі нового поселення біля Кези-Керменської фортеці
прибуло лише 535 чол.2 Проте на новому місці не виявилося ніяких обіцяних
російською владою будинків, тому жити спершу довелося в землянках.
Внаслідок важких умов кількість шведських колоністів у березні 1783 р.
скоротилася до 135 осіб3. Клімат та ґрунти Степової України значно відрізнялися
від умов Балтійського регіону. Тому шведські поселенці переважно почали
займатися не стільки землеробством, як звичним рибальством. Хоча й тут
довелося пристосовуватися до нових обставин та переймати досвід від козаків,
які проживали поблизу. У 1794 р. тут оселилися ще 30 шведів, які потрапили в
полон під час війни з Густавом ІІІ4.

На початку ХІХ ст. поблизу виникають три нові поселення німецьких
колоністів – Шлянґендорф (назву нібито отримало від того, що мало забудову
обабіч звивистої вулиці й тому нагадувало змію), Мюльгаузендорф (назване
від розташованого тут млина) та Кльостердорф (назване так, оскільки поблизу
знаходився монастир)5. Шведське село називали також як Альтшведендорф
або Старошведське. Якщо в 1800 р. тут проживало 150-160 чол., то вже в 1842-
1843 рр. кількість шведських колоністів становила 900 чол.6 Оскільки зі
зростанням населення став відчутним брак родючої землі, тому з 1880-х рр.
почастішали випадки еміграції шведських поселенців до Канади. Протягом
1882-1885 р. у Старошведському було побудовано кам’яну кірху.
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Після Першої світової війни за 18 км на схід від Старошведського почали
розбудовувати Новошведське (Nysvenskby) село7. Однак з початком
колективізації шведські поселенці, частину з яких вже записали в “куркулі”,
скористалися можливістю виїхати з СРСР кораблем до Румунії, а далі поїздом

через Угорщину, Австрію та Німеччину до
Швеції. 1 серпня 1929 р. 885 українських
шведів прибули до Треллеборга8. Більшість з
них поселилися на острові Ґотланд, де й досі
існує земляцтво переселенців з України
(емблема товариства, див.: мал. 1). Однак
незвичні кліматичні умови та економічна
криза в Швеції призвели до того, що близько
сотні з них виїхали в Канаду, а інші захотіли
повернутися назад у Херсонські степи –
кам’янисті шведські лани мало нагадували
український чорнозем9. Не останню роль у

цьому відіграла й агітація Компартії Швеції. Протягом трьох років в Україну
повернулося понад 200 осіб і в Старошведському 1931 р. проживало 260 шведів10.
Ще 1929 р. було закрито кірху, в 1930 р. у Старошведському створено артіль
“Шведкомпартія”, а саме село перейменовано на Червоношведське (Röda
Svenskby). Однак комуністичні репересії 1937-1938 рр. не оминули й це
поселення.

Після Другої світової війни Старошведське перейменували на Вербівку,
а колишні німецькі колонії, жителів яких радянська влада депортувала як
“фольксдойчів” до і після війни, – на Зміївку, Михайлівку та Костирку. 30 травня
1947 р. з Комі АРСР до Старошведського повернулося 17 сімей шведів у кількості
62 особи і станом на 1 липня серед них було зареєстровано 34 хворих на
дистрофію, з яких 9 померло11.

Після підписання умови 15 лютого 1951 р., за якою СРСР передавав
Польщі ділянку державної території в Дрогобицькій області в обмін на землі
біля Христинополя (тепер – Червоноград) та Белза, у села Зміївської сільської
ради переселили близько 2,5 тис. мешканців трьох західно-бойківських сіл:
Лодини, Долішніх Берегів (Нижньо-Устрицького р-ну) і Нанова (Хирівського
р-ну)12. Поселення розрослися й були об’єднані в одне село під назвою Зміївка.
Тепер тут у мирі та злагоді живуть представники 15 національностей (у т. ч. й
близько 50 шведів13), діють три релігійні громади – Української Греко-католицької
церкви, Української Православної церкви Київського патріархату та Люте-
ранської церкви.

У травні 2004 р. для Зміївки були розроблені в Українському гераль-
дичному товаристві перші проекти герба та прапора й надіслані на розгляд
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сільської ради. У гербі пропонувалося: в золотому полі чорна змія, у синій
главі – 3 золоті корони. Такі ж символи зберігалися й на прапорі села. Змія
асоціативно уособлювала назву села, три золоті корони в синьому полі
вказували на шведське походження засновників поселення. Проте тоді символи
не були затверджені. До цього питання сільська рада повернулася на початку
2007 р., оскільки на 1 травня планувалося відзначення 225-ліття заснування
Старошведського, і звернулась до УГТ з проханням доопрацювати проекти,
вилучивши зображення змії. Проекти відкориговано з урахуванням побажань
ради, зокрема запропоновано новий варіант герба та два нові проекти прапора.
А вже 18 квітня 2007 р. Х сесія Зміївської сільської ради V скликання рішенням
№ 125 затвердила герб і прапор (автор проектів – А. Гречило). Їх було
виготовлено та освячено під час ювілейних святкувань 28 квітня за участю
представників посольства Швеції в Україні14.

Герб Зміївки: у золотому полі синій хрест, під раменами якого по
синьому грону винограду з зеленим листком, у синій главі – три золоті корони
(мал. 2).

Прапор Зміївки: квадратне полотнище, розділене вертикально на дві
частини, на синій третині від древка три жовті корони (одна над одною), на
жовтому полі з вільного краю синій укорочений рівносторонній хрест (розмах
рамен завширшки в 7/20 сторони прапора), під ним обабіч – по стилізованому
синьому виноградному грону з зеленою лозою та листком (мал. 3).
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Хрест символізує високу духовність мешканців територіальної громади.
Три корони в синім полі вказують на те, що сучасна Зміївка веде свою історію
від Старошведського села. Грона винограду характеризують розвинену
виноградарську галузь. Золотий колір (на прапорі – жовтий) символізує багаті
землі Степової України, сільське господарство, щедрість і добробут, а синій –
води Дніпра. Герб, згідно з правилами сучасного українського місцевого
герботворення, вписано у декоративний картуш, увінчаний золотою сільською
короною (з колосків), що свідчить про статус поселення.
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Andrij Gretjylo (Lviv)
Zmijivkas (Gammalsvenskbyns) kommunvapen och flagga

I maj 2007 har det gått 225 år sedan Gammalsvenskbyn anlades i södra
Ukraina av svenska kolonister som förflyttats från Dagö (dagens Estland). Den
nuvarande Zmijivka omfattar Gammalsvenskbyn och de forna tyska kolonierna
Schlangendorf, Mühlhausendorf och Klosterdorf. Den 18 april 2007 godkände
Zmijivkas byråd det nya kommunvapnet och den nya flaggan som utarbetats av
den Ukrainska heraldiska föreningen. I dessa symboler har man framhävt både de
svenska traditionerna och byns lokala särdrag.


