
52 СТАТТІ ГОЛОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ

ПРО ГЕРБОВІ ЗНАКИ УКРАЇНИ*

15.09.1917 р.
Великі події йдуть своєю чергою, а поруч із ними буденне 

життя висуває свої питання, і вони, хоч дрібні часом, теж домагаються 
свого розвязання, бо з суми таких питань кінець кінцем складається 
життя чи людини чи народу. Одно з таких питань ніби дрібних, але не 
маловажних, з котрим здавна звертаються до мене (і я нарешті пообіцяв 
пояснити сю справу в пресі) -  це питання про те, що мусить вважатись 
гербом України.

Питання не так просте, бо загально признаного, постійного 
державного герба України не було. Були ріжні знаки, які більш або 
меньш підходять під се поняття, і в тім нема нічого дивного, бо й инші 
народи та держави міняють свої гербові знаки (скажім у Франції -  
бурбонські лілії, наполеонський орел, республіканські R.F.)

На монетах й инших предметах старої Київської держави бачи
мо гарно стилізований геральдичний знак неясного значіння, щось вро
ді трезубця (див. Ілюстровану історію України с. 76, 77, 81, 85, 89). 
Тол кували, що се верх скіптра, може воно бути й стилізованою квіт
кою, а здавна також була висловлена гадка, що в звязку з сею фігурою 
стоїть пізнійший київський герб, як його бачимо на печатках київсько
го магістрату XVII -  вв. -  лук або арбалет, самостріл (див. Ілюстр. іст. 
стр. 326). Я вважаю, що сі два знаки мають право на те, щоб їх вважали 
українським гербом.

Третій знак -  се традиційний козак з мушкетом і шаблею, “з пе
рекривленим на правий бік шликом”, як його описують козацькі істо
рики. Він незмінно виступає як герб козацького війська від початків 
XVII в. (див. Ілюстр. іст. с. 258, 277, 307, 377,468).

А з половини XVII віку військо козацьке репрезентує й україн
ську державність.

Не мають претензії вважатись гербовим знаком України лев -  
герб міста Львова (не Галичини), ангел з спущеними мечами -  поль
ський герб Київського воєводства, ангел з огненним мечем -  пізнійшій 
казьонний росийський герб м. Київа.

Се я вважав своїм обовязком вказати оскільки стає на се мого 
знання, в коротких словах, не маючи змоги пускатись у ширші виводи.

* Народна воля, 15(03).09.1917 р.


