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ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В ЦАРИНІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ГЕРАЛЬДИКИ І СФРАГІСТИКИ

В історії й розвитку українського гербівництва й таких спорідне
них з ним галузей української культури, як печатництво й прапор- 
ництво, заняв Михайло Грушевський причинками своєї багатогран
ної діяльности два місця, а саме:

а) науковця, отже в першу чергу історика, який належну частину 
своєї уваги присвятив речевим пам’яткам і документарним джерелам 
української геральдики, сфрагістики, нумізматики й вексилології1 (пе
редусім від дев’ятьдесятих років минулого століття до вибуху укра
їнської революції 1917-го року, як теж — частинно й принагідно — 
по упадку відродженої української державности);

б) громадянина й державного мужа, який вповні розумів значен
ня емблематики для розвитку національної свідомости, та який вия
вив себе активно у творенні необхідних правних основ для потреб 
Української Народної Республіки.

Зацікавлення Михайла Грушевського українською геральдикою, 
емблематикою передгеральдичної доби, тощо, як і його діяльність у 
цих ділянках українознавства, були для нього тільки побічними про
явами його головного замилування та його основної життєвої праці, 
що була майже цілком присвячена українській історії. Але завдяки 
своєму багатосторонньому кругозорові та видатності своєї історично- 
наукової праці довелося йому заняти досить визначне місце в істо
рії української геральдики, як в галузі гербознавства, так і в галузі 
гербового права, що частинно відноситься до української сфрагісти
ки й вексилології.

Михайло Грушевський не був геральдистом, ні сфрагістом у вуж
чому розумінні цих понять і сам себе таким не вважав, що зрештою, 
було характерне для строго об’єктивістичного способу його думання 
та для його кожночасної спроможності правильної самооцінки. Як 
справжній науковець-історик, був він добре обзнайомлений із загаль
ним розвитком сфрагістики, нумізматики й геральдики, включно до

1 На протязі двох останніх десятиріч поширився й закорінився серед 
західно-европейських і північно-американських знакознавців на означення 
прапорознавства влучний і потрібний термін — вексилологія (Уехіїїоіс^іе, 
уехіїїоіс^у).
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знання її основних правил, що виявлялося нераз у його творах (пере
дусім у науково-популярних писаннях) і в державній діяльності (про 
що буде мова далі). Маємо вражіння, що його відповідні праці, як у 
науковому, так і в громадсько-політичному житті, були в першу чер
гу виявами почуття обов’язку з метою виповнення тих прогалин у 
культурному й політичному житті українського суспільства, що існу
вали через брак чи невистарчальну діяльність знавців даних царин. 
З цього погляду духовість Михайла Грушевського споріднена була з 
духовістю його великого сучасника — Івана Франка.

Основний доробок Михайла Грушевського в галузі згаданих наук 
находимо в численних місцях його монументальної «Історії України- 
Руси»,2 в якій він присвятив немало уваги тризубам-двозубам старо
української панівної династії (заторкаючи при цьому нумізматику та 
інші споріднені галузі емблематики), державно-династичним печатям 
галицько-володимирського періоду, нумізматиці ХІУ-ХУ-го століть, 
сфрагістиці церковній, боярській, міській, військовій та іншій із се
редньовічного й козацького періодів, староукраїнському прапорницт- 
ву, тощо. В дійсності він не робив суто знакознавчих дослідів для ро
зв’язки нез’ясованих ще питань, одначе безсумнівно позитивною озна
кою «Історії України-Руси» є пов’язання української історії з допо
міжними історичними науками, які до того часу були доволі занедба
ні, й висвітлення важливіших питань української емблематики з по
гляду історика. Слід ще згадати, що, завдяки «Історії України-Руси», 
провідні кола українського суспільства були вже перед 1917-им ро
ком досить ознайомлені з основними проблемами генези й символіки 
тризуба-двозуба Рюриковичів,3 як теж з його державним вживанням 
у середньовічній Русі, що мусіло мати своє значення для встановлен
ня цього знаку державним гербом України в 1917-18 роках. Від’ємною 
рисою геральдично-сфрагістичних насвітлень з боку Грушевського бу
ло не досить критичне, інколи, сприймання застарілих поглядів інших 
істориків і знакознавців, переважно чужинецьких (російських, поль
ських, частинно німецьких). Це явище могло мати дві причийи. Гру
шевський, слушно не вважаючи себе дійсним сфрагістом чи гераль- 
дистом, приписував деяким авторам більше авторитетности в цих ді
лянках, ніж вони на це заслуговували, не припускаючи навіть, що 
деякі їхні помилкові твердження зродились у наслідок недостатнього 
знання української історії, а інші були зумовлені недостатнім дослід
женням речевих пам’яток і документальних джерел. З другого боку 
нумізматика, сфрагістика й геральдика були тільки прибудівкою до 
монументального історичного твору Грушевського. Ці дві причини в 
великій мірі пояснюються тогочасним станом українського гербознав
ства й печатезнавства. Так напр., відмінні від себе й заразом обидва

2 Історія України-Руси. Львів-Київ, 1898—1937 (передусім томи I-III і IX, 
ч. 2).

3 В справі поглядів М. Грушевського на походження й первісне зна
чіння українського тризуба не займаємо становища, бо це питання не з’ясо
ване досі остаточно наукою.
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неточні описи маєстатичної печаті Юрія Львовича та Юрія-Болесла- 
ва Тройденовича в III. томі першого й другого видання «Історії Укра- 
Їни-Руси» були зумовлені недокладними даними Н. Карамзіна й А. 
Левіцького, що користувалися описом Геннінґа, директора королів
ського державного архіву в Кенігсбергу, який цю печать розглянув 
поверховно, хоча мав її в своїх руках, на що слушно звернув увагу 
в своїй сфрагістичній розвідці Б. Барвінський.4 Звичайно, деякі, сьо
годні вже перестарілі, знакознавчі погляди в «Історії України-Руси» 
та в інших писаннях Грушевського не можуть бути причиною заки
дів у сторону їх автора.

Немале значення для глибшого обзнайомлення українського сус
пільства з минулим української геральдики й сфрагістики мали деякі 
менші публікації Грушевського.5 З огляду на свій об’єм і почасти на
уково-популярний характер, були вони приступні ширшим колам чи
тачів, даючи їм ілюстрації важливіших зразків староукраїнської ем
блематики.

Цінними причинками до розвитку українського печатезнавства й 
гербознавства були монографічні студії Грушевського, публіковані в 
«Записках Наукового Товариства ім. Шевченка», в яких автор, на 
основі джерельних матеріялів, вичерпно опрацював такі проблеми 
української емблематики, як археологія тризуба-двозуба в Галичині,6 
початки міського печатництва на Волині,7 чи державно-урядове вжи
вання тризуба-двозуба в Галицько-Волинській державі.8

Слід ще згадати розвідки Грушевського з революційних і порево- 
люційних років, що торкалися теж знакознавчих справ,9 а також 
його чужомовні історичні праці,10 що були початком об’єктивного на
світлення історії української емблематики в міжнародному науково
му світі.

Як громадянин і державний муж, став Михайло Грушевський про
являти свою діяльність у галузі української емблематики, передусім 
державної, рівночасно з вибухом української національної революції
1917-го року, коли виринуло питання оформлення емблем Українсь
кої Народної Республіки, а саме трьох найвищих емблем — герба, пра
пора й печаті. До нього він був покликаний своїм урядовим стано
вищем і великим науковим авторитетом.

До того часу Грушевський не займав виразного становища в справі 
герба української нації ХХ-го століття та її майбутньої держави. Хоч

4 Б а р в і н с ь к и й ,  Б.: Д в і печат ки га л и ц ь к о -в о л о д и м и р с ь к и х  к н я з ів .  
Історичні причинки до Історії України-Руси. Ж овква, 1908.

5 Напр. Ілю ст рована іст орія У к р а їн и  (кілька видань, починаючи з 1911 
року).

6 З в е н и го р о д  Г а л и ц ь к и й .  Записки НТШ, т. 31-32. Львів, 1899.
7 Лист В о л о д и м и р с ь к о ї гр о м а д и  1324 р . Там же, т. 72. Львів, 1906.
8 Чи м аєм о автентичні грамот и к н я з я  Л ь в а ? Там же, т. 45. Львів, 1902.
9 Напр. « В ел и к а , М а л а  й  Б іл а  Р ус ь » . «Україна», кн. І-ІІ. 1917.
10 Напр. D ie H erkunft und Bedeutung des ukrainischen Staatswappens. „Die Ukrai

ne“. Berlin, 1920. S. 23-24 (як теж в інших численних нарисах з історії Укра
їни російською, французькою, англійською, болгарською й чеською мовами).
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на обгортках своєї «Історії України-Руси» він помістив два гербові ви- 
ображення — т. зв. галицько-володомирський лев й київський архан
гел — і поставив їх поруч своїх інших державногербових проектів з
1917-го року, це зовсім не вказує на те, що він уважав сполучення 
цих обох гербів побажаним і доцільним для сучасного собі національ
ного життя чи майбутньої української державности. Державно-дина- 
стичний лев Руського Королівства ХІУ-ХУ століть мав від 1848-го до
1918-го рр. значення єдиного всеукраїнського герба, чого Грушевсь
кий ніколи не заперечував, а до т. зв. київського архистратига ста
вився він дуже критично, вважаючи його (хоч і безпідставно) залиш
ком польської займанщини. Зіставлення цих двох гербів на обгорт
ках «Історії України-Руси» було, на нашу думку, відміченням двох 
провідних осередків української культури — Галичини й Київщини
— і виразником національної спільноти обидвох тодішніх займанщин,
— підросійської й підавстроугорської України.

2. листопада 1917-го року відбулося в Києві засідання «Підготовчої 
Комісії з представників історичної науки, правників, гербознавців і 
художників» при Генеральному Секретарстві Справ Освітніх. Головою 
Комісії було вибрано М. Грушевського, а секретарем — М. Біляшев- 
ського.11 В зв’язку з роботою цієї особливої комісії з ’явилися дві стат
ті Грушевського про український герб.12 Основну частину тієї зна
менної статті наводимо тут повністю. Ця стаття є своєрідним звеном, 
що єднає дотогочасну — майже виключно наукову — діяльність Гру
шевського в галузі української емблематики з діяльністю державно- 
правною, яка почалася 1917-го р., та яка притягнула до себе не тіль
ки його увагу, але теж примусила Грушевського до вислову чисто 
особистих поглядів.

« . . .  Передусім зазначу, що всі присутні піддержали ту гадку, що 
названий герб Києва — архистратиг (герб київського воєвідства за 
польських часів і герб київської губернії за російських часів) не мо
же вважатись українським гербом, бо ніякої української традиції за 
ним не звісно. З державних гербів України найближчий нам часом 
і традицією — герб Гетьманщини: козак з мушкетом, і дехто висло
вився за те, щоб цей герб без усяких змін узяти за герб нової України. 
Але й інші, /крім мене, були тої гадки, що цьому гербові належить 
дати перше й найважніше місце між старими традиційними симво
лами української державності, але на знак нової України він не го
диться. Відновляючи нашу стару українську державність, ми не від
новляємо нашої гетьманщини, ми хочемо творити новий лад, нові дер
жавні й громадські форми, і емблема того мусить бути нова, щоб не 
було підозріння в замислах відроджування старого. Як найпростіше

11 Про склад Комісії та її працю див. О г л о б л и н, О.: П р а ц я  Ю р ія  
Н арбут а н а д  ут воренням  У к р а їн с ь к о го  Д ер ж а вн о го  Г ер б а  і  Д ер ж а вн о ї П е
чати. «Державницька Думка», ч. З, Філядельфія, 1951.

12 Дві статті про український герб у «Народній Волі», чч. 101 з 3. верес
ня і 153 з 12. листопада, Київ,, 1917. Остання стаття передруковувалася в 
книзі Грушевського «На порозі Нової України». Київ, 1918, ст. 95-97.
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можна було б узяти за знак нової України золоті (жовті) звізди на 
синім тлі, по числу земель нової Української Республіки, або золоту 
букву «У» (Україна), або «УНР» (Українська Народня Республіка), на 
синім тлі — взірець герба французького Р. Ф. Але геральдики ка
жуть, що букви в гербі це проти правил геральдики. В такім разі я 
проектував би як символ творчої мирної праці в Новій Україні, її 
цивілізаційних завдань — золотий плуг на синім полі з тим, щоб цей 
знак нової України заняв центральне (середнє) місце в державнім 
гербі України (згадаю, що плуг в гербі має Ліберія, республіка виз
волених з неволі негрів).

Навколо нього (над ним, півкругом, чи що), можна розмістити в 
трьох полях державні знаки старої України: знак старої Київської 
Держави Володимира Великого, герб Галицько-Володимирського Ко
ролівства і герб Гетьманщини. В низу у двох полях можна дати гер
би: Києва, Львова — двох культурних центрів (осередків) старої 
України: київський лук і львівського льва, в його старій формі, як 
бачимо його на щиті того ж  галицько-волинського їздця. На вершку 
цього гербового щита, коли б хотіли його чимось вінчати, можна б по
ставити одну емблему старих наших недовершених мрій — з печатки 
«Великого Князя Руського», утвореного Гадяцькою унією, 1657 року. 
Це голуб з оливною віткою — вісник національного замирення і спо
кою. Оливною галузкою можна б окружити й цей щит, замість якої- 
небудь арматури так, як це має герб Португалії. А коли би хотіли 
натомість поставити якихось щитоносців, то замість якихнебудь інших 
фіґур, я рад би бачити символ трудящого народу, напримір — жінку 
з серпом по одній стороні і робітника з молотом по другій. Взагалі хо
тів би я в атрибутах нашого гербу бачити, як найбільше підчеркне- 
ний культурний, творчий, об’єднуючий характер нашої нової респу
бліки».13

13 Стаття висловлює, з великою правдоподібністю, не тільки особисті 
погляди М. Грушевського на гербопроєкти, але теж  погляд більшости чле
нів Комісії. Його погляд на історичне значення й примінення тризуба Во
лодимира І Великого та «лицаря-козака зо самопалом» Козацької Держави 
вповні правильний. Не дуже ясно, чи під гербом Галицько-Володимирського 
Королівства розуміє він державно-династичного лева Романовичів, чи «га- 
лицько-волинського їздця», як  він це висловлюється, цебто виображення 
на зворотній стороні печаті Юрія Львовича та Ю рія-Болеслава Тройдено- 
вича, що представляє лицаря-вершника з гербовим щитом Романовичів на 
лівому рамені. Тут слід замітити, що ця сфрагістична емблема не є рівно
значна державному гербові, лише характерним для пізнього середньовіччя 
виображенням «збройного мужа»-гербоносця, отже, в цьому випадку, са
мого руського короля зо щитом, тобто з власним королівсько-великокня
жим гербом. Цього ж  льва вважає М. Грушевський старою формою львів
ського герба, що не є зовсім точно. Очевидно, що виображення льва, як  
складової частини міського герба Львова, похідне від володарського льва 
Романовичів, одначе із речевих пам’яток і документарних джерел видно 
ясно, що герб Львова, який повстав приблизно 1300-го р., завжди представ
ляв льва у відкритій і трьохвежатій міській брамі і ніколи не був тотож
ний з державно-династичним гербом. «Кушею» (в дійсності представлений 
у ній самостріл, а не лук) користувався К иїв розмірно пізно й недовго, а 
саме від кінця ХУ-го до ХУІІІ-го століть (доки користувався маґдебур-
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Це змістовне звідомлення з засідання Геральдичної Комісії, що 
була створена для виготовлення найвищих відзнак У.Н.Р. — держав
ного герба й державної печаті — дозволяє нам бачити деяке роздвоєн
ня поглядів М. Грушевського. З одного боку говорить добре ознайом
лений з історією української державної геральдики вчений, який хоче 
бачити в республіканському гербі три історичні відзнаки староукраїн
ських монархій (тризуб Київської Руси з Х-го століття, лев Галицько- 
Володимирського Королівства зХІУ-го до XV століть і козак зХУІІ-го 
й ХУІІІ-го століть), два столичні стародавні герби (київську «Кушу» й 
львівського лева) і навіть гетьмансько-великокняжий гербовий нашо
ломник з часів Івана Виговського. З другого боку промовляє політич
но-партійний діяч помірковано-лівого напрямку, що намагається вмі
стити в державний герб такі геральдичні новотвори, як плуг, щито- 
держців у виді робітника й селянки та дуже рідке в українській ге
ральдиці гербове оточення — оливну галузку. Вагаючися між двома 
протилежними поглядами на ідейний зміст державного герба, не зро
бив М. Грушевський виразного рішення, лише старався сполучити 
більшість гербових проектів — власних і надісланих Геральдичній 
Комісії — в одному проекті, який не був затверджений.

24. грудня 1917-го р. видано було перший державний банкнот У.Н.Р. 
(100 карбованців) з виображенням тризуба з хрестиком угорі. 18. січня
1918-го р. Мала Рада затвердила предложений Д. Антоновичем проект 
українського воєнно-морського прапору, опрацьованого Українською 
Морською Радою, жовто-блакитний, з золотим тризубом з хрестом

зьким правом), отже, цей герб, у протилежності до другого й старого київ
ського герба — св. Михаїла, ледви чи може належно репрезентувати за
слуги столиці для української культури. Додатньою рисою гербопроєкту М. 
Грушевського є спроба зіставлення історичних, хоч і не всіх, гербів укра
їнської державности. Міські герби, звичайно, не виступають як складові 
частини державного герба, одначе в  цьому гербопроєкті важливо відмітити 
наявність герба міста Львова, який не належав до У.Н.Р., отже, вміщення 
цього ж  т. зв. претенсійного герба є одним із кращих доказів соборниць- 
кого думання М. Грушевського, як  історика, герботворця й державного му
жа. Неправильно оцінено Комісією герб Київщини — архистратига Ми
хаїла, вважаючи, що про ніяку українську традицію за ним не відомо. Вже 
на переломі ХІХ-го та ХХ-го століття було доказано поважними гераль- 
дистами й сфрагістами, що це виображення було дідичним печатним знаком 
київських Мономаховичів від половини Х ІІ-го століття, а найновіші архе
ологічні знахідки в Україні вказують на те ,що св. Михаїл має за собою 
ще давнішу традицію одної із староукраїнських державних емблем. Архи
стратиг був теж одною з найкращих відзнак української державности в 
другій половині ХУІІ-го століття (корогва гетьмана Богдана Хмельниць
кого й інші інсиґнії). Проекти гербових новотворів виявляють виразні чу
жинецькі впливи республіканського забарвлення ,як напр, плуг (який, між 
іншим, у гербі Ліберії є тільки побічною фіґурою) чи ініціяли держави, що 
були взоровані на одній із змінливих емблем французької Республіки. Про
ект звізд — 7 чи ЗО — (згідно з проектом М. Грушевського й законом з 2. бе
резня 1918 р. У.Н.Р. мала ділитися на ЗО «земель») був натхнений прапором 
ЗДА та деяких інших похідних від нього прапорів і гербів Південної й 
Центральної Америки.
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угорі.14 Проєкт Д. Антоновича, який рівночасно був одним із побічних 
проектів М. Грушевського, а саме — тризуб, став пробиватися на пер
ше місце серед тимчасових державних відзнак. Від 23. грудня 1917 
друковано в Києві й Одесі першу серію поштових марок У. Н. Р. з ви- 
ображеннями тризуба, що ввійшли в обіг щойно в липні 1918-го р.

Тиждень перед 22. березня 1918 р. відбулася в Міністерстві Освіти 
У. Н. Р. нарада, підчас якої ще раз розглянено гербові проекти М. Гру
шевського та інші надіслані до Геральдичної Комісії. М. Битинський 
подає,15 що крім проектів, вичислених у статті М. Грушевського в «На
родній Волі», були ще три золото-блакитні емблеми: слово «Україна», 
ініціяли «У. Р.» і сім звізд (по числі букв в імені країни). 22. березня 
1918 р. тризуб, як герб Української Народної Республіки був встанов
лений державним законом.

Виготовлення державної відзнаки в двох видах — т. зв. великого 
й малого герба — було доручене проф. В. Кричевському. В малому 
гербі тризуб був оточений оливним вінком — символом миру — згідно 
з бажанням М. Грушевського, висловленим у його власному гербо- 
проєкті.

Те, що в висліді такої скількости різнородних гербопроєктів, досить 
поверховної під науковим оглядом праці Геральдичної Комісії, та ре
волюційних обставин таки дійшло до вибору найкращого під кожним 
оглядом герба для відродженої української державности, завдячується 
не тільки міністрові Д. Антоновичеві, але теж М. Грушевському. Це 
передусім з двох причин:

а) Він не настоював на затвердженні свого складного й недоско
налого проекту, хоча завдяки своєму політичному становищі й науко
вому авторитетові міг відносно легко спрямувати вирішальний вибір 
в свою користь.

б) М. Грушевський не протиставився виборові тризуба, знаючи, оче
видно, що його голос міг спокійно перемогти навіть більшість голосів 
членів Геральдичної Комісії, та поставився до нового герба прихильно 
не тільки як державний муж, але теж як науковець (напр,. у вище зга
даній німецькомовній статті про походження й значення тризуба).

Куди більш рішуче, як теж вповні правильне, становище зайняв 
Михайло Грушевський в справі порядку барв державного прапору, 
рівнож затвердженого законом з 22. березня 1918 р., що знову був 
попереджений законопроектом Морської Ради й ухвалою Малої Ради
з 18. січня 1918 р. про военноморський прапор. Вибір національних 
барв був зайвий, бо він був усталений уже традицією від 1848-го р. 
Існували, одначе, розбіжності в поглядах на порядок прапорних барв. 
Законно встановлений прапор У. Н. Р. був жовто-блакитний, отже 
згідний з геральдичним правилом про вміщення барви гербового титла

14 Д о р о ш е н к о ,  Д.: Історія України 1917-1923 рр. Том І ,ст. 384. У ж 
город, 1932 (друге видання, Нью Йорк, 1954).

15 Б и т и н с ь к и й ,  М.: Державні інсиґнії України. Відбитка з «Записок 
Українського Науково-дослідного Інституту Родознавства та Знаменознав- 
ства». Том І. 1949. Стор. 46-47.
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(золотого тризуба) в горішній (жовтій), а барви щитового поля в доліш
ній (блакитній) смугах (цього порядку державних барв придержува
лася Центральна Рада в своїх інструкціях у випадках запитів). Барви 
державного герба не були в дійсності встановлені законом, одначе вони 
були самозрозумілі й так глибоко закорінені в свідомості українсько
го суспільства, що творці різнородних емблем для державного вжитку 
(напр. військових відзнак, тощо) завжди зображали тризуб золотом на 
блакитному полі. П/риклонники блакитно-жовтого прапору з його 
історично й геральдично необоснованою, але всетаки поширеною серед 
широких кругів українського суспільства символікою блакитного неба 
України над її золотими пшеничними ланами, незадоволені урядовим 
порядком барв, намагалися змінити його та знайшли своїх представ
ників навіть у середовищі Центральної Ради. Про ті розбіжності зга
дує в своїх споминах Микола Ковалевський:16

«Жовтоблакитний прапор був прийнятий як наші національні бар
ви ще раніш перед революцією. Ці барви так і залишилися і після 
оголошення автономії України, хоч дехто підносив питання про поряд- 
ковість барв. Не пригадую точно хто, але у всякому разі не Біляшів- 
ський (Микола Біляшівський, археолог і музеолог, як теж член вище 
згаданої Комісії — примітка автора цієї статті), підняв дискусію над 
цією справою, доводячи, що наш прапор мав би бути не жовтоблакит
ний, а блакитножовтим. Дискусію цю припинив Михайло Грушев
ський, підтверджуючи своїм авторитетом вже прийняту порядковість 
барв. Інших зовнішніх ознак і атрибутів перший український уряд не 
мав. Справа неренесення булави гетьмана Хмельницького з Чернігова 
до Києва, хоч і підносилась, але не була здійснена. Значно пізніше, 
приблизно в листопаді 1917 року після III Універсалу до існуючого вже 
прапору постановлено було утворити ще прапор голови Центральної 
Ради, як голови держави, і спеціяльний прапор для Чорноморської 
ф льоти...» .

Ця рішуча й вповні правильна постава М. Грушевського в справі 
порядковости національних барв має для українських геральдистів і 
вексилологів подвійне значення: вона причинилася до того, що дер
жавний прапор першої Української Народної Республіки, хоч і корот
котривалий, але всетаки перший прапор відродженої української 
державности, був під геральдичним оглядом правильний, а крім того, 
не зважаючи на блакитно-жовті прапори Української Держави й дру
гої Української Народної Республіки, є вона важною зброєю в руках 
українських знакознавців у їхньому змаганні за правильний майбут
ній український прапор.

Справу третьої найвищої державної відзнаки, а саме печаті, що 
нею мав користуватися Генеральний Секретаріят, видвигнув Павло 
Христюк, Генеральний Писар У.Н.Р. Через брак часу не створено 
особливої комісії, яка мала б випрацювати проект державної печаті, 
та після наради з Миколою Біляшевським постановлено було виго

16 К о в а л е в с ь к и й ,  М.: При джерелах боротьби. Інсбрук, 1960. Стор. 
385-386.
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товити дві печаті: велику й малу. Справа двох розбіжностей у погля
дах на оформлення печатей, а саме: завершення тризуба хрестиком, 
як теж зображення на малій печаті не тризуба, лише лицаря-козака, 
була полагоджена відносно швидко. Хоч не маємо даних, що належно 
вияснили б становище М. Грушевського в справі цієї дискусії, але мо
жемо припускати, що якраз йому завдячується остаточне вирішення 
про вибір напечатного зображення тризуба, згідно з державним гер
бом. Можливо, що з мистецького погляду не була державна печать 
У.Н.Р. особливо вдала, але для початкової стадії відродженої держав- 
ности була вона вповні сприймальна.

Державний переворот 29 квітня 1918 р. перервав діяльність Михай
ла Грушевського в ділянці державних емблем. Його наукова й полі
тично-публіцистична діяльність на еміграції не заторкнула вже укра
їнської емблематики в такій мірі, як це було раніше. Поворот на рідні 
землі 1924 р., не зважаючи на всі численні й різнонапрямні зусилля й 
заслуги на службі української науки, був для Михайла Грушевського 
остаточним закінченням його причинків до української геральдики, 
сфрагістики й споріднених з ними наук.

Наукова діяльність М. Грушевського в галузі української гераль
дики й сфрагістики мала неабияке значення для дальшого розвитку 
цих наукових дисциплін, а діяльність Михайла Грушевського, як Го
лови Української Центральної Ради, що спричинився до державно- 
правного затвердження володимирського тризубу й жовто-блакитного 
прапору, залишила на найвищих інсиґніях нашої нації відбиток його 
великого духа.


