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ГЕРБИ МІСТ БУКОВИНИ

Буковинське міське гербівництво, яке саме по собі досить розви
нене та виявляє чимало зацікавлюючих для гербознавця ціх, досі 
просліджене дуже поверховно та не опрацьоване належно під гєрбо- 
знавчим оглядом. Ця ділянка буковинознавства є ярким контрастом 
до міського гербознавства не тільки Галичини, але й інших західно
українських, як  теж  сумежних з  Буковиною неукраїнських земель. 
Явище на перший погляд дивне, бо Буковина була від 1774-го року 
дідичним володінням династії Габсбурґ-Льотрінґен, а від 1806-го 
року складовою частішою Австрійського Цісарства, отже належала 
до монархії, яка під оглядом наукового, лравного й мистецького рівня 
передувала в тогочасній Евроиі, а крім того вона сама була від поло
вини ХІХ-го до початків ХХ-го століть одним із важливіш их осеред
ків українського, румунського й навіть німецького культурного жит
тя. Всетаки причини цього явища не припадкові, якщо взяти під увагу 
значення Буковини для народів, які її населювали, чи які мали вплив 
на її судьбу в XIX—XX століттях. Німецько-австрійські геральдисти, 
які вправді завжди виявляли помітне зацікавлення міською гераль
дикою, ставилися до Буковини досить поверховно з  огляду на її окраїн
не положення в Австрійському Цісарстві, як  теж  з причини її роз
мірно короткої приналежносте до .круга німецьких впливів. Вони при
святили куди більше уваги міським гербам інших ненімецьких корон
них країв (напр. Галичини, Моравії, Істрії й т. д.), але всетаки треба 
їм признати те, що для початків буковинського міського гербознав
ства зробили вони куди більше, н іж  українські, румунські чи поль
ські науковці. Румунські гербознавці зосереджувалися передусім на 
своїх корінних землях — Молдавії, Волощині й Семигородщині. Поль
ські геральдисти опрацювали вправді науково чимало гербів укра
їнських міст, але тільки тих, які колись належ али до Річипоаполитої, 
та, не зваж аю чи на те, що Буковина була в 1796—1848 роках при
єднана до Галичини, не цікавилися вони нею, не маючи до цього ні 
історичних підстав, ні надії на її будучу приналежність до відродже
ної Польщі. В українському національному житті Буковина не була 
ніяк одною із останніх земель, в XIX—XX століттях вона була навіть 
дуже важним чинником культурносо й політичного життя, одначе 
тогочасний низький рівень українського гербознавства проявився в
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відношенні до Буковини не інакше, н іж  у відношенні до інших укра
їнських земель.

З вище згаданих причин, як  теж  з огляду на сучасні нетіригожі для 
українських гербознавців обставини (як напр. недоступність відповідних 
речевих пам’яток і документальних джерел, невпорядкованість належ 
них наукових матеріялів, утруднене використання не тільки гераль
дичних, але теж  історичних і інших споріднених наукових праць 
і т. д.) досліджування буковинської міської геральдики нелегке. Тому 
ця наша стаття може бути тільки початковим кроком у цьому ж  
напрямі, вона неповна під оглядом матеріялу, що його слід було б 
розглянути, а деякі її частини, передусім висновки, не могли бути 
опрацьовані під цю пору вповні та вичерпно.

Під землепростірним оглядом стаття ограничена тільки до сучасної 
української етнічної частини історичної Буковини та прилученої до 
неї по І. Світовій Війні української частини колишньої Басарабії. Під 
часовим оглядом стаття ограничена 1918-им роком, коли в висліді оку
пації Буковини Румунією її краєвий і міські герби, яких початки 
губляться в непроясненій ще науково темряві століть, втратили своє 
урядове значення, частинно були опрацьовані наново, а частинно пе
рестали вживатися взагалі. Під речевим оглядом стаття дещо роз
ширена поза свої властиві рямці, бо розглядає не тільки міські 
герби, але теж  герби деяких буковинських місцевостей, як і під цю 
пору є тільки більшими селами, або були ними навіть за австрійських 
часів, яких герби одначе знайшли своє місце в відомих німецько- 
австрійських міських гербовниках. Уважаємо, що їх  слід узяти під 
увагу з огляду на їхню історичну вартість і притаманно буковин
ський зміст.

Існують підстави до припущення, що міське гербівництво постало 
вперше вже в середньовіччі. Північна Буковина припала Молдавсько
му Господарству приблизно 1388-го року, отже до того часу належ а
ла до Галицько-Волинського Королівства, в якому міське печатництво 
й гербівництво розвивалося від перелому ХІІ-го на ХІУ-е століття, 
а на просторі сучасної української частини Буковини знаходилися 
вже тоді такі значні городи, як  Василів, Кучелемин, Онут і інші. На 
південній Буковині були такі визначні міста, як  Сучава (княжа сто
лиця в 1388—1563 рр. і осідок православної митрополії від 1401-го р.), 
Серет (осідок католицького єпископства від 1370-го р.) та інші. Від 
другої половини ХІІІ-го століття поселювалися на Буковині німець
кі міщани із Семигородщини, а від початку ХІУ-го століття німці 
з галицьких міст. Вони приносили з  собою німецьке міське само
врядне право, власне судівництво, власні громади, отже безсумнів
но мусіли причинитися теж  до розвитку міської сфрагістики й ге
ральдики. Знаємо напр., що .Чернівці користувалися за молдавської 
влади самоуправою на привілеях німецького права. Завдяки лихо
літтю турецької займанщини приблизно від 1500-го року занепадали 
буковинські й молдавські міста та затрачувалося майже безслідно 
їхнє давнє знаківництво. Друга доба буковинського міського гербо-
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творення почалася щойно з  приходом австрійської влади, одначе 
вж е на нових історичних і культурних основах. Тоді, поруч зем
ської й міської емблематики, стала теж  розвиватися сільсько-гро- 
мадська. Румунська влада поставилася до буковинської територія ль- 
ної геральдики не тільки неприхильно, але теж  безкритично, доба- 
чуючи в ній пам’яток австрійського панування. 1922-го року опрацював 
румунський історик і герб о знавець Юрій Ончул з  доручення державної 
влади нові територіяльні герби Буковини. Ці новотвори взоровані 
тільки частинно на давніших виображеннях, а крім  того вони, оче
видно, сильно зрумунізовані під оглядом змісту й стилю. Властивими 
гербами буковинських міст можемо вважати тільки ті, що найдавніші 
й що були найдовше в користуванні міських урядів, отже герби з 
австрійських часів цієї ж  волости. Тільки вони — по деяких незнач
них конечних виправленнях — пригожі для вжитку сучасної україн
ської геральдики. Під радянською владою міські й повітові герби Б у
ковини перестали існувати взагалі. З  підрадямської преси знаємо, 
що деякі міста УРСР одержали свої герби {столиця й деякі обласні 
центри), які своїм виглядом далекі від їхніх історичних гербів і позна
чені комуністичними емблемами, одначе досі не було ще жодних 
вісток про подібне герботворекня на Буковині.

В нашій статті розгляненмо десять гербів буковинських місцево
стей, починаючи від герба столиці цієї ж  волости — міста Черновець. 
Інші місцевості обговоримо в поазбучному порядку.

1. Чернівці. Митна місцевість цієї ж  назви була згадана вперше 
між 1407-им і 1408-им роками. На протязі чотирьох дальших століть 
були Чернівці незначним поселенням аж  до приходу під владу дина
стії Габсбурґ-Льотрінґен, коли всіли сталися повітовим містом, а від 
1848-го року столицею коронного краю — Герцогства Буковини (в 
тогочасній українській урядовій термінології — Воєвідства Буковини). 
1847-го року була побудована черновецька ратуша, а від 1864-го року 
управління міста було основане на окремому адміністративно-автоном
ному статуті муніципального самоврядування.

Герб .Черновець був створений приблизно 1786-го року, коли місце
вості були надані міські права (точної дати нам покищо не вдалося 
встановити). Він визначується дуже складним виображенням (одним 
із найскладніших в українському міському гербівництві): в  червоному 
полі срібна відкрита міська брама, заверш ена п ’ятьома кам’яними зу
бами, супроводжена вгорі десятьома срібними й свобідно розміщеними 
в двох поземих рядах (5 :5) кам’яними брилами; під півокруглим 
луком брами т. зв. малий герб Австрійського Цісарства. Гербопис цієї ж  
цісарської емблеми: чорний двоголовий орел, укоронований двома ко
ролівськими коронами, зі скіїїггером і мечем у правиці та з держав
ним яблуком у лівиці, увінчаний цісарською короною; нагрудний щи
тик орла двічі розколений: у першому (правому) золотому полі черво
ний, блакитно укоронований і озброєний (язик і пазурі) лев (родовий 
герб Габсбурґів); у другому (середущому) червоному полі срібний по
перечний пояс (давній герб Австрії); в третьому (лівому) золотому
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полі червоний скісний (з-права вліво) пояс, обложений трьома срібними 
безногими орлами (герб роду Льотрінґен і Льотаринґії). Нагрудний 
щитик є отже династичним гербом дому Габсбурґів-Льотрінґен. Ви- 
ображений тут малий герб цісарства в дійсності -спрощений, бо до його 
повности належить ще орден Золотого Руна побіч деяких інших гідно- 
стевих відзнак. Як бачимо, цей колишній герб Черновець не тільки 
трудний до виображення, але теж  до розглядання. Опісля цей герб 
ще більше ускладнено: зменшено втіравді скількість кам’яних брил 
на сім (3 :4), одначе оточено браму двома лавровими галузками, пе
рев’язаними двобарвною стяжкою (цієї ж  двобарвности не вдалося нам 
встановити з огляду на недоступність барвного виображення новішого 
черновецького герба, одначе можемо приспускати, що тут були при- 
мінені або гербові (срібно-червона), або прапорні (блакитно-жовта) 
барви міста. За австрійських часів міський гербовий щит був увінча
ний герцогською митрою (на деяких виображеннях тільки звичайною 
листковою короною) та оточений двома перехрещеними лавровими 
галузками. Довкільний надпис на магістратській печаті (німецькою 
мовою) звучав: MAGISTRAT DER LANDESHAUPTSTADT CZERNOWITZ 
(спольщений правопис німецькомовної назви міста, як  теж  багатьох 
інших буковинських місцевостей, був спричинений приналежністю 
Буковини до Галичини в 1786— 1848 роках, коли в цю волость наплива
ла польська бюрократія). Виображення черновецького герба розпо- 
всюднені в численних західно-европейських гербовниках і енцикло
педіях,1 одначе головні питання з історії й  символіки цього герба 
(напр. точна дата встановлення, пояснення герботворчого вибору від
критої брами, значення десятьох чи сімох каменів тощо) не д іж да
лися ще остаточного гербознавчого вияснення. В деяких гербовниках 
окреслено ці камені цеглами, що не точно, бо в геральдиці виобра- 
жається кам’яні споруди й їхні складові частини сріблом, а цегляні 
червінню. Міський герб був теж  виображений за  австрійських часів 
на листових заліпках черновецького магістрату.2 Короткотривала 
приналежність .Черновець до ЗУНР не вопіла позначитися на їхньому 
гербі, зате позначилася на ньому приналежність до Румунії від 
1918-го року, бо австрійського орла усунено й заступлено його виобра- 
женням молдавсько-буковинської турової голови (ця третя відміна 
герба незвичайно рідка в публікаціях).

Існують поважні підстави до підозріння, що герботворці XVIII-ro 
століття покористувалися якоюсь давнішою (тотожною чи подібною)

1 S i e b m a c h e r ,  J.: Grosses und allgemeines Wajppenbudi. Nuernberg, 1857. 
Vol. IV (Galizien—Lodomerian u. Bukowina), 14, Pag. 257, 312.

L i n d ,  K.: Staedte-Wappen von Oesterreich-Ungarn. Wien, 1885. Taf. Galizien— 
Bukowina III.

S t r o e h l ,  H. G.: Staedte-Wappen von Oesterreich-Ungarn. Wien, 1904 (II. Aufl.). 
Pag. 82; Taf. Galizien—Bukowina III.

Meyers Grosses Konversations Lexicon. Leipzig—Wien, 1903 (6. Aufl.). Vol. IV, 
Pag. 400.

Encyclopedia Universal Ilustrada. Madrid. Vol. XVI, pag. 1345.
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емблемою Черновець, що представляла відкриту міську браму, супро
воджену вгорі двома рядами каменів. .Чернівці користувалися за мол
давського панування самоуправою на привілеях німецького права,3 
отже мусіли теж  користуватися для канцелярійного вж итку печаттю з 
гербовим виображенням. Можливо, що якісь документи з печатними від
тисками, чи сама печать, чи тільки спомини про її вигляд існували ще 
в сімдесятих роках ХУІП-го століття підчас приходу австрійської 
влади. Виображення міської брами незвичайно часте в міських гер
бах (головно в Німеччині чи в німецьких поселеннях у Східній Европі) 
та не виключено, що якраз така відкрита брама з аркою існувала 
дійсно в Чернівцях за молдавських часів. Значення подвійного ряду 
каменів не знаємо. Німецький дослідник Буковини Еріх Б ек  уважає, 
що ці срібні брили не мають у цьому випадку жодного особливого зна
чення, і що вони є тільки прииадковістю із сторони герботворця.4 
З цим пютялдом не погоджуємося з  двох причин: важко припускати, 
що примінення таких небуденних і особливо рідких побічних гербових 
ф іґур було б вислідом припадкового рішення чи уподобання, а крім 
того числа сім і десять таки мають деякий зв’язок з історією Буко
вини, а саме з її підавстрійською адміністрацією: число її повітів змі
нялося, але в XX столітті було їх  якраз сім (гербові виображення
з сімома брилами якраз з  початку нашого століття!), на тогочасній 
Буковині було десять (!) судових повітів (отже в такому випадку 
герб символізував би столицю десяти- чи сьомжіовітового краю), а 
можливо теж, що десять каменів відповідає десятьом буквам урядової 
німецької назви міста (такі випадки в геральдиці бували). Покищо, 
на жаль, не вдалося нам встановити точної дати цього т. зв. звуження 
герба (з десяти на сім брил), як  теж  його причин і пояснення. Герб 
.Черновець був уж е давніше, одначе значно коротше, розглянений 
автором цієї статті.5

Згідно з даними Еріха Бека, колишнього буковинця німецької на- 
родности,6 міський прапор Черновець був блакитно-жовтий, отже не 
був оснований на гербових барвах міста. Не знаємо, чи прапоро- 
творці, вибираючи цю сполуку барв, старалися уподібнити міський 
прапор до крайового блакитно-червоного, чи може існував якийсь 
вплив на них із сторони української частини населення столиці. Тут 
впадає в очі зацікавлююче порівняння: .Чернівці називано за австрій
ських часів «Малим Віднем»; гербові барви Відня червоно-срібна (Чер
нівців срібно-червона), а прапор Долішньої Австрії жовто-блакитний.

2 М а к с и м ч у к ,  Ю.: Каталог чужинних марок з українською тема
тикою. 1962. Стор. 44 і табл. 33 (рис. 540—43).

3 Ka i i n d l ,  R. F.: Die Deutschen in der Bukowina. Schriften zum Selbstbestim- 
mungarecht der Deutschen ausserhalb des Reiches. No. 4. Berlin, 1919. S. 2.

4 3 особистого листування.
5 К л и м к е в и ч ,  P. О.: Земські і столичні інсиґнії Буковини. «Амери

ка», чч. 152 і 154. Філядельфія, 1957.
6 3 особистого листування.
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Не виключений тут отже теж  вплив патріотичних почувань віден
ської бюрократії.

Очевидно, що для вж итку сучасної української геральдики під
ходить тільки найдаївніше й найдовше тривале виображення черно- 
вецького герба, себто з  австрійських часів, а не його третя відміна 
з туровою головою. Сама турсіва толова не разить вправді україн
ських почувань (вона ж  видніє в краевому гербі Буковини,7 як  теж  
у гербі колишньої Молдавії — близької Україні під численними огля
дами), одначе в цьом}г ж  випадку вона є пам’яткою збройної окупації 
Буковини й .Черновець та свідомим з/румунщеншш міського герба. 
Під оглядом історичним найвартісніша для нас перша відміна підавст- 
рійського герба (найдавніша — з десятьома супровідними каменями), 
одначе й для неї конечні деякі незначні зміни й виправлення, 
згідні з правилами української та взагалі європейської геральдики, 
як  теж  з вимогами сучасности. Це виображення складеться в дійсності 
з трьох гербів: властивого міського (брами), державного орла й дина
стичного трьохчастинного герба, отже воно своєю непроглядністю й 
складністю противиться одній з головних вимог геральдики, якою 
є простота й виразистість. Добрий геральдичний смак не допускає 
більше, ніж  трьох барв в одному гербі, а в цьому випадку маємо пестру 
сполуку сзрібної, червоної, чорної, золотої, блакитної та інших барв 
(в цісарській короні тощо). Чорний орел міститься в червоному полі, 
що нарушує одне з  основних правил геральдики (в дійсності австрій
ський орел містився в золотому щитовому полі). Наявність гідносте- 
вих відзнак (цісарська корона, державний меч тощо) могла мати своє 
оправдання за часів прин а л ежн о сти міста до Австрії, одначе в сучас
ності вона беззмістовна й зайва (це твердження не дотичить одначе 
самого двоголового орла чи династичного щитика, бо в цьому випадку 
вони дійсними гербовими титлами, а навіть історично оправданими). 
Немає жодної сприймальної підстави до усунення з черновецького 
герба австрійських емблем, бо це не тільки противилося б консерва
тивному духові геральдики, але теж  було б виразом неслушної оцінки 
історії Буковини й її столиці. Ці емблеми не разять українських лочу- 
Еань, бо Австрія не зайняла Буковини, як  противник України, лише 
в дійсності визволила цю волость з  турецької займанщини та не 
допустила до її прилучення до Росії, що для Буковини було б новим 
лихоліттям. Під австрійською владою розвинулася Буковина всесто- 
ронно й стала навіть одним із головних осередків українського націо
нального відродження. .Чернівці прийшли під владу династії Габсбург- 
Льотрінґен як незначна місцевість, що начисляла тільки 1400 осіб, 
200 хат, одну дерев’яну церкву й дві такі ж  каплиці, а вийшли з-під 
неї як столичне місто європейського значення. Яюраз у гербі Чер- 
новець не можна відмовити емблемам колишньої Австрії їхнього 
оправданого й вповні заслуженого місця, одначе їх  з  вище наведе
них причин конечно упростити, залишаючи тільки двоголового орла

7 К л и м к е в и ч ,  там же.
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без цісарських клейнодів, або тільки сам династичний гербовий щит. 
З  нашими поглядами на конечність незначного виправлення герба 
.Черновець погодилися теж  беззастережно два передові українські 
гербознавці — М. Битинський і В. Сенютович-Бережний.8

Перша можливість — залиш ення цісарського орла без нагрудного 
щитика — має більше від’ємних, н іж  додатніх ціх. Цього ж  чорного 
орла треба було б виобразити в золотому полі вміщеного під аркою 
щиту, отже в гербі була б знову небажана чотиробарвність. Двого
ловий чорний орел у золотому полі, без австрійських клейнодів, майже 
тотожний своїм виглядом з російським імператорським орлом, отже 
це могло б спричинити деякі непорозуміння в поясненні герба, тим- 
більше, що Чернівці були окуповані Росією в 1769—1774 рр. Двого
ловий чорний орел у  золотому полі був до 1806-го року гербом Свя
щенної Римської Імперії Німецької Нації, до якої Буковина (подібно, 
як  і Галичина-Володимирія) не належала, лише знаходилася, як  ді- 
дичне володіння дому Габсбурґ-Льотрінґен, поза її точно означеними 
границями (проголошене 1806-го року Австрійське Цісарство перейня
ло цей державний герб), отже в гербі .Черновець цей орел представ
ляв би тільки частину історії міста під владою віденських монархів,
бо в відношенні до 1774— 1906 рр. був би історично неоправданим.

Друга можливість — залишення династичного гербового щиту без 
орла-щитоносця — виявляє переважно додатні ціхи. В міському гербі 
мали б ми гарну трибарвність: срібло, червінь і золото (блакитне озбро
єння габсбурзького лева її не нарушило б своїм незначним розміром 
і розміщенням), а крім того насичений золотом династичний щит 
виглядав би дуж е величньо в червоному полі під срібною аркою. На
явність цього триєдинного габсбурзько-австрійсько-льотаринґського 
герба в гербі Черновець була б під історичним оглядом вповні оправ
даною, бо він, як  герб панівної династії, був на Буковині обов’язковим 
від 1774 до 1918 рр. безлереривно, а крім того не був (і може також 
не був би!) усунений владою ЗУНР. Таке виображення черновець- 
кого герба під оглядом геральдичних правил бездоганне, а для укра
їнської геральдики вповні сприймальне.

Колишнє т. зв. щитове оточення герба .Черновець — герцогську 
митру і перехрещені лаврові галузки — доцільно залишити, як па
м’ятки історичної вартости.

2. Альтгютте. Ця колишня німецька кольонія XVIII—XIX сто
літь у Сто рожинець кому повіті (приблизно 40 км. на південний захід 
від Черновець) не зазначена тепер на мапах Буковини. Від 1890-го 
року користувалася ця місцевість печаттю з таким виображенням:9 
три дерева — середуще вище — на землі, супроводжені вгорі звіздою. 
Не маємо даних про колишні гербові барви цього виображення, одна
че їх можна відтворити з  найбільшою правдоподібністю на основі 
загальних геральдичних правил: щитове поле срібне, дерева зелені

8 З особистого листування.
9 Б ї г о е Ь 1, і'ЬісІет, pag. 82.
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з червоними стовбурами, а шостираменна звізда червона. Це ви- 
ображення дуже влучне для місцевости в цій ж е частині Буковини.

3. В еликий Кучурів. Ця місцевість, згадана вж е в XVII-ому сто
літті, звана теж  Кучуровом-Великим, положена приблизно 10 км. на 
південь від .Черновець та сьогодні є вона тільки селом у Черновець- 
кому районі (як теж  найбільшим селом Буковини). До 1884-го року 
користувався Великий Кучурів печаттю з виображенням граблів між 
двома перехрещеними косами. Приблизно в 1884—85 роках був ство
рений новий герб, зацікавлюючий і незвичайно складний: в блакит
ному полі на зеленій землі алегорична постать Оправедливости в верх
ній золотій і спідній червоній одежі, в червоному назовні й сріб
ному внутрі та перев'язаному на грудях плащі, зо срібним поясом 
і такою ж  наочною перев’язкою, сперта правим раменем на дерево 
з золотим листям і бурим стовбуром, зо срібною вагою в правиці 
й золотим мечем — вістрям уділ — у лівиці; праворуч дерева срібна 
урна на бурому низькому постументі.10 Постать Теміди в цьому гербі 
могла б Еказувати на заслуги місцевости в царині правопорядку, а 
урна — згідно з німецькою гербовою символікою, що безсумнівно 
впливала на новітню буковинську геральдику — могла б бути вираз
ником гостинности, а навіть радости й чистоти.11 Українська гераль
дика не повинна закинути давнішої й ціннішої емблеми Великого 
Кучурова й тому вважаємо доцільною сполуку обидвох гербів: у 
горішньому щитовому півполі — як  це водиться — давніший, а саме 
в зелені золоті граблі м іж  двома перехрещеними косами зі срібними 
лезами й золотими держаками (колишні барви цього виображення не 
збереглися вправді, але й тут можемо їх відтворити, користуючися 
барвами природними для знаряддя, а для тла традиційною барвою 
«Зеленої Буковини»); в долішньому півполі вище описаний новіший 
герб місцевости, одначе незначно виправлений (українська геральдика 
не користується бурою барвою, отже такі ж  побічні ф іґури слід ви- 
образити червоною). З  огляду на складні подробиці цього виображен
ня мусимо залишити трохи пестру п’ятибарвність, тимбільше, що тут 
не маємо до діла з гербом важнішого буковинського міста, а крім 
того це виображення має вже поза собою приблизно сторічну тра
дицію.

4. К алинівці Купаренка. Місцевість положена приблизно 20 км. 
на південний схід від міста Серету та є сьогодні селом у Сучавській 
області Румунії. На переламі ХІХ-го на ХХ-е століття користува
лася печаттю (правдоподібно значно давнішою) з виображенням ко
гута і з довкільним надписом: * GEMEINDE * KALINESZTI-KUPAREN- 
КО.12 Призабуті гербові барви можна відтворити ось як: у зеленому

10 L i «n d , ibidem.
S t r o e h 1, ibidem, pag. 82, Taf. III.
11 G r u e n d e l ,  P.: Die Wappensymibolik. Leipzig, 1907. Pag. 49.
12 S t r o e h 1, ibidem, pag. 82.
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полі (підхожому для буковинських гербів) срібний когут у черво
ному озброєнні (гребінь, борода й ноги).

5. Красноїльське  (Краеноїльськ). Давніше назва цієї місцевости, 
положеної приблизно 40 км. на південний захід від Черновець й на 
південь від .Чудина (званого тепер Межиріччям) була Красна Ільські 
або Красна Ільскі. Тепер є вона селом у Сторожинецькому районі 
На переломі ХІХ-го на ХХ-е століття користувалося Красноїльське 
печаттю (правдоподібно значно давнішою) з виображенням вивірки, 
сидячої на землі перед жмутком ростучої трави, зверненої в свою ліву 
сторону, з горіхом у передніх лапах. Довкільний надпис у румунській 
мові звучав: COMMUNA • KRASNA: (Громада Красна).13 Тут теж 
приходиться нам відтворити гербові барви, що не збереглися в до
ступних джерелах: у срібному полі на зеленій землі й перед таким 
ж е космиком трави червона вивірка з зеленим горіхом (очевидно, що 
згідно з геральдичними правилами слід звернути вивірку в її праву 
сторону).

6. Межиріччя. Давніша назва цієї місцевости в Сторожинецькому 
районі була Чудин. Приблизно від 1804-го року користувалося Межи
річчя печаттю з виображенням оленя. Її довкільний надпис був дво
мовний (румунсько-німецький): COMUNA • CIUDEIUL • MARKTGE- 
MEINDE • CZUDIN*. В гербовнику Ш треля подані такі барви:14 в 
срібному полі олень т. зв. природної (бурої) барви на зеленій землі. 
Для вж итку української геральдики, що не знає бурої барви, треба 
виобразити оленя червоною барвою в чорному озброєнні (роги й 
копита).

7. Садгора. Інші назви міста, теперішнього районного центру (Чер- 
новецької области й колишнього повітового міста Буковини були 
Садагура, Садґура й Садиґура. Містечко було засноване 1770-го року 
російським генералом Ґартенберґом, отже назва міста є дослівним 
перекладом цього ж  німецького імени. Герб був наданий Садгорі 
цісарем Францом II (І) дня 17. грудня 1801 р.,15 одначе він затратився 
й його виображення було, на жаль, невідоме вже на початку нашого 
століття.

8. Серет. Місто згадане вже в документах X—ХП століть. До 1391-го 
року було воно столицею Молдавського воевідства-гоаподарства, а в
14-ому столітті було теж  осідком римо-католицького єпископства, 
зорганізованого німецькими поселенцями. За  Австрії був Серет повіто
вим містом, а тепер належить до Сучавської области Румунії. Досі не 
вдалося нам встановити часу створення міського герба, одначе при
пускаємо, що він сягає своїми початками середньовіччя. Виображений 
у ньому в блакитному полі св. Іван Предтеча, перепоясаний звисаю
чою з правого плеча золотою шкурою, якого правиця піднята до бла
гословення або до поучення, а лівиця держить золотий високий

13 S t г о е h 1, ibidem.
14 St го е  h l ,  ibidem, pag. 82, Taf. III.
15 S t г o e h 1, ibidem, pag. 82.
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хрест, нахилений уліво та .перев’язаний у перехресті червоною стяж 
кою; праворуч святця срібний ягнець з  піднятою передньою правою 
ногою (в німецьких гербовниках ш кура виображена несприймальною 
для нас бурою барвою).16 Новіші виображення цього герба дещо роз
ширені: св. Іван Предтеча в авреолі стоїть на золотому пустинному 
піску, а ліворуч від нього, на горбі, дві зелені пальми. Все таки кращ е 
придержуватися давнішого виображення, бо краєвиди в перспективі 
для чистої геральдики невластиві, задержуючи однак золоту авреолю, 
яка в зображенні святого навіть доцільна. Припускаємо, що в гербі 
виображений небесний покровитель міста.

9. Сторожинець. За  Австрії був він повітовим містом, а тепер є ра
йонним центром Черновецької области. Користувався гербом, що пред
ставляє в срібному полі зелену смереку на чоріній землі.17 Припускаємо, 
що цей герб — під оглядом змісту та аполуки барв зразково буко
винський — був створений приблизно в половині минулого століття. 
За румунських часів гербовий щит був увінчаний т. зв. міською 
п’ятивежатою короною. Місто згадане вж е в грамоті з 1448-го року, од
наче розвинулося щойно за  австрійських часів.

10. Хотин. Це колишнє повітове місто Басарабської губернії було 
прилучене до Румунії по І. Світовій війні, а тепер є районовим цент
ром Черновецької области. Міський герб був наданий Басарабською 
областю, отже ще перед створенням Басарабської губернії, 2. квітня 
1826 р. (по старому стилю) в такому виді:18 в золотому полі срібна 
трьохвежата твердиня, супроводжена вгорі срібним рівнорам енним 
хрестиком над двома схрещеними шаблями вділ; на середній веж і 
півмісяць на держаку, а на обидвох крайніх застромлені бунчуки. 
Герб був наданий у пам’ять здобуття турецької кріпости російськими 
військами при співучасті! українських козацьких з ’єднань (Хотин був 
узятий російсько-українськими відділами тричі: 1739-го року генера
лом Мюнніхом, 1769-го й 1806-го року, а 1812-го року був остаточно 
приєднаний до Росії). Гербовий щ ит був увінчаний за російських часів 
срібною трьохвежатою короною — емблемою повітового міста. Виобра
жена в гербі твердиня це колишня генуезька фортеця з  ХІІІ-го 
століття. Затверджена російською владою сполука барв (срібне титло в 
золотому полі!) дуж е негеральдична та її слід виправити дещо для 
вжитку української геральдики, а передусім заступити золоте щитове 
поле червоним, що було б доцільне з трьох причин: червона барва 
символізує в геральдиці хоробрість і боєздатність, в гербі не було б 
геральдичної похибки (срібло на золоті), а срібно-червона сполука 
виправлених гербових барв (Генуезькі барви!) нав’язувала б до се
редньовічної історії Хотина. Такий виправлений гербопис звучить: 
в червоному полі срібна трьохвежата твердиня з золотими воротами

16 Li n d ,  ibidem, pag. 12, Taf. III.
S t г o e h 1 , ibidem, pag. 82, Taf. III.
17 Enoiclopedia Romanie*. Bucuireęti. Vol. II, pag. 675.
18 В и н к л е р ,  П. П. фон: Гербы городов, губерний, областей и посадов 

Российской Империи. С.-Петербург, 1899. Стор. 162.
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й таким ж е вікном на кожній вежі, супроводжена вгорі срібним рівно- 
раменним хрестиком над двома такими ж  перехрещеними шаблями 
лезами вділ з золотими рукояттями; на середній вежі срібний пів
місяць на золотому держаку, а на обидвох крайніх срібні бунчуки з 
золотими держаками. Це безсумніву найбільше український під сти
лістичним оглядом герб серед усіх розглянених у  цій статті міських 
гербів Буковини. Це виображення лягло в основу пізнішого (створе
ного під румунською владою) повітового герба Хотинщини.

Висновки. Навіть із невеликого числа буковинських міських гербів 
можна завважити, що вони мають свої притаманні ціхи, які виступа
ють ще яркіше, коли візьмемо під увагу не тільки герби міст укра
їнської частини Буковини, але теж  дуж е споріднені з  ними під кож
ним оглядом міські герби південної, себто румунської частини Буко
вини.19 Всі вони виявляють сильні впливи німецько-австрійської ге
ральдики (напр. часте примінення срібного щитового поля), буковин
ський краєвид і побут віддзеркалені в них дуж е часто, одначе немає 
в них (з виїмком герба Хотина, що був створений російською владою, 
та герба Черновець) будьякого історичного змісту, що пояснюється 
частинно часом їхнього постання (переважно в ХІХному столітті), а 
частинно їхніми герботворцями, себто в більшості випадків німецько- 
австрійськими урядниками й їхніми польськими дорадниками, які 
назагал були добре обзнайомлені з геральдикою, які одначе всетаки 
були чужі історичним традиціям і властивій духовості Буковини. 
Сьогодні можеміо вж е твердити, що існує притаманна для Буковини 
міська геральдика, подібно, як  існує типічна лівобережна чи галицька, 
і що вона має вж е свою культурну й навіть історичну вартість. .Ча
стинно відноситься це теж  до земської геральдики Буковини, не- 
прослідженої, на жаль, належно.20 Гербівництзо міст Буковини є для 
українського геральдиста безсумнівною заохотою до дальших від
носних дослідів, а покищо й передусім до відшукання й збереження 
гербових і печатних пам’яток, яких велика кількість загрожена в 
сучасності остаточною затратою.
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