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Варто було б підготувати цілий збірник із вексилологічного й геральдичного 
джерелознавства, зібравши всі важливі старожитні джерела про прапори ук
раїнських земель, міст, державних утворень.
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країна вже впродовж майже цілого десятиріччя живе в очікуванні ве- 
дикого Державного Герба. Не можна сказати, що очікування це всена
родне і що відсутність великого герба фатальним чином позначається 

на реалізації курсу ринкових перетворень в Україні. А все ж таки важко позбути
ся враження певної незавершеності процесу творення нової української держав
ної символіки, а відтак і самої державності.

Звичайно, можна було б обійтися і тризубом Володимира Святославича, на
давши йому відповідного геральдичного опорядження, але ж, свого часу, ми ма
ли необережність оголосити його лише «малим» гербом і заявити, що «великий» 
буде створено пізніше. Наша самобутність виявилась і в цьому. Навряд чи є ще в 
світі хоч одна країна, котра б мала два загальнодержавні герби. І хто скаже, як 
буде регламентовано використання «малого» герба, коли з ’явиться «великий». 
Чи, може, «великий» відмінить «малий»?

Але факт лишається фактом. Великий Державний Герб заявлений Консти
туцією України, і його потрібно створювати. Двадцята стаття Конституції гла
сить, що великий Державний Герб встановлюється з урахуванням малого Держав
ного Герба та Герба Війська Запорозького. Головним його елементом має бути



«Знак Княжої держави Володимира Великого (малий Державний Герб України)». 
Отже, згідно з Конституцією, в Україні таки буде два загальнодержавні герби.

Здавалось, що після такого чіткого соціального замовлення, яке визначило 
зміст великого герба, жодних труднощів у його творенні не буде. В дійсності ж ця 
проблема й досі не може знайти задовільного розв’язання. Проведений конкурс 
проектів великого Державного Герба показав, що їх автори так і не знайшли оп
тимальну зображувальну схему, котра б увібрала все основне із державної гербо
вої символіки попередніх етапів історії України. Недосяжною виявилась і мета 
часової відповідності герба. Його вигляд має засвідчувати, що створений він не в 
якомусь там XVII ст. і навіть не в 20-і роки XX ст., а саме наприкінці його.

Сказане повною мірою стосується і того ескізного проекту, який попередньо 
був схвалений Урядовою комісією. Не можу найменшим чином закинути ав
торському колективу недостатність професіоналізму чи бажання зробити герб 
найдосконалішим. Проведена велика пошукова і творча робота. Ескіз герба має 
гарне художнє виконання і, по-своєму, цікавий. Та все ж ні композиційно, ні 
концептуально, ні навіть змістовно він не може задовольнити вимогам, що став
ляться до великого герба. Автори фактично запозичили середньовічну 
феодально-монархічну гербову схему з традиційними щитотримачами і короною, 
яка увінчує композицію. Це, як на мене, принципова помилка. Україна ніколи 
не була спадковою монархією (як, скажімо, Великобританія, герб якої, очевидно, 
став джерелом натхнення авторського колективу), і корона в її гербі просто недо
речна. Будь-яка, навіть і візантійська, не кажучи вже про латинську.

Важко обґрунтувати і введення до великого герба галицько-волинського лева 
як одного з щитотримачів. Закономірно виникає питання, чому надається пере
вага йому, а не київському архангелу Михаїлу, чи якомусь із елементів симво
ліки Чернігово-Сіверського князівства? Певні претензії до такої вибірковості мо
жуть мати також і землі, які увійшли до складу України в пізніші часи: Півден
на Україна (історична Новоросія), Слобожанщина, Закарпаття, Буковина, Крим. 
Вони ж також мають свою історичну символіку.

Із введенням у великий Державний Герб України земельних знаків необхідно 
дотримуватись принципу: або всі, або жодного. Інакше такий герб не об’єднає 
Україну, а створить ще одне джерело напруги, причому, постійне.

Мені неодноразово закидали, що критикувати завжди легше, ніж щось запро
понувати своє. І це справді так. Щоб не бути тільки опонентом проектів інших ав
торів, я вирішив запропонувати на суд громадськості свої. Художнє їх виконан
ня належить Р.С. Орлову, а комп’ютерне моделювання малюнків здійснене 
О.М. Петрашенком.

Як видно із поданих ескізів*, нами розроблена принципово інша композиційна 
схема герба, до того ж абсолютно точно виконані умови двадцятої статті Консти
туції України. Головним його елементом є князівський знак Володимира Велико
го, поданий на голубому тлі геральдичного щита. Як варіант, береги щита можуть 
мати золотаву обводку. Під тризубом розташовано герб Війська Запорозького. Це 
не просто козак з мушкетом, що виконує допоміжну роль щитотримача, а саме ав
тентичний герб, як це і передбачено Конституцією. Взятий він із книги Касіяна Са
ковича «Błpnrfe на жалосны погреб Петра Конашевича-Сагайдачного» (1622 р.).

Фігура козака з мушкетом може мати вигляд бронзового рельєфу на жовтому 
фоні, або ж емалевого. У запропонованих варіантах одяг козака малинового або 
малиново-синього кольорів, що відповідає козацькій моді XVI—XVII ст. Долу- 
чення до блакитно-жовтої гами герба малинового кольору значно збагатить його, 
зробить більш урочистим.
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Обидва головні елементи великого Державного Герба розташовані у вінку із пше
ничних колосків. Як варіант, вінок може бути із дубових листків, але він менш прий
нятний. Вінок е своєрідним символом республіканського державного устрою країни. 
А оскільки стаття п’ята Конституції України стверджує, що «Україна є республі
кою», то цей геральдичний елемент в її гербі найбільш адекватний. До того ж, в Ук
раїні вінок з язичницьких часів є неодмінним елементом народних святкових дійств.

Шд час знайомства із запропонованими ескізами великого Державного Герба 
України дехто із високих посадовців не стримався від вислову: «Так вони ж щось 
нагадують». Йшлося про вінок із пшеничних колосків. Справді, нагадують, і 
зроблено це цілком свідомо. Я хотів, щоб герб нової України поєднав у собі еле
менти знаків і гербів, які вона мала у своєму державному розвиткові в усі істо
ричні епохи. Тризуб символізує Київську Русь і Українську Народну Республіку, 
козак з мушкетом — Гетьманську Україну, а вінок із пшеничних колосків — Ук
раїну Радянську. І як би ми не ставились до обох українських держав XX ст., во
ни були, і їх потрібно сприймати як даність. Це наша історія, і її не можна визна
вати вибірково. Так цивілізовані нації не чинять. Буржуазна Франція оголосила 
національним святом день взяття Бастілії знедоленим народом Парижа, а її 
гімном стала пісня марсельських повстанців — Марсельєза.

За великим рахунком, вінок із пшеничних колосків — знак набагато 
змістовніший, ніж може здатись на перший погляд. Це, по суті, одвічний символ 
нашої хліборобської нації. Як і соняшник, який увінчує герб. Він є справжньою 
українською короною, яка поєднує нас із нашими далекими язичницькими пра
щурами. Соняшникове колесо, що викотилось над тризубом, — це знак сонця, бо
жество якого особливо шанувалось східними слов’янами. Коли ми влітку 
проїжджаємо дорогами України, перше, що відкривається нашому погляду, — 
це неозорі лани пшениці і соняшника. І не кетяги дикої калини мають символізу
вати нашу українську ідентичність, а саме пшениця і соняшник, без яких немож
ливо уявити Україну.

Важливим елементом герба є жовто-блакитна стрічка, котра з двох боків опо
виває вінок із пшеничних колосків і складається в його основі у вигляді 
своєрідного банта. Це, по суті, Державний прапор на Державному Гербі.

На закінчення слід відзначити, що нам хотілося запропонувати такий ескіз ве
ликого Державного Герба України, який би був прийнятний якщо й не для усіх на
ших громадян (це залишиться недосяжною мрією будь-якого авторського колекти
ву), то хоч би для переважної їх більшості. Наскільки це вдалося, судити також і 
читачам «Київської старовини», від яких редакція сподівається отримати відгуки.
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Іонедавна в шкільних підручниках з історії УРСР Дрижипільська бит- 
Іва майже не згадувалася. Академічні видання теж не дуже її жалува- 
|л и . Кількома рядками, ніби між іншим, згадали, що між Вороним і 

Охматовим, чи, може, між Ставищем і Охматовим, відбулася битва. Доходило до 
курйозу, що межував із абсурдом.

Старшому поколінню істориків добре відоме поважне, багатотомне видання 
«Советская историческая энциклопедия», що видавалася у Москві з 1961 року. У 
двадцятому томі цього видання читаємо: «На Україні польські і татарські армії


