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СИМВОЛИ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО

Питання про символи Кам’янця-Подільського вже неодноразово ставали пред-
метом дослідження різних істориків. Особливий інтерес викликали печатки міста 
давнього періоду (до кінця ХVІІІ ст.). Першим 4 кам’янецькі печатки із зображен-
ням св. Юрія подав у своїй праці Віктор Віттиг1. Щоправда, це була публікація 
у формі каталога печаток різних міст, тому автор обмежився лише сфрагістич-
ними описами, без будь-якого аналізу геральдичного знака. Ці ж чотири печатки 
стали вже предметом дослідження у статті Романа Климкевича, який намагався 
точніше датувати час їхньої появи та відчитати втрачені фрагменти печаткових 
легенд2. Климкевич вважав, що герб і печатка мали б появитися після отримання 
Кам’янцем 1374 р. привілею на магдебурзьке право від князів Юрія та Олександра 
Коріатовичів. Також він вважав, що зображення св. Юрія було й територіальним 
гербом Поділля, яке на початку ХV ст. замінило золоте усміхнене сонце3. У нашій 
монографії про міську геральдику цитувався опис “герба, тобто печатки” з коро-
лівського привілею для міста за 1514 р.: „Pro insigni seu sigillo a predecessoribus 
nostris habeat imagine militia sancti Georgi armatum et draconem cuspide permentem 
sibi donatum…”4, хоча виглядає, що це було формальним наданням герба, оскільки 
Кам’янець, подібно як і Львів та Володимир, міг використовувати такий сюжет 
на своїх печатках ще до отримання цієї грамоти5 . 

Найбільш детальною проробкою теми була стаття Ярослава Дашкевича6 . 
Передовсім він потрактував Кам’янець як “місто трьох гербів” – магдебурзь-
кої юрисдикції (зі св. Юрієм), руської (зі св. Петром) та вірменської (з Божим 
ягням). Фактичним підтвердженням цієї тези є гравюра Кипріяна Томашевича 

1 W. Wittyg, Pieczęcie miast dawnej Polski, Kraków i Warszawa 1905, s. 103-104.
2 Р. О. Климкевич, Герби і печаті Кам’янця, “Записки Наукового товариства ім. 

Шевченка”, т. 177 (Збірник на пошану сімдесятиріччя народження Романа Смаль-Стоцького), 
Нью-Йорк, Париж, Сідней і Торонто 1963, с. 259–265.

3 Там само, с. 260–261.
4 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (далі – AGAD), Metryka Koronna, MK–28, 

k . 98 .
5 А. Б. Гречило, Українська міська геральдика, Київ і Львів 1998, с. 31–32.
6 Я. Р. Дашкевич, Кам’янець-Подільський XVI−XVIII ст.: місто трьох гербів. У: Міста 

та містечка в гербах, прапорах і печатках, під ред. А. Гречила, вип. 1, Львів 2003, с. 75–94. 
Передрук у: Я. Р. Дашкевич, Майстерня історика, Львів 2011, с. 325–337.
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1672 р. з видом міста і фортеці та поміщеними в кутку на картуші зображеннями 
герба Подільського воєводства в оточенні рисунків печаток трьох кам’янецьких 
магістратів (мал. 1/rys. 1). Дашкевич визначив періоди функціонування кожного 
з цих магістратів, докладно проаналізував іконографію печаток. Зокрема, пого-
джуючись із пов’язуванням святоюрської традиції з Коріатовичами, Дашкевич 
цілком слушно заперечив припущення Климкевича про давнішу функцію символа  
як територіального знака Поділля7. Важливим було уточнення іконографії святого 
з печатки Руського магістрату та ідентифікації його як св. Петра, оскільки в низці 
давніших публікацій він помилково трактувався як св. Миколай8. Саме Дашкеви-
чем були запроваджені в науковий обіг печатки вірменських магістратів не лише 
Кам’янця, але й інших міст Західної України. Стаття містила значно ширший 
каталог кам’янецьких печаток: 8 – магдебурзької юрисдикції, 1 – руської та  
2 – вірменської. 

*  *  *

Проведені нами дослідження дозволили не лише розширити хронологічні 
межі використання окремих печаток, але й виявити кілька нових. Подаємо їх також 
у формі каталога, де з індексом “М” подано печатки магдебурзької юрисдикції, 
“Р” – руського магістрату, “В” – вірменського. Характеристика печаток подана за 
такою схемою:

1)  опис зображення:
2) легенда (текстовий напис);
3) форма й розмір;
4) техніка відбитку;
5) уряд, що використовував печатку, роки використання;
6) місце зберігання документів із печатками;
7) основніші публікації.

Магдебурзька юрисдикція
Тип М-I (мал. 2/ rys. 2).

1) у щиті св. Юрій на коні, поверненому геральдично вправо, пробиває списом 
змія;

2) SILLUM... CO... MENECEN * POD; 
3) кругла, 33 мм; 
4) паперово-воскова (?); 
5) раєцький уряд (?), 1563 p.; 
6) невідоме;
7) W. Wittyg, Pieczęcie..., s. 103, no. 1 (1563 р.); Я. Дашкевич, Кам’янець-

Подільський..., с. 83 (тип І; опис, помилково датована 1503 р.).

7 Я. Р. Дашкевич, Кам’янець-Подільський XVI−XVIII ст.: місто трьох гербів, с. 81.
8 Там само, с. 89.

Andrij Greczyło – Cимволи Кам’янця-Подільського



82 Artykuły

Тип М-II (мал. 3/rys. 3). 
1) у щиті св. Юрій на коні, поверненому вправо, пробиває списом змія;
2) SIGILVM CIVITATIS CAMІЕNIECІЕNSIS IN TERRA PODOLIE; 
3) кругла, 42 мм; 
4) паперово-воскова; 
5) раєцький уряд, 1534–1582 pp.; 
6) Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІАЛ), 

ф. 52, оп. 1, спр. 60, арк. 1 (1534 р.); ф. 132, оп. 1, спр. 157, арк. 2 (1541 p.); 
AGAD, Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów, Sfragistyczny zbiór, sygn. 183 
(1582 р.);

7) W. Wittyg, Pieczęcie..., s. 103, no. 2 (1571 p.); Я. Дашкевич, Кам’янець-
Подільський..., с. 83–84, 86 (тип ІІ; опис, фото і мал. емблеми 3).

Тип М-III (мал. 4/ rys. 4). 
1) св. Юрій на коні, поверненому вправо; 
2) S С (обабіч св. Юрія); 
3) кругла, 20 мм; 
4) паперово-воскова (?);
5) невідомий, 1571 p.; 
6) невідоме;
7) W. Wittyg, Pieczęcie..., s. 104, no. 3 (1571 р.); Я. Дашкевич, Кам’янець-

Подільський..., с. 84 (тип ІІІ; опис).

Тип М-IV (мал. 5/ rys. 5). 
1) у щиті св. Юрій на коні, поверненому вліво, пробиває списом змія; 
2) S [S] (над щитом) С С (обабіч щита); 
3) кругла, 27 мм; 
4) паперово-воскова; 
5) війтівсько-лавничий уряд, 1662–1668 pp.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 52, оп. 2, спр. 319, с. 1047 (1662 р.); спр. 496, с. 635 (1668 р.); 
7) Я. Дашкевич, Кам’янець-Подільський..., с. 84–86 (тип ІV; опис, фото і мал. 4). 

Тип М-V (мал. 6/ rys. 6). 
1) у щиті св. Юрій на коні, поверненому вправо, пробиває списом змія; 
2) +SIGIL • CONSVL : CIVIT : CAMENE... IN PODOLIA; 
3) кругла, 35 мм; 
4) паперово-воскова; 
5) раєцький уряд, 1670 р.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 52, оп. 2, спр. 185, арк. 90;
7) Я. Дашкевич, Кам’янець-Подільський..., с. 85–86 (тип V; опис, фото і мал. 5). 

Тип М-VI (мал. 7/ rys. 7). 
1) св. Юрій на коні, поверненому вліво, пробиває списом змія; 
2) + SIGILLVM * CONSVLARE * CIVITATIS * CAMENENS * PODOLIE; 
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3) кругла, 40 мм; 
4) паперово-воскова; 
5) магістрат (президент міста, бурмистри, райці), 1706–1774 pp.; 
6) невідоме (1766 p.); ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 159, арк. 1 (1755 p.); ф. 201, 

оп. 4-Б, спр. 151, арк. 2-зв., 8, 9-зв., 12, 13-зв., 19-зв., 23-зв., 25-зв., 31, 33, 41 
(1706–1774 рр.); 

7) W.Wittyg, Pieczęcie..., s. 104, no. 4 (1766 p.); Я. Дашкевич, Кам’янець-
Подільський..., с. 85, 87 (тип VІІ; опис).

Тип М-VII (мал. 8/rys. 8).
1) св. Юрій на коні, поверненому вліво, пробиває списом змія; 
2) (не читається); 
3) кругла, 36 мм 
4) паперово-воскова; 
5) магістрат, 1708–1714 рр.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 52, оп. 2, спр. 585, с. 707 (1708 р.); ф. 201, оп. 4-Б, спр. 151, арк.  

4 зв. (1709 р.), 6 (1714 р. – слід від печатки);
7) не публікувалася.

Тип М-VIIІ (мал. 9/rys. 9).
1) св. Юрій на коні, поверненому вліво, пробиває списом змія; 
2) * SIGILLVM * ADVOCATIALE * CAMENECENSE * [IN] PODOLIA; 
3) овальна, 31х36 мм 
4) паперово-воскова; 
5) війтівська, 1744–1752 рр.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4-Б, спр. 151, арк. 16, 17 зв., 22 (1744–1752 рр.);
7) не публікувалася.

Тип М-IX (мал. 10/ rys. 10). 
1) у щиті св. Юрій на коні, поверненому вліво, пробиває списом змія; 
2) S С (обабіч щита); • SIGILI • CONSVL • CIVITA • CAMENEC • PODOL;
3) овальна, 19x22 мм; 
4) червоний сургуч; 
5) магістрат, 1754 р.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 158, арк. 2;
7) Я. Дашкевич, Кам’янець-Подільський..., с. 85, 88 (тип VІ; опис, фото і мал. 6).

Тип М-X (мал. 11/ rys. 11).
1) св. Юрій на коні, поверненому вліво, пробиває списом змія; 
2) SIGILLVM MGT’TVS CIVIT’TIS S/E R/E MAT’TIS CAMENECEN: PODOL; 
3) овальна, 60х50 мм;
4) сухе тиснення; 
5) магістрат, 1779–1781 рр.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4-Б, спр. 151, арк. 49, 51, 52 зв., 58 зв. (1779–1781 рр.);
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7) A. Prusiewicz, Kamieniec Podolski. Szkic historyczny. Kijów i Warszawa 1915, 
s. 21 (опис); Я. Дашкевич, Кам’янець-Подільський..., с. 87 (тип VІІІ; опис); 
зображення не публікувалося.

Тип М-ХІ (мал. 12/ rys. 12).
1) св. Юрій на коні, поверненому вліво, пробиває списом змія; 
2) …MAGDEBUR KAMEN POD: ; 
3) овальна, 58х48 мм;
4) сухе тиснення; 
5) магістрат, 1782–1784 рр.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4-Б, спр. 151, арк. 60-зв., 62, 68-зв., 70-зв.;
7) не публікувалася.

Тип М-ХII (мал. 13/ rys. 13).
1) св. Юрій на коні, поверненому вліво, пробиває списом змія; 
2) * SIGILLVM • CIVITATIS • SA… …IS • CAMENECEN • POD ; 
3) овальна, 30х32 мм 
4) паперово-воскова; 
5) магістрат, 1786 р.; 
6) Muzeum Narodowe w Warszawie, Gabinet Numizmatyczny, sygn. 49607 MN 

(1786 р.);
7) не публікувалася.

Руська юрисдикція
Тип Р-І (мал. 14/ rys. 14).

1) св. Петро в повний зріст, анфас, у правиці – великий ключ; обабіч постаті 
літери: С П;

2) • ПЕЧАТ ПРАВА РУСКОГО МЬСТА КАМЕНЕЦК;
3) кругла, 35 мм; 
4) паперово-воскова; 
5) війтівсько-раєцький уряд руського права, 1577 p.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 129, оп. 1, спр. 1201, арк. 1 (1577 р.);
7) Я. Дашкевич, Кам’янець-Подільський..., с. 88–89 (опис, фото і мал. 7).

Вірмнська юрисдикція
Тип В-І (мал. 15/ rys. 15).

1) Боже ягня, геральдично ліворуч, з повернутою назад головою, перед ним – 
лабарум із хрестом;

2) + SA Ē MHR HAYCс DTSTIІТс H JŁЭ (у перекладі: «Це печатка вірменського 
суду. Вірменський рік 999 [1549/50 р.]»;

3) кругла, 30 мм; 
4) паперово-воскова; 
5) вірменський суд, 1549–1679 рp.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 52, оп. 1, спр. 897, арк. 1 (1657 р.); оп. 2, спр. 184, с. 1278 (1679 р.);
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7) Я. Дашкевич, Кам’янець-Подільський..., с. 88, 90 (опис, фото і мал. 8).

Тип В-ІІ.
1) Боже ягня (зображення нечітке);
2) (напис нечіткий);
3) овальна, 27х29 мм; 
4) паперово-воскова; 
5) вірменський суд, 1706–1707 рp.; 
6) Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника, відділ рукописів, 

ф. Оссолінських, № ІІ 1658, с. 30 (1706 р.); с. 25 (1707 р.);
7) Я. Дашкевич, Кам’янець-Подільський..., с. 91 (опис).

Тип В-IІІ (мал. 16/ rys. 16).
1) Боже ягня, геральдично праворуч, з повернутою назад головою, перед ним 

– лабарум;
2) [SIGIL] CIVI CAMEN S R M NATIONIS: ARMEN R;
3) овальна, 35 х 43 мм; 
4) паперово-воскова; 
5) вірменський суд, 1771 p.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4-Б, спр. 151, арк. 35, 37, 38 зв. (1771 р.);
7) не публікувалася.

*  *  *

Протягом XIV–XVIII ст. Кам’янець-Подільський був унікальним містом, що в 
окремі періоди користувалося одночасно трьома різними гербами. Найдавнішим 
гербом міста, що функціонував, ймовірно, від надання магдебургії 1374 р. до 1796 
р., було зображення св. Юрія-змієборця на коні. У Кам’янці цей символ мабуть 
з’явився завдяки О. Коріатовичу, який використовував його на володимирській 
князівській печатці 1375 р. (мал. 17/ rys. 17). Цю тезу підтверджує Бартоломей 
Папроцький, зазначаючи, що це герб, “наданий руськими князями”9 .

Герб руської (української) юрисдикції – зображення св. Петра – мав уживатися 
від часу її виникнення 1491 р. і до 1670 р., коли руський і католицький магістрати 
Кам’янця об’єднали. 

Герб вірменської юрисдикції, що існувала в від 1496 р. й до початку 1790-х 
рр. – Боже ягня. Цей національно-релігійний символ, принесений з вірменських 
колоній Криму, використовували також вірменські громади Києва, Львова, Замостя, 
Станіславова10. Печатки Кам’янця-Подільського XVI–XVIII ст. із цим зображенням 
мають вірменські легенди, що свідчать про їх судовий характер (це була основна 
функція руської і вірменської юрисдикцій міста).

9  B. Paprocki, Gniazdo cnoty, Kraków 1578, s. 1222; B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, 
Kraków 1584, s. 711. 

10 Я. Дашкевич, Емблематика та символіка вірменів України XIV–XVII ст., “Записки 
Наукового товариства імені Шевченка”, т. 231, Львів 1996, с. 258–277.
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Але 1793 р. відбувся другий поділ Польщі, 1795 р. – третій, внаслідок чого 
Поділля захопила Російська імперія. Кам’янець-Подільський 1795 р. став центром 
Подільського намісництва (з 1797 губернії). А 22 січня 1796 р. царським указом 
“Про герби міст Мінської, Волинської, Брацлавської та Подільської губерній” 
затверджено знаки для міст новоутворених намісництв11. У цих гербах прослід-
ковується виразна політична тенденція задоволення імперських амбіцій. Для 
адміністративних центрів цих територіальних одиниць міські герби подано на 
щитках, поміщених на грудях імперського чорного двоголового орла “для озна-
чения присоединения и подданства сего края к Российской империи...”12 Для 
Кам’янця-Подільського зображення св. Юрія замінено модифікацією територі-
ального герба – у синьому полі золоте 16-променеве сонце, над ним хрест (мал. 
18/ rys. 18). Тенденція заміни зображення св. Юрія в гербах Ніжина, Кам’янця-
Подільського, а потім і Володимира-Волинського мабуть мала на меті ліквідувати 
герби, подібні до герба Москви, на якому також був зображений вершник, який 
пробиває списом змія. 

При редагуванні міських гербів 1859 р. у Гербовому відділенні Б. Кене усунув 
зображення орла, що не личило губернському містові, й залишив лише елементи, 
що доти були в малому щитку – сонце та хрест. Щит вінчала міська корона з трьома 
бланками. Однак цей проект не отримав офіційного затвердження. 

Натомість аналогічний герб, але увінчаний імператорською короною та 
вписаний у вінок (мал. 19/ rys. 19), було 1880 р. опубліковано у спеціальному 
виданні Міністерства внутрішніх справ із вказаною датою затвердження як 
8 грудня 1856 р.13 Справа у тому, що під цією датою не було окремого указу про 
затвердження губернських гербів, та й проекти гербів у такому оздобленні Б. Кене 
підготував і подав на розгляд лише восени 1858 р. Очевидно, мова йде про царське 
усне схвалення нового малюнку герба Російської імперії, в якому на крилах орла 
подавалися основні так звані “титульні” герби окремих земель, які входили до 
офіційного імператорського титулу14. Великий державний герб Російської імперії з 
45-ма титульними гербами ухвалено 11 квітня 1857 р. і введено указом Урядового 
сенату від 31 травня того ж року15 . 

У радянський період ні міський, ні територіальний герби не використовува-
лися. Зацікавлення міською геральдикою появилося лише в 1960-х рр. Новий герб 
Кам’янця-Подільського затверджено рішення виконавчого комітету міської ради 
депутатів трудящих 5 вересня 1967 р.16 Фактично, це була гербоподібна емблема, 
автором якої став художник Д. Брик. У темносиньому полі було зображене золо-

11  Полное собрание законов Российской империи (далі – ПСЗ), т. XXIII, Санкт-Петербург 
1830, № 17435.

12  Там само.
13 Гербы губерний и областей Российской Империи, Санкт-Петербург 1880, с. 43.
14 А. Гречило, Українська територіальна геральдика, Львів 2010, с. 97.
15 ПСЗ, Собр. 2, т. ХХХІІ, Санкт-Петербург 1858, № 31720.
16 Новий герб Кам’янця-Подільського, “Прапор жовтня”, 1967, 15 вересня, с. 1.



87

тисте усміхнене сонце над силуетом Старої фортеці, розгорнутої книги та шестерні, 
над ними поміщалися червоно-лазурові смуги з серпом, молотом і зіркою (мал. 20/ 
rys. 20). Фортеця була символом могутності та давності міста, книга вказувала на 
освіту та культуру, шестерня уособлювала «бурхливий розвиток промисловості 
міста», а червоно-лазурові смуги означали державний прапор Української РСР.

Вже за відновлення незалежності України в Кам’янці-Подільському знову 
повернулися до питання герба. Рішенням VII сесії міської ради за № 30 від 
21 вересня 1995 р. як герб міста затверджено в синьому щиті золоте 16-променеве 
сонце з обличчям (мал. 21/ rys. 21)17. Малюнок герба виконав О. Горбань.

Для Кам’янець-Подільського району в січні 1997 р. був оголошений конкурс 
на герб і прапор, у якому перемогли наші проекти18. Однак справа їх затвердження 
затяглася майже на 3 роки. Нарешті 17 серпня 2000 р. герб і прапор райноу були 
затверджені рішенням № 3 ХІІ сесії Кам’янець-Подільської районної ради. Автор 
проектів – А. Гречило.

Герб Кам’янець-Подільського району: у синьому полі св. Юрій у золотому 
обладунку, срібній сорочці, синіх штанях, червоному плащі і чоботях, із синім 
щитом (на якому золоте 16-променеве сонце з усміхненим обличчям) у руці та 
золотим німбом навколо голови, сидячи на срібному коні (зі золотою гривою, 
хвостом та копитами), пробиває золотим списом срібного змія з червоними очима; 
у золотій главі – три сині волошки в один ряд (мал. 22/ rys. 22).

 Прапор району: прямокутне жовте полотнище зі співвідношенням ширини до 
довжини – 2:3, на якому прямий рівний синій хрест (ширина рамена якого стано-
вить 1/6 ширини прапора); у центрі на синьому крузі (діаметром в 1/2 ширини 
прапора) жовте 16-променеве сонце з усміхненим обличчям (мал. 23/ rys. 23).

У гербі Кам’янець-Подільського району збережено давній символ св. Юрія, 
який відображає не лише адміністративне значення Кам’янця, але й історичну 
роль Кам’янеччини як форпосту на шляху ворожих нападів на українські землі. 
Для відміни від інших подібних гербів, св. Юрій тримає в руці щит із знаком Поді-
лля. Золота глава в гербі та жовте поле на прапорі означає багату родючу землю 
району, а три сині волошки та хрест характеризують щедру природу. Юріївський 
синій хрест символічно вказує на ріки, що тут протікають.

Щодо герба міста Кам’янця-Подільського, то навколо нього виникали різні 
дискусії. Зокрема, нами від Українського геральдичного товариства 30 березня 
2005 р. було надіслано листа на адресу міської ради з зауваженнями, що міський 
герб фактично повторює територіальний символ Поділля, а тому пропонувалося 
опрацювати новий герб на історичній основі. На жаль, питання довший час не 
вирішувалося, а 26 січня 2012 р. розпорядженням міського голови «з метою 

17 О. Фенцур, Герб нашого міста, “Камянець-Подільський вісник”, 1995, 7 жовтня,  
с. 1; А. Гречило, Герби міст і сіл України, ч. 1, Львів i Київ 2004, с. 83.

18 А. Гречило, Якими мають бути герб і прапор нашого району?, “Край Кам’янецький”, 
1997, 28 жовтня, с. 3; М. Зарицький, Нова символіка – до ювілею, “Подільські вісті”, 1997,  
7 листопада, с. 1.
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належного врегулювання процесу відновлення місцевої символіки, ведення його 
на науковому професійному рівні, забезпечення координації герботворчих проце-
сів в місті» було створено геральдичну комісію в складі 14 осіб під керівництвом 
першого заступника міського голови Г. Горшунова. Роботу цієї комісії не можна 
назвати фаховою. За результатами її роботи міська рада спершу 27 вересня 2012 
р. рішенням ХХХІІ сесії VІ скликання за № 7 затвердила описи аж трьох гербів – 
великого, середнього та малого; але без малюнку великого герба. Після таганини 
й суперечок рішенням за № 2 від 18 грудня 2012 р. ХХХVІ сесії міської ради VІ 
скликання затвердили вже відредаговані описи, але малюнку великого герба так 
і не прийняли. Малюнки виконав В. Бойчук.

Малий герб міста: у синьому полі золоте 16-променеве усміхнене сонце, над 
яким такий же рівнораменний хрест (мал. 24/ rys. 24).

Середній герб міста: щит з малим гербом вписано в декоративний картуш, 
увінчаний золотою муніципальною короною з 5-ма зубцями і з лавровим вінцем 
в нижній частині (мал. 25 rys. 25).

Великий герб: до нього включається середній герб, сокіл на муніципальній 
короні, щитотримачі святий Юрій (Георгій) та святий Миколай, підніжжя герба, 
девіз міста, девізна стрічка.

Прикро, але депутати попросту перезатвердили герб часів Російської імперії, 
ще й оздобили його російською муніципальною короною, яка в сучасних гербах 
українських міст не використовується. У великому гербі, якого так і не намалю-
вали, також функцію девізної стрічки має виконувати якась російська “Андріївська 
стрічка”, знову появляється св. Миколай. Складається враження, що комісія міської 
ради залишилася на рівні анахронізмів ХІХ ст. і про ніякі нові дослідження не чула. 
До Українського геральдичного товариства, яке надає безкоштовно консультації 
місцевим радам, також ніхто не звертався.

Немає сумніву, що питання герба Кам’янця-Подільського ще потребує свого 
вирішення. Можливо з новими виборами й приходом до міської ради нових депута-
тів місту над Смотричем вдастся отримати символи, які дійсно будуть відображати 
його багатовікові традиції. 

Андрій Гречило, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник 
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Наці-
ональної академії наук України, голова Українського геральдичного товариства
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SYMBOLE KAMIEŃCA-PODOLSKIEGO

W ciągu wieków XIV–XVIII Kamieniec-Podolski był wyjątkowym miastem, które w pewnych 
okresach miało jednocześnie trzy różne herby. Najstarszy herb miasta, który pojawił się praw-
dopodobnie z uzyskaniem prawa magdeburskiego w r. 1374, był obraz św. Jerzego na koniu. 

Godło jurysdykcji Ruskiej – obraz św. Piotra – był prawdopodobnie używany w okresie od r. 
1491 aż do 1670, kiedy to magistraty Ruski i Katolicki zostały połączone. 

Herbem Ormiańskiej jurysdykcji, która istniała od r. 1496 do początku lat 1790-ch, był Bara-
nek Boży. Ten symbol narodowo-religijny kontynuował tradycje przywiezione z ormiańskich 
kolonii na Krymie. 

Kolejne herby miasta były związane ze złotym promienistym słońcem – symbolem ziemskim Po-
dola. Trafiło ono na herb Kamieńca r. 1796, było używane w okresie radzieckim, jako i w ciągu 
ostatnich 20 lat.

SYMBOLS OF KAMYANETS-PODILSKY

Between 14th and 18th century Kamyanets-Podilsky was an exceptional town, represented by three 
different municipal crests at the same time. The oldest one, which appeared probably at the time 
of Kamyanets obtaining Magdeburg rightsin 1374, was a painting of St. George on a horse.

The crest of the Ruthenian jurisdiction, painting of St. Paul, was probably used in 1491-1670, 
until the moment the Ruthenian and Catholic municipal authorities were joined together.

The Lamb of God was the crest of Armenian jurisdiction, active from 1496 to the beginning of 
1790. This national and religious symbol reflected the Armenian traditions brought from their 
Crimean colonies .

Subsequent city crests were connected with the golden radiant sun, the symbol of the land  
of Podolia. It appeared on the crest in 1796, was used at the Soviet period and during the last  
20 years.
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