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Андрій ГРЕЧИЛО

СИМВОЛИ МІСТА САМБОРА

До числа найдавніших українських міських гербів, якому вдалося зберегтись про%
тягом століть практично без більших змін чи переробок, належить знак Самбора.

Перша згадка про поселення датується 1241 р., а в ХІV ст. воно вже було значним
торговельним центром. 13 грудня 1390 р. краківський воєвода Спитко з Мельштина
продає за 80 празьких гривень війтівство у Самборі (названому також у документі По%
гоничем) колишньому війтові з Ланьцута Генрикові, а також дозволяє запровадити в місті
самоврядування на магдебурзькому праві1. Про реалізацію цього дозволу можна гово%
рити на підставі королівського привілею 1419 р., котрим фіксувалося надання магде%
бургії та низка пільг для міщан і котрий пізніше на прохання райців отримав нові ко%
ролівські конфірмації 1491 та 1507 рр.2 Невід’ємним атрибутом функціонування
магдебурзького права було застосування міського герба й печатки. Очевидно, що в Сам%
борі вже в ХV ст. вони мали використовуватися, проте через втрату найдавніших сам%
бірських документів перші свідчення про символ міста маємо тільки з ХVІ ст.

Проведені нами пошукові роботи в польських архівах дали змогу виявити найдав%
нішу відому печатку Самбора на документі за 1533 р. Більш докладно розвиток самбір%
ського міського герба можна простежити за виявленими печатками з ХVІ%ХVІІІ ст.,
характеристика яких подана за такою схемою: 1) зображення; 2) легенда; 3) форма
і розмір; 4) техніка відбитка; 5) рік використання; 6) місце зберігання.

Тип І

1) у заокругленому знизу щиті вліво від глядача біжить олень з пробитою стрілою
(зображення не зовсім виразне і схоже на меч чи спис) шиєю (мал. 1);

2) ° SIGILLU ° […] ° CIVTATIS ° SAMBOR (печатка […] міста Самбора); напис вико%
наний готичним письмом, що дуже характерне для печаток з ХІV%ХV ст.:

3) кругла, діаметром 25 мм;

Мал. 1
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4) паперово%восковий;
5) 1533 р.;
6) Національний музей у Кракові, відділ рукописів (Бібліотека Чарторийських). –

Збірка В.Віттига. – MN 560. – № 119101.

Тип ІІ
1%4) слід від відірваної круглої паперово%воскової печатки, діаметром близько 36 мм;
5) 1548 р.
6) Бібліотека Академії наук у Кракові. – Rkp. No 439. – Арк. 112%зв.

Тип ІІІ
1) у заокругленому знизу щиті стоїть олень, повернутий вправо від глядача, з про%

битою стрілою шиєю;
2) * SIGILLVM * COИS * SAMBORIEUS (печатка самбірських райців);
3) кругла, діаметром 27 мм;
4) паперово%восковий;
5) 1571 р.;
6) Національний музей у Кракові, відділ рукописів (Бібліотека Чарторийських). –

Збірка В.Віттига. – MN 563. – № 119702.

Тип ІV
1) по землі біжить олень з пробитою стрілою шиєю;
2) SIGILLVM CONSVLARIS SAMBVR […] (раєцька печатка Самбора […]);
3) кругла, діаметром 32 мм;
4) паперово%воскова і сургучева;
5) 1665 р.
6) Центральний державний історичний архів України У Львові. – Ф. 52. – Оп. 2. –

Спр. 183. – С. 188.

Тип V

1) по землі біжить олень з пробитою стрілою шиєю, позаду нього – деревце (мал. 2);
2) + SIGILLVM CONSVLARE CIVITATIS S R M NOVAE SAMBOR 1666 (печатка

райців міста с[вященної] к[оролівської] м[илості] Нового Самбора 1666);
3) кругла, діаметром 36,5 мм;
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4) паперово%воскова і сургучева;
5) 1666%1867 рр.
6) Центральний державний історичний архів України У Львові. – Ф. 52. – Оп. 2. – Спр.

184. – С. 455, 1038; Спр. 185. – С. 184, 185, 242, 495, 1079; Спр. 186. – С. 1594; Спр. 187. – С.
264; Спр. 206. – С. 421; Спр. 209. – С. 1329, 1471, 1436; Спр. 496. – С. 653; Спр. 585. – С.
281; Ф. 776. – Оп. 1. – Спр. 150. – С. 35. Оригінальна срібна печатка (матриця) зберігалася
до Другої світової війни у Самбірській ратуші, про що згадує А. Дорфлерівна, а також
припускає, що саме ця печатка була зафундована райцею Яном Кштановичем 1666 р.3

Немає жодних сумнівів, що від початку ХVІ ст. (а ймовірно, наскільки можна суди%
ти з манери виконання печатки з документа 1533 р., – і з ХІV%ХV ст.) гербом Самбора
був олень, який біжить зі стрілою в шиї. Причина вибору такого мисливського сюжету
для міського герба не була випадковою, оскільки Самбірщина ще за часів Галицько%
Волинської держави була князівською власністю, й на цих землях князі любили полю%
вати на турів, ведмедів і оленів4. Зрештою, про оленя з пробитою стрілою шиєю згадує
у написаному 1561 р. вірші “Theoresis Tertia” Григорій Самбірчик, у “Книзі привілеїв
міста Самбора” був датований 1562 р. малюнок міського герба, на якому також зображено
оленя, що біжить праворуч (геральдично, тобто вліво від глядача) зі стрілою в шиї5.

За тогочасною традицією герб міста використовувала рада. Міський судочинний
орган – лава – вживав власну печатку, а за свій символ брав видозмінений міський
герб чи його елемент. Подібну практику маємо у Львові, Городку, Яворові, Дрогобичі
та інших містах. Вдалося виявити два типи лавничої печатки Самбора.

Тип І

1) у трикутному щиті піволеня, повернутого вправо від глядача (мал. 3);
2) + S + SCHABINORV SAMBORIEN (п[ечатка] самбірських лавників); характер

літер і зображення вказує на ХV ст.;
3) кругла, діаметром 34 мм;
4) паперово%воскова;
5) 1585 р.6

6) ЦДІА України у Львові. – Ф. 134. – Оп. 1. – Спр. 138. – Арк. 3.

Мал. 3
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Тип ІІ

1) в обрамованому бароковим картушем щиті піволеня зі стрілою в шиї, поверну%
того вліво від глядача (мал. 4);

2) * SIGILLVM * SCABIN ** NOVAE * SAMB * A.D. 16[…] (печатка лавників Но%
вого Самбора р[оку] Б[ожого] 16[…]);

3) кругла, діаметром 32 мм;
4) паперово%воскова;
5) 1671%1732 рр.
6) ЦДІА України у Львові. – Ф. 52. – Оп. 2. – Спр. 184. – С. 1377; Спр. 185. – С. 171;

Спр. 187. – С. 157; Спр. 323. – С. 622, 655; Спр. 491. – С. 503, 609, 613, 617; Спр. 493. –
С. 171; Спр. 495. – С. 313; Головний архів давніх актів у Варшаві. – Збірка Чоловсько%
го. – Од. зб. 138. – С. 90, 92, 96.

Герб міста мав би також використовуватися на різних прапорах. На жаль, люстрації
міських і цехових арсеналів Самбора з 1663 і 1694 рр. подають відомості лише про ко%
льори прапорів окремих цехів: у ковальського – жовтогарячий (оранжевий) з якимись
гербами; у кравецького – новий червоний і старий зелено%жовтий; у бондарського –
цеглястий, а 1694 р. – “кармазиновий” (червоний); у шевського – блакитний; у ткаць%
кого та кушнірського – червоні; у різницького і пекарського – “туркусові” (бірюзові)7.

Після захоплення Галичини Австрійською імперією Самбіp надалі використовував
давній герб. У привілеї цісаря Йосифа II від 26 червня 1788 р. на підтвердження прав
міста зафіксовано і давній герб8. Він був поданий у кольоровому зображенні в натура%
лістичній манері: олень біжить по зеленій траві у синьому полі, шия пробита стрілою
з червоним оперенням (мал. 5)9. Цей привілей 19 лютого 1795 р. підтверджує цісар
Франц ІІ10. Аналогічне зображення герба маємо згодом у австрійських гербовниках, на різ%
них міських печатках (мал. 6, 7), на малюнках, таким був міський символ аж до 1939 р.11

У ХІХ ст. з’являються спроби пов’язати сюжет герба з переказом про полювання
біля Самбора королеви Бони, що нібито й “надала” такий символ місту12. Ця байка
активно пропагувалася у 20%30%і рр. ХХ ст., коли західноукраїнські землі були захоп%
лені Польщею13. Такі намагання мали виразний політичний підтекст, як і подібні “ле%
генди” про герби Дрогобича, Буська чи Львова. Проте найдавніші відомі сьогодні місь%
кі печатки з оленем стоять на документах 1533 р., а королева Бона стала володаркою
маєтків у Самборі лише в 1540%х рр. Тому очевидно, що сама легенда була витвором
пізнішого часу й не відповідає дійсності.
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У радянський період міський герб Самбора не затверджувався, хоча досить широко
застосовувався на різних сувенірних виробах, поліграфічній продукції, а навіть у такій
специфічній формі, як назва бару на вулиці Костюшка, тільки тут символом міста став
чомусь “Срібний олень”, хоча більш історично відповідним забарвленням оленя був
золотий колір.

Після відновлення незалежності України старий герб Самбора досить широко вико%
ристовувався, однак не мав офіційного затвердження міською радою. До певної міри
до цього спричинилися надумані тлумачення стріли у шиї оленя як “антиукраїнського”
і “негуманного” символу, доданого загарбниками14. Хоча такі фантазії досить смішні й не
підтверджені жодними історичними фактами. Мабуть, немає потреби пояснювати, що
олень ніколи не був і не є якимось винятковим українським національним знаком, тому
подібні вигадки безпідставні. Як і безпідставна надмірна довірливість до польських
політичних міфів про королеву Бону. Не відповідає дійсності й твердження, що в ге%
ральдиці не зустрічаються поранені звірі – ці сюжети традиційно пов’язані з мотивами
полювання і пробиті стрілами чи списами тварини фігурують на різних гербах німецьких,
чеських, угорських, австрійських та інших міст. Зрештою, зображення оленя досить
поширене у місцевих символах в Україні, а самобутність самбірського герба якраз і по%
лягала в тому, що звір поданий зі стрілою. Та й зміст цього знака зовсім інший: вже
понад півтисячоліття біжить у самбірському гербі поранений олень як символ незлам%
ності духу, боротьби за життя, твердості характеру, так і місто Самбір, незважаючи на
століття чужоземного панування, війни, руйнування, зберегло свій український ха%
рактер і традицію.

Рішенням сесії Самбірської міської ради від 17 квітня 2003 р. за № 20 затверджено
символи міста (розроблені на основі історичних знаків і відповідно до сучасних ге%
ральдичних норм А. Гречилом).

Герб: у синьому полі стрибає золотий олень з пробитою золотою стрілою шиєю.
Заокруглений щит вписано в декоративний картуш і увінчано срібною міською ко%
роною (мал.8).

Прапор: квадратне синє полотнище, на якому жовтий олень у стрибку з пробитою
стрілою шиєю (мал. 9).

Відроджений давній знак Самбора отримав юридичне затвердження міською ра%
дою й 500%літній герб знову став символом місцевого самоврядування у місті над
Дністром.
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Андрій Гречило.
Символи міста Самбора.
У статті аналізується розвиток символіки м.Самбора, починаючи з XV ст. Вияв%

лено найдавнішу печатку на документі 1533 р., подано наукові описи відомих печаток
XVІ%XVІІІ ст., простежено міську символіку підавстрійського часу, а також геральдич%
ні знаки ХХ ст. Публікація супроводжується ілюстраціями.

Andriy Hrechylo.
The Symbols of Sambir�town.
In the article the development of town Sambir’s symbolics since the XVth c. is analyzed.

The scientific descriptions of the oldest seal discovered on a 1533 document as well as of the
known seals of the XVІ%XVІІІth cc. are presented, the urban symbolics of the Austrian Em%
pire time and also heraldry marks of the ХХth c. are traced The publication is accompanied by
illustrations.
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