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ПЕРЕДМОВА 
 

 
 
Різноманітні символи та емблеми щоденно оточують нас і супроводжують всю 

людську діяльність. Літери, цифри, піктограми, знаки дорожного руху, символи віри та 
пам’яті, лого й торговельні марки та багато інших знаків постійно зустрічаються й 
застосовуються у нашому житті. Серед них особливу роль відіграють територіальні герби, 
які уособлюють не лише окремі землі, регіони чи країни, але часто набувають змісту 
національних знаків, у яких втілюються, крім історичних, ще й культурні, релігійні чи 
світоглядні традиції цілих народів. Хоча треба зважити на те, що сучасне поняття 
державно-національних символів фактично склалося протягом останніх 200 років разом із 
розпадом імперій і утворенням на їхніх руїнах нових національних держав. Як правило, 
нові знаки формувалися на основі давніх історичних земельних гербів, що мали 
підкреслити старі державницькі та культурні традиції. Нерідко ці символи ставали одним 
з основних атрибутів процесу національного відродження, загартовувалися в боротьбі за 
незалежність і свободу. 

У монографії досліджується виникнення і становлення української територіальної 
геральдики та визначаються основні тенденції її розвитку. Цими проблемами я почав 
займатися ще з кінця 1980-х рр. Перші публікації в нелегальних виданнях, а згодом – і в 
офіційних часописах, читання публічних лекцій, виступи на конференціях – все це 
дозволило прискорити процес легалізації, а пізніше – й узаконення національних символів 
як державних. Проте комплексне вивчення територіальних знаків стало можливим лише 
після відновлення державності України 1991 р. Протягом радянського періоду питання 
символів вважалося одним із основних чинників ідеологічної боротьби, в якій тоталітарна 
система не гребувала жодними методами, у тому числі – фальсифікацією історичного 
фактажу та підміною понять. Зрештою, як згадував під час однієї з наукових геральдичних 
конференцій Віталій Олексійович Гавриленко, використання ним у 1970-х рр. лише 
терміну “українська сфрагістика” викликало доволі істеричну реакцію окремих шовіністів, 
які заперечували навіть право на існування такого визначення. Що вже тут можна 
говорити про українську геральдику, яка зразу ж могла отримати ярлики і “буржуазної”, й 
“націоналістичної”. 

Надмірна політизація проблеми спонукала появу певних стереотипів і перекручень. 
Відсутність свого часу можливостей для належного дослідження теми призвела до 
окремих помилок і неточностей, окремі з яких і досі повторюються у новіших виданнях, 
або й баламутять людей (як от – надумане питання про порядок кольорів на прапорі). Не 
сприяють нормальному функціонуванню символів їхнє містичне трактування та різні 
фантазії чи вигадки. На жаль, трапляються й цілком продумані фальсифікації з боку 
всіляких українофобів, які намагаються видати давно розвінчані побрехеньки за правду. 
Проте ця книга – не для них. А для тих, кого дійсно цікавить історія українських 
територіальних геральдичних знаків. Вона їм стане у пригоді. 

 



Передмова 
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Працюючи тривалий час над цією темою я постійно відчував підтримку з боку 
наукового керівника, директора Львівського відділення Інституту української археографії 
та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України 
професора Ярослава Романовича Дашкевича. Хочу подякувати й іншим співробітникам 
нашого відділення, а особливо – Ярославові Федоруку, за допомогу в уточненні окремих 
бібліографічних позицій.  

Багато корисного вдалося почерпнути від спілкування з колегами з Українського 
геральдичного товариства, чи під час наукових геральдичних конференцій, чи працюючи 
разом над спільними проектами: львів’янами Андрієм Совою, Віталієм Гавриленком, 
Михайлом Слободянюком, киянами Костянтином Гломоздою, Миколою Чмирем, 
Олексієм Коханом, а також Ігорем Ситим (Чернігів), Ігорем Янушкевичем (Миколаїв), 
Олегом Потапом (Дніпропетровськ), Юрієм Терлецьким (Рівне), Олегом Маскевичем 
(Севастополь), Станіславом Дерев’янком (Заріг, Полтавщина), Петром Бондаренком 
(Одеса), Віталієм Кривенком (Кіровоград), Андрієм Закорецьким (Луганськ), Миколою 
Омельченком (Слов’янськ) та багатьма іншими, з якими мене зводила доля. Окрема 
подяка за сприяння колезі Сергієві Дудашу (Мукачево). 

Із великою приємністю хочу згадати співпрацю з зарубіжними колегами: Міланом 
Шішмішем (Мартін, Словаччина), Романом Клімешом (Прага), Едмундасом Рімшею 
(Вільнюс), Анатолем Цітовим (Мінськ), Анджеєм Воцялом (Париж), Михайлом 
Медведєвим (Санкт-Петербург), Костянтином Мочоновим (Хімки, Росія), Мішелем 
Люпаном (Оттін’є, Бельгія), Андреасом Герцфельдом (Ляйпціг), Драґоміром Ацовичем 
(Белград), Сільвіу Андрієш-Табаком і Костянтином Богатовим (обидва – Кишинів), 
Петром Вавринюком (Стокгольм), швейцарцями Емілем Дреєром і Ґюнтером Маттерном. 
Також не можу не згадати й уже, на жаль, покійних колег із США, Польщі та Фінляндії – 
проф. Володимира Трембіцького, проф. Стефана Кучинського та Карі Лаурлу. 

Пошукові роботи в архівах і бібліотеках Польщі та Швеції вдалося здійснити 
завдяки стипендіям Каси імені Ю. М’яновського та Шведського інституту. 

Зрештою, хочу подякувати усім загалом і кожному зосібна – тим, хто хоч нічим і не 
допоміг, та при цьому не нашкодив. Хай їм усім добре буде. 
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