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ГЕРБИ ПІДЛЯШШЯ І ПОЛІССЯ

Поняття простору й відграничення Підляшшя й Полісся нестійке 
й воно змінялося на протязі століть, що передусім було спричинене 
частими пересуваннями територіяльно-адміністративних границь на 
цих окраїнних північно-західних землях України. На протязі того ж 
часу змінялися теж підлясько-поліські земські герби, не так під огля
дом своїх виображень, як своїх урядових значень. В сучасності вже 
усталилося досить виразисто поняття природної границі між Під- 
ляшшям і Поліссям, як історично-економічними краями (точніше ка
жучи: природними підкраями чи областями Великої Волині), що теж 
знайшло своє потвердження в українській науці.1 Всетаки не устали- 
лилися ще в свідомості українського суспільства властиві цим обидвом 
землям герби, хоча в минувшині є відповідні історично оправдані ге- 
ральдично-сфрагістичні пам’ятки, а в сучасності помітне зацікавлен
ня цією справою. Відповідь на питання, котрі історичні герби можуть 
представляти Підляшшя й Полісся в сучасності, вимагає вгляду в ми
нувшину, а передусім у часті й дещо складні територіяльно-адміні- 
стративні й геральдичні зміни на цьому ж  просторі України.

У висліді походів Володимира І Великого 983 р. і Ярослава І Муд
рого 1038 р. на Ятвягів опинилися ці землі в границях Руської Зем
лі. 1171 р. припала Берестейська волость, яка обіймала Підляшшя й 
західну частину Полісся, Володимирському удільному князівству. Се
редуще й східне Полісся ,а саме волосні столиці Турів, Пинськ, Кле- 
чеськ, Дубровниця й Горден, належали вже до Турово-Пинського 
удільного князівства. Від 1087 до 1157 рр. була прилучена положена 
на схід від Епаду Лосни до Буга частина Берестейщини, включно з 
Берестям. Камінцем і Кобрином, до турово-Пинського удільного кня
зівства. В ХІІІ-му столітті ціле Підляшшя в сучасному розумінні цієї 
назви було знане як Берестейська волость. 1238 р. Дорогочинська зем
ля, отже городи Дорогичин, Більськ, Біла й Воїнь, сталася складовою 
частиною Галицького удільного князівства. В ХІУ-му столітті, під вла
дою русько-литовських великокнязів, Підляшшя й Полісся розділено 
під територіяльно-адміністративним оглядом на ряд дрібніших земель

1К у б і й о в и ч В. Україна як географічне ціле і її частини. «Енцикло
педія Українознавства», том І, стор. 123. Мюнхен-Нью Йорк, 1949.

Д о л ь н и ц ь к и й  М. Поземелля України. «Територія України», стор. 
78, Прага, 1944.
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і якраз тоді почали творитися земські герби. В основу цих земських 
гербів лягла т. зв. «Погонь», себто русько-литовський великокняжий 
державно-династичний герб, що постав приблизно під кінець ХІІІ-го 
століття2 та представляв у червоному полі срібного вершника-лицаря
з мечем у піднятій правиці та щитом з двораменним хрестом на лі
вому рамені. Земські герби різнилися від свого первісного взірця не
значними змінами своїх поодиноких гербових барв, що потверджу
ється не тільки пізнішими пам’ятками підлясько-поліського (україн
ського й білоруського) земського гербівництва, але теж писаннями 
польського історика й геральдиста, Яна Длуґоша (1415-1480), що є 
одним з найдавніших джерел для вивчення історії цих же гербів.

В своїй «Історії»,3 під роком 1410, описуючи битву під Ґрунваль- 
дом, згадує Длуґош більше чи менше докладно військові корогви, при
свячуючи більше уваги корогвам з земель корінно польських і з Га
личини. Відносно «хоругов» (полків) з русько-литовських земель пише 
він коротко: «Кожна мала на корогві збройного воїна, сидячого на 
білому, деколи чорному, або гнідому, або строкатому коні і потрясаю- 
чого мечем у простягнутій руці, в червоному полі». Замітка ця вправді 
коротка, але всетаки вказує вона виразно на це, що вже на початку
XV-го століття різнилися між собою земські виображення «Погоні» 
сполукою гербово-прапорних барв. Серед вичислених Длуґошем хо- 
ругов-полків, названих по землям, згадані між іншими Пинська, Бере
стейська, Дорогичинська й Мельницька. Свою «Історію» став писати 
Длуґош вправді щойно сорок років по Ґрунвальдській битві, але бе
ручи під увагу, що сучасники цієї ж  битви були його батько, дядько 
й приятель-опікун Збигнів Олесницький, можемо вважати тверджен
ня цього визначного геральдиста вповні вірогідними.

1520 р. створив король і великокнязь Зиґмунд І з більшої частини 
Берестейської области Підляське воєвідство з округами: Дорогичин- 
ською, Берестейською, Камінецькою, Мельницькою й Кобринською. 
Приблизно тоді мусів оформитися остаточний герб Підляшша, закорі- 
нений у гербах земель, що ввійшли в склад цього воєвідства, отже 
відміна «Погоні», що різнилася сполукою барв незначно від герба Ве- 
ликокнязівства. Дотичні цього герботворення документарні джерела 
чи речеві пам’ятки на жаль нам невідомі, але частинно вияснює ви
гляд тогочасного підляського герба відомий польський гербознавець
XVI-го століття, Бартош Папроцький, в своєму гербовнику.4

2 Дотична цього герба наукова література досить багата (автор цієї 
станні ставиться критично до твердження Іпатського літопису, що «По
гонь», як герб, постала вже 1278 р. за Витеня, сина Путувера й князя По
лоцького (помер 1315 p.), і вважає, що тогочасні сфрагістичні виображен
ня представляли в постаті лицаря-вершника самого овеликокнягзя, подібно, 
як це бачимо на королівських печаттях Юрія Львовича й Юрія Тройдено- 
вича).

3 D ł u g o s z  J. Historiae polonicae libri XII. Opera omnia, tt. X-XIV. Krakow, 
1867‘4 P a p r o c k i  В. Herby rycerstwa polskiego (Wyd. K. J. Turowskiego). Kraków, 
1858. Pag. 920.
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Відносно Підляського воєвідства пише він, що воно користується 
гербом, який представляє «Погонь» у білому (себто срібному) полі. 
Про герб Берестейського воєвідства каже, що «Погонь» у ньому бла
китна (про барву щитового поля в цьому випадку не згадує, але само
зрозуміло, що вона була червона, що потверджується теж пізнішими 
гербовниками, виображенням, тощо). Даних про тогочасні барви ли- 
царя-вершника в гербі Підляшшя вправді не маємо, але їх можна 
послідовно відтворити з найбільшою правдоподібністю, про що буде 
мова опісля. Всетаки бачимо з гербовника Паироцького, що підляський 
і поліський (берестейський) герби різнилися сполукою барв від вели
кокняжого герба. Гербовник Папроцького був виданий уперше в Кра
кові 1584 р., отже по прилученні Підляського воєвідства до Поль
ського королівства, що сталося 1569 р., отже може насунутися підо
зріння, що цей гербопис відноситься уже до часів польської влади, 
а не до бувшого русько-литовського воєвідства, тимбільше, що Пап- 
роцький згадує окремо про Берестейське воєвідство, а Берестя нале
жало до створеного 1520 р. Підляського воєвідства. Як протитверджен- 
ня послужать нам три факти: а) Папроцький згадує Підляшшя на 
сторінках свого гербовика, що присвячені русько-литовським, а не 
польським воєвідствам; б) він почав збирати гербознавчі дані та опра
цьовувати свій гербовик на протязі численних років перед його по
явою, що теж вказує на те, що гербопис відноситься до першої поло
вини ХУІ-го століття; в) виображення герба Підляського воєвідства 
з часів його приналежности до польського королівства відмінні від 
гербопису Папроцького (про що теж буде мова опісля).

По 1569 р. Берестейське воєвідство залишилося при Великокнязів- 
стві та ділилося на два повіти: Берестейський і Пинський. Підляське 
воєвідство зі столицею в Дорогичені (колишньою столицею Ятвятів) 
ділилося під польською владою на три землі — Дорогичинську, Мель- 
ницьку й Більську, а Більська земля ділилася на три повіти — Бран- 
ський, Суражський і Тикотинський. Всі ці воєвідства, землі й по
віти користувалися власними гербами. Приглянемося перше воєвід- 
ським гербам.

Видатний польський гербознавець, Каспар Нєсєцький, у своїй чоти- 
ротомовій праці «Польська Корона» (1728, 1738, 1740 і 1743) описує 
герби Підляського й Берестейського воєвідств у їхньому виді з ХУІІ-го 
й першої половини ХУІІІ-го століть. Відносно герба Берестейського во
євідства згоджується він з гербовником Бартоша Папроцького, пода
ючи, що його гербом є «Погонь» з блакитним убором на лицарі й коні5 
(самозрозуміло, що щитове поле червоне, а кінь срібний). Зате в зв’яз
ку з Підляським воєвідством твердить він, що воно користується дво
ма гербами, а саме «Білим Орлом» і «Погонню».6 В деяких гербовни
ках обидва ці герби представлені дійсно на двох окремих щитах, а

5 N i e s i e  ck i K. Herbarz polski (Wyd. Bobrowicza). Leipzig, 1839-46. Pag. 210.
6 Ibidem, pag. 203.
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в пізніших виданнях і виображеннях вони знаходяться на одному 
розколеному щиті (в правому півполі польський коронний орел, а в 
лівому русько-литовська «Погонь»). Каспар Нєсєцький нічого не зга
дує про якінебудь відміни сполуки барв підляської «Погоні», не вид
но їх теж на тогочасних виображеннях, а одинокою особливістю є 
звернення лицаря-вершника в свою ліву сторону (в противенстві до 
всіх інших, державних, земських, родових чи міських виображень 
цього герба). Цю початкову подвійність і пізнішу двохпільність мож
на з найбільшою правдоподібністю пояснити історичним причинами. 
По прилученні до Польщі 1569 р. закинено в урядовому вжитку вжи
вання давнього русько-литовського виображення герба з лицарем 
вершником у срібному полі і Підляське воєвідство стало користува
тися двома гербами — срібним коронним орлом у червоному полі на 
знак нової приналежности до польського королісвтва, як теж звичай
ним виображенням русько-литовської «Погоні» (в червоному полі) 
на знак колишньої приналежности до Великокнязівства. Опісля спо
лучено обидва герби на одному щиті, при чому за звичаєм польської 
геральдики звернено лицаря-вершника в його ліву сторону. В пізні
ших гербовниках, як теж на пізніших виображеннях, не знаходимо 
вже жодних важніших заміток чи змін у відношенні до гербів Під- 
ляського й Берестейського воєвідств. В такому виді перетривали вони 
аж до приходу Підляшшя й Полісся під російську владу, коли вони 
вповні втратили своє урядове значення.

Повіти й землі обидвох воєвідств користувалися в своїй урядо
вій сфрагістиці теж виображеннями «Погоні», лише в деяких ви
падках появлявся на земських печаттях коронний орел або родовий 
герб відносного урядника. «Погонню» користувався Берестейський по
віт (польський історик Й. Лелевель7 хоче її бачити в цьому випадку 
срібною в червоному полі, що вважаємо неправильним, бо за часів 
Речіпосполитої герби повітів були завжди тотожні з гербами воєвідств 
чи земель, у яких склад вони входили, отже гербовий лицар-верш- 
ник Берестейського повіту правдоподібно був блакитний, що всетаки 
трудно доказати на основі сфрагістичних пам’яток) і знаємо теж ряд 
печатей Пинського повіту з цим же гербовим виображенням. Зберег
лися теж три пинські повітові печаті з іншими виображеннями,8 а 
саме: підкоморська печать з 1591 р. з гербом «Труби», підстаростин- 
ська з 1630 р. з виображенням двох мечів (правдоподібно герб «Пе- 
леш») і печать городового старости Хоминського з 1792 р. з гербом 
«Лис». Не збереглися виображення «Погоні» на печаттях земель Під- 
ляського воєвідства, що частинно пояснюється нехіттю тогочасного 
польського управління до продовжування русько-литовських тради
цій. В збірці М. Ґумовського9 переховуються чотири печаті Дороги- 
чинської й одна Більської земель, всі вони з виображенням польсько

7 L e l e w e l  J. Polska, jej dzieje i rzeczy jej. Poznań, 1856.
8 (В збірці проф. M. Ґумовського в Тору ні.
9 3 особистого листування.
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го орла й усі походять з ХУІ-го до ХУІІІ-го століть. Не збереглися на 
жаль печаті Бранського, Суражського й Тикотинського повітів. «По- 
гонню» користується однак від ХУ-го століття по наші часи місто 
Бранськ і до цього важного для нас герба вернемося в цій статті.

Короткотривале прилучення східної частини Берестейського воє- 
відства (Турів, Пинськ, Лахва, Давидгородок, Янів і Любешів) до Укра
їнської Козацької Держави в ХУІІ-му столітті не позначилося змінами 
на земській геральдиці.

Розвал Речіпосполитої і перехід підлясько-поліських земель під 
російську владу принесли зо собою новий територіяльно-адміністра- 
тивний поділ і в парі з ним нове впорядкування земської геральдики, 
що виразно позначилося усуванням емблематично-традиційних перв- 
нів і впорядкуванням урядових гербових новотворів. Стародавні ви- 
ображення «Погоні» залишилися лише частинно в міській підлясько- 
поліській геральдиці.

До переходової доби між польськими й російськими часами Під- 
ляшшя належить печать Мельницької землі з 1796 р. в виображенням 
двоголового російського орла.10 Своєрідною доривочною появою є герб 
Більської землі, що походить з першої половини ХІХ-го століття- 
Виображений у ньому в червоному полі золотий щит, положений 
на два срібні, перехрещені й звернені лезами вгору мечі з золотими 
рукояттями. Знайдено його в державному музею в Городні й там це 
виображення переховується. Сфрагістичні документації цей герб не 
має й тому не можна припускати, що постав він приблизно 1501 р., 
коли великокнязь Олександер поділив Більську землю на три по
віти, лише слід його вважати одним з новотворів російської влади.

Під цією ж  владою східну частину Берестейського воєвідства вклю
чено в склад Мінської губернії, західну частину разом з північно- 
східною частиною Підляського воєвідства приділено Городненській гу
бернії, а південно-західна частина Підляшшя припала Седлецькій гу
бернії, отже номінальним залишкам польського королісвтва. Для гу
берній створено нові герби:11 в золотому полі три блакитні хвилясті 
пояси для Мінської (затв. 1878 р.), в червоному полі золотий зубр 
(1878 р.) і в срібному й засіяному зеленим дубовими листками червона 
серна для Седлецької (1869 р.). Всі ці три герби не мали нічого спіль
ного з традиціями української, білоруської чи польської земської ге
ральдики на просторі трьох вище згаданих губерній.

Через короткий час видніла «Погонь» у гербі Люблинської губер
нії, що була створена на місці колишнього воєвідства й початково ко
ристувалася державним російсько-польським орлом. 26 травня 1849 р. 
затверджено для неї новий чотирьохпільний герб з гербами чотирьох

10 Там же.
11 В и н к л е р  П. П. фон. Гербь городов, (губерний, областей и посадов 

Российской Империи. С.-Петербург, 1899. Стар. 180, 184, 190.
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головних зеемль, які ввійшли в склад губернії:12 в першому чверть- 
полі Люблинщина ( в червоному полі срібний олень з золотою коро
ною на шиї), в другому Холмщина (в зеленому полі чорний ведмідь 
між трьома деревами), в третьому частина Мазовеччини (в червоному 
полі срібний і некоронований орел), а в четвертому частина колиш
ніх русько-литовських земель, отже передусім Підляшшя (в черво
ному полі срібний лицар-вершник, отже основний, а не місцевий під- 
ляський взірець «Погоні»). 1867 р. змінено границі губернії й знесено 
цей герб.

(Закінчення слідує)

12 G u m o w s k i  M. Pieczecie i herby miejscowości województwa lubelskiego. 
Lublin, 1959. Pag. 10-11.
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Геральдика і сфрагістика

Роман О. Климкевич

ГЕРБИ ПІДЛЯШШЯ І ПОЛІССЯ 

(Закінчення)

Від другої половини XVI-ro століття ім’я Підляшшя виступає в 
державній сфрагістиці польських королів і русько-литовських вели- 
кокнязів. Найдавнішою дотичною пам’яткою є велика коронна пе
чать Генрика Валезія, збережена на документах з 1574 p.,13 якої до
вкільний надпис голосить (подаємо першу його частину): HENRICVS
— D — G — REX — POLONIE — М — D — LI — RV — PRV — МА — 
SA — КІ — VO — РОТ — LIWONIE — ETC — . . .  (Henricus Dei Gratia 
Rex Polonie, Magnus Dux Lituanie, Russiae, Prussiae, Moscoviae, Samogitiae, Ki- 
joviae, Volhyniae, Livoniae et cetera. .  .)• П ідляшшя з гідністю великокня- 
зівства виступає теж  на більшості печатей коронних і великокняж их 
всіх дальш их монархів Речіпосполитої аж  до останнього, Станислава 
Авґуста (Понятовського), включно, задержую чи своє порядкове місце 
серед великокнязівств (до нечисленних виїмків належать печаті Яна 
Казимира й Михайла Корибута Вишневецького, на яких Підляшшя 
стоїть перед Київським^ Волинським і Подільським великокнязів- 
ствами). Латинський правопис імени зміняється часто (включно зо 
скороченнями) і так маємо кільканадцять варіянтів: Potlachie, Podlachiae, 
Podlasiae, Podladhiae, Podiach., Podlać., Podia., Podl., Pot. Навіть по вклю
ченні Підляшшя в склад Польського королівства залишилося його 
ім’я на поважній скількості печатей Русько-литовського великокня- 
зівства. Окреме виображення підляського герба ненаявне однак на 
печатях Речіпосполитої серед інших уміщених на них великокнязів
ських гербів, як  напр. руського (галицького), київського, волинського, 
подільського, мазовецького, жмудського й інших. Ця колишня гід
ність Підляшшя вповні управнює сучасного гербового мистця до увін
чання гербового щита цієї ж  землі княжою чи великокняжою міт- 
рою.14 Досі не вдалося нам знайти жодного сліду колишнього Бере
стейського воєвідства в державній титулятурі й сфрагістиці Польсько
го королівства ні навіть Русько- литовського великокнязівства, до 
якого воно належало, хоча своїм історичним значенням у минувшині

13 G u m о w s k і , M.: Pieczecie królów polskich. Kraków 1910. Pag. 30.
14 Надщитні королівські корони й княжі мітри стали появлятися в кру

зі української, польської, білоруської й литовської геральдики приблизно 
в половині XV століття, одначе різниця між великокняжою й княжою міт- 
рами не витворилася аж до упадку Речіпосполитої, що мало у висліді по
силення геральдичних німецьких і російських впливів.
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й величиною свого простору воно таки перевищало Підляське воє- 
відство.

В зв’язку  з воєнними подіями й тимчасовими займанщинами Напо- 
леонської доби появилися північно-західні українські землі теж  у ти- 
тулятурі Австрійського Цісарства. Претенсійним гербом і титулом Ко
роля Володимири (Володимирщини) користувалися угорські королі 
вж е від перелому X II на XIII століття і цю традицію продовжували 
теж  монархи з німецьких династій, які засідали рівночасно на тронах 
Угорського Королівства та Священної Римської Імперії Німецької На
ції.15 Одначе 1806 р. цей титул розширено у відношенні до україн
ських земель, і так Франц І, зложивши римсько-німецьку цісарську 
корону й прийнявши новостворену австрійську, задержав одідичені 
титули короля Галичини (вживаний вище згаданими монархами вже 
від 1190 р.) і Володимири та додав до них три імена північно-західних 
волостей України. Цей новий титул наводимо тут у цілості в україн
ському перекладі:16 «Ми, Франц І, з Божої Ласки Цісар Австрії, Ко
роль Єрусалиму, Угорщини, Чехії, Дальматії, Хорватії, Славонії, Га
ли чин и  і Володимирії, Архигерцоґ Австрії, Герцог Льотаринґії, Зальц
бургу, Вюртемберґії і Франконії, Стирії, Каринтії і Країни, Великий 
Герцог Кракова, Великий К нязь Семигородщини, М аркґраф Моравії, 
Герцог Сандоміру, Мазовії, Люблина, Горішнього і Долішнього Ш ле- 
ська, Освенціму і Затору, Тішина і Ф ріявлії, К нязь Берхтесґадену і 
Мерґутгайму, вокняжений Ґр аф  Габсбургу, Кобурґу, Ґориції і Ґра- 
діски, М аркґраф Горішньої і Долішньої Л ужиці і Істрії, Пан країв 
Волині, П ідляш ш я і Берестя, Трієсту, Фройденталю і Ерленбурґу і 
Віндійської М архії і т. д. і т. д. і т. д.». Очевидно, що Волинь, Підляш- 
ш я й Берестейщина подумані в цьому титулі, як  складові частини 
Королівства Володимирії (в сучасному розумінні Великоволині), одна
че титул «Пан країв» у цьому випадку невідповідний, беручи під ува
гу те, що Волинь і Підляшшя мали вж е від століть гідність велико- 
князівства, а Берестейщина обіймала простори кількох стародавніх по
ліських князівств з двома визначними удільними — Турівським і Пин- 
ським. Виображень волинського, підляського й берестейського гербів, 
що відповідали відносним титулам Ф ранца І, не вдалося нам на жаль 
досі знайти серед тогочасних інсиґній Австрійського Цісарства, од
наче можна припускати, що предвиджені були дотичні виображен- 
ня воєвідських гербів з XVI до XVIII століть (наявні є тільки коро
лівські герби Галичини і Володимирії). В наслідників Франца І, від 
Ф ердинанда І до К арла І залиш илася гідність Королів Галичини і 
Володимирії, одначе Волинь, Підляшшя й Берестейщина вже не ви
числені в їхніх титулах.

В державній титулятурі, сфрагістиці й геральдиці Російської Ім
перії не позначилися ні Підляшшя, ні Берестейщина.

15 Гл К л и м к е в и ч ,  Р. О.: Інсиґнії Королівства Володимирії. «Хри
стиянський Голос», чч. 1-2, 3 і 4. Мюнхен 1960.

16 Das staatsrechtliche Departement des k. k. Ministerratspraesidlums. Wien 1918. 
Pag. 6.
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В 1918-19 рр. увійшли в склад Української Народньої Республіки 
й Української Держави всі землі колишнього Берестейського воєвід- 
ства й південно-східні окраїни Підляшшя (поза границями України 
залишилися не тільки польсько-білоруські етнічні землі колишнього 
Підляського воєвідства, але теж  значна частина українських, як  напр., 
Дорогйччина й Більщина). Справи земської геральдики не були од
наче заторкнені державним правом.

В 1920-39 рр. українські підлясько-поліські землі під польською 
займанщиною були розділені м іж  три воєвідства (Берестейське, Люб- 
линське й Білостоцьке), а східне Полісся належало до Білоруської 
РСР. В тогочасній Польщі підносилися голоси за угербовлення воєвід
ств, до чого, одначе, не дійшло і що було нелегке, бо колишні гербові 
воєвідства не покривалися з новим територіяльним поділом. Події 
Другої Світової війни принесли підлясько-поліським землям ряд нових 
пересунень політичних границь (включно з влученням у склад Дер
жавного Комісаріяту України цілого Полісся й східнього Підляшшя), 
не залишаючи одначе жодного сліду в земському гербівництві. Су
часна приналежність українського Полісся до Білоруської РСР уне
можливлює будьякий розвиток місцевої геральдики, а на зайнятій 
Польщею українській частині Підляшшя залишилися в урядовому 
вжитку тільки міські герби, з яких деякі змістовно споріднені з ко
лишніми земськими.17

В сучасному українському гербівництві на еміграції відродилося 
виображення «Погоні» завдяки мистецьким працям М. Битинського,18 
який дає гербові Берестейщини не традиційну місцеву, лише первісну 
сполуку гербових барв (лицар-вершник не виображений у блакитно
му уборі).

В сучасності помітне в українському культурному житті не тіль
ки зацікавлення земськими гербами Підляшшя й Полісся, що йде 
в парі з загальним зростом зацікавлення своєю геральдикою із сто
рони українського суспільства, але теж  запотребування цих двох гер
бів у їхньому остаточно впорядкованому виді, що у великій мірі по
яснюється діяльністю різних науково-дослідних регіональних осеред
ків. Герб Полісся (очевидно, що маємо тут на думці властиве Полісся, 
зване теж  західнім чи Пинськими болотами, а не київське чи черні
гівське) не справляє особливих труднощів, бо в бувальщині цієї во- 
лости маємо остаточно оформлений і безсумнівно приналежний їй 
герб, себто герб колишнього Берестейського воєвідства. Навіть без 
міста Берестя (яке вправді дало цій волості на якийсь час ім’я, яке 
одначе сьогодні вважаємо природною складовою частиною й навіть 
столицею українського Підляшшя) й його околиць сучасне україн
ське Полісся управнене тільки до герба колишнього Берестейського 
воєвідства, бо цим ж е гербом користувалися Пинський повіт і Бере

17 Гл. К л и м к е в и ч ,  Р. О.: Герби міст Підляшшя. «Український Істо
рик», чч. 2-3 і 4. Денвер 1964.

18 Державні відзнаки України (альбом). Прага 1939 (виображення вели
кого герба). Соборний Герб України (листівка). Відень 1939.
Герби українських земель (листівка). Відень 1940.
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стейський (якого переважаюча частина таки належить до Полісся) 
безпереривно через чотири століття і ввесь простір Полісся не має 
в своїй минувшині жодного іншого герба (не беручи під увагу корот
котривалого й історично безпідставного новотвору з російських часів). 
У висновках із вище сказаного можемо отже подати правильний для 
Полісся гербопис: в червоному полі й на срібному коні з блакитною 
упряжж ю  лицар у блакитному уборі, який держить у піднятій пра
виці срібний меч, а на лівому рамені блакитний щит з золотим дво
раменним хрестом.

Трохи складніша справа з правильним виображенням герба Під
ляш ш я з огляду на деякі історичні зміни й відсутність точних да
них відносно первісного взірця. Двохпільного герба з польських часів 
не можемо брати під увагу, бо він є тільки сполукою двох держав
них (коронного й великокняжого) гербів, а не властивим гербом Під
ляш шя. Одначе шляхом послідовного розглядання місцевих і куди 
давніших гербів цієї волости можемо дійти до відтворення властивого 
підляського герба. Ключем до розв’язки  цього питання є гербопис у 
Папроцького,19 в якому читаємо, що щитове поле в давньому гербі 
П ідляшшя було срібне. Маємо отже одну з особливих ціх даного герба, 
якої не зустрічаємо на інших землях Русько-литовського великокня- 
зівства. Виїмком був би тільки затверджений 1781 р. герб міста По
лоцька («Погонь» у срібному полі), тут маємо одначе до діла з неукра
їнським міським гербом, а крім того не знаємо, чи затверджена росій
ською владою сполука гербових барв дійсно обоснована місцевою тра
дицією.20 Тепер насувається питання барви для коня в підляському гер
бі. Срібний кінь, як  у основному виображенні «Погоні», в срібному полі 
неможливий, отже згідно з геральдичними правилами може він бути 
червоний або чорний. Срібне щитове поле в гербі Підляшшя вказує, 
одначе, на те, що тут маємо до діла з оберненням гербових барв основ
ного взірця «Погоні» (в червоному полі срібний лицар-вершник), отже 
кінь повинен бути таки червоний (таке обернення барв це часте яви
ще в геральдиці при творенні нових відмін основного герба для бічної 
лінії даного роду або для уділу підчас розділу земських володінь, що 
було б вповні оправдане в історичному співвідношенні Підляшшя й 
Русько-литовського велико-князівства). На закінчення приходиться 
нам відтворити барву лицаря-вершника, яка не може бути срібною (з 
огляду на щитове поле), лише червоною (на основі обернення гербових 
барв) або блакитною (у висліді тісних історичних і інших зв’язків Під
ляш ш я з Поліссям), що більше правдоподібне. В зв’язку з цим пи
танням приходиться нам ш укати за слідами давнього виображення під- 
ляської відміни «Погоні» в інших галузях місцевого гербівництва, і тут 
стає нам до помочі герб міста Бранська на західньому пограниччі цієї ж  
волости. Багато міст на північно-західних українських землях кори

19 Там же.
20 В и н к л е р ,  там же, стор. 121 (затверджені російською владою на 

перелогі XVIII на XIX століття виображення «Погоні» в земських і міських 
гербах Білорусі, Литви, України й Польщі виявляють дуже часто зовсім 
необосновані під історичним і геральдичним оглядами сполуки барв).
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стується виображеннями «Погоні», що е вислідом колишньої їхньої 
приналежносте до посілостей роду Чорторийських чи інших княж их 
родів цього ж  герба, отже цих міст не може брати під увагу. Зате 
«Погонь» у гербі міста Бранська (прилученого до Великокнязівства 
1241 р.) є наданням великокнязя Олександра з 1493 р.,21 дотична сфра- 
гістична документація з пізніших століть збереглася,22 отже вона є 
похідною не від родових, лише від великокняжо-краєвого герба Під
ляшшя. На основі місцевої традиції й навіть сучасного виображеНня 
міського герба лицар-вершник блакитний,23 отже маємо доказ на існу
вання такого ж  лицаря в давньому підляському гербівництві. Послі
довністю висновків можемо тепер відтворити властивий для Підляшшя 
гербопис: в срібному полі й на червоному коні з блакитною упряжж ю  
лицар у блакитному уборі з блакитним піднятим мечем у правиці та 
золотим двораменним хрестом у блакитному щиті на лівому рамені.

На закінчення приходиться нам оправдати наявність золото-блакит
ної сполуки барв для нараменного щита з подвійним хрестом. Барви 
цього другого герба династії Ґедиміновичів змінялися залежно від ча
су й місця та збереглися численні двобарвні зіставлення і так на 
виображенні русько-литовської «Погоні» в «Арсенальському Гербов
нику»24 хрест золотий у блакитному полі, в Ченстоховськім Богослу- 
жебнику, що був подарунком короля й великокнязя Зиґмунда І, він 
срібний у червоному полі, а крім того маємо ще й інші сполуки барв, 
що збереглися в міській геральдиці (напр. золотий хрест у червоному 
полі в гербі Лежайська, червоний у золотому полі в гербі Малоґощі 
в Польщі, золотий у срібному полі в гербі Бильна й т. д., при чому 
при розгляданні міських гербів, що постали за часів Речіпосполитої, 
треба поступати з великою осторожністю, щоб не змішати дворамен
ного русько-литовського хреста з подібним виображенням у гербах 
міст, що належали колись до монашого чину Божогробців). Доклад
ніше розглядання цієї справи вийшло б поза рямці нашої статті, і 
тому хочемо тільки ствердити, що «Погонь» була найчастіше виобра- 
жена таки з золотим подвійним хрестом у блакитному полі (перед
усім у державних і н с и ґ н і я х  Великокнязівства) та якраз у такому барв
ному зіставленні видніє вона в передових західньо-европейських гер- 
бовиках.25 Така ж  сполука барв наявна теж  у більшості гербів укра
їнських міст, що користуються «Погоню» (головно на Волині), а крім 
того вона згідна з твердженням давніх гербознавців, що упряж  і зброя 
в підлясько-поліського гербового лицаря-верш ника блакитні.

21 Гл. К л и м к е в и ч ,  Р. О.: Герби і печаті Підляшшя, там же.
22 W і 11 у g , W.: Pieczecie miast dawnej Polski. Kraków-Warszawa 1905. Pag. 27.
23 G u m o w s k i ,  M.: Herby miast polskich. Warszawa 1960. Pag. 138.
24 Деякі гербознавці добачують в цьому виображенні срібного хреста 

в блакитному полі (що дуже мало правдоподібне), і ці розбіжні твер
дження пояснюються невиразними відтінками барв з причини їхньої дав- 
ности (автор цієї статті не бачив вище згаданого рукопису особисто).

25 Передусім у саксонських виданнях з огляду на спільну в XVIII сто
літті для Речіпосполитої й Саксонії династію та в інших німецьких гербо- 
знавчих творах, як теж тогочасних речевих пам’ятках.
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В висновках можемо сміло твердити, що Підляшшя й Полісся — в 
сучасному розумінні цих земських назв — мають свої власні, властиві 
їм і історично обосновані земські герби. Обидва ці герби, що є пам’ят
кою колишньої спільної русько-литовської державности, споріднені 
гербовим титлом, одначе відмінні від себе сполукою барв уж е від дав
ніх віків. Вони відмінні теж  від інших земських виображень «Погоні» 
на Білорусі, Литві й у  Польщі наявністю притаманного для північно- 
західніх українських земель блакитного гербового лицаря-вершника. 
Своєю давністю та своєю колишньою великокняжою гідністю дорівню
ють вони іншим найціннішим пам’яткам українського земського гер- 
бівництва.
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