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Полісся належить, покищо, до найблідших сторінок української 
міської геральдики під різними оглядами: розвитку гербового ми
стецтва, збереження річевих пам’яток і документарних джерел, як 
теж відповідних наукових дослідів. Це явище має різні причини.

Міське гербівництво не розвинулося на Поліссі так, як на ін
ших українських землях, хоча воно зродилося там відносно рано. 
Галицько-Володимирська монархія Романовичів і їхніх чужокровних 
престолонаслідників стала колискою українського міського знаків- 
ництва вже на переломі XIII—ХІУ-их століть, отже її впливи 
мусіли сягати й на поліські волості, хоча досі не вдалося нам від
крити будьяких їхніх слідів. Державна унія Корони й Велико князів
ства (1387— 1413) мала за наслідок зміцнення польських впливів на 
Русі й Литві та рівночасне поширення міського права, включно з по
бічними його явищами, як канцелярійна сфрагістика й т. д. Це перер
вало вправді повільний занепад поліського міського життя, що на
ступив по упадку Галицько-Володимирського Королівства, але всета- 
ки міста розвивалися в Русько-литозському Великокнязівстві дуже 
повільно. Навіть столиця, себто місто Вильно, одержала німецьке 
самоврядне право щойно 1387-го року, отже майже на одне сто
річчя пізніше, ніж деякі, навіть і малозначні, міста Галичини й 
Волині. Я. Падох завважив слушно, що «щойно з кінцем XIV стол. 
виникають у ньому міста в юридичному значенні, і то не шляхом 
повільного, цілево-спрямованого розвитку, але через рецепцію маг
дебурзького права. А втім, Литовська Держава до кінця так і не ство
рила ні сильних економічних міст, ні незалежного міщанства».1 Біль- 
ський Привілей з 1564-го року, затверджений актом Люблинської 
Унії, надав усім без виїмку містам Великокнязівства, отже й по
ліським, 'магдебурзьке право за взірцем столичного Вильна. По
лісся з його нечисленними тоді містами скористало з цього одначе 
небагато. Міське герботворення, що почалось вправді на переломі 
ХІУ-го та ХУ-го століття та йшло в парі з розповсюдженням німець
кого міського самоврядного права, поступало, отже, дуже повіль
но. Приналежність Полісся до України за часів Хмельниччини не 
могла причинитися до збагачення міського знаківництва не тільки

1 Г Т а д о х ,  Я.: Міські суди в Україні після 1648 р. Мюнхен, 1948. 
Стор. 11.
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тому, що Українська Козацька Держава в початковій добі свого 
існування присвячувала справам міст і міщанства небагато більше 
уваги, ніж Русько-литовське Великокнязівство, але передусім тому, 
що вона була доривочна. Якщо б Полісся належало до Гатьманату 
на довшому протязі часу, то козацька військова сфрагістика (пол
кова, сотенна й т. д.) була б напевно новим чинником розвитку його 
міської геральдики, як це сталося на Лівобережжі в ХУІІ-ому й 
ХУІІІ-ому століттях. Історичні обставини по розвалі Речіпосполитої 
теж не сприяли розвиткові поліських міст і їхнього знаківництва. 
Російська влада присвятила деяку, хоч і невистарчальну, увагу 
міським гербам цієї ж  волости (переважно від кінця ХУІІІ-го до по
ловини ХІХ-го століть і це майже виключно тільки у відношенні 
до повітових міст), але в парі з цим прийшло до численних від’ємних 
проявів, як напр. усунення небажаних для російської влади з огляду 
на їхній зміст деяких давніх гербів, які з часом призабулися й навіть 
зникли, притаманне для цієї ж  влади поверховне герботворення, що 
не завжди було згідне з правилами європейської й традиціями укра
їнської геральдики, споганювання вартісних давніших і навіть своє
рідно гарних новіших гербів зайвими новотворами, як напр. вміщен
ня губерніяльного герба в першому півполі міських гербових щитів, 
зросійщення змісту деяких гербів без належної історичної підста
ви і т. д.

Вбогість, що її без перебільшення можна назвати майже цілкови
тою відсутністю, речевих пам’яток і документарних джерел давнього 
поліського міського знаківництва пояснюється передусім двома при
чинами. Географічне положення Полісся (в цій статті не беремо 
під увагу Чернігівського Полісся, лише властиву область цієї ж  
назви, себто т. зв. Пинські болота), осторонь важливіших торговель
них шляхів і досить далеко від головних культурних осередків Схід- 
ньої Европи, не сприяло зв’язкам поліських, уже самих по собі сла
бо розвинених, міст з іншими містами, як теж з різними державними 
чи земськими урядами. Це спричинило брак відповідної скількости 
виставлених поліськими містами документів і приналежних до них 
печатей, збережених у міських і інших архівах сумежних чи даль
ших країв. Аєтор ц і є ї  статті мав можливість користуватися шляхом 
листування одною з найкращих збірок міських печатей Польщі, Укра
їни, Білорусі й Литви, що належить проф. М. Ґумовському в Поль
щі, одначе й вона виявилася майже вповні безкорисною у відно
шенні до Полісся, так українського, як і білоруського. Другою при
чиною цієї скупости потрібних для дослідника сфрагістично-гераль- 
дичних джерел є історичні події (війни, займанщини, тощо), що їхньою 
жертвою стали у великій мірі поліські архіви. Те; що ще збереглося, 
під цю пору майже недоступне, як теж, очевидно, ще не опубліко
ване.

Справжній науковий матеріял у відношенні до поліської міської 
геральдики й сфрагістики майже не існує. Тільки дуже незначна
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частииа поліських міських гербів знайшла своє місце в російському 
гербовнику Вінклера та в деяких новіших польських виданнях. Це 
відноситься теж до публікацій давніх міських печатей Полісся; так 
напр. у сфрагістичній праці Віттиґа,2 хоч і незакінченій, але всетаки 
досить дбайливій, серед дійсно численних виображень і описів мі
ських печатей Польщі, України, Білорусі й Литви, немає ні одного 
поліського зразка. Іншим справам міської історії, що стоять у зв’язку 
з  печатництвом і гербівництвом (як напр. заложення міста, надання 
чи потвердження німецького самоврядного міського права, інші при
вілеї, тощо), присвячено в дотичних наукових працях, як і україн
ських, так і чужинецьких, куди менше уваги Поліссю, ніж іншим 
сумежним волостям (як напр. Підляшшю, Волині й т. д.). Це від’ємне 
явище спричинене у великій мірі подвійним браком зацікавлення: 
з боку місцевого населення, що є вислідом відсутности відповідних 
культурних осередків, частинної відсталости й т. д., як теж із сто
рони посторонніх українських і неукраїнських науковців, які без 
достаточної підстави вважали Полісся тільки малозначною окраїн
ною провінцією своєї держави в її дійсних чи бажаних границях.

З усіх вище згаданих причин наша стаття не може бути вичерп
ним чи навіть приблизно повним представленням поліського гербів- 
ництва і вона подумана тільки як перший крок у цьому ж  напрямку.

Пинськові, як природній столиці Полісся, себто найважнішому під 
різними оглядами містові, даємо в цій статті першенство, а інші міста 
обговорюймо в поазбучному порядку.

І. Пинськ. Як город, згаданий він уперше вже 1097-го року. Цей 
колишній престольний город Турово-пинського удільного князівства 
ввійшов 1320-го року в склад Русько-литовського Великокнязівства та 
став опісля столицею Пинського повіту Берестейського воєвідства. 
1648-го року був зайнятий часово українськими військами, а 1793-го 
року припав Російській Імперії, яка приділила його, як повітове 
місто, до Мінської губернії. В 1918—19 рр. вернувся знову до Укра
їни, опісля був повітовим містом Поліського воєвідства за Польщі. 
1939-го року припав Білоруській РСР, за німецької займанщини пе
рейшов до Генерального Комісаріяту України, а тепер знову нахо
диться в складі БРСР.

22. січня 1796-го року (по старому стилю) затвердило Мінське 
Намісництво герб міста Пинська в такому вигляді: щит розділений; 
в горішньому півполі герб Мінська (в золоті двоголовий чорний імпе
раторський орел з нагрудним блакитним щитиком, в якому виоб- 
ражена Пречиста Діва в сіянні, окружена шістьома янголами), а в 
долішньому червоному півполі золотий лук з такою ж  нап’ятою стрі
лою, вістрям вгору, отже властивий герб Пинська. Горішнє півполе 
було створене того ж  року згідно з тогочасними правилами росій

2 W i t t y g ,  W.: Pieczęcie miast dawnej Polski. Kraków—Warszawa, 1905.
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ського міського герботворення, яке казало вміщувати в гербах по
вітових міст теж герб відповідної губернії чи намісництва, як теж 
часами губерніяльної столиці. В дійсності ця сполука мінського й 
пинського гербів була в цьому випадку незгідна з урядово-гераль- 
дичними правилами, бо губерніяльні й подібні герби мали бути до
дані тільки до новостворених гербів повітових міст, а давні міські 
герби, до яких належав теж герб Пинська, мали залишитися незміне- 
ними.

Цей герб опублікував Вінклер,3 відомий російський геральдист, 
зазначуючи, шо долішнім півполем, себто дійсним гербом Пинська, 
користувалося місто «здавна на печаті магістрату». Досі не вдалося 
нам побачити згаданої печати, як теж інших речевих пам’яток чи 
давніших документарних джерел, одначе не сумніваємося в вірогід
ності замітки Вінклера про давність цього герба, приспускаючи, що 
вона обоснована тогочасними відносними інформаціями з боку пин
ського магістрату. Вже сам вигляд і зміст цього герба вказує на 
те, що він дійсно давній, отже з найбільшою правдоподібністю мо
жемо припускати, що він повстав приблизно на переломі ХІУ-го 
й ХУ-го століття, коли теж повстав герб міста Берестя,4 майже тотож
ний з ним своїм виглядом (стріла в берестейському гербі срібна) та 
правдоподібно, споріднений з ним під оглядом походження.

Властивий герб Пинська (без зайвого горішнього півполя з кін
ця Х \ ТИ-го століття) був затверджений ще раз 18. червня 1937-го ро
ку польським Міністерством Внутрішніх Справ, як повідомив нас 
передовий польський сфрагіст, М. Ґумовський.5

Існують поважні й переконливі причини вважати цей герб най
давнішим і найціннішим міським гербом Полісся та придержуватися 
для вжитку української геральдики його первісного й правильного 
виображення: в червоному полі золотий лук з нап’ятою такою ж 
стрілою, вістрям вгору. З огляду на колишню гідність Пинська, як 
удільної княжої столиці, можна вінчати його гербовий щит княжою 
мітрою.

2. Гомель. Не зважаючи на те, що Гомель находиться сьогодні 
властиво на білоруській етнічній території, не можна відмовити його 
гербові зв’язку з українською міською геральдикою, беручи під ува
гу історичну судьбу цього міста. Як город, під назвою Гомій, нале
жав він у середньовіччі до Чернігівської волости Чернігівського 
удільного князівства. Гомель був прилучений до України за Хмель
ниччини, як теж належав до неї в 1918—19 рр.

3 В и н к л е р ,  П. П. фон: Герб городов, губерний , областей и посадов 
Российской Империи. С.-Петербург, 1899. Стор. 119.

4 Гл. К л и м к е в и ч ,  Р. О.: Герби і печаті міст Підляшиїя. «Україн
ський історик», чч. 2—3 і Ч. Денвер, 1964.

5 3  особистого листування.
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Герб Гомеля був затверджений 22. грудня 1855-го року (старого 
стилю) Могилівською губернією в такому вигляді: щит розділений; 
у горішньому півполі частина герба міста Могилева, а саме — в зо
лотому полі горішня половина чорного імператорського орла (герб 
Могилева був теж двопільний з виображенням половини російського 
двоголового орла в горішньому та русько-литовської «Погоні» в до
лішньому півполях), а в долішньому блакитному лежачий рись, 
отже властивий герб Гомеля. Барва рися не зазначена в гербов
нику Вінклера;6 повинна бути нею срібна. Це гербове виображення 
натякає безсумнівно на тодішню численність цього звіра в дооко- 
личних лісах. Не знаємо, чи Гомель був гербовим містом за часів своєї 
приналежности до Русько-литовського Великокнязівства (що дуже 
можливе), і тому приходиться нам уважати його гербом вище описане 
та з браку давнішого взірця вповні сприймальне виображення, оче
видно, без зайвого горішнього півполя.

3. Давидгородок. Як Давидгородок Мінського намісництва і Дави- 
дів-Город належав він до осель, що були переіменовані з міст на 
містечка.

Його герб був затверджений 22. січня 1796-го року (старого сти
лю)7 Мінською губернією. Щит розділений; у горішньому півполі 
герб Мінська (згаданий вище при гербописі Пинська), а в долішньому 
чорному золоте судно на срібних хвилях, навантажене трьома сріб
ними паками, перед срібною пристаню з такою ж  брамою обабіч. 
Хвилі представляють ріку Прип’ять, а цілість цього, трохи склад
ного герба, символізує торговельне значення міста.

Горішнє півполе давидгородського герба з виображенням герба 
губерніяльної с т о л р щ і  (що напр, в гербі Гомеля, як повітового міста, 
мало тогочасні правні основи) для вжитку української геральдики 
зовсім недоцільне.

4. Кобрин. Як город існував він уже за часів Волинського й Ту- 
рово-пинського удільних князівств, а 1588-го року був йому наданий 
герб королевою й великокнягинею Анною Ягайлонкою з виображен
ням св. Анни.8 1766-го року пострадав Кобрин, втрачаючи самоврядне 
міське право.

6. квітня 1845-го року затвердила для нього Городненська губернія 
новий герб, а саме двохпільний, як для повітового міста: в горішньому 
півполі герб міста Городна (в червоному полі чорний зубр, звернений 
у свою ліву сторону), а в долішньому зеленому соха. Її гербової барви 
Вінклер не подає 9 Означає вона хліборобське значення повіту.

6 В и н к л е р ,  там же, стор. 41.
7 Там ж е, стор. 207.
8 B a l i ń s k i ,  М. i L i p i ń s k i ,  Т.: Starożytna Polska. Tom III, st. 768. 

Warszawa, 1843—46.
• В и н к л е р ,  там же, стор. 69.
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Властивий герб Кобрина від 1845-го року вповні сприймальний, 
одначе його горішнє, себто городненське, півполе слід заступити гер
бовим виображенням з ХУІ-го століття, якому належиться місце в 
першому півполі з огляду на його давність і довшу приналежність 
до міста. Тому, що сфрагістичні пам’ятки й навіть гербописи наданого 
1588-го року виображення св. Анни не збереглися, приходиться нам 
його відтворити, беручи під увагу загально прийняті в геральдиці та 
частинно в іконографії виображення цієї ж  святої, як теж особливо
сті тогочасного герботворення на просторі Речіпосполитої. В висліді 
маємо історично й геральдично обосновану сполуку двох гербів, яка 
гарно представляє майже чотиристалітню бувальщину свого міста- 
гербоносця: щит розділений; у горішньому срібному півполі св. Анна 
в червоній шаті та в зеленому плащі, з золотим сіянням кругом го
лови та з такою ж  книгою в руках; в долішньому зеленому півполі 
срібна соха.

5. Мозир. Як столиця княжої волости належав він до Київського 
великокнязівства. За часів Хмельниччини та в 1918—19 рр. був при
лучений до України.

За твердженням Вінклера,10 герб був наданий містові 10. вересня 
1и09-го року королем і великокнязем Зиґмунтом III (Вазою) і пред
ставляв чорного орла в блакитному полі. 22. січня 1796-го року за
твердило Мінське намісництво двохпільний герб: в горішньому пів
полі герб міста Мінська (описаний вище), а в долішньому блакитному 
чорний орел з розгорненими крилами.

Походження цього герба та його первісне значення, покищо, не- 
вияснені. Сполука гербових барв заперечує можливість його зв’яз
ку з польським коронним орлом — срібним у червоному полі. Більше 
правдоподібне його походження від гербового орла тогочасного Чер
нігівського воєвідства, двоголового чорного й коронованого в черво
ному полі, що згідно з деякими, досить достовірними, даними, витво
рився з герба князів Ольговичів. Цікаво, що мозирський герб дуже 
подібний до герба роду Шетневих, боярство якого мало бути надане 
князем Михайлом Всеволодовичем і який жив у володінях того ж  
чернігівського князя.11 Основну частину цього родового герба (його 
інші побічні титла для нас неважні), безсумнівно спорідненого з зем
ським чернігівським, творить виображення чорного одноголового орла, 
коронованого, з лавровим вінком і з довгим золотим хрестом у кигтях.

*Чорне гербове титло в блакитному щитовому полі що-правда є 
проти правил української й західно-европейської геральдики, одначе 
в польській воно допустиме й мабуть цим же пояснюється його на
явність у гербі Мозира, як теж у споріднених з ним правдоподібно 
обидвох вище згаданих. З огляду на давність цього герба не слід

10 Там же, стор. 96.
11 JI а к и е р , А .: Русская Геральдика. Книга II, стор. 542—3. С.-Петер- 

бург, 1855.
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виправляти сполуки його гербових барв, лише залишити його в пер
вісному виді (очевидно, по усуненні беззмістовної для сучасної укра
їнської геральдики признаки гідности російського повітового міста, 
себто горішнього півполя з гербом Мінська, яке в цьому випадку було 
незгідне навіть з російськими правилами урядової геральдики, бо 
герб Мозира належав до давніх, а не до новостворених). Гербопис 
мозирського герба виглядає так: в блакитному полі чорний орел з роз
горненими крилами у срібному озброєнні (дзюб і кигті).

6, Пружани. Це колишнє повітове місто Городненської губернії 
було прилучене до України в 1918—19 рр. Його герб був затверджений 
Городненською губернією 6. квітня 1845-го року (старого стилю) у 
такому виді: щит розділений; у горішньому півполі герб міста Городна 
(описаний вище); в долішньому золотому півполі зелена ялина з зо
лотим мисливським рогом на галузці. Це виображення натякає на 
близькість Біловезької пущі, як твердить Вінклер.12 Долішнє пів- 
поле, себто властивий герб Пружан, для нас сприймальне в незмі- 
неному й гарному виді.

Цей почот міських гербів Полісся, хоча нечисленний і неповний, 
має всетаки своє значення для цієї галузі української геральдики. 
Він є доказом того, що поліське міське герботворення існувало без- 
переривно на протязі шістьох століть, що воно стояло в тісному 
зв’язку з життям волости, виявляючи деякі сторінки з її історії 
(напр, лук зо стрілою чи виображення св. Анни), як теж її краєвид 
й побут (напр. Прип’ять з пристанню й судном, соха, ялина, рись 
і мисливський ріг) і що воно спроможне зацікавити гербознавця-до- 
слідника деякими нерозв’язаними ще питаннями (напр. походження 
мозирського орла, можливість спільного походження гербів Пинська 
й Берестя й т. д.). Покищо стоїть перед українським любителем по
ліського міського гербівництва основне завдання, а саме рятування 
перед остаточним знищенням нечисленних пам’яток з метою їхнього 
належного використання наукою. Дещо залишилося вправді на рід
них землях, але чимало цінного (як напр. відбитки магістратських, 
громадських і інших печаток на різних документах, поодинокі гер
бові виображення в місцевих давніших виданнях і т. д.) залишилося 
не тільки в частинно доступних сьогодні польських архівах, але теж 
у посіданні, головно сімейному, української еміграції у вільному світі.
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