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ГЕРБИ МІСТ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ

Поняття Правобережжя покривається в нашій статті приблизно з  
поняттям Київщини, одначе воно всетаки вимагає короткого пояснен
ня з огляду на те, що границі цієї землі (Київського удільного вели- 
кокнязівства, Київської землі в Русько-Литовському великокнязів- 
стві, Київського воєвідства, гетьманського Правобережжя, Київсько
го намісництва, Київської губернії й Київської области) постійно й 
значно змінялися на протязі тисячоліття. Під землепростірним огля
дом ми обмежуємось у нашій праці на сході Дніпром, на півдні істо
ричним кордоном Запоріжжя, на заході східними кордонами волин
ської й подільської племінно-говіркових земель, а на півночі україн
сько-білоруською мовною межею, отже для нас Правобережжя це 
простір, який в Енциклопедії Українознавства1 так влучно визначе
ний, як історично-економічна одиниця, себто вислід найприроднішого 
розподілу України.

Гербів міста Києва (Св. Михаїла, «Куші» й інших) не заторкаємо
і це не тому, що столиця розположена обабіч Дніпра, але передусім 
тому, що вони з огляду на свою історичну важливість, давність і ба
гатство пам’яток і документарних джерел вимагають окремого й на
віть куди ширшого гербознавчого розгляду. Зацікавлених цією спра
вою відсилаємо до дослідів, які вправді не вичерпні, але під цю пору 
легко доступні.2

Міські герби Правобережжя стали творитися розмірно пізно, а са
ме в ХУІ-ому й ХУІІ-ому століттях (галицько-волинське герботворен- 
ня почалося вже в ХІІІ-ому столітті!), додержуючи кроку припізнено- 
му поширенню на цій землі німецького самоврядного міського права, 
що мало свої історичні причини. Державно-суспільний лад Русько- 
Литовського великокнязівства ніяк не сприяв розвиткові міст, при
лучення Правобережжя до Корони поліпшило вправді цей стан (чи
мало місцевостей, приналежних знатним родам, як теж т. зв. «коро

1 Енциклопедія Українознавства, т. І, стор. 123 (Кубійович В.: «Україна 
як географічне ціле і її частини»), Мюнхен—Нью-Йорк, 1949.

2 гл. Битинський, М.: Герб —  Св. Архистратиг Михаїл Київський. 
«Віра й Культура», чч. 12 (36) і 2 (38) з 1956 р. і  чч. 7 (43), 10—11 (46—47) 
і 12 (48) з 1957 р. Вінніпег, (теж: Климкевич, Р. О.: Київський Архистратиг. 
«Київ», ч. 5. Філядельфія, 1956).
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лівських міст», одержало міські права, а з ними свої печаті й герби), 
але всетаки ця окраїнна й постійно загрожена земля лежала в вели
кій мірі поза обсягом спеціяльного зацікавлення польської влади, а 
українсько-козацька державність не лише тривала на цих землях 
коротко, але теж — з причини противенств між козацьким і міщан
ським станами — не була творчим чинником у цьому ж  напрямку. 
Не краще розвивалося міське гербівництво й під російською владою. 
Затверджування давніх і творення нових гербів поступало дуже по
вільно й поверховно і так навіть на переломі ХІХ-го на ХХ-е століття 
ряд важливіших (навіть і повітових!) міст Київської й сумежних гу
берній не мав ще своїх урядових гербів. 4 червня 1782 р. (ця дата, як 
теж три наступні, подана за старим стилем) затверджено герб Горо
дища, 22 січня 1796 р. герби П’ятигір, Радомишля й Сквири, 6 квітня 
1845 р. Умані, а 26 грудня 1852 р. Василькова, Звенигородки, Канева, 
Таращі, »Черкас і Чигирина (Городище належало тоді до Київського, 
П’ятигори й Сквира до Брацлавського, а Радомишль до Волинського 
намісництв, Умань до Воєнного Відомства, а Васильків, Звенигородка, 
Канів, Тараща, Черкаси й Чигирин належали вже до Київської гу
бернії). Тут слід ще згадати, що герби повітових міст, якими були 
всі вище згадані крім Городища й П’ятигір, були — згідно з тогочас
ними урядово-геральдичними розпорядками — двохпільні: в горішньо
му полі містилися герби губернії чи намісництва, а в випадку Умані 
Російської Імперії, а в долішньому властиві міські герби. Розгляда
ючи в нашій статті поодинокі міські герби, не беремо цих горішніх 
піль до уваги, вважаючи їх не лише анахронізмом, але теж і тогочас
ним (на щастя короткотривалим) спотворенням українського міського 
гербівництва. Не беремо теж до уваги тогочасного гербового оточення 
(корон і т. д.).

Гербознавчі досліди правобережних міст щойно в початках. В ро
ки, коли відносні речеві пам’ятки й документарні джерела були легко 
доступні, ця справа з різних причин занедбалася. Сьогодні — головно 
на чужині — ці досліди із самозрозумілих причин незвичайно утруд
нені. Тому ця наша стаття, як лише початковий крок у цьому напрям
ку, зосереджується лише на дванадцятьох правобережних міських 
гербах, що їх розглядаємо в поабетковому порядку. Обговорені гер
бові зображення не складні і тому не подаємо відносних ілюстрацій, 
що торкається теж згаданої нижче давньої печатки Канева.

1. Васильків. Колишній город Василів був заснований 988 р. Воло
димиром І. Великим і його назва пішла від християнського імени осно- 
вника, який збудував у ньому церкву Преображення і в цьому ж  го
роді — за переказом — правдоподібно христився. За Польщі був Ва
сильків т. зв. королівським містом, за Росії повітовим, а тепер це 
районний центр Київської области. Герб міста представляє в черво
ному полі золоту трибанну дерев’яну українську церкву.3 Це вдале

з Винклеръ, П. П. фон-: Гербы городовъ, губерній, областей и поса- 
довъ Россійской Имперіи. С.—Детербургъ, 1900, стр. 25.
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й гарне виображення сягає правдоподібно своїми початками перелому 
ХУІ-го і ХУІІ-го століття та дуж е можливо, що герботворці стара
лися нав’язати до історичних даних і переказів про заснування міста.

2. Городище. Ця місцевість над річкою Вільшанкою, колишнє міс
то, була під Росією обнижена до гідности містечка, а сьогодні є знову 
містом, а саме районним центром Черкаської области. Припускаємо, 
що міський герб постав у ХУІІ-ому столітті, беручи до уваги те, що 
він є зразковим витвором козацької геральники:4 на блакитному 
полі скісно схрещені золота шабля із срібною рукояттю й вістрям 
вгору та золотий ключ, рукояттю вниз, супроводжені вгорі срібною 
шостираменною зіркою. Своїм змістом він дуже споріднений з місь
кими гербами Лівобережжя — творами Гетьманату ХУИ-го й ХУІИ-го 
століть.

3. Звенигородка. Город цієї ж  назви згаданий уж е в ХІІ-ому сто
літті. За Річипосполитої була Звенигородка королівським містом і зна
ємо, що в ХУІІ-ому столітті користувалася вона німецьким міським 
самоврядним правом.5 В 1796— 1920 рр. була вона повітовим містом, 
а тепер є районним центром .Черкаської области. В своїй минувшині 
користувалася Звенигородка двома гербами. Давніший — припускає
мо, що він був наданий під кінець ХУІ-го століть — представляв на 
оточеній частоколом горі стоячого й зверненого в свою праву сторо
ну лицаря з піднятим мечем у правиці та зо щитом з виображенням 
двораменного хреста на лівому рамені. З  доступного нам однобарвного 
виображення цього ж  герба не знаємо точно його барв, одначе їх  
можна з найбільшою правдоподібністю відтворити. Лицар з піднятим 
мечем у правиці та зо щитом з виображенням двораменного хреста 
на лівому рамені це безсумнівно русько-литовський воїн, який ви
ступає, як вершник, у великокняжій русько-литовській «Погоні», як 
теж в інших видах у похідних від неї родових і територіяльних гер
бах колишнього Великокнязівства. Томе це щитове поле може бути 
тільки червоним, лицарське озброєння (шолом, броня, меч тощо) 
срібне, а нараменний щит — родова емблема Гедиміновичів — бла
китний з золотим подвійним хрестам. Гора виображається в гераль
диці завжди зеленою, а частокіл — як і всі дерев’яні споруди — зо
лотою барвами. Зміст герба вказує виразно на те, що його початки 
сягають радше литовських, а не польських часів Правобережжя. За 
російських часів затверджено інший герб Звенигородки:6 в червоно
му полі (правдоподібно задержано барву щитового поля з давнішого 
герба) срібний зубчатий мур з трьома такими ж  баштами (виходи
ло б із цього, що колишнє дерев’яне городище перетворилося на ка
м’яний замок!). Пригляньмося ще раз давнішому гербові. В поближ- 
жі Звенигородки знаходиться гора, звана Звенигорою, яка була з 
трьох сторін окопана ровами, а на її вершку знайдено сліди руїн, 
людські кости, давню посуду тощо. Місцеве передання каже, що на

4 Там же, стор. 207.
Арх. Юго-Зап. Россіи, ном. 5, т. І.

в Винклеръ, стр. 55.
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цій, людськими руками висипаній горі, знаходився замок, а на одній
із башт був завішений дзвін, що в випадках потреби взивав дооко- 
личне населення до згромадження. Від цієї ж  гори мала піти первіс
на назва міста — Звенигород, себто пізніша Звенигородка (за Яном 
Ілґовським). В давнішому гербі виображена отже Звенигора. Для 
вжитку сучасної української геральдики найкраще користуватися 
сполукою обидвох гербів міста: в горішньому щитовому полі давні
шим, а в долішньому новішим, як це звичайно водиться в міському 
гербівництві.

4. Канів. Заснований у ХІ-ому столітті город був опісля декілька 
разів княжим столом, а за Русько-Литовського великокнязівства осід
ком старости. Німецьке міське самоврядне право одержав Канів 
1569 р.,7 був королівським містом Річипосполитої, полковим у державі 
Богдана Хмельницького, повітовим під Росією, а сьогодні є він ра
йонним центром .Черкаської области. Первісне гербове зображення 
з XVI-ro століття на жаль невідоме. На магістратських документах 
з 1787 і 1790 рр. збереглася гербова печать з іншим виображенням. 
Вона округла, 41 мм. у промірі, в печатному полі округлий щит з вио
браженням бика, стоячого на землі, оточений княжим плащем і увін
чаний такою ж  митрою. Довкільний надпис, що починається п’яти- 
листою розетою, звучить:8 P1ECZEC • GUBERNI: KANIOWSKIEI .Цей 
другий герб не міг постати перед 1775 р., бо тоді ж  Канів був пода
рований Річпосполитою королеві Станиславові Авґустові, який з свого 
боку подарував ті добра своєму братанкові — теж Станиславові По- 
нятовському. В печаті виображений герб власників міста, а саме «Цьо- 
лек» роду Понятовсьхих (в срібному полі на зеленій землі червоний 
бичок). Третє, затверджене російською владою, гербове виображен- 
ня це в чорному полі срібний староруський воїн з високим топором 
у лівиці.9 Герботворці старалися тут безсумнівно вказати на серед
ньовічне значення Канева (чи поблизької до нього Родні), як погра
нично-оборонного города. Вибрана для щитового поля барва могла б 
бути признакою поготівля й чуйности (одне із геральдично-символіч
них значень чорної барви), а могла б вона теж представляти укра
їнський чорнозем Подніпров'я. Це останнє виображення вважаємо 
покищо властивим гербом Канева з огляду на те, що місто користу
валося ним значно довше, ніж гербом Понятовських, і що воно остан
нє урядово затверджене. Якщо б з часом удалося відшукати первіс
ний герб XVT-ro століття, то найкращим був би для Канева двох- 
пільний гербовий щит з давнішим гербом у горішньому й новішим 
у долішньому півполях.

5. П'ятигори. Місто належало за Річипосполитої до роду князів 
Санґушків і з найбільшою правдоподібністю користувалося їхнім гер

7 А. Ю .-З. Р., ном. 27, т. І.
8 Wittyg W.: Pieczęcie miast dawnej Polski. Kraków — Warszawa, 1905. Pag. 106. 

Збірник багатий українськими пам’ятками, допроваджений лише до бук
ви «К».

в Винклерт», стор. 62.
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бом, а саме «Погонею». За російських часів були П’ятигори обнизені 
до ступеня містечка, а тепер є вони тільки селом Тетіївського району 
Київської области. Гербопис і виображення затвердженого російсь
кою владою герба, подані Вінклером,10 суперечні. Гербопис звучить: 
в блакитному полі видна зорана нива, на яку з лівої сторони, із золо
тої хмари, ріг обильности сипле хлібне зерно. Зате на поданій ілю
страції щитове поле блакитно-срібно розділене, а виображення зора
ного поля немає. Під цю пору годі встановити, чи історично правиль
ний гербопис чи рисунок, але в ім’я доброго гербового мистецтва слід 
занехати негеральдичне виображення зораної землі й беззмістовного 
срібного долішнього півполя та залишити гарне упрощене виобра
ження: в бракитному полі в горішньо-лівому куті золота хмара, з 
якої срібний ріг обильности сипле золоте зерно. Герб, як теж заз- 
начує Вінклер, зображає врожайність цієї волости.

6. Радомишль. За Річипослолитої був він власністю римо-католиць- 
кого єпископства й належав правдоподібно до гербованих міст. Під 
Росією був повітовим містом, а сьогодні є районним центром Ж ито
мирської области. Первісний герб нам невідомий. Створений російсь
кою владою під кінець XVIII-ro століття новий герб представляє в 
блакитному полі трьох (двох над одним) срібних голубів з дрібними 
смолоскипами в дзюбах у леті в правий діл. Вінклер подає дивовижне 
пояснення цього герба,11 що саме по собі є не менше дивовижним 
від задуму герботворців. Недалеко від Радомишля — твердить він — 
знаходиться містечко «Коростишево», яке в давнину було городом 
Коростенем, спаленим великокнягинею Ольгою, яка покористувалася 
при цьому голубами. . .  Не входимо в такі подробиці даного переказу 
про Ольгу, яка відплачуючи деревлянам за убивство свого мужа, 
князя Ігоря І, пустила на їхній город Іскоростень не лише голубів, 
але й горобців, і не зі смолоскипами, але з жаром у ганчірках, одна
че хочемо вказати на один з прикладів поверховности й ненауково- 
сти російського герботворення в Україні, яке помішало недалекий 
від Радомишля Коростишів (не Коростишево) з далеким, як не як, 
від нього Коростенем, отже колишнім Іскоростенем. Покищо, не зва
жаючи на історично-географічну неточність, як теж не маючи даних 
про давніший міський герб, мусимо вважати це виображення гербом 
Радомишля.

7. Сквира. Міські права й становище королівського міста мала 
Сквира вже в XVI-ому столітті. За Росії була повітовим містом, а те
пер є районним центром Київської области. Герб був наданий містові 
королем Жиґмонтом III (1587—1632) в такому виді: в чорному полі 
посеред золотої зубчатої стіни така ж  брама з вежею завершеною 
двораменним хрестом. Поданий Вінклером рисунок цього герба, за
твердженого вдруге російською владою, суперечить частинно гербо- 
писові (щитове поле золоте).12 Наявність двораменного хреста — по

ю Там же, стор. 211. 
и  Там же, стор. 125.
12 Там же, стор. 138.
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бічної емблеми Русько-Литовського великокнязівства й одного з ро
дових знаків Гедиміновичів — у цьому гербі нелегко пояснити, якщо 
взяти до уваги те, що герб був наданий по прилученні Київщини до 
Корони і що Жиґмонт III був нащадком шведської династії Ваза. 
Не виключено, що це побічне гербове титло, а може навіть і ціле 
гербове зображення, взороване на якійсь давнішій емблемі, що похо
дить з часів приналежности Сквири до Великокнязівства.

8. Субстів. Не зважаючи на те, що ця місцевість втратила своє 
колишнє значення і що сьогодні є вона лише селом Чигиринського 
району Черкаської области, для української геральдики важливо 
з огляду на пошану до історичної величі Богдана Хмельницького від
творити найбільше правдоподібний колишній герб Суботова, або — 
в крайньому випадку — запроектувати новий і під геральдичним і 
історичним оглядами найбільше підхожий. Суботів належав родові 
Хмельницьких, отже можемо сміло припускати, що він користувався 
їхнім гербом, хоч не збереглися, на жаль, будь-які речеві пам’ятки 
чи дотичні документарні дані. Переважаюча скількість менших міс
цевостей колишньої Річпосполитої, які були власністю поодиноких 
княжих чи шляхетських родів, користувалася родовими гербами своїх 
власників, а окремі власні герби звичайно творили тільки для виз
начніших міст, як теж для тих, що належали до т. зв. королівських. 
Суботів не був ні т. зв. «королівщиною», ні важливішою місцевістю, 
а факт, що від 1648 р. належав він гетьманському родові, тим біль
ше промовляє за тим, що або на бажання Суботівсьхої громади, або
з волі самого гетьмана, або теж на основі місцевої традиції, користу
вався він таки гербом Хмельницьких. Нечисленні (правдоподібно два) 
покоління предків гетьмана печаталися гербом «Масальський» (були 
на службі в князів Масальських), одначе Богдан Хмельницький ко
ристувався, по старшій традиції, прадавнім гербом свого роду в 
ось якому вигляді: на червоному полі срібний знак, подібний до под
війної крокви або латинської букви «’̂ У», завершений золотим хре
стиком.13 Цей же герб уважаємо найкращою — байдуже, чи обнов
леною, чи лише запроектованою — емблемою Суботова.

8. Тараща. Цей сучасний районний центр Київської области був 
королівським містом за Річипосполитої і повітовим під Росією. При
пускаємо, що в ХУІ-ому або в ХУІІ-ому століттях постав герб Тара- 
щі: на срібному полі чорний орел у взлеті з зеленої землі. Колишня 
польська стилізація герба — орел звернений у свою ліву сторону — 
залишалася й на затвердженому зображенні в ХІХ-ому столітті ро
сійською владою;14 очевидно, для вжитку української геральдики 
герб повинен бути оформлений згідно з її (як теж з загально-европей- 
ським) стилем, отже орел мусить бути звернений у свою праву сто
рону. Генези й символіки цього герба нам не пощастило ще вияснити.

13 гл. Сенютович-Бережний, В.: Походження Богдана Хмельницького. 
«Віра й Культура», ч. 6 (18). Вінніпег*, 1955.

14 Винклер'ь, стр. 149.
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9. Умань (Гумань). У державі Богдана Хмельницького був він пол
ковим містам, за Росії повітовим, а тепер є він районним центром 
Черкаської області. За своїх польських часів належав він родам Ка- 
линовських і Потоцьких, отже на протязі якогось часу користувався 
правдоподібно їхніми гербами. Затверджений у ХІХ-ому столітті 
герб двохпільний:15 у першому блакитному півполі козак зі списам 
у лівиці, спертим скісно на плече; у другому (лівому) півполі розколе
ного щита, червоному, скісно схрещені коса й уланська піка з коругов- 
кою, супроводжені вгорі уланською шапкою, а внизу серпом, лезом 
вправо й вістрям вгору. Козачий однострій найкраще виобразити в цьо
му випадку срібною барвою, чоботи й спис золотом, леза коси й серпа, 
як теж піку сріблом, держаки коси й серпа, як теж корутовку золо
том, а уланську шапку обидвома металами. Праве півполе герба 
представляє козацьку добу міста (дуже можливо, що воно й похо
дить ще з тих часів!), а ліве перехід цієї околиці до мирного хлібо
робства по закінченні російсько-турецьких воєн.

10. Черкаси. Місто зачислялася за Річипосполитої до королівських, 
у державі Богдана Хмельницького було полковим, під Росією пові
товим, а сьогодні є обласним і районним центром. Уже в ХУ 1-ому сто
літті користувалися Черкаси міським правом, як теж розлогими зе
мельними добрами, на яких постали опісля дві нові — підчинені .Чер
каському магістратові — місцевості: Білозір’я й Ломовате.16 З того ж  
століття походить з найбільшою правдоподібністю міський герб: у чер
воному полі срібний кінь у бігу.17 На затвердженому в ХІХ-ому сто
літті російською владою виображенні він звернений у свою ліву сто
рону, що вказує на колишні впливи польського геральдичного стилю 
(очевидно, що в українській геральдиці його слід звернути в праву 
сторону). Цей герб безсумнівно дуже відповідає місту з такою буйною 
минувшиною.

11. Чигирин. Місто було правдоподібно засноване батьком Богдана 
Хмельницького — Михайлом. За гетьмана Богдана було полковим 
містом і гетьманською столицею його й деяких його наслідників бу
лави. За Річипосполитої належало до королівських, а за Росії до пові
тових міст, а тепер є районним центром Черкаської области. Німецьке 
самоуправне міське право одержав Чигирин 1592 р.,18 а 1792 р. насту
пило потвердження затраченого привілею.19 Можемо сміло припуска
ти, що з кінця ХУІ-го століття походить його гарний і виразний герб: 
на срібному полі три блакитні схрещені стріли вістрями вгору.20 Вплив 
козацької герельдики тут безсумнівний.

Там же, стор. 157.
16 А. Ю .-З. Р., 5, І.
17 Винклерь, стр. 166.
ів А. Ю .-З. Р., там же.
і» Там же.
20 Винклерь, стр. 167.
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З вищого, хоч і неповного, зіставлення гербів бачимо, що право
бережне міське гербівництво є своєрідним витвором перехрестя різ
них емблематичних впливів під оглядом змісту й стилю виображень. 
Крім притаманних для західньо-европейської геральдики брам і веж, 
які так часто виступають у галицьких міських гербах, бачимо сліди 
польської геральдики (напр. родові герби й звороти гербових фіґур 
уліво), російські новотвори (уланська шапка тощо), як теж, що най
цінніше, впливи української козацької геральдики (зброя, небесні 
світила й т. д.), які, на жаль, не дійшли до такого багатства й такої 
пишности, як це сталося в міському гербівництві Лівобережжя. Це 
перетоплення різних емблематичних впливів виступило б куди яркі
ше, як що б у нас була спроможність узяти під увагу й інші колись 
гербові міста цієї ж  землі, а їх було чимало. Знаємо, що в ХУІ-ому 
столітті одержали німецьке самоврядне право Брусилів (1574; нале
жав родам Чацьких і Кісілів, отже правдоподібно користувався одним 
із їхніх гербів), Корсунь (1585; королівське місто), Мошни (1592) й 
інші. В ХУІІ-ому столітті одержали свої привілеї Біла Церква (1615; 
королівське місто, належала одначе свого часу родові Браницьких 
герба Корчак), Богуслав (1620; належав теж короні та Браницьким), 
Гостомель (1614; власність Харленських герба Боньча), Лисянка (1622; 
Яблоновських), Овруч (1641, королівське місто), Хвастів (1601; належав 
римочкатолицькому єпископству) та численні інші міста, як напр., 
Бориспіль (теж Бариспіль чи Баришпіль), якого «ратуша» згадана під 
1660 р. До королівських міст належали Білогородка, Вишгород, Димер, 
Нехвороща, Сталки, Трехтемирів, Трипілля, Триліси й інші, які теж  
му сіли мати свої герби.

Продовження дослідів правобережної міської геральдики конечне, 
одначе воно нелегке, бо збережені відносні речеві пам’ятки, докумен
тарні джерела та інші матеріяли незвичайно скупі (що не відносить
ся, очевидно, до міста Києва). Лівобережжя, напр., представляється 
під цим оглядом куди краще: збереглося чимало цінних міських пе
чатей з ХУІІ-го й ХУИІ-го століть, лівобережним містам присвячено 
значно більше місця й уваги в гербовиках, сфрагістичних збірниках 
і інших споріднених публікаціях, а крім того появився на Лівобереж
ж і ряд поштових марок земської пошти з виображеннями міських і 
повітових гербів. Це явище може мати різні причини, але найважли
вішою з них є таки відмінна історична судьба обидвох земель. Ліво
бережні міста з їхньою подавляючою скількістю українського насе
лення мали всі користі, що випливали з української державности від 
половини ХУІІ-го до кінця ХУІІІ-го с т о л і т т я , а навіть після упадку 
гетьманату жили ще довгий час її традиціями. Правобережні міста 
припали на основі Андрусівського договору й «Вічного миру» поновно 
Річпосполитій, яка, схиляючися до упадку, не зуміла вже створити 
на цій землі стійкого державного й суспільного порядку, що відбилося 
від’ємно на їхньому економічному й культурному розвитку. Гетьман
ська держава мала вправді свої недоліки в відношенні до міст, але 
в ній всетаки й краще, ніж на інших українських землях, розвину
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лося українське міщанство, яке могло значно довше, ніж  на Правобе
режжі, плекати свою притаманну культуру включаючи міську ге
ральдику.
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