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Preface

Every city has its special symbol, 
unique and distinctive. The one that 
singles it out from other cities is its coat 
of arms. Lately the interest to the city 

symbol has grown because 
the coat of arms is not only 
the artistic image, but also 
the improvement of the 
city public rights, its brand 
name, its prestige emblem 
and also the part of the citi-
zens’ identity. Now the he-
raldic images are the part 
of the documents of state 
and municipal as well as 
private establishments and 
enterprises. Sumy is not 

an exception here. The coat of arms is 
vividly seen on the buildings, cast iron 
posts near the Kharytonenko Monument, 

on the lamp posts in Soborna Street too. 
It also decorates the city flag. You can 
also see it on the souvenir goods, popu-

Передмова

У кожного міста є свій особливий сим-
вол, неповторний і оригінальний, який 
виділяє його з-поміж усіх інших міських 
поселень, — герб. Останнім часом інте-
рес до міського символу де-
далі зростає, адже герб не 
просто художнє зображен-
ня: він є підт вердженням 
прав міської громади, брен-
дом міста, емблемою його 
престижності, а також час-
тиною самосвідомості горо-
дян. Ни ні ге ральдичні зо-
браження ши ро ко входять 
у документообіг як муніци-
пальних, громадських, так 
і приватних міських орга-
нізацій, уста нов і підприємств. Суми не 
стоять осторонь. Герб міста можна по-
бачити на будівлях, чавунних стовпчи-

ках біля пам’ятника І. Г. Харитоненку, на 
ліхтарях по вул. Соборній, він прикрашає 
прапор міста, сувенірну продукцію, по-
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lar editions on Sumy history and also 
some Sumy citizens’ documents. The 
city history is the guardian of it symbols 
that provides using the heraldic, vexillo-
logical and sigillographical symbols and 
signs. It explains their origin and the 

right to use them.
This brochure is devoted 

to the past and present of 
the Sumy city symbolics, 
its establishing, develop-
ment and meaning in citi-
zens’ lives. Acquaintance 
with it will help us open 
some less known pages of 
the past of our city. It will 
also give us possibility to 
realize the events of its life 

that has lasted a few hundred years — 
and to widen the outlook in perception 
and understanding of the heraldic, vexil-

lological and sigillographi-
cal signs. The knowledge 
forms the honourable atti-
tude to social environment. 
Love to the city we live in, 
love in, work and socialize 
in and having patriotic atti-
tude to its name mainly de-
pend on the interest to its 
symbolics, its sign destiny 
that unite us in one friend-
ly society — Sumy citizens.

пулярні видання з історії Сум, а також ді-
лові папери сумчан. Хранителькою місь-
кої символіки залишається її історія, що 
забезпечує спадковість використання ге-
ральдичних, вексилологічних та сфрагіс-
тичних символів і знаків, тлумачить їхнє 
походження та право ними 
розпоряджатися.

Ця брошура присвяче-
на минулому та сучасності 
символіки Сум, її станов-
ленню, розвитку та значен-
ню в житті городян. Зна-
йомство з нею дозволить 
нам розкрити маловідомі 
сторінки минулого нашого 
міста, глибше осягнути пе-
репитії його кількасотліт-
нього життя, розширити кругозір у піз-
нанні та тлумаченні геральдичних, век-
силологічних та сфрагістичних знаків. 
Знання формують шано-
бливе ставлення до навко-
лишнього соціального се-
редовища. Любов до міста, 
в якому ми живемо, кохає-
мо, працюємо, спілкуємо-
ся, патріотичне ставлення 
до його імені багато в чому 
втілюються саме через ін-
терес до його символіки, 
його знакової долі, що згур-
товує нас в єдину дружну 
громаду — сумчани.
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Vexillology, Sigillography 
and Heraldry: History, Rules, 

Artistic Image

The scientific discipline’s name that 
studies flags is vexillology (e.g. the science 

about history, symbolism 
and flags usage) comes from 
the Latin word vexillum that 
is translated to Ukrainian 
as “прапор” (a flag). In gen-
eral, flags are one of the old-
est symbols on Earth. The 
elegantly decorated shields 
and hats were their proto-
types. They played a role of 
a tribal chiefs’ power sym-
bol. A pole thetribal symbol-

was attached to, was added to these signs 
later.  It was a flag-like vexilloid, which 

was perceived not only as a 
power symbol of the tribal 
chief, but also was used as 
a sign of a meeting place. It 
also directed an attack in 
battle.

Contemporary flags 
were hoisted in Chine for 
the first time. They were 
made of silk, were deco-
rated with goldwork and 
embroidery of figures, and 
were fixed on a holder. Un-
like a vexilloid, it was more 
comfortable to carry a 
symbol like that. Also, one 
could see the bunting bet-
ter at a great distance.  

Вексилологія, сфрагістика  
і геральдика: історія,  

правила, художній образ

Назва наукової дисципліни, яка ви-
вчає прапори, — вексилологія (наука 
про історію, символізм і 
використання прапорів) 
походить від латинського 
слова vexillum, що перекла-
дається українською як 
«прапор». Загалом, прапо-
ри є одним з найдавніших 
символів на Землі. Їхнім 
прототипом були ошатно 
прикрашені щити або голо-
вні убори, які відігравали 
роль символу влади вож-
дів племен. Згодом до цих знаків дода-
валася жердина, на якій підвішувався 
родовий символ. Це був 
протопрапор — вексилоїд, 
що сприймався не тільки 
як символ влади вождя, а й 
правив за знак місця збору, 
а також вказував напрям 
атаки під час битви.

Сучасні нам прапо-
ри бу ли вперше підняті 
в Давньо му Китаї. Вони 
виготовлялися з шовко-
вої тканини, гаптувалися, 
декорувалися вишивкою 
фігур і насаджувалися на 
держак. На відміну від век-
силоїдів такий знак було 
зручніше носити з собою. 
До того ж, полотнище було 

Планка для гарпуна епохи палеоліту  
з кістки північного оленя

Plank of reindeer’s bone for a harpoon  
of the palaeolithic times

Штандарт з абревіатурою S.P.Q.R.  
Senatus Populus Quiritium 

Romanus — «Сенат і громадяни Риму»
Banner with abbreviation S.P.Q.R.  

Senatus Populus Quiritium 
Romanus — "The Senate and People of Rome"
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Initially, the usage of flag had expanded 
from China to the countries of Far East 
and Central Asia, and after that banners 
appeared in India, Middle East and, fi-
nally, in the form of vexillums, in Europe. 
The flag prototypes used to be called vex-

illums in Ancient Rome. They were poles 
with horizontal crossbeams at the top 
and hung-up coloured buntings on them. 

Flags of separate territories and plac-
es were common in medieval times. Feu-
dal fragmentation, city fight for indepen-
dence from seniors, setting up merchant 
and craft guilds and the similar facili-
tated this process. Flags were also resis-
tance symbols during knightly, peasant, 
heretical and national insurrections. 

краще видно на великій відстані. З Ки-
таю використання прапора поширило-
ся спочатку на країни Далекого Сходу 
та Центральної Азії, а згодом знамена 
з’явилися в Індії, на Близькому Сході 
і, зрештою, в Європі у вигляді вексилу-

мів. У Давньому Римі ними називалися 
прообрази прапорів, що являли собою 
жердини з горизонтальними попере-
чинами вгорі та вивішеними на них ко-
льоровими полотнищами.

Прапори окремих територій та міс-
цевостей поширилися в часи серед-
ньовіччя. Цьому сприяли феодальна 
роздробленість, боротьба міст за само-
стійність від сеньйорів, формування 
купецьких гільдій і ремісничих цехів 

Зображення римських штандартів на барельєфі Арки Титу у Римі, 81 р. Images of the Rome banners on the bas-relief of the Arch of Titus, 81
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Standards, marks and banners are in-
dispensable attributes of military units. 
Regulated regimental colors, naval ban-
ners, jacks and flags of trade companies 
have become firmly established already 
in modern time.

Ukrainian vexillology has been 
formed under the inf luence of Eu-
ropean and Asian tradition and had 
own national features. Abunchuk, a 
pole with a golden ball, under which 
a piece of horse hair was attached 
was related to the Cossacks’ Kleinody 
of the Zaporizhian Host (the official 
name of the Hetmanate) was used as 
a symbol of hetman power. Bunchuk 
was borrowed from Turks by the cos-

тощо. Прапори також були символом 
опору під час підняття рицарських, се-
лянських, єретичних та національних 
повстань. Штандарти, значки та зна-
мена — неодмінні атрибути військо-
вих підрозділів. Уже в новий час утвер-

дилися впорядковані полкові знамена, 
військово-морські знамена, гюйси і 
прапори торговельних компаній.

Українська вексилологія формува-
лася під впливом європейської та азіат-
ської традицій і мала власні національ 
 ні особливості. До козацьких клейно-
дів Війська Запорізького (офіційна наз-
ва Гетьманщини), зокрема, відносив ся 
бунчук — держак із золотою кулею, під 
якою підвішувалося пасмо кінського 

Перший хрестовий похід, мініатюра XIV ст. The First Crusade, miniature XIV century
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saks1. Cossacks’ bunchuk hair was 
dyed mostly in red. The similar poles 
of the subordinate cossackdom were 
made from some white hair interwo-
ven with red cords. White, black and 
red bunchuks decorated with silver 

laces with brushes were 
carried by bunchuzhnies 
(f lag-keepers) in front of 
Hetman.

A khorogva (heral-
dic flag, from Mongolian 

“orongo” — banner) was 
the Cossack host’s symbol 
too.  It was a replication 
of the banner from Kievan 
Rus’ times, but it had ab-
solutely another symbolic 
meaning.  There could be 
Hetman (national f lag), 
Sich (symbol of Zaporizhi-
anHost), regimental or 
sotnia khorogvas. Their 
making standards weren’t 
unified, so they had differ-
ent look (rectangular, four-
cornered with slope, five-
cornered with inner corner, 
triangular etc.), different 
coloration and figures 
abundance with some as-
tronomic, clerical and ter-
ritorial symbols prevailing. 
The red bunting with Arch-
angel Michael image was 

волосся, що використовувався як сим-
вол гетьманської влади. Його козаки 
запозичили в турків1. Найчастіше во-
лосся козацьких бунчуків фарбувало-
ся в червоний колір. Подібні держаки 
низового козацтва робилися з білого 
волосу з червоними мо-
тузками. Перед гетьманом 
бунчужні несли білі, чорні 
та червоні бунчуки, при-
крашені срібними шнурка-
ми з щітками.

Символом козацького 
вій ська була також корогва 
(від монгольського «орон-
го» — знак, знамено), реплі-
кація стягів часів Київсь кої 
Ру сі, проте з зовсім іншим 
символічним змістом. Ко-
рогви могли бути геть-
манськими (державний 
пра пор), січовими (символ 
Низу), полковими і сотен-
ними. Єдиних стандартів 
їхнього виготовлення не 
існувало. Тож вони мали 
різний вигляд (прямокут-
ні, чотирикутні з укосом, 
п’ятикутні з внутріш нім 
кутом, трикутні), різне за-
барвлення й багатство фі-
гур, серед яких переважа-
ли астрономічні, духовні та 
територіальні символи. До 
середини XVII ст. голов ним 
1 З турецької мови слово «bonguk» перекладаєть-
ся як «намисто», яке надягали коню на шию, «кін-
ська прикраса»

1 The word “bonguk” is translated from Turkish as  
“a necklace”, which was put on a horse’s neck,  
“a horse’s adornment”

Козацькі прапори часів Хмельниччини
The Cossacks’ flags  

of the Khmelnytsky Uprising’s times
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a main flag of Cossack state until the 
middle of the XVII century. Archistrat-
egos figure was embroidered from one 
side on the great Sich flag’s red back-
ground, a white cross, golden sun, half-
moon and stars were embroidered on 
the other side. A Cossack figure armed 
with a musket was embroidered side by 
side with this popular image on the Za-
porizhian Cossacks’ f lags. This symbol 
moved to the regiments’ f lags and sot-

nias’ khorogvas, seals etc.
Seals (seals matrixes and metal, paper-

wax and sealing wax stamps prints) oc-
curred in the ancient history for the first 
time. They are the research subject of 
auxiliary sciences of history sigillography 
(from Latin sigillum — seal). Sigillograph-
ical signs had different functions, and the 
main one was the document confirma-
tion and making it valid. In Ancient Rome 
pressing the seal rings to the scrolls made 
valid orders written in them.

Seals have been known in Ukraine 
since the early period of Kyivan Rus’ 

прапором козацької держави було чер-
воне полотни ще з зображенням Архан-
гела Михаїла. На великому прапорі Січі 
з одного боку на червоному тлі вишита 
фігура Архистратига, на зворотньому — 
білий хрест, золоті сонце, півмісяць і зір-
ки. Поряд із цим популярним зображен-
ням на прапорах запорожців вишивався 
козак із мушкетом. Цей символ перей-
шов згодом на прапори полків і корогви 
сотень, печатки тощо.

Печатки (матриці печаток та мета-
лічних, паперово-воскових та сургуче-
вих відбитків штемпелів), що є предме-
том дослідження спеціальної історич-
ної дисципліни сфрагістики (від грец. 
sphragis — печатка), уперше трапляють-
ся в період стародавнього світу. Сфра-
гістичні знаки виконували різні за сво-
їм характером функції, найголовніша з 
яких — затвердження документів, на-
дання їм юридичної сили. В античному 
Римі персні з печаткою прикладалися до 
сувоїв, що надавало розпорядженню, за-
писаному в них, законної сили.

Мармурова циліндрична печатка Еламу, близько 2800 р. до н.е. Marble cylindrical seal of Elam, ca. 2800 BC
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times (with a bident or trident image — 
Rurikivichs’ symbol). “The Primary 
Chronicle” contains the first records of 
their usage.

Seals of the Zaporizhian Host, the Het-
manate Government, the Cossack starshy-

na, power-holding organs 
of local government, as well 
as seals of the Sloboda regi-
ments form a great group of 
sigillographical sources. For 
the first time Cossacks’ seals 
appeared at the end of the 
XVI century in Zaporizhya. 
The Zaporizhian Cossacks 
were conferred the seal with 
coat-of-arms to by the king 
Stephen Báthory in 1576.

Events in the middle of 
the XVII century gave urge 
to development of the lo-
cal Cossacks’ symbols. The 
newly formed regiments of 
Naddniprianshina, which 
was disturbed by the anti-
Polish rebellion, began to 
use their own seals, which 
were confirmed by the 
orders of the regimental-
starshynas (officership). 
Seals had been widely used 
by sotniastarshynas, tova-
rishy (a military rank in the 
Zaporozhian Host) and mili-
tary clerks since the end of 
the XVII century. The seals 

of the simple cossackdom had appeared 
since 1730. There were church, city, 

В Україні печатки відомі ще з часів 
раннього періоду Київської Русі (з зо-
браженнями двозубу або тризубу — 
символу Рюриковичів). Перші письмові 
згадки про їх використання містяться у 
«Повісті минулих літ».

Велику групу сфрагіс-
тичних джерел станов-
лять печатки Війська За-
порізького, гетьмансько-
го  уп рав лін ня, козацької 
стар шини, владних ор-
ганів місцевого самовря-
дування, печатки слобід-
ських полків тощо. На За-
поріжжі козацькі печатки 
вперше з’являються на-
прикінці XVI ст. У 1576 р. 
король Стефан Баторій по-
жалував запорожцям пе-
чатку з гербом.

Поштовх для розвит ку 
вже регіональної козаць-
кої символіки, в тому числі 
сфрагістики, надали події 
середини XVII ст., ко ли но-
востворені полки схвильо-
ваної антипольским по-
встанням Наддніпрянщи-
ни почали ко рис туватися 
власними пе чатками, яки-
ми підтверджувалися 
розпорядження полкової 
старшини. З кінця XVІI ст. 
печатки стали широко 
вживати також сотенна 
старшина, товариші та канцеляристи. З 
1730-х рр. з’являються і сфрагіси рядо-

Військова печатка Війська  
Запорозького, 1595 р.

Military seal  
of the Zaporizhian Host, 1595

Печатка Паризького  
університету, ХІІІ ст.

Seal of the University of Paris,  
XIII century 
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guilds, bourgeois, women, city official 
and educational establishment’s as well 
as Cossacks’ seals.

Heraldry (from Latin heraldus — mes-
senger)  arose in the middle ages, and 
the heraldic images began to be used 

on a par with flags. This 
science discipline, which 
comprises the study of the 
coats of arms, history of 
their creation and usage 
as well as composition and 
decorating rules, emerged 
thanks to the knights. The 
most research workers 
refer start of the coats-of-
arms making to the Cru-
sades period (end of the 
XI–XIII centuries), when 
knights had similar ar-
mours and decorated them 
with the artistic symbols 
for better military orienta-
tion. These symbols were 

set on the shields, therefore the future 
coats of arms were shaped shield-like. 
The sign configuration was simplified 
on the purpose of the soldier’s recogni-
tion in a battle. Lines were drawn with 
bright colours, stylized images of f low-
ers, animals, birds, crosses and geomet-
rical marks were applied on the shield 
differently. Typical heraldic charges: the 
primary (crosses, bands, rafters, circles, 
rhombus and gores) and the secondary 
ones (ermine and vair) thus appeared.

Some of specialists deem the time of the 
coats of arms emerging as far early as the 

вого козацтва. Окрім козацьких, в Укра-
їні побутували печатки церковні, міські, 
цехові, міщанські, жіночі, міських уря-
довців та навчальних закладів.

У період середньовіччя зароджуєть-
ся геральдика (від латинського слова 
«heraldus» — глашатай), а 
гербові зображення по-
чинають уживатися на 
рівні з прапорами. Своїй 
появі наукова дисциплі-
на, що вивчає герби, іс-
торію їхнього утворення 
й використання, правила 
складання та художньо-
го оформлення гербів за-
вдячує рицарському стану. 
Більшість дослідників від-
носять початок створення 
гербів до епохи Хрестових 
походів (кінець XI–XIII ст.), 
коли рицарі, схожі між со-
бою в обладунках, для 
кращої військової орієн-
тації прикрашали їх художніми сим-
волами. Останні переважно містилися 
на щитах, а тому й форма майбутніх 
гербів отримала саме цей вигляд. З 
метою чіткого розпізнавання воїна в 
бою конфігурація знака спрощувалася. 
Лінії малювалися яскравими фарбами, 
по-різному розташовувалися на щиті 
стилізовані зображення квітів, тварин, 
птахів, хрестів та геометричних знаків. 
Так з’явилися типові геральдичні фі-
гури: першорядні (хрести, перев’язки, 
крокви, кола, ромби, клини) і друго-
рядні (хутро вивірки й горностаю).

Богемський герольд.  
Зображення на гральній карті XV ст.

The Bohemian herald.  
Image on a playing-card of the XV century
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XIth century. They attribute this fact to res-
ervation of the feudal rights to the repre-
sentatives of the knighthood, transforma-
tion of the kin gentlehood into the family 
cult, spreading around large-scale tourna-
ments, as well as the formation of knights’ 

cavalry as the main shock power of the 
medieval army (in that case, the oldest coat 
of arms are coat-of-arms seal placed on 
the marriage contract in 1000, which was 
concluded by the infant of Castalia Sancho 
with Wilhelmina, a daughter of the vis-
count of Béarn Gaston II). Feudal interne-
cine wars and wars of conquest continued 
at that time and such moral qualities as 

Деякі з фахівців віддаляють час по-
яви гербів до початку XI ст., пов’язуючи 
це з закріпленням за представника-
ми рицарства феодальних прав, пере-
творенням знатності роду на сімейний 
культ, з широким проведенням рицар-

ських турнірів, а також формуванням 
рицарської кінноти як ударної сили се-
редньовічних армій (у такому випадку, 
найдавнішішими гербами є гербові пе-
чатки, вміщені на шлюбній угоді 1000 р., 
укладеній інфантом Кастильським Сан-
чо з Вільгельми ною, донькою віконта 
Беарнського Гастона ІІ). У ті часи, коли 
тривали численні міжусобні й завойов-

Уявний двобій герцога Бретонського та герцога де Бурбона. 
Мініатюра з «Книги турнірів» Рене Анжуйського, 1460 р.

The imaginary battle between Duke of Brittany and Sire de Bourbon. 
Miniature from René d'Anjou's “Tournament Book”, 1460



13

valour and daring became rather relevant. 
Trying to emphasize those qualities in 
particular the commemorative signs were 
placed on the clothes and weapons by the 
knights, to make a point of their victories.  
These emblems to witnesses of the feats 

of arms, became the 
common images and 
were passed on to the 
next generations.

It is the Ukrainian 
symbols researcher 
O. Odnorozhenko’s 
opi  nion that the main 
herald ry difference 
to other symbol sys-
tems is that heraldry 
possesses some legal 
and socio-political 
elements apart from 
ideological-symbol-
ical ones too. A coat 
of arms enabled not 

only to recognize its owner by certain fig-
ures configuration, but also defined his 
high social status — belonging either to 
the aristocracy or to the knighthood re-
spectively. Thus a coat of arms began to 
symbolize not only personal qualities of 
its owner, but also some privileges and du-
ties of the feudal lords and, after a while, 
of corporations (merchant and craft guilds 
etc.) and cities.

The similar interpretations of the 
beginning of the coats of arms creation 
hardly contradictone another. Since the 
constant hereditary images go back to  
the time of the developed feudalism be-

ницькі війни феодалів, на найвищий 
щабель підіймаються такі моральні 
якості, як хоробрість і відважність. На-
магаючись підкреслити саме ці чесноти, 
рицарі розміщували на своєму одязі та 
зброї пам’ятні знаки, які свідчили про 
їхні бойові звитя-
ги. Ці емблеми як 
свідки подвигів ста-
вали постійними 
зображеннями й  у 
незмінному вигляді 
передавались у спа-
док наступним по-
колінням.

На думку україн-
ського дослідника 
символіки О. Одно-
рожен ка, головною 
відмінністю ге-
ральдики від інших 
символічних систем 
є наявність у ній, 
окрім ідейно-символічної, ще й право-
вої та суспільно-політичної складових. 
Герб не лише дозволяв упізнати його 
власника за певною конфігурацією фі-
гур, а й визначав його високий соціаль-
ний статус — належність до аристокра-
тії або рицарства. Таким чином, герб 
почав символізувати не тільки особис-
тісні риси власника, але й привілеї та 
обов’язки феодалів, а згодом корпора-
цій (цехів, гільдій і т.д.) і міст.

Подібні тлумачення початку гербот-
ворення не взаємовиключають одне од-
ного. Якщо сталі спадкові зображення й 
зародилися до початку розвиненого фе-

Філіп ІІІ Бургундський та його дружина Ізабелла Португальська. 
Панно XV ст.

Philip the Good and his wife Isabella of Portugal. Picture XV century. 
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ginning, the Crusades and feudal frag-
mentation only stimulated their main-
streaming and brought heraldry to the 
level of the socially significant science.  

The term “heraldry” it-
self emerged thanks to 
the tournaments. The 
officials fulfilling some 
diplomatic functions 
and also monitoring 
the implementation of 
the ceremonial, solemn 
and tournament regu-
lations were called the 
heralds (the kings of 
arms). They announced 
the participants and 

“blazon” their coats of 
arms at the tournament, 
in particular2. However, 
in time when the coats 
of arms became more 
and more like travel-
ling knights in search 
of war and adventures, 
the shields symbols be-
came often incompre-
hensible for the heralds. 
Therefore the coats of 
arms as well as the list 
of heraldic symbols and 
rules of their rendering 

одалізму, то Хрестові походи й феодаль-
на роздробленість, яка вимагала від са-
мостійних середніх і дрібних володарів 
проявів індивідуальності й показового 
суверенітету, лише сти-
мулювали їхній широ-
кий ужиток та підно-
сили геральдику на рі-
вень суспільно вагомої 
науки. Сам термін «ге-
ральдика» виник завдя-
ки турнірам. Герольда-
ми називали посадових 
осіб, які виконували 
дипломатичні доручен-
ня, а також стежили за 
дотриманням церемо-
ніальних, урочистих та 
турнірних правил. На 
турнірах, зокрема, вони 
оголошували учасників 
змагань і «блазонува-
ли» їхні герби2. Проте з 
часом, коли гербів ста-
вало дедалі більше, як і 
мандруючих у пошуках 
війни та пригод рица-
рів, символи щитів не-
рідко ставали незрозу-
мілими для герольдів. 
Тому для зручності тлу-
мачення гербів та їхніх 

2 Блазонування (франц. blason — родовий герб 
і нім. blasen — трубити, оголошувати через ге-
рольда) — роз’яснення символів, емблем, девізів 
та інших геральдичних знаків, розшифрування 
їхнього значення, загальний опис гербів, витри-
маний у певній послідовності з застосуванням 
геральдичної термінології

2 Blazon (from French blazon — a family coat of arms 
and from German blasen — to sound, to announce 
by herald) — explanation of symbols, emblems and 
devices as well as other heraldic signs, identifying 
of their meaning, general coat of arms description, 
which is consistent in defined sequence with usage 
of heraldic terminology

Невідомий майстер. Богемія. Хумпен (чаша-братина). 1635. 
Сумський художній музей імені Никанора Онацького

Unknown master. Bohemian. Khumpen. 1635.  
Nikanor Onatsky regional art museum in Sumy
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were written insome special books for 
the ease of interpretation of the coats of 
arms and their figures.

Gradually the medieval heralds ad-
vanced a theory which substantiated the 
rules of the coat of arms composition 

and description. Above all 
things, they gave the expla-
nation what image could 
be called the coat of arms, 
on the basis of the coat 
of arms circulation time, 
its heredity, its figures 
meaning, its legal confir-
mation of usage, and the 
strict rules of composi-
tion etc. A symbolic image 
that descends and is com-
posed on the basis of spe-
cial rules is called the coat 
of arms now. It is worth 
mentioning that the coat 
of arms translated from 
German (erbe) means 

“heritage” or “heritor”.
The coat of arms appear-

ance in Ukraine was caused 
by the glut of heraldry that took place in 
Europe in the XIV–XVI centuries. At that 
time, the knighthood lost the coat of arms 
monopoly. The “live” coats of arms of tour-
naments were replaced by “paper” noble, 
city, region, guilds and merchant etc. It 
occurred due to cities becoming indepen-
dent from seniors, expansion of Magdeburg 
Rights (the city coat of arms symbolized 
citizens liberty, their rights), as well as to 
the forming of centrally absolutist coun-

фігур, разом із переліком геральдичних 
термінів і правил їх трактування, герби 
записувалися до спеціальних книг.

Поступово середньовічні герольди 
сформували теорію, яка обґрунтовува-
ла правила складання й опису гербів. 
Передусім вони дали по-
яснення, яке зображення 
може називатися гербом, 
виходячи з позицій дав-
ності обігу герба, його 
спадковості, значення фі-
гур, юридичного підтвер-
дження вживання, суво-
рих правил складання 
тощо. Нині гербом нази-
вають символічне зобра-
ження, що спадково пе-
редається і складається 
на основі певних правил. 
Варто додати, що герб 
у перекладі з німецької 
мови (erbe) означає «спа-
док» чи «спадкоємець».

Поява гербів в Україні 
була спричинена гераль-
дичним бумом, що від-
бувався в Європі в XІV–XVI ст. У даний 
період рицарство втрачає монополію 
на герби. «Живі» герби турнірів були 
замінені «паперовими» дворянськими, 
міськими, обласними, цеховими, ку-
пецькими та ін. Це було пов’язано як зі 
здобуттям містами самостійності від 
сеньйорів, поширенням магдебурзько-
го права (міський герб символізував 
вольності городян, їхні права), так і зі 
створенням централізованих абсолю-

Державний міністр Франції Жан-Батист Кольбер. 
Гуаш Ніколя Робера, XVII ст.

The Minister of France Jean-Baptiste Colbert. 
Gouache Nicola Robert, XVII century
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tries where the role of nobility was raised 
and the competence of coat of arms assig-
nation was focused in monarch holdfast. 

In the XV century comes the time of 
“heraldic vogue”. The heraldic tractate is 
written, the rules of main composition of 

coat of arms is developed, 
its compulsive features are 
determined, the figures are 
systemized, the specific 
terminology is produced as 
well as the conventional col-
ors images are introduced 
by using hatch etc. 

In the XVII century the 
vogue of symbolic images 
gives place to “armorial 
fever”. The special state 
institutions are formed. 
They collect, interpret and 
compose coat of arms in 
France, Prussia and Poland 
and in many other coun-
tries. The highest agencies 
of the State focus in their 
holdfast on the competence 
concerning the symbols 
status determination, their 
correction, assignation and 
assignments of coat of arms 
etc. A grant of coat of arms 
to cities becomes the mon-
arch competence finally. So, 
the polish king Władysław 
IV Vasaconferred the coat 
of arms on Krolevets, the 
first one from the similar in 
Sumy region. 

тистських держав, в яких підноситься 
роль служилого дворянства, а компе-
тенція надання гербів зосереджується 
в руках монарха.

У XV ст. настає час «ге ральдичної 
моди». Пишу ться геральдичні трак-
тати, розробляються пра-
вила загальної компо зи ції 
герба, визначаються його 
обов’яз кові елементи, сис-
тематизуються фігури, ви-
робляється специфічна 
термінологія, вводяться 
умов ні зображення кольо-
рів за допомогою штрихів-
ки і т.д.

У XVII ст. мода на симво-
лічні зображення зміню-
ється «гербовою лихоман-
кою». Створюються спеці-
альні державні установи, 
які збирають, тлумачать та 
складають герби у Фран-
ції, Пруссії, Польщі та ряді 
інших держав. Вищі органи 
влади остаточно зосеред-
жують у своїх руках повно-
важення щодо визначення 
статусу символів, їхньої 
корекції, надання та при-
значення гербів тощо. По-
жалування гербів міським 
поселенням остаточно стає 
компетенцією монарха. Так, 
польський король Владис-
лав IV у 1644 р. пожалував 
місту Кролевець герб, пер-
ший із подібних на Сумщині.

Герби Польського королівства і Великого 
князівства Литовського.  

«Гербовник Гроненберга», 1483 р.
Coats of arms of Kingdom of Poland and 

Grand Duchy of Lithuania.  
“Gronenberg Armorial”, 1483

Герб м. Кролевець.
Coat of arms of Krolevets 
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In general, the European symbolics 
were developing in two ways: the state 
way when a coat of arms was determined 
by colors and signs of the dominant party 
and folk that attached the coats of arms 
the symbolics of urban commune to, vil-

lage community, separate 
territories and reposed 
on the original local tradi-
tions. The similar process 
was lasting in Ukraine in 
the times of Polish–Lithu-
anian Commonwealth in 
the absence of own grate 
power statehood, when 
polish kings approved 
signs of Ukrainian nobil-
ity (shlakhta) and cities, 
that received Magde-
burg Rights. Next to the 
West-European and pol-
ish heraldic elements the 
traditional motives and 
images become distinct 
in these coats of arms. 
However, the Ukrainian 
symbolics got the true 
nationality in the times of 
Ukrainian war of libera-
tion under the leadership 
of Bogdan Khmelnytsky. 

В цілому, європейська символіка роз-
вивалася двома шляхами: державним, 
коли герб визначав ся кольорами і зна-
ками правлячої династії, і народним, 
який наповнював герби символікою 
міських комун, сільських громад, окре-
мих територій і міцно 
тримався на споконвіч-
них місцевих традиціях. 
Подібний процес тривав 
в Україні за часів Речі 
Посполитої за відсутнос-
ті власної державнос-
ті, коли польські коро-
лі санкціонували знаки 
української шляхти і 
міст, що дістали магде-
бурзьке право. У цих гер-
бах поряд із суто західно-
європейськими та поль-
ськими геральдичними 
елементами відчутними 
стають традиційні мо-
тиви та зображення. Але 
справжньої народності 
українська символіка на-
була вже за часів Націо-
нально-визвольної війни 
під проводом Богдана 
Хмельницького.

Гравюра з книги Касіяна Саковича  
«Вірші на жалісний погреб зацного лицаря  
Петра Конашевича-Сагайдачного», 1622 р.

Engraving from the book “Poems upon a rueful funeral 
of the noble knight Petro Konashevych-Sahaidachny” 

by Cassian Sakowicz, 1622 

Емблема Київської землі з  
«Царського титулярника», 1672 р.

Emblem of Kievan land from  
“Tsar’s tituliarnyk”, 1672 
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The Flag of the Sumy  
Sloboda Regiment

The newly formed Ukrainian army and 
regiments, as the administrative-territo-
rial centres, required their own symbols, 

but there were already 
nobody to compose or to 
assign them. Therefore, 
the Cossacks became 
painters, heralds, vexil-
lologist and sigillogra-
pher for themselves.

The Cossacks’ sym-
bolics is the creation of 
folk in the proper sense 
of the word. It was 
caused by the creative 
revolutionary wave, 
therefore the folk mo-
tives had an effect on 
images of f lags, signs 
and coats of arms. At 
that time, the original-
ity of Ukrainian sym-
bolics were notable for 
the absence of unified 
standards in image, 

composition, artistic realisation etc.  
Client preferences — Cossacks’, sotnias’ 
and regimental starshynas’ — multi-
plied with painters’s and embroiderer’s 
mastership, created original plots and 
colors combination. So, the Ukrainian 
symbolics of that time can be consid-
ered as a specific form of folk art that is 
connected with state and land emblem 
studies of previous epochs by tradi-

Прапор Сумського  
слобідського полку

Новостворена Українська армія і 
полки, як адміністративно-територі-
альні осередки, вимагали власних сим-
волів, які складати або 
офіційно призначити 
було вже нікому. Тому 
козаки самі ставали і ху-
дожниками, і геральдис-
тами, і вексилологами, і 
сфрагістами.

Козацька символі-
ка — витвір народу в 
повному розумінні цьо-
го слова. Вона була по-
кликана творчим рево-
люційним піднесенням 
мас, тому саме народні 
мотиви відбилися на 
зображеннях прапорів, 
значків і гербів. Своєрід-
ність української сим-
воліки в цей час відзна-
чалася відсутністю уні-
фікованих стандартів у 
зображенні, композиції, 
художньому втіленні тощо. Уподобан-
ня замовників — козаків, сотенної та 
полкової старшини — помножені на 
майстерність художників і вишиваль-
ниць, творили оригінальні сюжети й 
кольоропоєднання. Тож можна розгля-
дати українську символіку цього часу 
як окрему форму народної творчості, 
пов’язану традиціями з державною й 
земельною емблематикою попередніх 

Полковник Герасим Кіндратович Кондратьєв (?–1701)
Colonel Gerasim Kindratovych Kondratiev (?–1701)
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tions. It is in this way that the symbol-
ics that represented Sumy at that time 
should be viewed. 

One can speak about the appearance 
of city symbolics starting with Sumy 
Sloboda regiment formation in 1659. Ac-

cording to the Cossack army, the newly 
formed regiment had to hoist its own 
original battle f lag to differentiate it 
from a quantity of military units. The re-
construction of the Sumy regiment kho-
rogva image is illustrated in the article 
“The symbolics of Pereiaslivshtshina and 
Slobozhanshyna” by V. Smolensky. A ban-
ner had squared shape and blue painting 
bordered red. The stature of the Blessed 
Virgin in the white raiment, with baby in 
white shirt in the left hand and the New 

епох. Саме в цьому ракурсі треба диви-
тися на символіку, яка репрезентувала 
тоді місто Суми.

Про появу міської символіки можна 
говорити, починаючи зі створення Сум-
ського слобідського козацького полку 

у 1659 р. За традиціями козацького вій-
ська, новостворений полк мав підняти 
власний оригінальний бойовий прапор, 
який би вирізняв його з усього загалу 
військових частин. Реконструк ція зобра-
ження полкової сумської корогви про-
ілюстрована в статті В. Смоленського 
«Символіка Переяс лав щини та Слобожан
щи ни». Знамено мало прямокутну фор-
му і блакитне забарвлення з червоною 
облямівкою. В його вільній частині по-
середині було вигаптовано фігуру Бого-

Реконструкція прапору Сумського слобідського козацького полку The Sumy Sloboda Cossack regiment flag’s reconstruction
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Testament in the right hand which she 
turned up, was embroidered in its free 
part in the middle. The statures were 
placed over the gold dome shaped half-
moon with horns down. The New Testa-
ment, halos of the Blessed Virgin and the 
infant Christ were also gold painted. 

The placement of the Blessed Virgin 
stature on the banner was a tribute to the 
Zaporozhian Host symbolics (The Blessed 
Virgin, the treasurer of Cossackdom, was 
depicted on its khorogvas frequently). It is 
worth mentioning that blue color was con-
sidered to be the colour of the Blessed Vir-
gin and, of course, was selected by Sumy 
citizens not coincidentally.

There are other two flag reconstruc-
tions, except the above described variant. 
The Ukrainian historian V. Sergiiychuck 
gives such a description of the Sumy ban-
ner: the Blessed Virgin who holds the in-
fant Christ in her left and “berlo”3 in her 
right hand was depicted on one of its side. 
Nicholas the Wonderworker with sword 
in the right hand and a church in the left 
hand was depicted on the other side. The 
Blessed Virgin with the infant Christ was 
embroidered on another regimental flag on 
the right side, and Michael the Archangel 
with sword in his right hand and shield in 
his left hand — on the opposite side. To the 
scientist’s mind, the blue (banner) and yel-
low (some statures) colour had to prevail 
among the flag colours.

The Blessed Virgin holds the infant 
Christ with both hand in the replica of the 

родиці у білих шатах, з Немовлям у білій 
сорочці у лівій та Євангелієм у правій 
руці, яке вона підіймала вгору. Обличчя 
Богоматері відкрите, зображене в анфас. 
Фігури розміщені над золотим опуклим 
півмісяцем з рогами донизу. Золотий ко-
лір мали також Євангеліє, німби Богоро-
диці та Христа-Немовляти.

Розміщення на знамені фігури Діви 
Марії було даниною символіці Війська 
Запорізького, на корогвах якого нерідко 
зображувалася Богородиця, берегиня 
козацтва. Варто додати, що блакитний 
колір традиційно вважався барвою Бо-
гоматері і був, звісно, підібраний сумча-
нами не випадково.

Крім описаного варіанту прапора, є 
ще дві його реконструкції. Український 
історик В. Сергійчук подає такий опис 
знамена сумців: на одній його стороні 
було зображено Богородицю, яка тримає 
Ісуса Не мовля в лівій руці, а в правій — 
берло3. На зворотній стороні прапора був 
зображений Микола Чудотворець з ме-
чем у правій руці та церквою у лівій. На 
іншому полковому прапорі на лицьовій 
стороні вишивалася Богородиця з Не-
мовлям, а на зворотній — Архангел Ми-
хаїл з мечем у правій і щитом у лівій руці. 
На думку науковця, серед кольорів пра-
пора мали переважати синій (полотни-
ще) і жовтий (окремі фігури).

У репліці прапора Сумського слобід-
ського козацького полку українсько-
го історика О. Корнієнка Богородиця 
тримає маленького Ісуса обома руками. 
3  Берло — палиця, оздоблена коштовним камін-
ням і різьбою; символ, знак влади

3 Berlo — a stick, which is decorated with valuable 
stones and a carving; a symbol of authority
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flag of the Sumy Sloboda regiment by Ukrai-
nian historian O. Korniyenko. The Blessed 
Virgin’s raiment is red while the Saviour’s 
shirt is white. Not only half-moon and halo 
are painted in gold, but also the face and 
the hand of the Mother and the Son as well 

as embroidery on the Blessed 
Virgin’s raiment. 

During the campaigns, the 
regiment was always pre-
ceded by the fluttering flag. 
It was being borne during 
the all festive occasions — 
regimental council, starshyna 
election, during meetings of 
commanders. The flag han-
dling as well as other Kleino-
dyhandling, was the duty of 
the regimentalkhorunzhyi (a 
military rank by Cossacks). 
The flag loss was equal to the 
defeat, therefore the whole 
squad was appointed for its 
protection on the battle field. 

Every sotnia of the Sumy 
regiment had khorogvy that were made in 
keeping with Ukrainian symbolics of that 
time — multicolored, with astronomical 
signs and Christian emblems. 

One can see the reconstruction of the 
Sumy regiment flag during the festive occa-
sions with participation of Sumy Cossacks, 
who stand guard over the age-old tradi-
tions of Sloboda citizens. 

Шати Богоматері мають червоний колір, 
тоді як сорочка Спасителя — білий. У зо-
лотий колір пофарбовані не лише півмі-
сяць і німб, але й обличчя і руки Матері 
та Сина, а також гаптування на одязі Бо-
городиці.

Під час походів прапор 
завжди майорів на чолі 
полку.  Його виносили на 
всі урочисті заходи — пол-
кові ради, вибори стар-
шини, під час зустрічі во-
єначальників. Догляд за 
прапором, як і за іншими 
клейнодами, покладався 
на полкового хорунжого. 
Втрата прапора для коза-
ків була рівнозначна по-
разці, тому на полі бою для 
його охорони призначався 
цілий загін козаків.

Корогви мали також усі 
сотні Сумського полку, ви-
конані в дусі тогочасної 
української символіки: ба-
гатокольорові, з астрономічними знака-
ми і християнською емблематикою.

Реконструкцію Сумсь кого полкового 
прапора нині можна побачити на свят-
кових заходах, в яких беруть участь 
сумські козаки, що стоять на сторожі 
старовинних традицій слобожан.

Прапор Сумського слобідського козацького 
полку. Середина XVII ст. (репліка 1993)

Flag of Sumy Sloboda Cossack’s Regiment of 
the middle of the XVII century. (replica of 1993)
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The Unrealised Project  
by F. Santi

The reforms in the area of the state, 
military and territorial symbolics by 
Peter I opened a new page in the his-

tory of the Sumy symbol-
ics. The first Russian Em-
peror, trying to modernize 
the country and introduce 
the progressive European 
system, paid attention to 
the fact that Russia had 
lagged behind the progres-
sive countries in such an 
ordinary thing for Euro-
peans as the emblem stud-
ies and symbolics. The city 
stamps placed on the regi-
mental standards, images 
which were copied from 
the foreign flags, heroic 
traditional motives, dynas-
tic signs had an ideological 
implication of fighting spir-
it enthusiasm of soldiers, 
and also reproduced the 
specific feature of military 

reform — every regiment had to have 
“feeding” at a certain territory, symbols 
of which were placed on the flag. 

King-of-arms office of senate was 
founded on the orders of emperor in 
1722. It was involved in military and pub-
lic service as well as had a task to create 
the coats of arms of noble families and of 
certain territories, to develop sketches 
of state seals etc. The state structure 

Нереалізований проект 
Ф. Санті

Нову сторінку в історії символіки міс-
та відкрили реформи Петра І у царині 
державної, військової та територіальної 
символіки. Перший росій-
ський імператор, намага-
ючись модернізувати дер-
жаву, запровадити прогре-
сивні європейські порядки, 
звернув увагу на те, що 
Росія відстає від передо-
вих країн у такій буденній 
для європейців справі, як 
емблематика та символі-
ка. Розміщені на полкових 
штандартах міські печат-
ки, скопійовані з іноземних 
прапорів зображення, ге-
роїчні традиційні мотиви, 
династичні знаки мали іде-
ологічний підтекст підне-
сення бойового духу сол-
датів, а також відображали 
характерну рису військової 
реформи — усі полки пови-
нні були стати на «кормле-
ние» в певній місцевості, символи якої 
розміщувалися на прапорі.

За розпорядженням імператора у 
1722 р. була створена Герольдмейс-
терська контора Сенату. Опікуючись вій-
ськовою та громадською службою дво-
рян, вона також мала завдання створю-
вати дворянські та територіальні герби, 
розробляти ескізи державних печаток 
тощо. На чолі нового державного орга-

Граф Франческо Санті (1683-1758)
Count Francesco Santi (1683-1758)
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was led by the former vice-governor of 
Voronez Governorate Stepan Andriyov-
ich Kolychov. The head of this institution 
focused on problems of organization of 
the nobles’ service, while his friend (and 
assistant) the Italian count Francesco 

Santi (1683–1758), a na-
tive of Piedmont, the former 
privy councilor of the land-
graf of Hessen-Homburg, 
had to develop the coats 
of arms. As early as 1729 
the Italian expert wrote in 
the program introduced by 
him of the foundation and 
activities of the heraldic of-
fice to Peter the Greatthat 
he would develop coats of 
arms of cities which hadn’t 

had it before according to the European 
blazon rules. These coats of arms after 
the Emperor’s decree had to be placed 
not only on seals but also on the ban-
ners of regiments that were quartered in 
these cities. 

In 1727 F. Santi got an order from the 
College of War to develop the coats of 
arms for the Sumy Sloboda regiments’ 
flags (in 1720 the Sloboda regiments 
became dependent on the College of 
War). He sent a form that was developed 
in 1724 to the regimental cities of Slo-
bozhanshyna (means Sloboda Ukraine), 
and to Sumy in particular. According to 
this form starshyna had to make a min-
ute description of city, and also the eco-
nomic activities of its citizens. The re-
spondents were supposed to answer the 

ну став колишній воронізький віце-гу-
бернатор Степан Андрійович Количов. 
Очільник установи зосередився на про-
блемах організації служби дворян, тоді 
як справа розробки гербів покладалася 
на його товариша (помічника) італій-
ця графа Франческо Сан-
ті (1683–1758), уродженця 
П’ємонта, колишнього та-
ємного радника ландграфа 
Гессен-Гомбурга. Ще близь-
ко 1720 р. італійський спеці-
аліст у запропонованій ним 
програмі створення та ді-
яльності Геральдичної кан-
целярії писав Петру І: «Еже-
ли Ваша императорская ми-
лость изволит акордовать 
гербы городов, которые их 
не имели, то Герольдическая канцелярия 
поступит в том по законам блазоновьм 
(тобто за правилами складання гер-
бів — Д.К.) и по обыкновенным европским 
употреблениям, то же будет хранено ге-
нерально». Останні, згідно з указом імпе-
ратора, повинні були розміщуватися не 
лише на печатках, а й на знаменах полків, 
що квартирувалися в містах.

У 1727 р. Ф. Санті отримав замовлен-
ня від Військової колегії на розробку 
гербів для прапорів слобідських полків 
(у 1720-х роках слобідські полки стали 
підвідомчими Військовій колегії). З цією 
метою він відправив до полкових міст 
Слобожанщини, і в Суми зокрема, анкет-
ний лист, розроблений ще 1724 р., який 
вимагав від старшини зробити деталь-
ний опис міста, а також економічної ді-
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following questions: 1) what does the city 
name mean? 2) What domestic animals 
are raised at this territory? 3) What ani-
mals and birds harbor there?  4) Where 
is the city located — on the plain, in the 
mountains and in the steppe? 5) What 
sweet woods and cereal crops are culti-
vated there? 6) What water bodies exist 
there and what fish lives there? 7) What 
plants raise there? 8) What nations live 
in these parts? 9) How was the city to the 
Russian empire annexed — peacefully or 
was taken by storm or under the agree-
ment? It should be mentioned at the end 
of the “form” whether the city had had a 
coat of arms earlier and if it had it, the 
city government had to send its images 
or description.

F. Santitook to working at the coats 
of arms sketches after the answers 
considering. To the author’s mind, the 
city name should have been reflected 
in heraldic figures. The variant of coat 
of arms for the regiment flag with 
horse image laden with saddlebags 
was suggested to Sumyaccording to 
the information by scientist of local 
history I. Skvorzova. On the proposal of 
O. Odnorozhenka, a horse stood out as 
a symbol of Slobozhanshyna. Hypothe-
tically, Sloboda Ukraine had a territorial 
coat of arms, on which a Cossack-rider 
was depicted. In particular, professor  
J. Bekenschtein, the developer of the 
heraldic symbols for Slobozhanshyna,  
who will be discussed further on, wrote 
that the citizens werehappy with the 
Cossackrider image rather than a coat 

яльності його мешканців. Респондентам 
пропонувалося відповісти на такі пи-
тання: 1) що означає назва міста; 2) яких 
домашніх тварин розводять у цих міс-
цях; 3) які тварини та птахи водяться 
в навколишніх лісах; 4) де розташова-
не місто — на рівнині, у горах чи степу; 
5) які ростуть плодові дерева і які виро-
щуються тут зернові культури; 6) які є 
водойми в межах міста, і яка в них живе 
риба; 7) які рослини зростають у цій міс-
цевості; 8) які народи мешкають у цих 
краях; 9) яким чином місто було приєд-
нане до Російської імперії — мирно, узя-
те штурмом або за угодою. Наприкінці 
«відомостей» необхідно було вказати, чи 
мало місто раніше герб, і якщо мало, то 
міська влада мусила вислати його малю-
нок або опис.

Після опрацювання відповідей Ф. Сан-
ті взявся до роботи над ескізами гер-
бів. У геральдичних фігурах, за заду-
мом автора, мала відбитися назва міста. 
За інформацією сумського краєзнавця 
І. Скворцова, для Сум був запропонова-
ний варіант герба для полкового прапо-
ра з зображенням коня, навантаженого 
переметними сумами. За припущенням 
О. Однороженка, кінь загалом фігурував 
як символ всієї Слобожанщини. Гіпоте-
тично Слобідська Україна мала терито-
ріальний герб, на якому було зображено 
вершника-козака. Зокрема, розробник 
геральдичних символів для Слобожан-
щини професор Й. Бекенштейн, про яко-
го мова піде далі, писав, що «тамошние 
жители обыкновенно верхом сидящего 
козака вместо герба имели и что они тем 
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of arms. It was not without reason that 
a horse’s head was placed on the coat 
of arms of Kharkiv Governoratein 1878 
(used until 1887) as a traditional symbol 
of Slobozhanshyna. So, the choice of this 
animal as the main figure for the coat of 
arms of Sumy had been well-considered.

But this heraldic symbol wasn’t 
approved by the monarch. 
Politics intervened in this 
noble and creative cause. 
Santi fell into disgrace 
on suspicion of collusion, 
that was directed at Peter 
II and was exiled to the 
Syberia. Many Santi’s co-
workers at the king-of-
arms office were arrested 
or sacked. The projects 
that this institution had 
been preparing, were 
stopped by the College of 
War respectively.

были довольны». Недарма зображення 
чорної голови коня було вміщено на герб 
Харківської губернії у 1878 р. (викорис-
товувався до 1887 р.) як традиційного 
символу Слобожанщини. Отже, вибір цієї 
тварини, як основної фігури для герба 
міста Сум, був не випадковим.

Проте, цей геральдичний символ так 
і не був затверджений 
монархом. У благородну і 
творчу справу втрутила-
ся політика. Санті потра-
пив в опалу через підозру 
в змові, спрямованій про-
ти імператора Петра ІІ, та 
був засланий у Сибір. Чи-
мало співробітників Сан-
ті у Герольдмейстерській 
конторі було заарешто-
вано або звільнено. Від-
повідно, проекти, що го-
тувала ця установа, були 
припинені Військовою 
колегією.

Герб Харківської губернії у 1878-1887 рр.
Coat of arms  

of Kharkiv Governorate in 1878-1887
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The Sketches of Coats Of 
Arms for City by Johann 

Bekenstein
The governing of the empress Anna 

of Russia (Anna Ioannovna) (1730–1740) 
turned out for Ukraine as the next attack 

on the Hetmanate autonomy 
and the rights of the Sloboda 
regiments. In 1732 the 
commission of the Sloboda 
regiments4 maintenance 
was deployed in Sumy. It 
restricted Cossacks’ rights 
in the region. The new 
symbolics of the regiments 
and the city became the 
measure of these changes. 
The replacement the old 
Cossacks’ f lags by the 
new, donated ones were a 

part of the Russian government’s plan 
concerning the gradual reorganization 
of the Cossacks’ regiments to the active 
units of the imperial army. It was  
directed to make banners for Sloboda 
regiments and to develop the coats of 
arms in the College of War by the king of 
arms in the empress’s decree concerning 
the coats of arms replacement to the head 
of the commission lieutenant general, 
prince Oleksiy Ivanovich Shakhovskiy.

Ескізи гербів для міста Суми 
Йоганна Бекенштейна

Царювання імператриці Анни Iоанів-
ни (1730–1740) виявилося для Украї-
ни черговим наступом на автоно мію 
Гетьманщини і права Сло-
бідських полків. У 1732 р. 
у Сумах розташувалася Ко-
місія з влаштування сло-
бідських полків4, що різко 
обмежила козацькі права 
в регіоні. Барометром цих 
змін стала нова символіка 
слобідських полків і міст. 
Заміна старих козацьких 
прапорів на нові, дарова-
ні, була частиною задуму 
російсь кого уряду щодо 
поступової реорганізації 
козацьких пол ків у регулярні частини 
імператорсь кої армії. В указі імпера-
триці «О учинении в слободские полки 
и регулярные роты на знамена гербов» 
очільнику Комісії генерал-лейтенанту 
князю Олексію Іва новичу Шаховсько-
му наказувалося: «…в Сло боц кия полки 
и в регулярные роты зделать по пред-
ставлению ево генерала и ковалера зна-
мена а каким гербам быть сочинить в 
Военной Колегии и Геролдьмейстеру и 

4  В українській історичній літературі трапляються 
різні назви «Комиссии учреждения слободских 
полков», окрім наведеного нами. Наприклад, 
«Комісія для впорядкування слобідських полків» 
(В. Маслійчук), «Комісія заснування слобідських 
полків» (О. Корнієнко), «Комісія влаштування 
Слобідських полків» (С. Потапенко)

4 In Ukrainian historical literature we can come across 
different names for Sloboda Regiments Foundation 
Commission apart from the one given. For instance, 
Sloboda Regiments Regulation Commission (V. 
Masliytchuk) or Sloboda Regiments Establishment 
Commission (O. Korniyenko), Sloboda Regiments 
Arrangement Commission (S. Potapenko)
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The information about the look of the 
regimental and sotnias banners of the 
Sloboda Ukraine was collected upon the 
orders of the prince as early as 1734. 
The prince Shakhovskiy ordered to the 
Kharkiv colonel G. Kvitka to give infor-

mation about what kind 
of banners the regiment 
had in one of the letters. It 
was ordered to add many-
colored images of the regi-
mental and sotnias flagsto 
the information. Sumy citi-
zens sentthe most images: 
11 of the 38 obtained by 
Shakhovskiy.

In the same year Shak-
hovskiy submitted a request 
to the government concern-
ing developing of the new 
flags for Sloboda regiments. 
Five notebooks with im-
ages of the regimental and 
sotnias flags were added to 
the request. The College of 
War and king of arms had 
to create new flags, seals 
and coats of arms for Slo-
boda regiments at the order 
of government dated 31 July 
1734. It was supposed that 
the specialist of the King of 
arms office would develop 

them. In particular, there remained a 
note of the king of arms P. T. Kvashnin-
Samarin addressed to the College of War 
with a request to submit the main infor-
mation to the office (names and status 

для того в те места ежели какия ведо-
мости потребны будутъ ту сообщить 
ему обстоятельно».

На початку 1734 р. за розпоряджен-
ням князя були зібрані відомості про 
зовнішній вигляд полкових та сотен-
них знамен Слобідської 
України. В одному з листів, 
адресованому харківсько-
му полковнику Г. Квітці, 
князь Шаховсь кий розпо-
ряджався «учинить Вашему 
благородию обстоятельную 
ведомость по ниже писанно-
му в полку Вашем Знамена 
и прапоры имеютца каких 
материй и цветов и величи-
ною також и с каких именно 
украшением описав со всяким 
обстоятельством». До відо-
мостей наказувалося дода-
ти кольорові малюнки пол-
кових та сотенних пра по рів. 
Сумчани вислали найбільшу 
кількість малюнків — 11 з 
38, отриманих Шаховським.

У тому ж році Шаховсь кий 
подав на адресу уряду запит 
про розробку нових прапо-
рів для слобідських полків. 
До прохання додавалися 
п’ять зошитів із малюнками 
полкових і сотенних знамен. 
За наказом уряду від 31 липня 1734 р. на 
Військову колегію та герольдмейстера 
покладалося створення нових прапорів,  
печаток і гербів слобідських полків. Пе-
редбачалося, що їх розробкою займуться 
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of Sloboda cities, their banners, coats of 
arms, seals as well as other additional 
information) about settlements of the 
Slobozhanshyna.

Apromemoria5 was also sent to an 
Academy of Sciencefor this 
purpose and an enquiry 
to the Moscow Office of 
the king of arms business 
(founded in 1722 under the 
Moscow senate office for 
the same purpose as king 
of arms office in St. Peters-
burg).

However, further corre-
spondence between offices 
didn’t continue. The king 
of arms office was unable 
to complete the task due to 

the lack of its own archive, storage and 
painters. Therefore the College of war 
was forced to shift the task of develop-
ment of regimental symbolics onto an 
Academy of Sciences of the Russian Em-
pire. 

The above mentioned changes re-
flected what was happening in social 
and political life of the Russian Empire 
in 1720–1730s. The chief magistrate was 
liquidated in 1728, and with it in fact the 
idea of the cities self-government itself. 
It delayed the issue of cities symbols for 
an indefinite period. The government 

фахівці Герольдмейстерсь кої контори. 
Збереглася, зокрема, за пи с ка героль-
дмейстера П. Т. Квашніна-Са ма ріна до 
Військової ко ле гії з проханням надати 
конторі загальну інформацію про насе-
лені пункти Слобожанщи-
ни: «оные слободские полки 
как званиями и по которым 
городам именуются, и в тех 
полках и ротах на знаменах 
прежних гербы, також и в 
городах, по которым оные 
полки именуются, печати 
какие были, также и прочие 
о тех городах известия...» 
З цією ж метою була наді-
слана премеморія5 в Акаде-
мію Наук і запит у Москву 
в Канцелярію герольдмей-
стерських справ (створена у 1722 р. при 
Московській сенатській конторі з тією ж 
метою, що і Герольдмейстерська конто-
ра в Петербурзі).

Проте далі переписки між відомст -
вами робота не просунулася. Герольд -
мейстерська контора не змогла викона-
ти завдання через відсутність власного 
архіву, сховища та художників. Тому Вій-
ськова колегія змушена була перекласти 
справу складання полкової символіки 
на Академію Наук Російської імперії: «То-
гож сентября 12 дня по определению Во-
енной Колегии велена присланныя при той 

5  Премеморії (від лат. pro — для і memoria — 
пам’ять) — ділові папери, якими одне до одно-
го зверталися чиновники однакового рангу або 
посадові особи різних адміністративних уста-
нов у XVIII ст.

5 Promemoria (from Latin pro — for and 
memoria — memory) — are the commercial 
papers, which were used by the equal ranking 
bureaucrats or functionaries of different 
administrative institutions in the XVIII century
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gave little attention to the coats of arms 
creation and even fired painters in the 
King of arms office. The task of the coats 
of arms creation was given to the College 
of War, which was quite often ineffective 
at solving the difficult heraldic problems 

and was forced to appeal to 
the civil experts, the profes-
sors of the Academy of Sci-
ences, in particular, for help.

During the Anna of Rus-
sia’s years the Russian Acad-
emy of Sciences had a de-
partment of heraldry headed 
by the Doctor of Law, Ger-
man Johann Simeon Beken-
stein. He was an expert, who 
received a task to design 
flags with coats of arms for 
the Sloboda regiments.

Bekenstein based his 
work on materials of Shak-
hovskiy. Without having 
any idea about features of 
the Ukrainian symbolics, he 
wrongly interpreted some 
images on Slobodaflags as 
Polish coats of arms or their 
elements and dismissed the 
possibility of their usage. 

The scientist was dissat-
isfied with the cities descrip-
tion sent to him by the Slo-

boda starshyna. In particular, Bekenstein 
wrote that he hoped to get some informa-
tion, but it had been mentioned very little 
about the first city (it means Sumy — au-
thor’s note) just as about other cities.

промеемории ведомости и рисунки отос-
лать в Дессианс Академію и велетя оным 
полкам по правилам геролдическим зде-
лать новыя гербы по состоянию тамош-
них местъ и для разсмотрения прислать 
рисунки съясными о всемъ написаниемъ в 
Военную Колегию немедлен-
но».

Указані труднощі від-
дзеркалювали зміни, що 
відбулися в суспільно-по-
літичному житті Російської 
імперії в 1720–1730-ті роки. 
Був ліквідований Голо-
вний магістрат (1728 р.), а 
з ним — фактично й сама 
ідея самоврядування міст, 
що відкладало питання 
створення міських симво-
лів на невизначений термін. 
Уряд приділяв мало ува-
ги герботворенню і навіть 
розігнав живописців у Ге-
рольдмейстерській конто-
рі. Компетенція створення 
гербів покладалася на Вій-
ськову колегію, що нерідко 
виявлялася безпорадною у 
вирішенні складних гераль-
дичних завдань і змушена 
була звертатися до цивіль-
них спеціалістів, зокрема, до 
професорів Академії Наук.

У роки правління Анни Іоанівни Ро-
сійська АН мала кафедру геральдики, 
яку очолював доктор права, німець 
Йоганн Симеон Бекенштейн (Бекенш-
тайн). Саме йому доручили розробити 
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In spite of the lack of information, 
Doctor Bekenstein coped soon with 
it. On the 14 of November 1734 he ap-
plied to the College of War “The pro-
fessor Bekenstein’s opinion about cre-
ation of the new coats of arms for the 

Sloboda regiments accord-
ing to the territory and re-
ceived banners”, which had 
41 images with f lags and 
coats of arms of Sloboda 
regiments. 17 sketches 
presented variants of coat 
of arms of the Sumy regi-
ment. The maximum quan-
tity of the coats of arms 
projects, exactly for the 
Sumy regiment, can be ex-
plained by the high admin-
istrative status of regi-
mental center (at that time 
Sumy was the main city of 
the Slobazhanshyna), and 
also by the detailed topo-
graphic description of this 
city which was used by the 
king of arms.

According to the Bek-
enstein’s concept, the city 
symbol had to ref lect the 
relief features, natural 
conditions of the territo-
ry, defense importance of 

the regimental city, original Cossacks’ 
arms and type of the region’s citizens.  
In particular, Bekenstein noted in the 

“Opinion” that it was written about 
Sumy to have been built on the hilly 

прапори з гербами на них для слобід-
ських полків.

У своїй роботі Бекен штейн корис-
тувався мате рі алами Шаховського. 
Не маючи уявлення про особливос-
ті української символіки, він хибно 
трактував деякі зобра-
ження на слобідських пра-
порах як польські герби 
або їхні елементи і фак-
тично відкинув можли-
вість їх використання: «по-
неже мне неизвестно, от 
куду оные гербы, которые 
от польсь ких фамилий про-
изходити видятся, в зна-
мена пришли, того ради я 
такожде не знаю в какой 
силе оные удержаны могут 
быть». Учений також за-
лишився незадоволений 
описами міст, які надісла-
ла слобідська старшина. 
Зокрема, Бекенштейн пи-
сав: «надеялся… в помяну-
той ведомости некоторое 
известие найти но очень 
мало полезнаго увидел, по-
тому что о первом тамош-
нем городе немного упомя-
нуто (мається на увазі міс-
то Суми — Д.К.), а о прочих 
четырех объявляется что 
они в таких же обстоятельствах нахо-
дятся как и первой…»

Незважаючи на брак інфор мації, 
доктор Бе кен  штейн швидко впорався 
з роботою. 14 лис то пада 1734 р. він по-
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territory and therefore a tower on the 
hill with the crosswise sabres, or some 
banners on the hills, or an eagle sitting 
on the hill could be used for its coat of 
arms.

In general, the Bekenstein’s efforts 
to implement some in-
dividual features of the 
regimental city in the coat 
of arms merit some re-
spect. So, one of the coats 
of arms variants has an 
image of the wavy band 
of Psel river, which goes 
cornerwise from the right 
top corner leftwards to 
the lower one. Green trees 
were placed at the top 
and at the foot along the 
both “shores”. The author 
wrote about this sketch 
that it had been impos-
sible to paint something 
in terms of trees and river 
on this territory, but this 
fact could be depicted as 
f lowing cornerwise river 
with two trees. The next 
image reproduced a coat 
of arms on which animage 
of an oak in thick grass 
with hanging acorns was 
depicted on the silver 

background. Bekenstein made note of 
information about the gardening de-
velopment. He depicted a rafter with 
two pears on one of the sketches, and 
on the other one — two inclined pyra-

дав Військовій колегії «Мнение профес-
сора Бекенштейна о учинении новых гер-
бов, в слободские полки по состоянию 
тамошних мест, и присланных знамен», 
яке містило 41 малюнок з прапорами і 
гербами полків Слобожанщини. 17 ес-
кізів презентували варіан-
ти герба Сумського полку. 
Максимальну кількість 
проектів гербів саме для 
Сумського регіменту може-
мо пояснити високим ад-
міністративним статусом 
полкового центру (Суми по 
суті були головним на той 
час містом Слобожанщи-
ни), а також більш деталь-
ним топографічним описом 
цього міста, що викорис-
товував у своїй роботі ге-
ральдист.

За задумом Бекен штей-
на, міський символ мав від-
бива ти особливості рельє-
фу, природні умови краю, 
оборонне значення пол-
кового міста, оригінальну 
козацьку зброю і характер 
мешканців регіону. Зокре-
ма, Бекенштейн в «Мне-
нии» зазначав, що «о городе 
Суме написано, что он сде-
лан земляной на гористом 
месте, чего ради можно башню на горе 
представить, за которую две сабли на-
крест положенныя видны, или несколь-
ко на холмиках поставленных знамен, 
или такожде орла на горе сидящего».
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mids with a cherry branch. One more 
variant of coat of arms had a golden 
spear which was entwined with some 
vine around.

The animalistic subject matter of 
the projects of the Sumy regiment’s 

coat of arms (5 variants) 
is interesting enough. 
Two black bears, which 
were placed opposite one 
another and held ared 
f lag on the spear in their 
paws, were depicted on 
the golden shield of one of 
the coat of arms. Second 
sketch had an image of a 
silver wolf jumping out 
of the green forest. The 
third one — 2 foxes go-
ing apart.  The fourth one 
portrays two pikes stand-
ing on their tails and each 
holding a little fish in the 
mouth. The fifth one is a 
golden field covered with 
black crawfishes.

There is an original 
variant of coat of arms 
with image of a hand, 
which appears from the 
green hill at the foot of 
the shield and holds a 
green oak wreath on the 

green shield’s background. The right 
hand symbolizes power, authority and 
leadership in heraldry. So, we can ex-
plain this figure as an emphasis of the 
Sumy’s primacy over other cities of 

Загалом, намагання Бекенштейна 
втілити в гербі індивідуальне обличчя 
полкового міста заслуговує поваги. Так, 
один з варіантів герба має зображення 
хвилястої стрічки Псла, що йде по діаго-
налі з правого верхнього кута ліворуч 
до нижнього. Угорі і внизу 
по обох «берегах» були роз-
міщені повнолисті зелені 
дерева. «От названий мно-
гих родов дерев, которые в 
тамошних местах ростут, 
такожде и от текущих при 
оных реки никакого изобра-
жения принять не можно. 
Однако ж ежели сие к чему 
небудь служить имеет, то 
можно представить теку-
чую накось реку с двумя де-
ревами», — описував цей ес-
кіз його автор. Наступний 
малюнок відображав герб, 
що на срібному полі мав фі-
гуру дуба «с висячими в нем 
желудями», який потопає в 
густій траві. Врахував Бе-
кенштейн і відомості про 
розвиток у Сумах садівниц-
тва, зобразивши на одному 
з ескізів стропило з трьома 
грушами, а на іншому — 
«две наклоненные пирамиды, 
носящие вишневую ветвь». 
Ще один варіант герба містив золотий 
спис, обвитий виноградною лозою.

Цікавою є анімалістична тематика 
проектів гербу Сумського полку (п’ять 
варіантів). На золотому щиті одного з 
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Slobozhanshyna, as a residence of the 
commission of the Sloboda regiments 
founding. An oak wreath is a symbol of 
courage, power, firmness and valor — 
this fact is relevant considering mili-
tary history of the Sumy cossackdom. 

The right hand squeezing 
a wreath symbolizes a 
victory. Altogether, tak-
ing into consideration the 
chosen colors “metal” gold, 
which personifies wealth, 
justice, generosity and 

“enamel” emerald, which 
personifieshope, joy abun-
dance gets some widely 
symbolical meaning: the 
prospering city, that has 
power center, its popula-
tion accomplishing brave-

ly its military duty and conquering en-
emies6.

A variant of “canting arms”7 with 
two saddlebags was suggested by 
Bekenstein as the prototype of the 
modern heraldic symbol of Sumy. 
One more sketch combined canting 
symbols of the biggest cities of the 
regiment — Sumy and Lebedin: a car-
tridge bag with a swan on it on the red 
background.

гербів було зображено двох чорних вед-
медів, поставлених один проти одного, 
які тримали передніми лапами по одно-
му червоному прапору на списах. Другий 
ескіз мав зображення срібного вовка, що 
вискакував із зеленого лісу. На третьо-
му — дві лисиці, що йдуть 
у протилежні сторони. На 
четвертому — «две на хвос-
тах стоящие и по одной ма-
лой рыбке во рту держащие 
щуки…» На п’ятому — золо-
те поле, усіяне чорними ра-
ками («понеже там множе-
ство раков находится»).

Оригінальним є варіант 
герба, що містить зображен-
ня руки, яка виникає з зе-
леного пагорба в «підошві» 
щита і на його золотисто-
му полі тримає зелений дубовий вінок. 
Десниця в геральдиці символізує силу, 
владу і керівництво. Тож можна тлума-
чити цю фігуру як підкреслення при-
мату міста Суми над іншими міськими 
поселеннями Слобожанщини, як рези-
денції Комісії з влаштування слобід-
ських полків. Дубовий вінок є символом 
мужності, сили, стійкості та доблесті, що 
є актуальним з огляду на військову істо-
рію сумського козацтва. Права рука, що 
стискає вінок, символізує перемогу. Все 
разом, ураховуючи обрані кольори «ме-
талу» золота, що відповідає багатству, 
справедливості, великодушності, та «фі-
ніфті» смарагда, який уособлює надію, 
радість та достаток, отримує широке 
символічне значення: місто, що процві-

6 Colors and surfaces (tinctures) in heraldry are 
divided into enamel (red, azure, green, black, 
purple colors), metals (golden and silver) and 
furs (ermine, vair)

7 Canting arms are the coat of arms in heraldry, 
figure of which point a city name
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After approving the f lags and coats 
of arms sketches, the College of War 
took them for approving to the Cabi-
net of Her Imperial Majesty. The cabi-
net approved only one amendment to 
the Sumy coats of arms — to change 

colors of sabers from blue to white. It 
is this sketch of coat of arms which 
was taken as a basis of the trustwor-
thy symbol of the Sumy regiment: two 
crosswise sabers with an edge up on 
the red background, pentamerous 
star on the top, half-moon with horns 
underneath it. All figures were silver. 
This variant incorporated the Cos-
sacks’ symbolics traditions as much as 
possible, wherein astronomical signs 
(stars and moon), and also representa-
tion of arms widely featured there. 

Although, none of the coats of arms 
created by Bekenstein had been ap-
proved by the supreme power. The 
long correspondence coordinating 
the suggested coats of arms between 
the king of arms, the College of War 

тає, має владний центр, його населення 
відважно і хоробро здійснює свій вій-
ськовий обов’язок та перемагає ворогів6. 

Прототипом сучасного геральдично-
го символу міста Сум був запропонова-
ний Бекенштейном варіант «гласного 

герба»7 з двома переметними сумами. Ще 
один ескіз поєднував у собі гласні сим-
воли найбільших міст полку — Сум і Ле-
бедина: на червоному тлі патронна сума, 
а на ній — лебідь.

Схваливши ескізи прапорів та гербів, 
Військова колегія передала їх на затвер-
дження до Кабінету Її Iмператорської 
Велич ності. Кабінет прийняв лише 
одну поправку до сумських гербів: «в 
сумском две сабли синей краской непри-
лично, того ради надлежит те сабли на-
6  У геральдиці фарби і покриття — тинктури — 
розподіляються на фініфті, або емалі (черв-
лений, лазурний, зелений, чорний, пурпурний 
кольори), метали (золотий та срібний) і хутра 
(горностай, вивірка)

7  Гласними в геральдиці називаються герби, фі-
гури яких вказують на назву міста
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and the King of arms office landed 
in the archives. We can concede that 
the government wasn’t serious about 
the development of the Sloboda attri-
butes as the separate signs of military 
units. When in 1743 the new empress 
dismissed the commission of the Slo-
boda regiments founding, any issue 
concerning approving the new sym-
bolics lost relevance. Just in some de-
cades Sumy obtained finally its coat 
of arms, which represents this city 
nowadays.

писать белой краскою...» Саме цей ескіз 
герба зрештою був взятий за основу як 
вірогідний символ Сумського полку: на 
червоному полі дві перехрещені шаблі 
вістрями вгору, згори п`ятипроменева 
зірка, знизу — півмісяць рогами дони-
зу. Всі фігури мали срібне забарвлення. 
Даний варіант максимально врахував 
традиції козацької символіки, в якій 
широко використовувалися астроно-
мічні знаки (зірка і місяць), а також зо-
браження зброї.

Проте, жоден зі створених Бекенш-
тейном гербів так і не був затвердже-
ний верховною владою. Тривале лис-
тування з приводу запропонованих 
геральдистом гербів між Військовою 
колегією та Герольдмейстерською кон-
торою зрештою опинилося в архіві. 
Можемо припустити, що уряд узагалі 
серйозно не ставився до справи розро-
блення слобідських атрибутів як окре-
мих знаків військових одиниць. Коли 
у 1743 р. нова імператриця Єлизавета 
Петрівна розпустила Комісію з влашту-
вання слобідських полків, питання про 
затвердження нової символіки слобід-
ських полків практично втратило акту-
альність. Лише за декілька десятиліть 
потому Суми врешті отримали герб, що 
і нині презентує це місто.
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Seals of the Sumy Regiment 
and the Sumy Province

The administrative, judicial, starshy-
na and Cossacks seals were widely used 
in the second half of the XVII–XVIII in 

Ukraine. Sphragises of the admin-
istrative-judicial institutions 

fulfilled two functions: the 
practical (documents au-
thentication) and the cer-
emonial one — when they 
were used together with 
other Kleinods during prop-
er ceremonies (new hetman, 
colonel, sotniak elections 
etc.). The most widespread 
shape of above noted seals 
was round and oval as 
best fit for the long legend 

placement. Paper-wax, sealing-wax and 
smoked-dried applied seals were made 
themselves noticeable according to the 
technique of the printed impression 
production. The main clerks — general, 
regimental and sotnia — of above men-
tioned institutions were responsible for 
keeping and usage of seals.

From the end of the XVII century a 
highly artistic ornamentation of seal 
was widely spread. They were deco-
rated with custodia8, which looked 
like vegetable ornament, fittings, and 
coats of arms. The Ukrainian sigillog-

Печатки Сумського полку і 
Сумської провінції

У другій половині XVII–XVIII ст. в 
Україні широко поширюється викорис-
тання адміністративних, судових, стар-
шинських та козацьких печаток. 
Сфрагіси адміністративно-судо-
вих установ виконували дві 
функції: практичну (засвід-
чення документів) та це-
ремоніальну — коли вони 
поряд з іншими клейнода-
ми використовувалися під 
час відповідних церемоній 
(обрання нового гетьмана, 
полковника, сотника тощо). 
Найпоширенішими форма-
ми зазначених печаток були 
кругла й овальна, як най-
більш доречні для розміщення великого 
напису. За технікою виготовлення печат-
кового відбитку виділялися паперово-
воскові, сургучеві та копчені прикладні 
печатки. Печатки ставилися під текстом 
документа, підписи офіційних осіб, за-
звичай, ліворуч від печатки. Відповідали 
за зберігання та використання печатки 
головні писарі вказаних установ — гене-
ральний, полковий, сотенний.

З кінця XVII ст. набуває широкого 
поширення високохудожнє оздоблен-
ня печаток. Їх прикрашали прорізною 
кустодією8, що мала вигляд рослинно-

8  Кустодія (лат. custodia — охорона) — смуга 
білого паперу, скринька або коробок, якими 
прикривали сургучний або восковий штем-
пель для захисту від ушкоджень

8 Custodia (from Latin custodia — defense) —  
is a white str ip of paper, box, which were 
used to protect sealing-wax or wax seals  
from damage.

Печатка Війська Запорозького, 1708–1714 рр.
Seal of the Zaporizhian Host, 1708–1714
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rapher I. Sytyi considered the influence 
of the prevailing artistic styles of that 
time — baroque and rococo — on it. Ob-
viously, starshyna and power-holding 
structures of Sumy Sloboda Cossack 
regiment had the similar seals by anal-

ogy with the sphragises of 
other regiments. They have 
been saved to our time. Al-
though,  Sumy seals of the 
XVIII century well known 
to us had unified state 
Russian symbols that was 
connected with reforms 
which were aimed at the 
gradual liquidation of the 
regimental regime of Slo-
boda Ukraine. For example, 
the round seal of the Sumy 
regiment, a sample of the 
1744, had an image of the 

two-headed eagle under three imperial 
crowns on its background. It holds a 
warder in the right foreleg, and an orb 
in the left. There is a cartouche shield 
on the eagle’s breast within which is 
a horseman striking a snake with a 
spear. There is a legend circle-wise: 

“SEAL OF THE SUMY REGIMENT OF 
THE REGIMENTAL OFFICE”

In 1765 the regimental regime was 
liquidated in Sloboda Ukraine. The 
new political unit — provinces, which 
replaced regiments, formed Sloboda-
Ukraine governorate with capital in 
Kharkiv. Seals of the provinces weren’t 
overly distinct in their design and had 
All-Russian standard. In particular, a 

го орнаменту, арматури, гербів, у чому 
український сфрагіст І. Ситий вбачає 
вплив пануючих художніх стилів того 
часу — бароко та рококо. Очевидно, по-
дібні печатки мала і старшина та владні 
органи Сумського слобідського козаць-
кого полку за аналогією 
зі збереженими до нашо-
го часу сфрагісами інших 
полків. Відомі нам сумські 
печатки XVIII ст., проте, 
містять уже уніфіковані 
російські державні симво-
ли, що було пов’язано з ре-
формами, спрямованими на 
поступову ліквідацію пол-
кового устрою Слобожан-
щини. Наприклад, кругла 
печатка Сумського полку 
зразка 1744 р. має в своєму 
полі зображення двоголо-
вого орла під трьома імператорськими 
коронами. У правій лапі він тримає жезл, 
у лівій — державу. На грудях орла — іта-
лійський щиток, усередині якого зобра-
жено вершника, котрий вражає списом 
змія. По колу викарбовано напис: «СУМ-
СКОГО ПОЛКУ ПОЛКОВОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 
ПЕЧАТЬ».

У 1765 р. полковий устрій на Сло-
божанщині був ліквідований. Нові адмі-
ністративно-територіальні одиниці — 
провінції, які замінили полки, увійшли 
до складу Слобідсько-Української губер-
нії з центром у Харкові. Печатки провін-
цій зовсім не вирізнялися оригінальніс-
тю і були підведені під загальноросій-
ський стандарт. Зокрема, печатка Сум-

Печатка канцелярії Сумського слобідського 
козацького полку зразка 1744 р.

Seal of the Sumy Sloboda Cossack regiment’s 
office, a sample of the 1744
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seal imprint of the Sumy province in 
1768 hada round background, with a 
two-headed eagle under three imperial 
crowns. It holds a warder in the right 
foreleg, and an orb in the left; on the 
eagle’s breast — a bouche shield within 

which a horseman strik-
ing a snake with a spear. 
There is a legend circle-
wise: “SEAL OF THE SUMY 
PROVINCIAL OFFICE”.

The seal of the Sumy 
commissar district (a po-
litical unit of the province) 
had a simplified look. On 
the seal of 1780 an eagle is 
portrayed without shield 
on the breast. A legend cir-
cle-wise assures: “SEAL OF 
THE FIRST SUMY COMMIS-
SAR GOVERNING”. In gen-

eral, the placement on the regional au-
thoritys’ seals of the national symbols 
affirmed the loss of former Cossacks’ 
freedom, broadening  the imperial or-
der in Sloboda Ukraine typical for Great 
Russian governorates. 

ської провінції зразка 1768 р. має кругле 
поле, в якому міститься двоголовий орел 
під трьома імператорськими коронами. У 
правій лапі він тримає скіпетр, у лівій — 
державу; на грудях птаха — німецький 
щиток із червоним полем, на якому зо-
бражений вершник на коні, 
який вражає списом змія. 
Напис по колу: «СУМСКОЙ 
ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ ПЕЧАТЬ».

Печатка Сумського комі-
сарства (комісарство — ад-
міністративно-територі-
альна одиниця провінції) 
мала спрощений вигляд. На 
печатці 1780 р. орел зобра-
жений без щитка на грудях. 
Напис по колу засвідчує, 
що це «СУМСКОГО ПЕРВА-
ГО КОМИСАРСКОГО ПРАВ-
ЛЕНИЯ ПЕЧАТЬ». Загалом, розміщення 
на печатках місцевих органів влади за-
гальнодержавних символів свідчило про 
втрату колишніх козацьких вольностей, 
розширення імперського порядку на 
Слобожанщині, характерного для вели-
коросійських губерній.

Печатка канцелярії Сумської провінції  
зразка 1768 р.

Seal of the Sumy province’s office,  
a sample of the 1768
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Sumy Coat Of Arms by 
Mykhailo Shtcherbatov

At the end of the XVIII century Sumy 
had finally received the coat of arms. It 
happened against a background of re-

forms by Catherine the 
Great in the sphere of lo-
cal government. Chain of 
changes concerned re-
duced extension of the lo-
cal government, improve-
ment of the city reclama-
tion, designing the general 
plans of city reclamation, 
coats of arms develop-
ing etc. Whereas earlier 
the city symbols had been 
used mostly on the mili-
tarys banner henceforth. 
They changed to the sign of 
the avowed rights and lib-
erties the city was granted 
to. A coat of arms was tak-
en by citizens as a symbol 
showing the city difference 
from a village and defined 
it as the independent pro-

vincial capital with its own government. 
Although it didn’t happen due to the 
conservative contents of the reform, al-
lotment of cities with coats of arms was 
a progressive action indeed.  

The main symbol of Sumy city ap-
peared thanks to the king of arms 
prince M. M. Shtcherbatov (1733–1790). 
Mykhailo Shtcherbatov belonged to the 
old-time boyar family. He began his 

Герб міста Суми  
Михайла Щербатова

Наприкінці XVIII ст. місто Суми врешті 
отримало герб. Ця подія відбулася на тлі 
реформ Катерини ІІ в галузі місцевого 
управління. Низка перетво-
рень стосувалася обмеже-
ного розширення міського 
самоврядування, покращен-
ня забудови міст, складання 
генеральних планів їхньої 
забудови, розробки гербів 
тощо. Якщо раніше міські 
символи переважно вико-
ристовувалися на військо-
вих знаменах, відтепер вони 
перетворювалися на знак 
декларованих прав і приві-
леїв, дарованих місту. Герб 
сприймався городянами як 
символ, що демонстрував 
відмінність міста від села 
та характеризував його як 
самостійний адміністратив-
ний центр з власним уря-
дуванням. Хоча насправді 
подібні сподівання не ви-
правдалися через консервативний зміст 
реформи, наділення міст гербами в ціло-
му було прогресивним актом.

Своїй появі головний символ міста 
Суми завдячує герольдмейстеру князю 
М. М. Щербатову (1733–1790). Михай-
ло Михайлович походив зі старовин-
ного боярського роду. Доросле життя 
розпочав військовим. Службу Вітчиз ні 
згодом продовжив на громадській ниві.  

Князь Михайло Михайлович  
Щербатов (1733-1790)

Prince Mykhailo Mykhailovitch Shtcherbatov 
(1733-1790)
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adulthood as a buff coat. Later on, he 
continued his activity for motherland 
as a civil man. In 1760–80s M. M. Shtch-
erbatovproved himself worth as a sig-
nificant historian and an archivist. Such 
prominent his works as ”History of Rus-
sia”, “The Royal book”, “Chronicle about 
numeric rebellions”, “The Royal Chronicle” 
were published. Perhaps, it was the pro-
found knowledge of the Russian history 
that became the cause of the empress’s 
solution to appoint him as the king of 
arms (1771–1777).

As opposite to his predecessors, 
Shtcherbatov paid much attention to 
the city symbols, although working on 
the coats of arms developing peaked at 
1775 –1785 was facilitated by byground-
works by king of arms office during 
its existence years. Prince used in his 
works cities questionnaires which were 
developed by his predecessors — Santi, 
Tatishtchev, Bekenstein, Adurovytch, as 
well as  questionnaires of the Corps of 
nobility. One of the questions in this ques-
tionnaire was aimed to get information 
about the year of city foundation, reason 
of foundation from the city government, 
coat of arms existence, coat of arms ori-
gin, city precipitation and the ways of 
its defense. The information which was 
compiled during 1720   –1760 years was 
just used by Shtcherbatov. He had devel-
oped some rules of cities coats of arms 
composition which were based on two 
approaches: 1) what city has favor of 
Her Imperial Majesty and 2) reflection of 
city features. 

У 1760–80-х роках М. М. Щербатов за-
рекомендував себе як визначний істо-
рик та архівознавець. Із друку вийшли 
такі відомі його твори, як «Історія Росії», 
«Царственна книга», «Літопис про чис-
ленні заколоти», «Царственний літопи-
сець». Мабуть, саме глибоке знання кня-
зем історії Росії і стало причиною рішен-
ня імператриці про призначення Щерба-
това герольдмейстером (1771–1777).

На відміну від своїх попередників, 
Щербатов міським символам приділяв 
неабияку увагу, хоча робота зі створен-
ня міських гербів, пік якої припав на  
1775–1785 рр., була полегшена напрацю-
ваннями Герольдмейстерської контори 
за роки її існування. Князь у своїй роботі 
користувався анкетами до міст, укладе-
ними його попередниками — герольд-
мейстерами Санті, Татіщевим, Бекен-
штейном, Адо ду ровим, а також анкета-
ми Шля хетського корпусу. Одне з пи-
тань анкети цього закладу передбачало 
дізнатися від міської влади «в котором 
году город, от кого и от чего построен; ка-
кой герб имеет; причем ежели есть извес-
тия, описать и происхождения того гер-
бу; не был ли город осажден от кого и ра-
зорен и мужественно оборонялся». Ці дані, 
що були зібрані протягом 1720–1760-х 
років, якраз і використав Щербатов. Він 
розробив певні правила складання місь-
ких гербів, в основу яких покладалися 
принципи: 1) яку місто має «милость 
Е. И. В.» і 2) «чтобы обстоятельствы или 
промыслы оных изобразить».

За розпорядженням Військової ко-
легії у 1775 р. герольдмейстер склав 
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The king of arms made a book of ar-
mory which had images of cities sings 
on the regimental f lagsat the direc-
tion of the College of War. There was a 
sketch of coat of arms of Sumy Hussar 
regiment among 35 images. It was ap-

proved by the College of War in 1776 
and looked like blued rectangular width 
with French coat of arms in the mid-
dle of it wherein three black bags with 
golden buttons were placed on the sil-
ver background. So two bags were at 
the top and third bag between them at 
the foot. Thus the author used the sec-
ond approach for coats of arms compos-
ing in this way. Shtcherbatov embodied 
composition the famous legend about 
find of the game bags with gold in Sumy 
forests by Cossacks in this coat of arms. 
The modern Sumy coat of arms belongs 
to the canting arms.

гербовник, що містив зображення місь-
ких знаків на полкових прапорах. Серед 
35 малюнків був і ескіз прапора Сумсько-
го гусарського полку. Затверджене Вій-
ськовою колегією у 1776 р., це знамено 
мало вигляд прямокутного полотнища 

блакитного кольору з гербом французь-
кої форми всередині, де на срібному тлі 
було розміщено три сумки чорного ко-
льору з золотими ґудзиками. При цьому 
вгорі вміщувалися дві сумки, а внизу між 
ними — третя. Таким чином, автор вико-
ристав другий принцип для складання 
гербів. Відому легенду про знайдення ко-
заками в сумських лісах мисливських су-
мок із золотом Щербатов і втілив у ком-
позиції герба. Сучасний сумський герб 
відноситься до класу «гласних гербів».

Сучасний міський символ Сум є на-
ступником варіації гербів із сумами 
Санті і Бекенштейна. Можна припусти-

Прапор Сумського гусарського полку зразка 1776 р. Flag of the Sumy Hussar regiment, a sample of the 1776
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The modern Sumy symbol are succes-
sors of Sumy coats of arms variations 
Santi and Bekenstein. One can concede 
that Shtcherbatov came to the idea of 
bags images on coat of arms not inde-
pendently. If it is true, it means that he 

improved only the coat 
of arms sketch suggest-
ed by Bekensteinwith 
two saddle bags. He 
leaved at that a silver 
field of shield of the Ger-
man king of arms vari-
ant unchanged. Silver 
means among “metals” 
in heraldry purity and 
innocence.

It was this sign on the 
Sumy Hussars flag that 
was approved by the em-
press on the 21 Septem-
ber 1781 as the coat of 
arms of Sumy city togeth-
er with coats of arms of 
Glukhiv, Lebedyn, Myro-
pilla, Nedrykhailiv and 
Putivl. Its description in 
the book of armory runs 
as follows: “There are 

three black bags with sashes and golden 
buttons on the silver background that 
means city name”. The similar rendering 
of city symbol is still timely.

The Sumy coat of arms fell into the 
category “old coats of arms”, meaning 
sings, created before the mass approval 
of cities coats of arms. It explains the 
fact that the Sumy symbol as coats of 

ти, що Щербатов не самостійно підій-
шов до ідеї зображення сумок на гербі. 
Якщо таке припущення правильне, це 
означає, що він лише вдосконалив за-
пропонований Бекенштейном ескіз 
герба з двома переметними сумами, за-
лишивши при цьому 
незмінним срібне поле 
щиту варіанту німець-
кого геральдиста, що се-
ред «металів» у гераль-
диці уособлює чистоту і 
невинність.

Саме цей знак на пра-
порі сумських гусарів 
був затверджений ім-
ператрицею 21 вересня 
1781 р. як герб міста Сум 
разом із гербами Глухо-
ва, Лебедина, Миропілля, 
Нед ригайлова та Путив-
ля. У гербовнику пода-
вався такий його опис: 
«В серебряном поле три 
черные сумы с их перевя-
зями и золотыми пуго-
вицами, показующие на-
именование сего города». 
Подібне трактування 
місь кого символу актуальне і сьогодні.

Сумський герб у російській геральди-
ці потрапив до розряду «старих гербів», 
тобто тих символів, що були створені 
раніше масового санкціонування гербів 
міст. Це пояснює і той факт, що сумський 
символ, як і герби Охтирки та Чугуєва, на 
відміну від більшості міст Слобожанщи-
ни, у верхній частині щита не мав зобра-

Прапор Сумського легкокінного  
(гусарського) полку зразка 1786 р.

Flag of the Sumy Hussar (light cavalry) regiment,  
a sample of the 1786
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arms of Okhtyrka and Tchuguev, un-
like the most cities of Sloboda Ukraine, 
hadn’t an image of the coat of arms of 
Kharkiv vicarious authority at the top 
of the shield. The king of arms office 
made this exception for an old district 

city Tchuguev, and also for 
former regimental centers, 
which had had their own 
emblems since before vicar-
ious authority was set up.

From that time on the 
coat of arms began to be 
widely used in the office 
work; it was minted on the 
sings of city bureaucrats, on 
the brand of industrial and 
trade products, in brief, on 
everything to represent the 
city in different ways. Thus 
the citizens executed the 
28th point in “Letter about 
rights and profits of Russian 
Empire” accurately: “City has 
a coat of arms and it should 
use it in all city works”.

The Coat of arms of Sumy city got re-
animation in the second half of XIX centu-
ry. In 1857 the Coat of arms department 
was founded, which was headed by Bern-
gard Vasyliovich Koene (1817-1886). He 
paid attention to the need of coat of arms 
unification according to the uniform sys-
tem of shields adornments, which was to 
reflect the official ideology. The crown 
over the shield pointed out at the admin-
istrative and historical value of city. The 
silver crown with escallops was added 

ження герба Харківського намісництва. 
Цей виняток Герольдмейстерська конто-
ра зробила для старого повітового міста 
Чугуєва, а також для колишніх полкових 
центрів, що мали власні емблеми ще до 
утворення намісництва.

Відтепер герб почав ши-
роко використовуватися в 
діловодстві; він карбувався 
на знаках міських чинов-
ників, таврах промисло-
вих і ремісничих товарів, 
словом, усюди, що так чи 
інакше репрезентувало 
місто. Таким чином городя-
ни чітко виконували 28-й 
пункт «Грамоты на права и 
выгоды городам Российской 
империи»: «Город имеет герб 
и этот герб использовать 
во всех городских делах».

Нове життя герб міста 
Суми отримав у другій по-
ловині ХІХ ст. У 1857 р. був 
створений Гербовий відділ, 
який очолив барон Берн-
гард Васильович Кьоне (1817–1886). Він 
звернув увагу на необхідність уніфікації 
гербів щодо вироблення єдиної системи 
прикрас щитів, які мали відбивати офі-
ційну ідеологію. Корони над щитами вка-
зували на адміністративне й історичне 
значення міста. Для гербів більшості пові-
тових центрів додавалася срібна корона із 
зубцями. Винятки робилися для міських 
поселень, що мали в минулому чи сього-
денні особливі заслуги перед державою 
і династією або за своїми розмірами та 

Барон Бернгард Васильович Кьоне (1817-1886)
Baron Berngard Vasyliovich Koene (1817-1886)
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to coats of arms of the most district cit-
ies. There were exceptions only for cities, 
which had special services to the state 
and dynasty in the past or nowadays 
or according to their size and economic 
development were close to governorate 

cities. Sumy fell into this 
category of district cit-
ies. In 1863 B. V. Koene 
presented a project of 
the renewed coat of arms 
of Sumy city: “There are 
three black bags with 
darkred brushes and 
sashes and golden but-
tons. There is coat of arms 
of Kharkiv governorate in 
the free part. The shield is 
topped with turret crown 
with three escallops and 
embosomed with golden 
spikes connected by Alex-
ander ribbon”.

Although this variant of 
the coat of arms had not 
been approved, the propo-
sitions by B. V. Koene had 
not gone unnoticed. One 
began to ornament the coat 
of arms of the Sumy city 
with some oak leaves from 
side and below wrapped 
with a blue (Andrew) rib-
bon, and at the top — under 
the imperial crown — with 
red (Alexander) ribbon. 
The coat of arms has such 
a look on the Sumy map of 

економічним розвитком наближалися до 
губернських міст. Над гербовим щитом у 
такому разі розміщували імператорську 
корону. До цієї категорії повітових міст 
потрапили і Суми. У 1863 р. Б. В. Кьоне по-
дав проект оновленого герба міста Суми: 
«В серебряном щите три 
черные сумы с червлеными 
кистями и поясами и 
золотыми пуговицами. В 
вольной части герб Харь-
ковской губернии. Щит 
увенчан серебряной башен-
ной короной о трех зубцах 
и окружен золотыми коло-
сьями, соединенными Алек
сандровской лентой».

Хоча цей варіант гер-
ба не був затверджений, 
пропозиції Б. В. Кьоне не 
залишилися без уваги. 
Герб міста Суми почали 
прикрашати з боків та 
знизу дубовим листям, 
оповитим синьою (Ан-
дріївською), а вгорі — під 
імператорською коро-
ною — червоною (Олек-
сандрівською) стріч   ками. 
У такому вигляді герб по-
стає перед нами на карті 
Сум 1909 р. Водночас ра-
зом із оновленим зразком 
герба використовувався і 
його старий варіант.

За Міським положен-
ням 1870 р. знаки з місь-
кою символікою повинні 

Варіант герба м. Суми у пореформений період
Variant of the Sumy coat of arms  

in the after-reform period

Проект герба м. Суми 1863 р.
Project of the Sumy coat of arms, 1863
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1909. Some old variant of coat 
of arms was used together 
with the renewed one.

City mayor, members of 
administrative boards of 
city, executive commissions, 
trade delegations, trade and 
economic police should wear 
signs with city symbolics ac-
cording to the city provisions 
in 1870. On the Sumy Region 
museum’s of local history dis-
play one can see an image of 
the Sumy coat of arms also on 
the sings of the Bauermeis-
ter’s assistant and on the bar 
of the Sumy community insur-
ance against fire. The coat of 
arms was used on the seal of 
non-state institutions: banks, 
civil organizations and com-
munities, hospitals, schools 
etc. It beautified even number 
plates of cab drivers and bik-
ers as early as the XX century.

It is interesting that the 
free bags figures placement 
on the Sumy coat of arms was 
allowed in the after-reform 
period. For example, it was al-
lowed to place one bag at the 
top, and two — at the foot. Is 
those images we can see it on 
the cast-iron column at the 
city square, and also on the 
wall of the former Gogol col-
lege in Kirova street (building 
belongs to the Ministry of the 

були носити міський голо-
ва, члени міських управ, 
виконавчих комісій, торго-
вельних депутацій, торго -
вельної та господарської 
поліції. В експозиціях Сум-
ського обласного краєз-
навчого музею можна по-
бачити зображення герба 
міста Суми також на зна-
ках помічника волосного 
старшини і на табличці 
Сумської громади взаємно-
го страхування від вогню. 
Герб уживався на печатках 
недержавних установ: бан-
ків, громадських організа-
цій і товариств, лікарень, 
шкіл тощо. На початку 
ХХ ст. він прикрашав навіть 
номерні знаки візників та 
велосипедистів.

Цікаво, що в порефор-
мений період у зображенні 
сумського герба допуска-
лося вільне розташуван-
ня фігур сумок на ньому. 
Наприклад, можна було 
розташувати вгорі одну 
сумку, а дві — внизу. Саме 
такі зображення нині ба-
чимо на чавунних стовп-
чиках у міському сквері, а 
також на мурі колишньо-
го Гоголівського училища 
по вул. Кірова (будинок 
нині належить МВС). Іноді 
сумки розташовували по 
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armed forces). The bags were placed hori-
zontally — from the upper left corner to the 
lower right corner. The similar practice is 
explained by the coats of arms description 
itself, which didn’t prescribe the precise fig-
ures placement on the coat of arms shield. 

The usage of the city coat of arms was 
stopped after Russian revolution. The 
communist symbolics superseded the he-
raldic signs as the relic of the past. And 
only due to the democratic changes in our 
society an old Sumy coat of arms became 
a true city attribute again.

горизонталі — з верхнього лівого до 
нижнього правого кута. Подібна прак-
тика пояснюється самим описом гер-
ба, який не регламентував конкретне 
розташування фігур на полі гербового 
щита.

Після Жовтневої революції герб міста 
Суми перестав використовуватися. Ко-
муністична символіка витіснила гераль-
дичні знаки як пережиток минулого. І 
тільки внаслідок демократичних змін 
у нашому суспільстві старий сумський 
герб знову став атрибутом міста.
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The Soviet Coat Of Arms 
of Sumy.  

Altanka (Gazebo) Of  Sumy

An interest to the heraldry in the USSR 
was restored in 1950–60 at the time of 

liberalization of the Soviet 
regime. Vexillology, em-
blem study and, of course, 
heraldry become the popu-
lar topics of historian re-
searches again. The real glut 
of heraldry began in 1960s 

in the Soviet Union. The 
movement for restoration 
or development of the cities 
signs — the coats of arms 
was set forth everywhere. 
Sumy didn’t stand apart. 

M. P. Lushpa, the first sec-
retary of the Sumy City Com-
mittee of the Communist 
Party (1972–1988), is con-
sidered as the mover of the 

creation of the city heraldic sign. A propo-
sition to develop a symbol for Sumy, which 
would represent the region centerad-
equately was one of the first steps of that 
Party Organization’s Head. According to 
the city legend, Mykhailo Panasovich liked 
the coat of arms of Kramatorsk, which was 
specially developed for the 100th anniver-
sary of this city foundation (1967). He saw 
the Kramatorsk’s symbol at entrance to 
the city when he visited his colleague from 
the local City Committee. Perhaps, the 
Sumy chief became concerned aboutlack of 
the heraldic sign in our city. 

Радянський герб  
міста Суми.  

Сумська альтанка

Інтерес до геральдики в СРСР відно-
вився у 1950–1960-ті роки в часи лібера-
лізації радянського режиму. 
Знову популярними темами 
історичних досліджень ста-
ють вексилологія, емблема-
тика і, звичайно, геральдика. 
У 1960-х роках у Радянсько-
му Союзі розпочався справ-
жній геральдичний бум. 
Повсюдно розгортався рух 
за відновлення чи розробку 
міських знаків — гербів. Не 
стояли осторонь і Суми.

Ініціатором створен-
ня міського геральдич-
ного символу вважається 
М. П. Лушпа, перший секре-
тар Сум ського міськкому 
КПУ (1972–1988 рр.). Одним 
із перших кроків очільника партійної ор-
ганізації на своїй посаді стала пропозиція 
силами митців розробити для Сум сим-
вол, який би на належному рівні презен-
тував обласний центр. Згідно з міською 
легендою, Михайлу Панасовичу сподо-
бався герб Краматорська, спеціально роз-
роблений до 100-річчя цього українсько-
го міста (1967). Символ Краматорська на 
в’їзді до міста він побачив, навідавшись 
до свого колеги з місцевого міському пар-
тії. Вочевидь, тоді сумського керівника 
і занепокоїла ситуація з відсутністю ге-
ральдичного знаку в нашому місті.

Михайло Панасович Лушпа (1920–2007)
Mykhailo Panasovych Lushpa (1920–2007)
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The city committee of the communist 
party applied to the students of graphic de-
sign school as a part to the agitprop in win-
ter 1972 with the proposition to take part 
in a contest of development of the Sumy 
coat of arms. It was suggested to com-

petitors to develop a sketch 
of the coat of armswithin a 
month and submit it to an 
estimating board. It should 
reflect not only industrial 
power of the city but also its 
historical traditions in their 
composition. Ivan Grigoro-
vich Bondarwas awarded 
the first prize to among 30 
competitors. He was an ex-
perimental machinist, the 
chief of the industrial design 
group of the Sumy enterprise 

“Kompresormash”. 
I. G. Bondar was born in 

1937 in village Verkhnia Sy-
rovatka of Sumy district. He 

manifested a capacity for painting at an 
early age. He improved it at a painting stu-
dio in the Sumy arts and crafts house. In 
1967 he headed a group, and in few times 
industrial design department of the fac-
tory “Kompresormash”. This department 
was dealing with products design of the 
enterprise. In 1971 he became a student 
of the three-year graphic design school 
where the contest was held. 

A sketch of coat of arms united suc-
cessfully not only modernity but also the 
city’s historic past. The committee was 
constituted from the main architect of 

Узимку 1972 р. міський комітет КПУ 
звернувся до слухачів школи художни-
ків-оформлювачів, що підпорядковува-
лася відомству відділу агітації та про-
паганди, з пропозицією взяти участь у 
конкурсі зі створення герба міста Суми. 
Конкурсантам запропону-
вали протягом місяця роз-
робити і представити на 
розгляд комісії ескіз герба, 
який мав би відбивати у 
своїй композиції як промис-
лову потужність міста, так 
і його історичні традиції. 
Першу премію серед трид-
цяти конкурсантів виборов 
Іван Григорович Бондар, ін-
женер-конструктор, керів-
ник групи технічної естети-
ки сумського підприємства 
«Компресормаш».

І. Г. Бондар народився 
в 1937 р. у с. Верх ня Сиро-
ватка Сумського району. 
Рано проявив художні здібності, які 
вдосконалював у студії живопису при 
Сумському будинку народної творчос-
ті. У 1967 р. очолив групу, згодом відділ 
технічної естетики заводу «Компресор-
маш», що вирішував питання дизайну 
продукції підприємства. У 1971 р. він 
став слухачем трирічної школи худож-
ників-оформлювачів, на базі якої і про-
водився конкурс.

Ескіз герба, на думку членів комісії, 
до якої, крім секретарів міському КПУ, 
входили тодішній головний архітек-
тор міста Сум М. Т. Ільченко, завідувач 

Іван Григорович Бондар (1937 р.н.)
Ivan Grigorovich Bondar (1937 year of birth)



49

the Sumy city of that time M. T. Ilchen-
ko, head of agitprop I. P. Shtepovski and 
the main painter of the Painting Fund 
M. I. Oguryias well as other secretaries 
of the Sity Committee of the Communist 
Party. I. G. Bondar’s Coat of arms was 

made as a heraldic modern 
French shield with somered 
coloring at the top and in the 
middle and blue at the foot 
that conformed to the multi-
color zones on the state flag 
of the Ukrainian SSR. The 
city name with golden char-
acters in Ukrainian language 
on the model of black-letter 
print was placed at the top 
separated with golden line 
from the other part of the 
coat of arms.  A sign of gear, 
which symbolized engineer-
ing industry and a retort in 

the middle (an emblem of chemical sec-
tors), and swarm of atoms to represent 
the enterprise “Electron” (similar to the 
atoms orbits of the Soviet coat of arms of 
Kharkiv, 1968–1995) were placed in the 
middle, in the “place on honor” and “womb” 
of the heraldic shield. Three game bags — 
2 above and 1 below — were placed at the 
foot under golden line on the blue back-
ground. They were borrowed by the au-
thor from an image of the old city coat of 
arms. All figures were golden. 

The development of the new city sym-
bol was a challenging and a creative work, 
as the author had to not only to familiar-
ize himself with some heraldic literature 

відділу агітації і пропаганди І. П. Ште-
повський та головний художник Ху-
дожнього фонду М. І. Огурний, вдало 
поєднав у собі як сучасність, так і мину-
ле міста. Герб І. Г. Бондаря представляв 
геральдичний щит французької форми 
з червоним забарвленням 
у голові та поясі і синім у 
«підошві», що відповідало 
розташуванню кольорових 
смуг на державному прапо-
рі УРСР. У голові, відокрем-
леній від решти щита зо-
лотистою рискою, була вмі-
щена назва міста золотис-
тими літерами українською 
мовою на зразок шрифтів 
стародруків. У поясі, у «по-
чесному місці» і «череві» 
гербового щита були розта-
шовані: знак шестерні, яка 
символізувала машинобу-
дівну галузь промисловості, в її серед-
ині — колбу — емблему хімічної про-
мисловості, над нею — рій атомів, що 
презентував підприємство «Електрон» 
(подібний до орбіт атомів радянського 
герба міста Харкова, 1968–1995 рр.). У 
«підошві», за золотистою рискою на бла-
китному тлі, розміщувалися три мис-
ливські сумки: дві вгорі, третя внизу. 
Вони були запозичені автором із зобра-
ження старого міського герба. Усі фігу-
ри мали золотисте забарвлення.

Розробка нового міського символу 
була напруженою і творчою працею, 
адже автору за короткий час довелося не 
лише ознайомитися з геральдичною лі-
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but also with the master’s specific theory 
and technique of the coat of arms compo-
sition, and to sift through many variants 
of images. 

City citizens were enthusiastic about 
the coat of arms appearance. There was a 
real heraldic fever in Sumy. The image of 
the coat of arms was placed on the cars, 
houses, seals, letter-cover, plastic and 
paper bags. One can see it nowadays its 

тературою, але й оволодіти специфічною 
теорією та технікою складання гербів, 
перебрати чимало варіантів малюнків.

Появу герба захоплено сприйняли 
жителі міста. Суми переживали справ-
жню геральдичну лихоманку. Зобра-
ження герба вміщували на авто, будин-
ки, печатки, конверти,   целофанові й па-
перові пакети. Нині його можна ще по-
бачити викарбуваним на чавунних пе-
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minted variation on the cast-iron railing 
of the Sumka river bank. In 1972 Poltava 
finding factory produced series of marks 
with Sumy coat of arms in great num-
bers. The coat of arms arrangement with 
glass mosaic appeared at the entrance 
tothe design-engineering department of 
the Frunse Factory (not saved). The main 
room of the Sumy Region museum of lo-
cal history was decorated with stained-
glass window with the city symbol (later 
dismounted and is presently saved in the 
funds of museum nowadays). 

However, this heraldic symbol had not 
received legal recognition and had ex-
isted by 1991 as the unofficial city coat of 
arms, because the City Council didn’t con-
sider its being approved. As the author of 
city symbol mentioned, it just occurred 
to nobody to approve it. The public so-
ciety ignored this fact too. When at the 

рилах набережної ріки Сумки. У 1972 р. 
Полтавською фурнітурною фабрикою у 
великій кількості була випущена серія 
значків із сумським гербом. Компози-
ція зі скляною мозаїкою герба з’явилась 
у холі конструкторського бюро СНВО 
ім. М. В. Фрунзе (не збе реглася). Го лов-
не при міщення Сумсь кого обласного 
краєз  нав чого музею при красив вітраж 
з міським символом (розібраний і нині 
зберігається в фондах музею).

Проте цей геральдичний символ не 
отримав юридичного визнання та існу-
вав до 1991 р. як неофіційний герб міс-
та, адже міська рада так і не розглянула 
питання про його затвердження. Як зга-
дував сам автор міського символу, про-
сто нікому з керівників не спадало на 
думку питання про його затвердження. 
Цей факт залишився непоміченим і гро-
мадськістю. Коли наприкінці 1980-х ро-



52

end of 1980s the question of coat of arms 
approving came up, the attitude of Sumy 
citizens was inclined to an old city sym-
bol, which was renewed in a state of na-
ture by the Sumy city council resolution 
dated 15 February 1991 ”About the coat 
of arms of Sumy”.

The shape of altanka9 (gazebo) was 
widely used as an unofficial symbol of 
Sumy as well as the Bondar’s coat of 

arms. Altanka is located in the central 
city square and was built as early as 

XX century supposedly upon the 
project of Matvei Shchavelov, the 
draughtsman of the Sumy district 
council. Altanka was widely cop-
ied on the leaflets of the early XX 
century (“Pavilion of the Pokrov 
square”). A graphic drawing of 
Sumy gazebo was placed on the 
souvenir gifts of the Sumy porce-
lain factory, on the plastic bags, 
on the cars’ curtains of the Sumy–
Kiev train. The tradition to use 

the famous sign of wooden architecture 
is lasting now. In 2010 Altanka became 
the winner of action “Seven Wonders of 
Sumy”, that confirmed its symbolical sta-
tus for region capital.

ків урешті постало питання про затвер-
дження герба, позиція сумчан уже схи-
лялася до відродження старого міського 
символу, який рішенням міської ради від 
15 лютого 1991 р. «Про герб міста Суми» 
і був відновлений у первісному вигляді.

Поряд з гербом Бондаря широко ви-
користовувався як неофіційний символ 
Сум обрис альтанки9 в центральному 
міському сквері, зведеної ще на почат-
ку ХХ ст., припустимо, за проектом 
кресляра Сумського повітового 
земства Матвія Щавельова. Аль-
танка широко тиражувалася 
ще на листівках початку ХХ ст.  
(«Павильон Покровского сквера»). 
За радянських часів графічне 
зображення сумської бесідки 
вміщувалося на сувенірну про-
дукцію Сумського порцеляно-
вого заводу, целофанові пакети, 
фіранки вагонів фірмового по-
тягу Суми–Київ. Традиція ви-
користовувати відомий зразок 
дерев’яного зодчества як однієї з емблем 
міста продовжується і зараз. У 2010 р. 
альтанка стала переможцем акції «Сім 
див міста Суми», що підтвердило її сим-
волічний статус для обласного центру.

9 Слово має італійське походження: alt — висо-
кий. В український мові воно з’явилось як запо-
зичення з польської (altanka — відкрита тераса)

9 It is derived from Italian: alt — high. It appeared 
in Ukrainian as a derivation from Polish 
(altanka — the open terrace) 
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Coat Of Arms and Flag of 
Sumy: Present day

1990s exerted scarcely any influence 
on the Sumy symbol expansion. In fact, 
one can find the coat of arms only in some 

documents of the Sumy 
city council. The active 
promotion of the city sym-
bol began only on the eve 
of the new century. The 
lamp posts and hatches 
with an image of city coat 
of arms were mounted 
during the Soborna street 
reconstruction in 1999. 
Already in XXI century the 
coat of arms decorated 
the I. M. Kozhedub Park of 
Culture and Recreation’s 
entrance arches mount-
ed in 2010 and 2012, the 
signs in the form of mile 
stone for the 355-anniver-
sary of the city foundation. 
It began to be used in res-
toration of the state and 
municipal buildings, on 
the transport and on the 
flags of municipal institu-
tions. 

The need of regula-
tion of conditions and 
rules of city symbols us-
age caused the resolution 
of the Sumy city council 
dated 25 February 2004 

“Provision about city coat  

Герб і прапор міста Суми: 
сучасність

1990-ті роки мало позначилися на 
поширенні символу міста Сум. Фактич-
но герб зустрічався лише у документах 
Сумської міської ради. 
Активна популяризація 
міського символу поча-
лася лише напередодні 
нового тисячоліття. Під 
час реконструкції вулиці 
Соборної у 1999-му році 
були встановлені ліхта-
рі та люки з зображен-
ням міського герба. Вже у 
ХХІ ст. герб міста прикра-
сив вхідні арки до Парку 
культури та відпочинку 
імені І. М. Кожедуба, вста-
новлені у 2010 і 2012 рр. 
відповідно, знаки у вигля-
ді верстових стовпів на 
честь 355-річного ювілею 
міста, почав використо-
вуватися в оздобленні бу-
дівель дер жавного та ко-
мунального підпорядку-
вання, на транспарантах 
і прапор цях комунальних 
закладів.

Потреба впорядкуван-
ня умов і правил викорис-
тання міських символів 
зумовила ухвалення місь-
кої ради від 25 лютого 
2004 р. «Положення про 
герб міста Суми». Цей до-
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of arms”. This document improved the 
coat of arms description: “The coat of 

arms of Sumy — shield of 
traditional type for East 
Ukraine. Its field is silver.  
Silver is reproduced as silver 
color when an image is mul-
ticolored and as colorless 
field when an image is black
andwhite. Measurable pro-
portion of the coat of arms 
is ¾ widthtoheight ratio. 
There are three black bags 
on the coat of arms field: 
two — at the top, one — at 
the foot, with their sashes 
and golden buttons. Their 
form is similar to the bags of 

Cossacks of Sumy regiment. The black col-
or means caution and wisdom. The color 
is made of soot. Golden is reproduced as 

the yellow color when an image is multi-
colored and as white with points when an 
image is blackandwhite“. 

кумент уточнив опис герба: «Герб міс-
та Суми — це щит традиційного типу 
міст східної України. Колір 
його поля — срібний. Срібло 
подається сріблястим ко-
льором при кольоровому зо-
браженні і чистим полем 
без фарби — при некольо-
ровому зображенні герба.  
Вимірні пропорції герба ста-
новлять ¾ відношення ши-
рини до довжини. На полі 
герба розміщено три чорні 
суми: дві — зверху, одна — 
знизу, з їх перев̀язами та 
золотими ґудзиками. Сво-
єю формою вони нагадують 
сумки, які носили козаки 
Сумського полку. Чорний колір означає обе-
режність, мудрість. Колір створюється 
із сажі. Золотий колір подається жовтим 

кольором при кольоровому зображенні і бі-
лим з крапками — при не кольоровому зо-
браженні».

Нагрудні відзнаки Сумської міської ради і міського голови м. Суми
Breast signs of the Sumy City Council and Sumy mayor

Колар міського голови м. Суми
Collar of Sumy mayor
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“Provision” intends at the placement of 
the coat of arms on the front of buildings 

and in the rooms of Sumy 
city council, by the Heads 
of its executive organs, at 
the Deputies’civil office’s 
reception hallsetc. The pri-
vate institutions and or-
ganizations are allowed to 
use the coat of arms with 
promotional aim, but with 
allowance of the city coun-
cil representatives on the 
assumption of levy fee for 
usage of local symbolics10.

The session of city 
council dated 25 Feb-
ruary 2004 approved 
also vexillological sym-
bol of Sumy in the form 
of rectangular banner 
with the city coat of 
arms in the banner’s 
free part in the middle. 
Sumy citizens can see 
it on the flagstaff near 
the City Council, and 
also during all state 
and city holidays.

«Положення» передбачає розміщен-
ня герба на фасадах будинків та у при-
міщеннях Сумської міської 
ради, керівників її вико-
навчих органів, у громад-
ських приймальнях депу-
татів ради тощо. Викорис-
товувати герб дозволяєть-
ся і приватним установам 
та організаціям з реклам-
ною метою, але з дозволу 
представників міської вла-
ди за умови сплати збору 
за використання місцевої 
символіки10. 

Сесія міської ради 
25 лютого 2004 р. та-
кож затвердила век-
силологічний сим вол 
Сум у вигляді смараг-
дового прямо кутного 
полотнища з гербом 
міста у вільній части-
ні прапора посередині, 
який сумчани можуть 
бачити на флагштоці 
біля будинку міської 
ради, а також під час 
усіх державних та місь-
ких свят.

10 Ще у 1997 р. Сумська міська рада ухвалила  
рішення про введення з 1 березня цього року 
збору з юридичних осіб за використання місце-
вої символіки з комерційною метою у розмірі 
0,1% від вартості виробленої продукції (послуг).

10 Sumy city council affirmed a resolution dated 
1 March 1997 about the setting of the fee from 
the judicial persons for usage of local symbolics 
with commercial purpose in the amount of 0.1% 
from the value of output products or services.

Прапор м. Суми
Flag of Sumy city.
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Epilogue

The Sumy citizens can really be proud 
of their symbols notable for their original 
composition and artistic perfection. 
Flag and coat of arms of Sumy are the 
famous symbols known in the world of 
heraldry. At the same time they arepart 
of the history and present day of Ukraine 
and Slobozhanshyna, the citizens’ day-
to-day life, their Sumy citizens’ identity. 
The characteristic features of historical 
development of Ukraine, massive social 
changes and fateful events are reflected 
in the Sumy symbolics. Even “without-
symbols” city history, lasted for the first 
5 decades of the Soviet ruling had failed to 
stop the traditions of Sumy’s attribution. 
The Sumy citizens’s striving to the renewal 
of the city symbol in the second half of 
XX century is a good proof thereto. 

Nowadays, the coat of arms, the seal and 
the flag of the city are symbols uniting the 
citizens into one community, embodying 
their rights and duties, emphasizing 
city’s character among other locations of 
our country. Augmentation to its glory 
depends much on how we, Sumy citizens, 
will use own symbols, on our respect for 
them, on our success in economic, culture, 
education and sport development of our 
city, civil society establishing etc. Indeed, 
city symbolics is not only Sumy’s beautiful 
artistic presentation. It works teaching, 
bringing up and inspiring for some useful 
activities and for our little motherland’s 
good. 

Післямова

Сумчани по праву можуть пишати-
ся своїми символами, що вирізняються 
оригінальною композицією та худож-
ньою довершеністю. Герб та прапор міс-
та Суми є відомими символами, знаними 
у світі геральдики. Водночас вони є усві-
домленою частиною історії та сьогоден-
ня України і Слобожанщини, повсякден-
ного життя городян, їхньої самоіденти-
фікації як сумчан. У символіці Сум відби-
лись особливості історичного розвитку 
України, масштабні суспільні зміни та 
доленосні події. Навіть «безсимвольна» 
історія міста, що охопила перші п’ять де-
сятиліть панування радянської влади, 
не припинила традицій атрибуції Сум. 
Прагнення сумчан до відродження місь-
кого символу у другій половині ХХ ст. є 
тому яскравим підтвердженням.

Нині герб, печатка і прапор міста є 
символами, що об’єднують городян в 
єдину громаду, уособлюють її права та 
обов’язки, виділяють наше місто серед 
інших населених пунктів країни. При-
множення його слави багато в чому за-
лежатиме від того, як надалі ми, сум-
чани, будемо використовувати власні 
символи, від нашого шанобливого став-
лення до них, від наших успіхів у розви-
тку економіки, культури, освіти і спорту 
свого міста, становлення громадянсько-
го суспільства тощо. Адже міська сим-
воліка є не лише красивою художньою 
презентацією Сум. Вона вчить, виховує і 
надихає на корисну працю на благо своєї 
малої батьківщини.
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