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аціональне відродження спричинило пожвавлення інтересу широких 
громадських кіл до етнічної, регіональної та локальної символіки, а 
проголошення України незалежною поставило проблему вибору дер

жавного прапора та герба.
У зв’язку з цим пожвавилися дослідження з історії геральдики та вексилології 

в Україні. Надруковано низку статей в органах масової інформації, опубліковано 
кілька брошур та книжечок1. Відбуваються спеціальні наукові конференції, при
свячені проблемам української геральдики2.

Але, наскільки нам відомо, не опубліковано й не перевидано жодного старовин
ного джерела з прямими описами й зображеннями гербів та прапорів старожитньої 
України. Важливість публікацій прямих свідчень про староукраїнську символіку 
самоочевидна, оскільки таким чином давні матеріали стають доступними широ
ким колам науковців та аматорів й допомагають очистити нашу геральдику та век- 
силологію (прапорознавство) від домислів, а на практиці — відновити вживання 
справжніх форм і кольорів гербів та прапорів нашої минувшини, які використову
ються нині як місцева традиційна символіка на урочистостях і святах.

Серед стародруків, що містять матеріали з українського гербо- та прапороз- 
навства, важливе місце посідає книга італійця з Верони Олександра Гваніна 
(Guagnini, Гвагнін, Ґваньїні) (1534—1614), який служив у польському війську і 
брав участь у Лівонській війні 1558—83 рр.

О. Гванін — знаний автор одного з найоб’ємніших творів з історії, географії та 
культури народів Східної Європи й деяких інших країн. Праця його латинською 
мовою вийшла в світ у Кракові 1578 р. під заголовком: «Sarmatiae evropeae 
descriptio, que Regnum Poloniae, Lituaniam, Samogitiam, Russiam, Masouiam, 
Prussiam, Pomeraniam, Liuoniam, et Moschouiae, Tatarique partem completur. 
Alexandri Gwangini Veronensis... diligentia conscriptae».

Вона містить опис прапорів та гербів ряду українських міст та етнічних зе
мель; частину їх подано як ілюстрації. 1583 р. в Венеції надруковано працю 
О. Гваніна в італійському перекладі. Короткі відомості про прапори й герби пода
но й тут.

Герб Львівської землі Герб Галицької землі Герб Белзької землі
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Доповнена й розширена книга Гваніна 1611р. 
вийшла в світ польською мовою в Кракові. На 
титульній сторінці її читається: «Kronika 
Sarmacyey Europskiej, w ktorey sie zamyka krolewst- 
wo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xęstwy, у 
Prowincyami swemi: Tudzież też Wielkie Xięstwo 
Litewskie, Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moski
ewskie, у część Tatarów. Przez Alexandra Gwagnina* z 
Werony, Hrabię Pałacu Laterańskiego Rycerza 
pasowanego, у Rotmistrza lego K.M. Pierwiey Roku 1578 
po Łacinie wydana. A teraz zaś z przyczynieniem tych 
Królów, ktoiych w Lacińskiey niemasz: Tudźież krolew-
stw, Państw, Insuł, źiem Słowiańskich, Wołoszey, r .

^ • ГЛ'- С Герб Подільської земліPannomey, Bohemiey, Germamey, Damey, Szwecyey,
Gothyey, etc. Za staraniem tegoż Authora z wielką pilnością z Łacińskiego na Polski przełożona, у 
Rozdziałami na X Kśiag kroćiuchno zebrana». Кожна з десяти книг єдиного тому О. Гваніна 
має окрему пагінацію.

Третя книга (42 сторінки) праці О. Гваніна, присвячена Україні, має заголо
вок: «Kronika ziemie Ruskiey. W ktorey się zamyka wszystkich miast, Zamków, у Prowinciy, do 
niey należących, krótkie opisanie; Tudźież też Xiążat у Monarchów onych dawnych, z których się 
zacne у wielkie Familię na Rusi, у Wielkim X. Litewskim rozrodźiły, Genealogia». Перша ча
стина її «О Ruskich Xięstwach, у Narodech ich» містить коротку історію України від 
найдавніших часів до середини XVI ст. та стислі генеалогії найбільших князів
ських родів — Острозьких, Кишок, Радивилів, Заславських, Чорторийських, 
Сангушків, Вишневецьких, Збаразьких, Порицьких та ін.

Друга частина присвячена описові землі Руської, куди, за автором, «входять 
провінції, втілені до Корони Польської та Великого князівства Литовського, а са
ме: землі Львівської, Галицької, Белзької, Холмської, Перемиської, Подільської, 
Волинської, Київської, Метиславської, Вітебської та Полоцької й інших».

Саме тут містяться матеріали з геральдики та вексилології українських та ча
стини білоруських поселень. Описи звичайно містяться в кінці оповідей про 
відповідну адміністративну одиницю або місто. У цьому разі текст у пам’ятці 
виділено курсивним шрифтом. Часом після цього подано гравюру з зображенням 
герба. Зрідка замітки про прапор і герб подано всередині опису землі чи міста. В 
такому разі їх надруковано звичайним у книзі шрифтом.

Усередині параграфу «Львівська й Галицька земля» про герб Львова зазначено:
«Це місто на вічну пам’ятку вживає герб: чорного лева в короні на золотому 

полі, як його князь Лев уживав і предкам їхнім спільно з ними надав (15)3 (їхнім 
предкам — предкам львів’ян)».

В оповіді про землі Львівську та Галицьку автор стисло сказав про міста Жидачів, 
Городок, Бузьк, Стрий, Вишню, Снятии, Рогатин, Коломию, Долину, Любачів.

У кінці опису виділено: «Прапор (хоругва) Львівської землі [носить герб]: 
жовтий лев у золотій короні здирається (видирається) на скелю в лазуровому (го
лубому) полі таким чином.

А Галицької землі прапор носить як герб короновану галку (ворону) з розпро
стертими крилами в червоному полі таким чином» (16).

У кінці параграфу про Белзьку землю, де описано міста Белз, Сокаль, Гру- 
бешів, Городло, Грабовець, Тишівці сказано: «Земельний прапор [носить герб]: 
білий коронований грифон у червоному полі таким чином»(17).

Параграф про Холмську землю, який містить дані про головне місто її та посе
лення Краснистав, Ратно й Любовлю, завершується словами й відповідною гра-

Як бачимо, автор сам слов’янізував форму свого прізвища.
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Герб Перемиської землі Герб Холмської землі

вюрою: «Прапор (хоругва) земельний носить як герб білого ведмедя між трьома 
деревами в золотому полі таким чином» (18).

Параграф «Перемиська земля» (тут виділено міста Перемишль, Самбір, Дро
гобич, Сянок, Переворськ, Кросно) закінчується описом і зображенням герба: 
«Прапор (хоругва) земельний носить як герб золотого двоголового орла в золотій 
короні в лазуровому (голубому) полі таким чином»(19).

Обширний параграф «Край Подільський», що містить порівняно докладний 
опис Бара, Кам’янця-Подільського, Вінниці, Звиногорода й стислий — Меджи- 
божа, Бережан, Теребовлі, Хмільника, Брацлава, має завершення: «Прапор (хо
ругва) земельний цієї землі носить як герб сонце, оточене навкруги дванадцять
ма зірками, в білому полі таким чином» (21).

Окремо виділено підрозділ «Руські міста й провінції, інкорпоровані до Вели
кого Князівства Литовського.

Тут у параграфі «Волинська країна», крім опису регіону, знаходимо відомості 
про Луцьк, Володимир-Волинський, Крем’янець, Хабне, Овруч, Олешко, Жито
мир, Корець, Кам’янець, Збараж. Автор підкреслює, що Волинська країна ділить
ся на три провінції, або повіти: Луцький, Володимирський та Крем’янецький.

Після опису землі сказано: «Земельний прапор (хоругва) цієї країни двокуто- 
вий (з двома кінцями) червоний і в білому полі на ньому герб Великого 
Князівства Литовського. Повітові прапори також той же герб і барви (кольори) 
мають (носять), але вони — однокутові»(22).

Порівняно великий параграф присвячено «Київському воєводству». Докладно 
описано Київ, Канів та Мозир. Після опису Канева сказано: «Київське воєводст
во [носить] воєнний (військовий) зелений двокутовий прапор (хоругву), позначе
ний гербом Великого Князівства Литовського в червоному полі на одному боці, а 
на іншому — чорним ведмедем у білому полі»(24).

До Київського воєводства входив Мозирський повіт. За описом повітового міста 
сказано: «Мозирський повіт має зелений прапор (хоругву), як і саме воєводство»(24).

У параграфі про Мстиславське воєводство, куди, крім нинішніх білоруських 
міст Мстислав, Шклов, Могилів, Бихів, Річиця та ін., входили українські Любеч 
та Вишгород, написано: «Прапор (хоругва) цього воєводства є кольору оранжево
го (померанчевого), позначений гербом Великого Щнязівства] Литовського в чер
воному полі» (24).

Велике Князівство Сіверське з містами Новгород, Путивль, Чернігів описане 
в сьомій книзі твору О. Гваніна — «Kronika W.X. Moskiewskiego, у Państw do niego 
należących» (C. 7—8), але про прапори й герби зазначених міст нічого не сказано.



Варто ще згадати, що заселене й українцями Берестейське (Брестське) воєвод
ство, описане в другій книзі О. Гваніна. Воно мало: «Прапор двокутовий лазуро
вої (блакитної) барви (кольору) [з гербом] Великого Князівства Литовського: в 
червоному полі озброєний муж (чоловік) на коні»1 -3 .

Порівняння латинського тексту праці О. Гваніна з польським показує, що 
описи прапорів і гербів у виданні 1611 р. є дослівним перекладом першого видан
ня хроніки 1578 р., тому їх тут не наводимо (герб Львова — на сторінці 71, Га
лицької землі — 72, Белзької землі — 72 зв., Холмської землі — 73, Перемиської 
землі — 74 зв., Поділля — 75; а Волині — 25, Київщини — 26, Мстиславщини — 
26 опису Великого князівства Литовського). У друку 1578 р. вміщено грав’юри- 
герби Львова, Галицької, Бельзької, Холмської, Перемиської земель та Поділля. 
Вони суттєво не відрізняються від зображень видання 1611 р.

Привертає увагу той факт, що О. Гванін дав опис лише частини земель Волині 
та Київщини.

Варто порівняти описи О. Гваніна з описами попередніх і сучасних йому 
польських джерел.

Так, польський історик Ян Длугош (1414—1480) в описі Грюнвальдської бит
ви, перелічуючи загони, які в ній брали участь, відзначив4: «Чотирнадцята хо
ругва, землі Перемиської, мала на прапорі жовтого орла з двома головами, повер
нутими рівномірно в різні боки, на лазуровому полі... Шістнадцята хоругва, 
землі Холмської, мала на прапорі білого ведмедя, що стоїть між двома зеленими 
деревами на червоному полі5. Сімнадцята, вісімнадцята і дев’ятнадцята — землі 
Подільської, яка мала три прапори через численність свого населення. Кожен із 
них мав сонячний лик (лице) на червоному полі. Двадцята — землі Галицької, 
мала на прапорі чорну галку з короною на голові, на білому полі»6.

Сучасник О. Гваніна, польський історик і геральдик Бартош Папроцький 
(бл. 1543—1614) у книзі «Herby rycerstwa polskiego (1584 р.) писав: «Воєводство 
Руське носить льва на золотій брамі (в оригіналі на bronie — В.Н.) на блакитному 
полі... Найкраще місто Руського воєводства Львів уживає герба три вежі, в брамі 
льва, що спинається, з роззявленою пащею7.«Воєводство Подільське вживає за 
герб золоте сонце на білому полі... Найкраще місто — Кам’янець, яке вживає гер
бу святого Юрія на коні, а він змія вбиває, наданого (місту — В.Н.) руськими кня
зями...»8. «Воєводство Бельзьке носить білого грифона на червоному полі в зо
лотій короні»9.

«Земля Перемиська, яка належить до Руського воєводства, вживає орла з дво
ма головами в короні»10.

«Земля Галицька вживає за герб чорну галку в золотій короні, на білому 
полі»11.

«Земля Холмська, яка також належить до Руського воєводства, носить за герб 
білого ведмедя між трьома зеленими деревами на полі зеленім... Місто Холм 
уживає за герб три вежі»12.

«Воєводство Волинське вживає за герб білий хрест на червоному полі»13.
«Воєводство Київське вживає за герб білого ангела на червоному полі... Най

краще місто Київ уживає за герб [від] давніх руських князів святого Юрія на 
коні, а він змію вбиває»14.

«Воєводство Брацлавське вживає білий хрест у червоному полі... Місто Брац- 
лав уживає за герб Святого Петра з ключем»15. Пор.: «Воєводство Берестейське 
(в оригіналі: Bereczajskie. — В.Я.) вживає також Погоні, лише вбрання блакитне 
на коні й на рицареві, в червоному полі16... Місто Берестя вживає лук нап’ятий 
із накладеною стрілою».
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Варто було б підготувати цілий збірник із вексилологічного й геральдичного 
джерелознавства, зібравши всі важливі старожитні джерела про прапори ук
раїнських земель, міст, державних утворень.
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впливом опису герба м. Львова), бо в ілюстрації на гравюрі зображений лев, що спинається на скелю.

8 Там же. — С. 908.
9 Там же. — С. 909.
10 Там же. — С. 914.
11 Там же.
12 Там же. — С. 915.
13 Там же. — С. 918.
14 Там же.
15 Там же. — С. 921.
16 Там же. — С. 920.

ВЕЛИКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ

Петро ТОЛОЧКО

країна вже впродовж майже цілого десятиріччя живе в очікуванні ве- 
дикого Державного Герба. Не можна сказати, що очікування це всена
родне і що відсутність великого герба фатальним чином позначається 

на реалізації курсу ринкових перетворень в Україні. А все ж таки важко позбути
ся враження певної незавершеності процесу творення нової української держав
ної символіки, а відтак і самої державності.

Звичайно, можна було б обійтися і тризубом Володимира Святославича, на
давши йому відповідного геральдичного опорядження, але ж, свого часу, ми ма
ли необережність оголосити його лише «малим» гербом і заявити, що «великий» 
буде створено пізніше. Наша самобутність виявилась і в цьому. Навряд чи є ще в 
світі хоч одна країна, котра б мала два загальнодержавні герби. І хто скаже, як 
буде регламентовано використання «малого» герба, коли з ’явиться «великий». 
Чи, може, «великий» відмінить «малий»?

Але факт лишається фактом. Великий Державний Герб заявлений Консти
туцією України, і його потрібно створювати. Двадцята стаття Конституції гла
сить, що великий Державний Герб встановлюється з урахуванням малого Держав
ного Герба та Герба Війська Запорозького. Головним його елементом має бути


