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Розглядається історія виникнення та символіка геральдичних емблем, розро-
блених впродовж ХVІІІ століття російською Герольдмейстерською конторою для 
армійських полків, розташованих на етнічних українських теренах.

Ключові слова:: герб, прапор, корогва, полк, Герольдмейстерська контора.

Рассматривается история возникновения и символика геральдических эмблем, 
разработанных в течении ХVІІІ века русской Герольдмейстерской конторой для 
армейских полков,  размещенных на этнических украинских территориях.

Ключевые слова: герб, флаг, хоругвь, полк, Герольдмейстерская контора.

It is considered the history of origin and heraldic of emblems and symbols, 
developed  during the XVIII century by Russian Heraldry office for army regiments 
located on Ukrainian ethnic territory.
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Військові гербовники для полкових прапорів, укладені впродовж 
XVIII століття в російській Герольдмейстерській конторі, вже давно 
розглянули й вивчили дослідники як цінне джерело з територіальної 
(передусім міської та земельної) геральдики. Цим гербовникам, зокрема, 
приділяли увагу О. Лакієр, О. Висковатов, П. Вінклер, В. Лукомський, 
Н. Соболєва та численні інші автори. Зрозуміло, що в умовах XVIII 
століття, коли під владою Російської імперії перебувала переважна 
більшість етнічних українських земель (Лівобережжя, Слобожанщина, 
Запоріжжя, згодом – Причорномор’я і Правобережжя), вказані джере-
ла не могли не містити емблем полків, сформованих на цих землях (або 
й реорганізованих з колишніх козацьких військових з’єднань).

У цілому корпус гербових емблем, складених у Російській імперії 
впродовж XVIII століття для прапорів полків регулярної армії, 
можна умовно поділити на чотири частини:

1) гербовник, складений для прапорів російської армії за наказом 
Петра І у Збройовій палаті (1712 р., ще до офіційного утворення 
Герольдмейстерської контори);
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Найдавніший із згаданих тут 
комплексів джерел – гербовник 
для полкових прапорів 1712 року 
– має досить цікаву історію. Як уже 
зазначалося, його було укладено за 
наказом царя Петра І у Збройовій 
палаті3; наприкінці 1720-х він уже 
зберігався у створеній 1721 року 
Герольд мейстерській конторі4, слу-
гуючи джерелом для створення 
но віших збірників військових ем б-
лем. Гербовник містить емблеми 
42 полків російської армії, названих 
за місцевостями. Емблеми 17 з цих 
полків повторюють давніші царські 
титульні герби, комплекс яких 
склався ще в останній третині XVII 
століття (серед них є й емблеми 
двох українських земель – Київсь-
кої та Чернігівської); решта 25 ем -
блем запозичені з книги “Symbola 
et Em blemata”, видрукуваної 1705 
року в Амстердамі на замовлен-
ня Петра І5. Серед них є емблеми 
полків, розквартированих у про-
він ціях, до складу яких належали 
етнічні українські землі: Воро незь-
кої, Білгородської, Азовської.

Герби Київського6 та Чернігів-
ського7 полків цілком ідентичні гер-
бам відповідних земель, вміщеним 
у „Великій державній книзі, або 
Титулярнику” 1672 року8, а також 
на великій державній печатці 
Петра І, малюнок якої опублікував 
у 1699 році австрійський дипло-
мат Й.Корб9. Так, герб Київського 
полку має тут вигляд постаті ангела 
(Архангела Михаїла) у воїнському 
обладунку, що тримає в правій руці 
піднесений меч, а в лівій – щит; 
герб Чернігівського полку – зобра-
ження одноголового орла в короні, 
що тримає в лівій лапі довгий хрест. 
Обидві емблеми обрамлені карту-
шами (Київського полку – з паль-
мового гілля, Чернігівського – з 
дубового).

Оригінальнішими є герби на 
прапорах Воронезького10, Білго род-
ського11 та Азовського12 пол ків. Герб 
Воро незького полку, зо  кре  ма, має 
таку символіку: у кар туші з гілля 
оливи – дві гармати, одна з яких 
стріляє; на ній сидить орел; угорі – 
хмара, з якої б’є блискавка. Джере  -

2) гербовник, складений для прапорів російської армії за наказом 
фельдмаршала Б.К. Мініха у Герольдмейстерській конторі (1729 – 
1730 рр.);

3) група проектів гербів для прапорів російської армії, складених у 
Герольдмейстерській конторі впродовж 1740 – 1760-х рр.;

4) гербовник, складений для прапорів російської армії герольдмей-
стером князем М. Щербатовим (1776 р.).

Названі комплекси пам’яток містять значну кількість геральдич-
них емблем, призначених для прапорів військових частин, сформованих 
в Україні (з місцевого населення або переселенців). Описи й зображення 
їх ще в середині XIX століття опублікував О. Вис коватов1. Крім того, 
офіційні описи гербів з військового гербовника 1729 – 1730 рр. подав у 
своїй відомій праці „Російська геральдика” історик О. Лакієр2.
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лом для створення цього герба 
по служила одна з мініатюр кни-
ги “Symbola et Emblemata”, де ана-
логічний символ супро во джу ється 
латинським афоризмом “Neutra 
timat” з паралельним цер ков но-
слов’янським пе  ре кладом: „Ни того, 
ни другаго не боится”13.

Герб Білгородського полку так 
само являє собою військову але-
горію: у картуші з пальмового 
гілля – лев, що біжить, над яким у 
небі летить орел. Подібна емблема 
(щоправда, з півнем замість орла) 
трапляється у книзі „Symbola et 
emblemata” двічі: вперше – під 
девізом „Tremorem injicio fortissimo” 
(„Приключаю и силнѣйшему тря се-
нiе”)14, вдруге – під девізом „Veni, 
vidi, vici” („Пріѣхалъ, видѣлъ и 
побѣдилъ”)15.

Герб Азовського полку, судячи 
з усього, не має прототипу в книзі 
„Symbola et emblemata”: його зобра-
ження – дві перехрещені риби, 
супроводжувані вгорі хрестом та 
півмісяцем, в обрамленні дубового 
й лаврового гілля – нагадує радше 
емблему Білозерської землі з „Титу-
лярника”. Характерно, що біло -
зерської емблеми немає в гер бо внику 
1712 року, а отже, цей титуль ний сим-
вол – яскраву алегорію прибережної 
землі – могли просто використа-
ти для прапора Азов ського полку, 
„переос мис ливши” зображення хре-
ста з півмісяцем як алегорію перемог 
над Османською імперією.

У гербовнику, складеному для 
полкових прапорів у Герольд мей-
стерській конторі в 1729 – 1730 
роках за наказом Б.К. Мініха (ма -

люнки гербів виконував худож-
ник Андрій Баранов)16, ми вже 
зустрічаємо герби шести полків, 
розквартированих на території 
Лівобережної Гетьманщини (Київ-
сь кого, Чернігівського, Полтав-
ського, Ніжинського, Глухівського, 
Стародубського); з українськими 
етнічними землями пов’язаний 
також Путивльський полк, герб 
якого так само фігурує в гербов-
нику. Крім того, тут повторюються 
вже відомі нам з гербовника 1712 
року символи Воронезького, Біл-
городського та Азовського пол ків.

На відміну від гербовника 1712 
року, у гербовнику 1729 – 1730 років 
уже помітне намагання уніфікувати 
зображення; кожен герб тут впи-
саний в овальний щиток з баро-
ковим картушем, увінчаний коро-
ною. До того ж, герби виступа-
ють, відповідно до європейських 
геральдичних правил, у фіксованих 
кольорах.

Як і раніше, емблеми 
Київського й Чернігівського 
полків тут повторюють відповідні 
титульні емблеми, проте в описах 
уже докладно зазначаються їхні 
барви: „Київський, по-старому: в 
середині ангел у білім убранні з 
мечем, сяйво жовте, поле лазуро-
ве”17; „Чернігівський, чорний орел 
одноголовий під короною, в лівій 
нозі хрест жовтий, а корона, ніс 
і кігті жовті ж”18. Картуш з гер-
бом Київської землі увінчаний 
імператорською короною (очевид-
но, з натяком на Київ як давню 
столицю Русі, резиденцію вели-
ких князів), а картуш з гербом 
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Чернігівської землі – князівською 
короною (символом Чернігова як 
центру землі-князівства).

Герби Воронезького, Білго род -
ського та Азовського полків тут, 
як уже зазначалося, повторюють 
емблеми 1712 року з більшою 
кон кретизацією кольорів: „Воро-
незь кий, по-старому: дві гармати 
на колесах жовті, з однієї гармати 
вистрелено й на ній сидить орел 
білий одноголовий, поле черво-
не”19; „Біл городський, старий лев 
лежить жовтий, а над ним орел 
чорний одноголовий, земля зелена, 
поле синє”20; „Азовський, за старим 
гербовником: півмісяць і в ньому 
хрест срібні, внизу дві риби білі, 
поле лазурове”21.

Новими (порівняно з гербов-
ником 1712 року) тут є емблеми 
Полтави, Стародуба, Глухова й 
Ніжина. Так, герб Полтавського 
полку (традиційно вважається, що 
його ескіз міг скласти ще на почат-
ку 1720-х років запрошений з Італії 
геральдист Ф.Санті)22 відтворює 
з офіційних позицій події Пол-
тавської битви 1709 року: „Полтав-
ський, проти нововчиненого: внизу 
поле лазурове, вгорі червоне, а з 
обох боків біле; на лазуровому 
полі піраміда золота, на червоно-
му полі дві шпаги по боках, пра-
воруч на зеленій землі прапор, на 
ньому означений державний герб, 
посередині ім’я імператора Петра 
Великого; по інший бік дерево зеле-
не пальма”23 (екзотичне зображен-
ня пальми виступає тут, очевидно, 
як традиційний геральдичний сим-
вол першості). 

Герб Стародубського полку, 
без перечно, має „промовистий” 
зміст, тобто відтворює назву пол-
кового міста: „Стародубський: дуб 
старий, що стоїть на зеленій землі, 
поле біле”24. 

Герб Ніжинського полку (центр 
якого вже тривалий час був відомий 
своїми ярмарками) є яскравою 
алегорією торгівлі: „Ніжинський, 
проти нововчиненого: поле навпіл, 
угорі червоне, а внизу лазурове, 
на ньому дві змії під капелюхом з 
крилами, а вгорі дві руки”25 (під 
малозрозумілим означенням „дві 
змії під капелюхом з крилами” 
мається на увазі античний сим-
вол торгівлі – жезл Меркурія, або 
кадуцей). 

Нарешті, опис герба Глу хів-
ського полку є досить невтямли-
вим: „Глухівський, проти ново  -
вчиненого, тільки зро бити яблу-
ка круглішими”26. Ситуацію дещо 
прояснює малюнок герба, опуб-
лікований Виско ва товим. Згідно з 
цим джерелом, герб Глухівського 
полку 1729 – 1730 років мав таку 
символіку: щит чотиричастинний 
(як у гербі Полтавського полку), 
у верхній блакитній частині – дві 
золоті перехрещені булави („яблу-
ками” в описі герба називаються 
саме заокруглені кінці булав); у 
нижній зеленій – золота військова 
печатка; у правій срібній – черво-
на корогва з чорним імперським 
орлом; у лівій золотій – бунчук на 
червоному древку. Зображення в 
гербі козацьких клейнодів (булав, 
бунчука, корогви, печатки), зви-
чайно ж, мало символізувати 
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Глухів як тогочасну (з 1709 року) 
резиденцію гетьмана Лівобережної 
України (на час укладення гер-
бовника гетьманську посаду на 
Лівобережжі обіймав Данило 
Апостол).

Що ж до герба Путивльського 
полку, то цей новотвір, безпереч-
но, мав натякати на головний про-
мисел полкової округи – ткацтво: 
„Путивльський: поле вгорі біле, а 
внизу жовте, посередні сукно чер-
воне, з боків береги червоні з чор-
ним; на сукні два човники золоті, з 
цівками червоними”.

У цьому ж стилі, започаткова-
ному на межі 1720 – 1730-х років, 
Герольдмейстерська контора проек-
тувала герби для полкових прапорів 
і надалі, у 1740 – 1760-х роках. 

Так, 1745 року було підготовано 
герб для прапора Бахмутського 
гар  нізонного батальйону: „На чер-
воному полі дві золоті гармати, з 
яких на верхній сидить білий птах, 
а під ними, під зеленою горою й на 
зеленій землі, дерев’яний соляний 
магазин”27. Верхня частина герба, 
що повторювала вже знайомий 
нам символ Воронезького полку, 
мала підкреслювати приналеж  -
ність Бахмута до Воронезької про-
вінції; нижня нагадувала про відомі 
ще з XVI століття місцеві соляні 
промисли.

Сімома роками пізніше (1752 
року) та сама Герольдмейстерська 
контора опрацювала герб для 
Чу  гуї вського козацького полку. 
Сим воліка його була досить 
складною: „На золотому полі дві 
срібні, навхрест покладені шаблі; 

під ними на червоній смузі три 
срібні півмісяці, а ще нижче, на 
срібному тлі, виноградне ґроно з 
двома листками”28. Тлумачення 
символів герба є досить чітким: 
шаблі – козацьке військо; 
півмісяці – боротьба з турецько-
татарською агресією; виноградне 
ґроно з листками – вид місцевого 
господарства.

Ще 1736 року Військова колегія 
звернулася до Імператорської 
Академії наук (під наглядом якої 
перебувала Герольдмейстерська 
контора) з проханням „за правила-
ми геральдичними” скласти герби 
дев’ятьох полків української ланд-
міліції: Старооскольського, Новоо-
скольського, Єфремовського, Бо -
ри соглібського, Бельовського, Ва -
луй ського, Ливенського, Рязь ко го, 
Слобідського29 (ці полки квар-
тирувалися вздовж спорудженої 
у 1730-х роках Української фор-
течної лінії, на півдні пізнішої 
Пол тавської губернії). Врешті, по 
чис ле нних адміністративних змі-
нах, аж 11 січня 1765 року було 
затвер джено герби для чотирьох 
полків ландміліції – Бельовсь  -
кого, Старо оскольського, Рязького, 
Бо  ри соглібського. Всі чотири гер -
би мали досить складну сим воліку, 
пов’язану як з вій сько вою, так і з 
природничо-господарською тема-
тикою:

Бельовський полк – „у золотому 
щиті (картуші. – В.П.), на зелено  -
му тлі, навскіс поставлений білий 
мур з зубцями та бійницями, а над 
ним рука, що виходить із хмар і 
тримає срібний хрест”.
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Старооскольський полк – „у 
золотому щиті, на блакитному тлі, 
частина зеленої землі, перетята 
річкою, за якою видно гору з цегля-
ною, на вершині її, вежею”.

Рязький полк – „у золотому 
щиті, на червоному тлі, золотий 
хрест, а під ним, на зеленій землі, 
два житні снопи, що один на одно-
му лежать”.

Борисоглібський полк – „у золо-
тому щиті, на білому тлі, рука з 
блакитним щитом, що виходить із 
хмар, а під нею, на зеленій землі, 
ряд укріплень”.

З 1771 року керівником петер-
бурзької Герольдмейстерської кон-
тори став Михайло Михайлович 
Щербатов (1733 – 1790) – визнач-
ний російський історик і мисли-
тель, ідеолог дворянського кон-
серватизму. У 1776 році за нака-
зом Військової колегії він склав 
власний гербовник для полкових 
прапорів30, у якому фігурує досить 
значна кількість проектів гербів 
для полків, розквартированих на 
українських етнічних землях. Це, 
зокрема, герби одного драгунсько-
го (Кінбурнського), п’ятнадцяти 
гусарських (Острогозького, Ізюм  -
ського, Сумського, Харків сь ко-
го, Охтирського, Україн сь  кого – 
на Слобожанщині; Маке дон сь-
кого, Далмацького, Угор сь кого, 
Молдавського, Сербського, Бол-
гар ського, Іллірійського, Во   лось-
кого, Слов’янського – в Ново-
сербії й Слов’яносербії) і шістьох 
пікінерних (Єлисаветградського, 
Луганського, Дніпровського, До  -
нецького, Полтавського, Хер сон -

ського) полків. На відміну від 
попередніх розробок Герольд мей-
с терської контори, проекти Щер-
батова вже не мали барокового 
щитового оточення (малюнок кож-
ного герба автор подавав у класич-
ному французькому щитку).

Практично всі герби, складені у 
1776 році Щербатовим (за винят-
ком герба Полтавського полку), є 
новотворами. Для полків, сфор-
мованих з іноземних переселенців 
(за невеликим винятком) героль-
дмейстер запропонував двочастин-
ну композицію герба, де верхню 
частину займає символ Російської 
імперії (чорний двоголовий орел на 
золотому тлі); нижню, як правило, 
–  національний символ народу, з 
представників якого складається 
полк (часом, щоправда, цей символ 
подано в дещо зміненому, неавтен-
тичному вигляді).

Герб Кінбурнського драгунсько-
го полку в Щербатова має вираз-
ний „військовий” зміст, натякаючи 
на реалії російсько-турецьких воєн 
останньої третини XVIII століття: 
„На золотому тлі дві зелені гілки, 
зв’язані пурпуровою стрічкою, 
а всередині їх червоний хрест на 
срібному півмісяці”31. Зелені 
лаврові гілки, зв’язані у вінець, тут 
символізують перемогу, постав-
лений на півмісяці хрест – зви-
тягу військ Російської імперії над 
турецьким воїнством.

Герби слобідських гусарсь-
ких полків мають більш кон-
кретний, аж до побутового зміст. 
Так, у гербі Острогозького полку 
фігурує „на зеленому тлі золотий 
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житній сніп”. Герби Ізюмського та 
Сумського полків – „промовисті”, 
тобто такі, що відтворюють назви 
полкових міст: „На золотому тлі 
три грона червоного виногра-
ду, з галузками й листками”; „На 
срібному тлі три чорні суми”. Герб 
Харківського полку – поєднання 
античних символів сільського 
господарства й торгівлі: „На зеле-
ному тлі навхрест покладені золо-
тий, зі сріблом, Меркуріїв жезл, і 
золотий ріг достатку з плодами”. 
Герб Охтирського полку нагаду-
вав про відомий з 1753 року собор 
Охтирської Богородиці з іконою, 
яка вважалася чудотворною: „На 
блакитному тлі золотий чотири-
кутний хрест і золоте ж сяйво, у 
вигляді половини сонця”32.

Найцікавішою у цій низці 
пам’яток є символіка герба Україн-
ського гусарського полку, тісно 
пов’язана з атрибутикою козацько-
гетьманської державності: „Щит, 
горизонтальною смугою поділений 
навпіл: у верхній половині, золотій, 

зображена верхня частина чорно-
го двоголового російського орла; 
у нижній, блакитній, навхрест 
покладені знаки гетьманської 
гідності – золота булава і з золо-
тим древком білий бунчук”33. 
Характерно, що цей герб було 
складено через дванадцять років 
після ліквідації Гетьманщини й 
лише через рік – після ліквідації 
Запорозької Січі.

Щодо полків, розквартирова-
них з переселенців на території 
Новосербії та Слов’яносербії, то 
їхня символіка (як уже зазначалося) 
була тісно пов’язана з національною 
емблематикою народів, вихідці з 
яких переселилися в Україну. Так, 
гербом Македонського полку був 
„на червоному тлі срібний щит з 
різними прикрасами, і під ним дві 
навхрест покладені дерев’яні стріли 
з золотими вістрями”34.

Герб Далмацького полку поєд-
нував символи Російської імперії та 
Королівства Далмації: „Подібний 
до Українського, тільки в нижній 
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частині три срібні левині голови 
з золотими коронами”35. На той 
час герб Королівства Далмації 
(щоправда, дещо в інших кольорах 
– із золотими левиними головами 
на блакитному тлі) входив до скла-
ду титульних гербів Австрійської 
(Габсбурзької) імперії.

В гербі Угорського полку до сим-
волу Російської імперії було дода  -
но відомий ще з середньовіччя дина-
стичний герб угорської королівської 
династії Арпадів: „Подібний до 
попереднього, тільки в нижній 
частині горизонтальні смуги: чоти-
ри червоні й чотири срібні”36.

Герби для полкових прапорів, розроблені М. Щербатовим у 1776 р: 1. Кінбур н-
ський драгунський полк; 2. Ізюмський гусарський полк; 3. Охтирський гусарсь-

кий полк; 4. Харківський гусарський полк; 5. Сумський гусарський полк; 
6. Молдавський гусарський полк (полкове місто Новоукраїнка)
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За аналогічною схемою ство-
рено й герб Молдавського полку, 
штаб-квартирою якого традиційно 
був Новопавлівський посад (сучас-
не місто Новоукраїнка Кіро во-
градської області): „Подіб ний до 
попереднього, тільки нижня части-
на вся червона, з зображенням 
золотої волячої голови”37. Відомий 
з XIV століття герб Молдавського 
князівства тут подано дещо спро-
щено (автентичний молдавський 
герб традиційно мав блакитне тло, 
а голову вола в ньому супроводжу-
вали зірка, півмісяць і троянда).

Ще одним прикладом такої 
„довільної інтерпретації” Щерба-
товим національного символу є 
герб Сербського полку: „Подібний 
до попереднього, тільки нижня 
частина вся срібна, і на ній дві нав-
хрест покладені шаблі з золотими 
ефесами, а в утворених ними кутах 
чотири гусарські ківери чорного 
кольору”38. Так автор „переосмис-
лив” традиційний герб Сербії із 
зображенням прямого хреста й 
чотирьох кресал (замінивши хрест 
перехрещеними шаблями, а кре-
сала – ківерами й таким чином 
наблизивши емблему до сучасних 
„гусарських” реалій).

Цілковитим новотвором був 
герб, запропонований Щербатовим 
для Болгарського гусарського пол -
ку. Його символіка мала нагаду  вати 
про перебування болгарського (хри-
стиянського) народу під турецькою 
(магометанською) владою: „Щит 
зі срібною смугою, діагонально 
поділений на дві частини: з них 
у верхній, зеленій, зображені три 

золоті хрести, а в нижній, червоній, 
три срібні півмісяці”39.

Герб Іллірійського полку так 
само мав зв’язок із національною 
символікою переселенців – гербом 
Королівства Хорватії у титульній 
геральдиці Австрійської імперії: 
„Щит, однією вертикальною і од -
нією горизонтальною лініями поді-
лений на три частини: у верхній, 
на золотому тлі, зображена верхня 
половина чорного двоголового орла; 
в одній з нижніх, на срібному тлі, 
чорний одноголовий орел з короною, 
дзьобом, намистом і лапами золоти-
ми; інша частина покрита, у вигляді 
шахівниці, срібними й червоними 
чотирикутниками”. Згадуване в 
описі золоте „намисто” на шиї орла 
є, очевидно, ланцюгом австрійського 
ордена Золотого руна.

Герб Волоського полку – чер-
говий приклад видозміни оригі-
нального національного симво-
лу: „Щит, у якого верхня части-
на однакова з попереднім гербом, 
а в нижній, срібній, зображений 
чорний ворон”40. Справді, у серед-
ньовічному гербі Волоського (Ва -
лась кого) князівства фігурував птах, 
однак не ворон, а одноголовий орел 
(і до того ж з хрестом у дзьобі).

І нарешті, герб Слов’янського 
полку – давній символ південного 
слов’янства, який дослідники 
пов’язують із середньовічними 
Хорватією та Славонією: „На золо-
тому тлі рука в панцері, що вихо-
дить із хмари й тримає шаблю”41.

Композиційно інші проекти гер-
бів запропонував Щербатов для 
ук раїнських пікінерних полків. Так, 

http://nvimu.com.ua/альманах/



119число 1, 2011

герб Єлисаветградського полку вис-
тупав чіткою алегорією „фортеці 
Свя  тої Єлизавети” – теперішнього 
Кіро вограда: „На зеленому тлі, на 
чорній землі, біла або срібна вежа 
з зубцями й білим прапором, на 
якому зображений золотий вензель 
імператриці Єлизавети Петрівни”42.

Натомість цілком абстрактною 
була символіка герба Луганського 
полку: „На зеленому тлі дев’ять 
білих або срібних троянд, у три 
ряди розташованих”43.

Щодо герба Дніпровського пол-
ку, то він (подібно до ландміліцьких 
полкових гербів 1765 року) нагаду-
вав про реалії російсько-турецького 
військового протистояння: „Щит, 
діагонально розділений надвоє білою 
з блакиттю смугою, що означає річку 
Дніпро; у верхній половині на черво-
ному тлі золотий хрест, а в нижній, 
на чорному тлі, срібний півмісяць”44.

Аналогічно (щоправда, вже з еле-
ментом „господарської” символіки) 
Щербатов скомпонував і герб До -
нецького полку: „Блакитний щит, 
розділений надвоє білою смугою, 
що означає річку Донець; у вер х ній 
частині зображені навхрест покла-
дені шабля й спис, а в нижній – 
ґроно червоного винограду з зеле-
ним листом”45.

Герб Полтавського пікінерного 
полку у Щербатова повністю по -
вто рював давнішу міську емблему 
з гербовника 1729 – 1730 років: 
„Подіб ний установленому у 1730 
році для Полтавського гарнізонного 
полку…” – далі було вміщено опис, 
тотожний описові з „мініхівського” 
гербовника.

І, нарешті, чи не найпростішим 
композиційно був герб Херсон-
сь кого пікінерного полку, що мав 
нагадувати про роль Причор но-
мор’я в охрещенні Київської держа-
ви Х століття: „На червоному тлі, 
на зеленій землі, золотий хрест”46.

Пізніше, в епоху російської 
„масової герботворчості” останньої 
чверті XVIII – першої половини 
XIX століття, доля гербів україн-
ських полків склалася по-різ ному. 
Деякі з них стали основою для 
офіційних, затверджених імпе ра-
торськими указами гербів полкових 
центрів: так, 21 вересня 1781 року 
було узаконено герби для Харкова, 
Ізюма, Острогозька, Охтирки 
та Сум, які повністю повторюва-
ли проекти Щербатова 1776 року; 
4 червня 1782 року – герби Києва, 
Чернігова, Глухова, Ніжина, Пол-
тави й Стародуба, аналогічні пол-
ковим гербам 1729 – 1730 років; 
27 серпня 1854 року затверджен-
ня „дочекався” герб Путивля зраз-
ка 1729 – 1730 років (щоправда, з 
додатком у вигляді герба Курської 
губернії у верхній частині щита – 
згідно з правилом, запровадженим 
у 1778 році). Окремі мотиви пол-
кових гербів XVIII століття були 
також використані в гербах Херсона 
1803 року (православний хрест) і 
Єлисаветграда 1845 року (вензель 
імператриці Єлизавети).

В цілому ж герби українських 
армійських полків XVIII століття – 
надзвичайно цікава сторінка історії 
регіональної та міської геральдики 
України, яка ще чекає своїх подаль-
ших дослідників. 
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Лакиер А. Зазнач. праця. – С. 294; 20 

Виско ватов А. Зазнач. праця. – Ч. 4. – 

Табл. 253.

Лакиер А. Зазнач. праця. – С. 295; 21 

Виско ва тов А. Зазнач. праця. – Ч. 4. – 

Табл. 254.

Соболева Н. Зазнач. праця. – С. 56.22 

Лакиер А. Зазнач. праця. – С. 295; 23 

Виско ва тов А. Зазнач. праця. – Ч. 4. – 

Табл. 255.

Там само.24 

Там само.25 

Там само.26 

Соболева Н. Зазнач. праця. – С. 137; 27 

Виско ватов А . Зазнач. праця. – Ч. 4. – 

Табл. 340.

Соболева Н. Зазнач. праця. – С. 166; 28 

Виско ватов А. Зазнач. праця. – Ч. 4. – 

Табл. 340.

Соболева Н. Зазнач. праця. – С. 71.29 

Там само. – С. 96.30 

Висковатов А . Зазнач. праця. – Ч. 4. – 31 

Табл. 569 – 571.

Там само. – Табл. 638.32 

Там само.33 

Там само. – Табл. 639.34 

Там само.35 

Там само.36 

Там само.37 

Там само.38 

Там само.39 

Там само.40 

Там само.41 

Там само. – Табл. 650.42 

Там само.43 

Там само.44 

Там само.45 

Там само. 46 
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