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використовуються поетесою для створення етнічного колориту: «Над 
шляхом, при долині, біля старого граба, де біла-біла хатка стоїть на самоті, 
живе там дід та баба, і курочка в них ряба, вона, мабуть, несе їм яєчка 
золоті». Поряд із цим стоїть символізм, знову ж таки, покликаний нагадати 
кожному про унікальність та неповторність українського етносу, природи, 
традицій, побуту – українських витоків у будь-яких проявах – чи то опис 
хатини, квітки, стежини чи поля: «Там повен двір любистку, цвітуть такі 
жоржини, і вишні чорноокі стоять до холодів. Хитаються патлашки уздовж 
всії стежини, і стомлений лелека спускається на хлів» [4, с. 79]. 

Підсумовуючи раніше прокоментовані тези, поезії Ліни Костенко 
несуть у собі актуальну у всі часи ідею та зачіпають найрізноманітніші 
сфери життя, над якими потрібно задуматись, щоб зрушити із місця у 
власному образі мислення та перевернути із ніг на голову всі стереотипні 
уявлення про навколишній світ; підтверджуючи це, процитуємо: «Не знаю 
я, що буде після нас, в які природа убереться шати. Єдиний, хто не 
втомлюється, – час. А ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, 
лишити по собі, а ми, нічого, – пройдемо, як тіні, щоб тільки неба очі 
голубі цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, 
щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде і все без коректур, і як 
напишеш, так уже і буде» [4]. 
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ГЕРБ МИКОЛАЄВА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ ВИГЛЯД 

 
Україна, як відомо відносно молода держава, нещодавно відзначала 

25-річчя своєї незалежності. Однак має вона доволі складну, цікаву та 
строкату історію. Починаючи з 90-х років минулого століття наукові 
дослідження отримали новий поштовх. Не оминуло це і історичну галузі. 
Саме від початку 1990-х років бере початок розвитку як окремих галузей 
історичної науки більшість галузей допоміжних історичних дисциплін 
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радянського періоду. Серед них власне і геральдика. Іншим надано статус 
спеціальних історичних дисциплін.  

Однак, варто зазначити, що сучасний період герботворення 
комплексно ще не описаний і потребує відповідного історичного й 
фахового аналізу всіх своїх аспектів, а саме: особливостей його 
розгортання, символіки міських знаків, проблем, які постають при 
створенні й затвердженні нових гербів. 

Метою дослідження є процес горботворення одного з 
південноукраїнських міст – міста Миколаєва.  

Миколаїв – місто розташоване в гирлі річки Інгул, де вона впадає до 
Південного Бугу, за 65 кілометрів від Чорного моря. Невід’ємною 
складовою історії міста Миколаєва є його символіка, зокрема історія герба, 
що містить концентровану інформацію про географічне розташування. 

Цей знак-символ є предметом гордості громадян за культурні 
надбання предків і одночасно – стимул для виховання наступних поколінь 
в дусі кращих традицій минулого. За всю історію цього міста він встиг 
чотири рази поміняти свій геральдичний символ, причому кожен новий 
значним чином відрізнявся від попереднього, змінювалися і елементи, і 
колірна палітра. Єдине, що повторювалося, без чого не міг би існувати 
герб  Миколаєва, це лазуровий колір. Адже це колір благородства, чистоти, 
величі і, природньо, пряме відношення до географічного положення 
населеного пункту (приналежність до моря). 

Своєю назвою місто Миколаїв зобов’язане Святому Миколаю 
Чудотворцю, який вважається його покровителем. Тому цілком природно, 
що геральдична символіка міста пов’язана з цим святим. 

Перший герб Миколаєва затверджено імператором Олександром І 
Романовим 3 жовтня 1803 р., його опис закріплено у «Повному зібранні 
законів Російської імперії».  

Герб являв собою трикольоровий щит, розділений від середини 
зверху до кутів знизу. Чорний трикутник у центрі означав родючість землі, 
благодатність краю для життя людей; у центрі трикутника, над срібною 
кадильницею, зображено рівносторонній золотий хрест, облямований 
променями. Зліва на блакитному полі, котрий символізує води рік, 
зображена архієрейська митра; праворуч на жовтому полі, що означає 
безкрайні піски, розташовано архієрейський посох – символ мудрості та 
знань. Саме митра і посох – атрибути архієрейської влади – нагадують про 
покровителя міста Святого Миколая [2]. 

У середині та другій половині ХІХ ст. відбулася реорганізація 
геральдичної служби Російської імперії, вдосконалено правила 
герботворення міських і губернських гербів. До цього часу місто стає 
великим портом Чорноморського флоту. Ці особливості лягли в основу 
нового герба міста, який був затверджений 16 березня 1883 р. Герб 
відображав зв`язок міста з суднобудуванням та флотом, про свідчить 
зображений на гербі корабель у вигляді золотого човна. Митра на фоні 
двох перехрещених посохів символізувала сповідання городян на 
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покровительство покровителя міста – Святого Миколая Чудотворця. 
Наявність на гербі двох перехрещених посохів може означати стабільність, 
рівновагу. Вежова трьохзуба корона вказує на повітовий статус міста, 
золоті якорі свідчать, що Миколаїв – місто портове, а Олександрівська 
червона стрічка символізує державну підтримку починань городян [3, c. 4]. 

              
  Герб Миколаєва        Герб Миколаєва       Герб Миколаєва   Сучасний герб Миколаєва 
        1803 р.                            1883 р.                        1969 р. 

 
Посилення інтересу до міської геральдики поновлюється в 60-ті роки 

ХХ ст. на хвилі піднесення краєзнавчого руху. В цей час місцеві органи 
влади вирішили розробити та затвердити новий герб Миколаєва і 
оголосити конкурс на кращий варіант. Зрозуміло, що в тих умовах не 
могло навіть йти мови про повернення до традиційної дореволюційної 
символіки. Перед учасниками конкурсу постало завдання відобразити 
особливості міста в контексті соціалістичних перетворень. В результаті 
конкурсу переміг ескіз художника В.С. Козловського. На червоно-синьому 
полі зображено срібний вітрильник, під кілем якого розташована золота 
півшестірня, у верхньому лівому куті – серп і молот золотого кольору, 
одночасно художник зробив спробу віддзеркалити славетне минуле міста 
корабелів у вигляді вітрильника. У 1969 р. новий герб затверджено 
Миколаївською міською радою. Однак він не відповідав загально-
прийнятим правилам геральдики, використовувався  лише зрідка і невдовзі 
зовсім забутий. 

Після проголошення незалежності України в умовах зростання 
місцевого самоврядування постало питання про розробку нової місцевої 
символіки, яка поєднувала б в собі історичне наступництво і 
віддзеркалювання специфічні риси краю. 26 вересня 1997 р. на засіданні 
міської Ради затверджено герб Миколаєва. За основу прийнято зображення 
1883 р., з якого вилучили знак Херсонської губернії, до складу якої свого 
часу входив Миколаїв [1]. 

 
Список використаних джерел: 

1. Міська атрибутика Миколаєва // Миколаївська Міська Рада. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mkrada.gov.ua (дата 
звернення 31.03.2017). – Назва з екрану. 

2. Сирота А. А. Символіка міста Миколаїва / А. А. Сирота, 
Т. С. Сидоренко-Малюкова, Ю. Б. Лачинов, М. І. Николайчук, 
Д. Д. Кремінь, В. Ю. Пучков, О. В. Болдусєва. – Миколаїв, 2007. – 26 с. 

http://www.mkrada.gov.ua


Наука. Освіта. Молодь. Частина 3 
 

 - 183 - 

3. Шамбора О. В. До 125-річчя затвердження другого герба м. Миколаїв / 
О. В. Шамбора. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.mk.archives.gov.ua (дата звернення (31.03.2017). – Назва з екрану. 

 
 

Ольга Чумак 
Науковий керівник: к. і. н., доц. Гордієнко В. В. 

 
ОБРАЗ ПРЕКРАСНОЇ ДАМИ В ПОЕЗІЇ ТРУБАДУРІВ 

 
Західноєвропейське середньовіччя важко уявити без куртуазної 

культури. Вона сформувалася на завершальній стадії становлення 
рицарства як окремого стану феодального суспільства. Власне, куртуазія, 
це те чим європейський рицар відрізняється від важкоозброєних 
кіннотників в інших регіонах середньовічного світу. В час остаточного 
оформлення героїчного та естетичного ідеалу рицаря, ХІ–ХІІ ст., виникає 
поезія трубадурів. Серцевиною куртуазної культури було кохання до 
Прекрасної Дами, яке надихало поетів-рицарів упродовж кількох століть. 
Актуальність цієї теми зумовлюється тим, що цінності куртуазної культури 
увійшли до світогляду європейців і зберігаються в їх повсякденному житті 
й поведінці і в сучасному житті. Пізнання й осмислення куртуазних 
образів у літературі й мистецтві середньовіччя допомагає швидше 
інтегруватися до західноєвропейської цивілізації. Відчути і збагнути красу 
художніх образів поетів-трубадурів здатен той, хто на ментальному рівні 
вже є європейцем. 

Відомо, що куртуазно-рицарський ідеал з’являється, передусім, у 
французькому Провансі. Згодом, трубадури поширять його при дворах 
великих феодалів і монархів всієї Західної Європи. У цей же період 
поняття куртуазність наповнюється відповідним змістом. Трубадури 
переконливо показали, що об’єктом любові може бути не тільки Господь, 
але й земна людина. Щастя і страждання земного кохання набувають 
яскравого художнього втілення. Водночас, куртуазне кохання, це не 
тривіальне кохання до звичайної жінки. Трубадури й рицарі підносять 
кохання на п’єдестал високого почуття, яке не містить в собі майже нічого 
тілесного. З часом все це трансформується у відповідний етикет 
середньовічної знаті: ввічливість та чемність, правила їх вираження до 
жінок і чоловіків, правила вітання та звертання, ведення розмови й 
виголошення компліментів Дамі. Здатність рицаря написати любовного 
вірша своїй Дамі серця входить до переліку його куртуазних чеснот. Тому 
не дивно, що саме серед рицарів з’являються талановиті поети-трубадури. 
Серед найбільш уславлених Бертран де Борн, Бернарт де Вентадорн, 
ПейреВідаль, Дофін Овернський та ін. [3, с. 729]. 

У стислому формулюванні, трубадур – це куртуазний поет, творчість 
якого присвячена галантним стосункам. Трубадури були схильними до 
висвітлення у своїй творчості палкої пристрасті та дивної фантазії. 
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