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В.С. Бойко, студентка ІІ курсу
Державний вищий навчальний заклад
«Чернівецький коледж дизайну та економіки»
Науковий керівник: М С. Семенюк
ГЕРБ САДГОРИ
У цьому році виповнюється 245-а річниця з дня заснування Садгори. Її
історичне минуле досліджували такі відомі буковинські краєзнавці як Б. О.
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Тимощук, С. В. Пивоваров, П. Чеховський, Ю. О. Карпенко та інші. Власне,
щодо заснування данного поселення існують різні точки зору. Одні дослідники
стверджують, що це було у 1770 р., інші – навесні 1771 р.
Відомо, що в 1770 році Молдавське князівство було здобуте Дунайською
армією Російської імперії. Командувач армії граф
Рум'янцев з допомогою барона Петра-Миколая
Гартенберга
Чернівців

(Рис. 1)
монетарню,

заснував

недалеко

власником

якої

від
став

Гартенберг. Справедливо вважають, що монетарня
виникла на правому березі річки Тарнавки (зараз –
потік Мошків), на незаселених землях тогочасного
села Рогізна. Про цю подію збереглися свідчення
Рис. 1. Барон Петро-Миколай
Гартенберг

відомих

дослідників

Ф.

Вікенхаузера,

Р.Ф.

Кайндля, Е.Фішера та Й.Полека.

За однією з версій назву нове поселення Садгора отримало від прізвища
власника монетарні Гартенберга, адже з німецької мови воно перекладалося як
«Garten» – сад та «Berg» – гора. Проте, в окремих документах 1785 року
вказується на молдавське походження топононіма Садгора, бо дослівно воно
звучало як «село в гирлі річки» (румунською – «satul de la gura râului») [1, с. 40-43;
4, с.21-25; 5, с. 8; 7, с. 8].
Згідно, зі свідченням Ф. Вікенхаузера, навесні 1771 року на берегах
невеличкої річечки розпочалося зведення виробничих і житлових приміщень, а
вже восени відкарбували перші монети.
За

його

підрахунками

на

монетарні

працювали понад 50 робітників різних
спеціальностей:
Рис. 2. Садгірський двопарник

монетарів,

столярів,

шевців, миловарів та інші. Крім монет,

тут виготовляли колеса до возів, відливали дзвони для храмів. Садгірська
монетарня діяла на протязі чотирьох років, відкарбувавши за цей час так
названої молдаво-валахської монети (Рис. 2) на загальну суму близько 700
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тисяч карбованців. У 1774 році вона закрилася за непотрібністю, гроші
знецінилися, а поселення почало поступово занепадати. А, в 1783 році Садгору
взагалі викреслили із списку буковинських міст.
Цікаво, що на пам'ятній срібній медалі, датованній 1774 р., і виготовленій
з нагоди заснування масонської ложі в Молдавському князівстві, на реверсі
зображена гірська вершина, яка піднімається з бурхливого моря, а над нею
праворуч – грізні хмари, з яких б'ють блискавки. Зліва – гору освітлює теплими
променями сонце. На аверсі медалі знаходимо зображення бюста барона
Гартенберга. Гора на зворотному боці медалі означає власне Садгору – маєток
барона і центр масонської ложі. Блискавки символізують зло і війни, а сонце і
його промені – спокій і процвітання.
Відомо,

що

в

передостанньому

десятилітті ХVІІІ ст. розпочався процес
складення

та

геральдичних
Рис. 3. Панорама Садгори

затвердження
знаків

для

нових
окремих

поселень Буковини. Так, 1784 року дістав

урядове узаконення герб міста Чернівців – адміністративного центру регіону,
приблизно тоді ж – герб Красноїльська, 1790 року – Старої Гути, 1801 року –
Садгори (Рис. 3) і, нарешті, близько 1804 року – герб містечка Чудина [2, с.8687; 6, с. 22; 9].
Подальший історичний розвиток поселення, на протязі першої половини
XIX століття, тісно пов'язаний із
наданням

їй

статусу

торгово-

ремісничого містечка. Однозначно,
що ситуація змінилася на краще з
появою в Садгорі барона Теодора
Мустаци (Рис. 4), який зробив все
для того, щоб повернути поселенню

Рис. 4. Замок-палац барона Мустаци

статус міста. Так, 7 грудня 1801 року
Вища придворна канцелярія у Відні своїм рішенням надала Садгорі офіційний
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статус торгово-ремісничого містечка з власним гербом та належними
привілеями. В останньому пункті цього документу було зазначено: «ввести
власний герб у відповідності із запропонованим малюнком». Зображення й
опис герба до наших днів не дійшли, хоча окремі дослідники вважають, що він
був досить схожий на сучасний герб Садгірського району м. Чернівці.
Румунський дослідник Н. Грамада
описує

чотири

садгірських

типи

печаток.

йому

відомих

Аналізуючи

їх

можна з упевненістю сказати, що герб
міста містив такі основні елементи:
зображення міської брами, символічного
саду

на

Можливо,

фоні
що

символічної
колись

гори.

дослідникам

Рис. 5. Садгора. Ринкова площа

вдасться віднайти і саме зображення даного герба чи його повний геральдичний
опис.
У другій половині ХІХ столітті Садгора (Рис. 5) стає місцем проведення
щорічних ярмарків по продажу худоби, які допомогли їй
посісти одне з чільних місць в торгівлі та ремесла
австрійської Буковини. На місцевих ярмарках щорічно
продавали до 100 тисяч голів, а митні доходи від
продажу становили 200 тисяч гульденів [3, с. 31-32].
Новою хвилею буковинської герботворчості став
період 1919-1940-их років, адже українські землі
Буковини увійшли до складу королівської Румунії. Були
утворені Чернівецький та Сторожинецький повіти.
Східна Буковина опинилася у межах Хотинського
Рис. 6. Герб м. Садгора

повіту. У 1928 році усі три повіти отримали від

румунського уряду нові герби. Їх автором, як вважають дослідники, був
художник, історик і геральдист Юрій Ончул, який створив чимало гербів у
даний період.
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Вже через два роки такі герби були узаконені для Чернівців, Сторожинця
та Хотина, у 1932 – для Вижниці та Вашківців, у 1934 р. – для Герци, Заставної,
Кіцманя, Садгори (Рис. 6) та Сторожинця. Достовірно відомо, 9 березня 1934
року румунський уряд затвердив для Садгори новий герб. Його емблематика
була цілком «промовистою», тобто відображала назву міста – «на срібному
фоні зелена гора, над якою розміщені три червоні геральдичні троянди. Щит
увінчаний срібною міською короною з трьома вежами». «Корону з трьома
вежами» зображували в геральдиці «позаштатних» міст, або їх ще називали
«муніціпії», до яких і належала Садгора. Щодо абстрактної символіки данного
герба, то існують припущення про те, що у його композиції були використані
давніші елементи, запозичені, ймовірно, з невідомого нині герба 1801 року.
У радянський період, а саме, на початку 1965 року Садгору приєднали до
Чернівців. Був утворений Садгірський район міста Чернівці, до якого увійшли,
крім власне данного поселення, вся лівобережна частина міста, включаючи
Стару та Нову Жучку, Ленківці й Рогізну.
Сучасний
розвивається

з

розвиток

геральдики

врахуванням

Чернівецької

геральдичної

області

спадщини

однозначно

минулого.

Герб

Садгірського району міста Чернівці був відновлений у 2008 році, за зразком
знайдених ескізів, затверджених ще румунською королівською владою у 1930их роках ХХ ст. [8; 10].
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Науковий керівник: В.В.Матвєєв
ГЕРАЛЬДИКА ТА СФРАГІСТИКА МІСТА СНЯТИН
Найдавнішими джерелами, звідки можна почерпнути інформацію про
життя Снятина, є документи міської влади. Серед найпоширеніших були
«ґрунтові книги міста», «книги зобов’язань». Найбільше інформації дають
люстрації – спеціальні описи або ревізії королівських маєтків, інвентарі–
договори, що складаються при здачі маєтків в оренду «гродські книги», що
об’єднували в собі податкові реєстри; селянські і шляхетські скарги,
королівські універсал, постанови сеймів, судові протоколи і протоколи
обстежень громадських комісій. Особливу вагу мають «церковні візитарії», а
також Йосифінські метрики та скарги селян – «реєстри шкод». Саме такі
документи дають найповніший опис життя середньовічного міста. Виходячи з
матеріалів

книги

Володимира

Грабовецького

«Ілюстрована

історія

Прикарпаття» відомо, що багатий матеріал було взято «із судових книг міської
ради Снятина», які під час Першої світової війни були перенесені до історичних
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