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ВСТУП
Історія України складається з іс�

торії людності, що мешкала в окремих
її регіонах, в окремих населених пунк�
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Українська історія, — це вона одна оживляє нас,
українців, і дає нам цілющу силу прямувати до тієї Правди,
якої ми прагнемо всі. Це вона одна воскрешає український народ.
Митрополит Ілларіон (проф. І.І. Огієнко)

У статті розглядається проблема становлення та розвитку симво5

ліки населених пунктів Гуцульщини на прикладі села Рожнів Косовсь5

кого району Івано5Франківської області. Автори статті пропонують

шляхи удосконалення системи створення та затвердження встанов5

леним порядком символіки усіх населених пунктів Косівщини — пер5

лини гуцульського краю.

This article is devoted to the problem of markings formation and

development of Gucul'schyna places on example Rozhniv village in Kosiv

rayon of the Ivano5Frankivsk oblast. The authors of this article propose

the improvement ways of the markings creation and claiming system of

all Kosivschyna places which is the pearls of guzul edge.

тах. Одним із недоліків сучасної істо�
ричної науки в Україні є те, що загаль�
на історія держави, а тим більше, істо�
рія становлення та розвитку системи

державного управління, відірвані від
історії розвитку людських взаємин на
теренах того чи іншого регіону, того чи
іншого населеного пункту [3, с. 3].

Ще менше досліджується історія
символіки окремих регіонів України.

Чи багато ми, наприклад, знаємо
про виникнення, становлення та роз�
виток символіки нашого рідного села
Рожнів? На превеликий жаль, муси�
мо констатувати, що знаємо дуже�
дуже мало. Адже відомості з цієї те�
матики досі ще носять випадковий,
фрагментарний характер.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Сучасне українське законодав�
ство має кілька юридичних положень,
що безпосередньо стосуються питань
символіки — це ст. 20 Конституції Ук�
раїни, яка визначає символіку та ст.
22 Закону України "Про місцеве са�
моврядування в Україні" [1; 2].

Символіка регіонів та населених
пунктів України активно створюється
після набрання чинності у 1997 р. За�
кону України "Про місцеве самовря�
дування в Україні", яким передбачено
право територіальних громад сіл, се�
лищ, міст, районів та областей мати
власну символіку — герби, прапори,
гімни [2]. Інтерес до цього підтверд�
жується появою за роки незалежності
книг з історії української геральдики
й теорії прапоро� та геральдознавства.

Створення гербів та прапорів сіл
і селищ, міст і районів останніми ро�
ками набирає широкого розмаху. Ко�
жен герб і прапор являють собою
міні�твір символічного мистецтва,
який уособлює історичні, природні,
економічні, етнічні особливості країв
і міст України. Місцеві герби і прапо�
ри — це матеріальне втілення куль�
турного та духовного скарбу, який
переданий нашими славетними пред�
ками у спадок нам — їхнім нащадкам.
Патріотичне значення регіональної
символіки неможливо переоцінити.
Прикладом особливого творчого
підходу до створення регіональної
символіки може бути Макарівський
район Київської області, де в період
підготовки до святкування 85�річчя
району створено герби і прапори усіх
населених пунктів краю [5].

Окрім герба, прапора та гімну того
чи іншого населеного пункту, важли�
вим його символом є й печатка.

Як стверджують автори викорис�

___________________________________

1 Рожнів — найбільше село за кількістю населення на Косівщині (більше 5 тис. чол.), відстань від Косова — 12 км, від залізничної
станції Заболотів — 16 км.

Все село поділяється на 4 парафії, що визначають його територіальний поділ: Стебліцька, Підгірська, Чаплинці, Заріка, що в
свою чергу складаються з 36 урочищ і кутків; кожна з парафій має свою діючу церкву.

Перша згадка про село датується 1408 роком. З 80/х років XIX ст. до 1926 р. село належало до Заболотівського повіту.
Є у селі 2 Народні доми, побудовані на пожертви емігрантів з Америки, колишніх рожнівчан, 2 бібліотеки. Один з Народних домів

сьогодні носить ім'я Андрія Красовського — сільського поета/самоука, заарештованого у 1939 р. та знищеного НКВС у 1942 р.
Рожнівську школу (тепер школа/колегіум "Гуцульщина" НаУКМА) свого часу закінчили 10 нинішніх докторів наук, 2 народних

артисти України, 15 кандидатів наук та 2 лауреати Національної премії ім. Т. Шевченка.
Пам'ятки історії та культури: поховання часів карпатських курганів (II—V ст. н. е.), три хрести на честь скасування панщини,

Богородицька церква і дзвіниця 1867 р., Преображенська церква з мурованою дзвіницею 1851 р., Братська могила, у якій поховані
полеглі у II Світовій війні: 130 рожнівчан загинули на радянсько/німецькому фронті, сотні були вивезені на примусову роботу в
Німеччину, знищені фашистами та енкаведистами, 165 чоловік — виселені до Сибіру, 88 — засуджені до різних термінів ув'язнення
за підтримку оунівського підпілля та УПА, 35 жителів — покарані оунівцями за зраду і співробітництво з НКВС [7].
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таних нами літературних джерел, пе�
чатки українських сіл губляться свої�
ми типами у давнині. На західноук�
раїнських землях сільські печатки
набули широкого використання з ут�
вердження австрійської адмініст�
рації, досить поширені у цей час були
печатки й на теренах Гуцульщини [4].

Відтиск найдавнішої (відомої на
сьогодні — авт.) сільської громадсь�
кої печатки Рожнова датується  1 січ�
ня 1805 р.2

Понад 200 років тому печатка Рож�
нівської домінії3  (рис. 1) мала коловий
діаметр 30 мм. Всередині легенди між
двома колами чітко відбито напис ла�
тинською мовою SICILI DOMINU
ROSNOWENSI. Під другим колом —
трирамерний хрест з родинного герба
прикарпатських магнатів Потоцьких,
які на той час володіли селом. Над ним
є корона австрійської держави. По бо�
ках хреста до цісарської корони вис�
тавлено по лавровій гілочці [6].

Сучасна громадська печатка Рож�
нова теж кругла. На ній по колу стоїть
напис "Рожнівська сільська Рада  народ�

них депутатів Косівського  району
Івано�Франківської області. Україна". В
малому колі на геральдичному щиті —
малий державний герб. Цією печаткою
сільський голова затверджує різні дові�
дки, що видаються рожнівчанам, інфор�
мації на адресу районної та обласної
державних адміністрацій і Рад, фінан�
сові документи. Її відтиски робляться
синім штемпельним чорнилом.

Косівський район4 (рис. 2) Івано�
Франківської області створено у 1939
р. Хочеться надіятися, що в період
підготовки до святкування 70�річчя з
дня його формування митці краю за
підтримки Косівської районної дер�
жавної адміністрації, Косівської рай�
онної ради, виконкомів селищних і
сільських рад  зроблять все можливе
для створення та затвердження вста�
новленим порядком символіки усіх
населених пунктів Косівщини — пер�
лини гуцульського краю.

У вирішенні зазначеної вище про�
блеми надзвичайно значущим для
цього краю може бути те, що до ство�
рення регіональної символіки можна
залучити художників�професіоналів
та студентів Косівського інституту
прикладного та декоративного мис�
тецтва, який  займає помітне місце у
сфері освіти, культури і мистецтва.
Адже відомо, що значення цього на�
вчального закладу в збереженні на�
ціональної культури та народних тра�
дицій неоціненне. Сьогодні, коли
наша незалежна держава переживає
переломний період в економіці, освіті
і культурі, інститут послідовно дот�
римується основного напряму діяль�
ності — спрямовувати виховний і на�
вчальний процес на глибоке наукове
вивчення регіонального декоративно�
прикладного мистецтва Гуцульщини,
розвивати традиційну національну
культуру, що творилася поколіннями
народних майстрів протягом багать�
ох століть і знайшла визнання та сла�
ву в цілому світі.

Студенти інституту беруть актив�
ну участь у міжнародних фестивалях,
конкурсах, де займають призові міс�
ця, є лауреатами золотих та срібних
медалей, дипломів, неодноразово на�
городжувались грамотами та приза�
ми.

На думку авторів даної публікації,
створення символіки Косівщини доц�
ільно розпочати зі створення гербів.
Адже, як справедливо стверджує ав�
тор творчого проекту, гербів і пра�
порів Макарівщини — Заслужений
художник України А.П. Марчук, герб
територіальної громади — це символ�
ічне зображення, яке відображає істо�
ричні, культурні, соціально�еко�
номічні та інші місцеві особливості й
традиції. Він може належати державі,
області, місту, району, селищу, селу,
садибі, інституції чи особі. Герби ви�
користовують на  документах, прапо�
рах, штандартах, нагрудних знаках,
печатках, будівлях тощо [5].

На завершення даної публікації
висловлюємо сподівання на те, що
вона не буде останньою в переліку
праць, присвячених історії Рожнова,
адже надзвичайно багато подій 600�
річної історії села залишаються ма�
лодослідженими або недосліджени�
ми зовсім. Село очікує своїх ентузі�
астів, які будуть серцем відчувати ду�
ховний зв'язок зі своєю малою Бать�
ківщиною і відкриють багато нових
сторінок його історії.

ВИСНОВКИ
Обгрунтовано, що створення й

затвердження встановленим поряд�
ком символіки населених пунктів Ко�
сівського району сприятиме розвит�
ку традиційної національної  культу�
ри краю, стане дієвим механізмом для
матеріального втілення етнічних
особливостей і духовного скарбу Гу�
цульщини.

Доведено, що розробка симво�
ліки Косівщини  стане свідченням ре�
алізації права територіальної грома�
ди краю, передбаченого Законом Ук�
раїни "Про місцеве самоврядування в
Україні".
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Рис.1. Печатка Рожнівської домінії
1 січня 1805 р.

__________________
2 Цю печатку вперше опублікували укладачі книги "Новоселиця над Рибницею (На/

риси історії села)" В. Пилип"юк і П. Сіреджук у 2006 р., за що автори даної публікації
висловлюють їм щиру вдячність.

3 На початку ХІХ ст. громадською печаткою Рожнова користувалися й у сусідній
Новоселиці, що, ймовірно, пов'язано з тим, що Рожнів у той час (до скасування в Гали/
чині панщини) був центром Рожнівського ключа, або Рожнівського феодального маєт/
ку. Підтвердженням сказаного можна вважати й те, що на рожнівській пошті було зап/
роваджено посаду листоноші, який обслуговував село Новоселицю [4].

4 Косівщина — один з наймальовничіших куточків Гуцульщини, край родючих полів,
луків/сінокосів, високих гір, смерекових лісів, стрімких потоків, чистого цілющого по/
вітря, працьовитих, завзятих, талановитих, гостинних і добрих людей. Своєрідність
цього краю, краса його природних ландшафтів, багатий тваринний і рослинний світ,
унікальна скарбниця природних екосистем, де збереглися рідкісні, реліктові види фло/
ри і фауни і, як ніде в Україні, народні звичаї, традиційна побутова культура, народні
ремесла та невичерпні багатства фольклору в усі часи приваблювали і приваблюють
нині до себе численних туристів не лише з України, а й багатьох зарубіжних країн світу.
Косівський район утворений у 1939 році і неодноразово змінював свої межі. Архео/
логічні знахідки свідчать, що вже 10 тис. років тому на території району були поселен/
ня людей кам'яного віку. У ІХ ст. територія району належала до Київської Русі, ХІІ—
ХІV ст. — до Галицького, а пізніше — Галицько/Волинського князівства. У 1919 році на
короткий час край окупувала Румунія. З 1920 по 1939 роки Західна Україна була окупо/
вана Польщею. У вересні 1939 року, внаслідок поділу Польщі між Німеччиною та СРСР,
тут була встановлена радянська влада. З липня 1941 по серпень 1944 року територія
району перебувала під німецькою окупацією, з квітня по серпень 1944 року тут прохо/
див фронт. З 24 серпня 1991 року район у складі незалежної України. У районі одна
міська, дві селищних та тридцять сім сільських рад, яким підпорядковані 48 населених
пунктів. Розмістився він у Прикарпатті та у Покутсько/Буковинських Карпатах  [7].


