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ГЕНЕЗА ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО НАРУКАВНОГО ЗНАКУ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ВИМОГИ ЧАСУ
У статті висвітлено процес формування комплексу символіки загальновійськового нарукавного знаку.
Аналізується зміст символіки та її відповідність традиціям військової символіки держави. Зазначається, що впровадження загальновійськового нарукавного знаку було серед перших кроків створення військової символіки України.
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Генезис общевойскового нарукавного знака Вооруженных сил Украины и требования времени
Статья рассматривает процесс формирования комплекса символики общевойскового нарукавного знака.
Анализируется содержание символики и ее соответствие традициям военной символики государства. Подчеркивается, что внедрение общевойскового нарукавного знака было одним из первых шагов по созданию военной
символики Украины.
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Genesis combined sleeve mark the Armed Forces of Ukraine and time requirement
The article deals with the formation of the complex symbolism Combined shoulder mark. We analyze the content of symbols and traditions of its compliance with military symbols of the state. It is noted that the introduction of combined sleeve sign was among the first steps to a military symbols of Ukraine.
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Із започаткуванням в Україні роботи зі створення власних збройних сил неодмінно постало питання символічного означення військових частин та установ щодо визначення їх державної приналежності. Цей процес був актуальним і з тієї точки зору, що збройні сили створювалися на основі дислокованих в Україні Збройних Сил СРСР, тому не всі військові частини та їх особовий склад присягнули
на вірність народу України.
Перші офіційні нарукавні знаки були утверджені у 1994 році наказом Міністра оборони України.
Все ж шлях до визначення змісту та форми, опрацювання композиції знаку розпочався у 1992 році. У
першій половині 1992 року було запропоновано нарукавний знак із символом збройних сил у центрі у
вигляді щита округлого унизу із синім фоном на якому розміщено Тризуб. Щит із символом покладені
на якір. Вид збройних сил вирізняється кольором: червоний для Сухопутних
військ, синій – для авіації та сил протиповітряної оборони, чорний – для військово-морських сил. У цьому знаку спостерігається успадкування форми нарукавного знаку Збройних Сил СРСР, хоча його обрамлення хвилястою лінією
показує на прагнення виокремити з традиційної форми.
З другої половини 1992 року виникає тенденція пошуку нової форми
знаку та змісту. Очевидно, що було поставлене завдання уникнути запозичень традицій радянських збройних сил. До попередньої композиції додають
крила, а якір змінено на меч. Форма подібна до обрамлення хвилястою лінією
попереднього знаку і наче вирізана з нього.
Існує інтерпретація цього знаку за змістом, а
саме: символ Збройних Сил України у цьому знакові
обрамлений дубовою та калиновою гілками, як символ мужності і стійкості
(дубова гілка) та народності (калинова гілка). Хвиляста форма знаку повинна
надавати йому історичної глибини. У цьому знакові появляється основний
елемент – калинова гілка – який увійшов до офіційно встановленого знаку. Як
свідчать документи, що зберігаються у фондах Національного військово-історичного музею України автором цього
проекту знаку є О.Руденко.
У 1993 році продовжується пошук змісту та форми
загальновійськового нарукавного знаку. Розробляється
нова композиція – до символу збройних сил розміщеному у центрі круглого щита
кольору відповідного виду військ додається Державний прапор у верхній частині
щита, що опирається на колосся пшениці, яке обвиває символ збройних сил і
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додається напис "Україна" у нижній частині щита. Даний проект знаку виказує появу нового, ще поки
символічно невиразно висловленого змісту – захист багатства держави України. Його автором виступив начальник Головного штабу Збройних Сил України генерал-полковник А.Лопата про що свідчить
збережений у фондах Національного військово-історичного музею України його власноручний малюнок.
У нарукавному знакові кінця 1993 року висловлений начальником Головного штабу Збройних Сил України генерал-полковником А.Лопатою зміст
уточнюється новими символічними елементами. Знак доповнюється написом
"Збройні Сили України" та кетягом червоної калини. Символ Збройних Сил
України у цей період зникає і замість нього почали використовувати Малий Державний герб України.
У 1994 році робота з опрацювання загальновійськового знаку Збройних Сил України вийшла на
завершальний етап. Наказом Міністра оборони
України були затвердженні до використання нарукавні знаки видів Збройних Сил України. Таким чином утверджуються основні
елементи символіки та форма знаку: Державний герб України, Державний
прапор України, колос пшениці та кетяг червоної калини, напис "Україна" та
напис "Збройні Сили України".
Основний зміст символіки полягає у тому, що Збройні Сили належать
державі Україна, що символізує державна символіка, її багатство виражене у символі пшениці, у символі кетяга калини приховано зміст народності української армії. Зазначимо, що на знаку відсутні будьякі символи військового характеру, що має символізувати мирний характер військової політики держави. Види Збройних Сил розрізняються кольором нарукавного знаку. Червоний колір традиційно належить Сухопутним військам, синій – Військо-повітряним силам, чорний – Військово-морським силам, а
поєднання синього та червоного, що є нововведенням, належить військам
Протиповітряної оборони.
З огляду на суспільно-політичні та воєнно-політичні події в Україні у
2014 році виникає закономірна потреба заміни композиції та ідейного контексту нарукавного знаку Збройних Сил України, усунення протиріччя між
мирним за змістом нарукавним знаком та військовим характером організації
яку він символізує. Мирний характер символіки існуючого нарукавного знаку
не відповідає характеру діяльності військ спрямованих на збройний захист
територіальної цілісності держави та її суверенітету. Такі ідейні складові
військової служби як мужність, стійкість, самопожертва, подвиг, слава,
держава та вираз готовності до її захисту повинні віднайти своє місце у загальновійськовій символіці. Проте слід також підкреслити народний характер армії, діяльність якої під час антитерористичної операції на Сході України у 2014 році забезпечували волонтери, прості громадяни та громадські організації.
Якщо розкривати символічний зміст військової символіки України, то з точки зору історичного
процесу розвитку символіки найкращою композицією є поєднання чорного щита та червоного тризуба.
Традиція поєднання чорно-червоних кольорів походить з прапора Української Повстанської Армії і символізує народність в українській військовій традиції. Ці два кольори оспівані народом та використовуються у декоративно-прикладному мистецтві при виготовленні писанок, вишиванок та рушників.
Державницький характер символіки у такій композиції підкреслюється запозиченням форми та символіки малого державного герба України і його кольоровою інтерпретацією. Стихійно чи ні, але таку символіку на Майдані у 2014 році мала Чорна сотня з Коломиї та деякі підрозділи добровольчих загонів на
сході України. Ще також відома нашивка та прапор із золотавим Тризубом.
Отже, розвиток військової символіки України на сучасному етапі об’єктивно показав народний
характер не тільки процесу вироблення та опрацювання, а й самої військової символіки, що опирається на усталену державницьку традицію.
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