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Колекція Національного музею історії України містить цікаву та досить чисельну групу 
пам’яток із зображенням родових знаків князів Рюриковичів: монети давньоруського часу, 
вироби давньоруських ремісників, зокрема, посуд та будівельні матеріали. У 1993 р. цю 
колекцію поповнів новий експонат – цеглина з тризубом ХІІ ст. (НМІУ, інв. № в – 5362) 
(рис. 1, 1). Знайдено її влітку 1990 р. під час дослідження давнього городища у м. Воло-
димирі-Волинському Волинської області на глибині 1,8 м. До музейної збірки цеглину 
передано директором Володимир-Волинського краєзнавчого музею П.М. Заклектою.

Цеглина підпрямокутної форми збереглася фрагментарно. З одного її боку відбиті 
краї, поверхня забруднена, має сколи. Розмір – 218 х 150 мм, товщина 63 мм. Виготов-
лено її із добре випаленої глини червонястого кольору, гончарне тісто пористе, щільне, 
із включеням домішок піску та зерен кварцу. На постілістому боці міститься рельєфний 
відбиток тризуба (розмір клейма 135 х 97 мм) у вигляді літери «Ш», із подовженим до 
низу середнім зубцем, що має хрестовидне завершення (частково втрачене). Аналогічна 
цеглина із зображенням тризуба (рис. 1, 2) походить з Успенського собору у Володи-
мирі-Волинському [1, с. 87, рис. 3]. Її було знайдено під час реставраційних робіт у храмі 
наприкінці ХІХ ст. і зберігається вона у Володимир-Волинському краєзнавчому музеї.

На сьогоднішній день, науці відомо безліч археологічних пам’яток із зображенням 
знаків, які являють собою різні варіанти двозубів та тризубів, проте ця тема і досі залиша-
ється актуальною, а кожна нова знахідка викликає підвищений інтерес у науковців. Ще 
з часів М.М. Карамзіна ці знаки почали вважати родовими знаками князів Рюриковичів, 
хоча з приводу їхнього походження та значення, розпочалася довготривала дискусія. Вис-
ловлювалися різноманітні, часом зовсім безглузді, думки. Розповсюдженою була версія 
про те, що це державний знак, який М.М. Карамзін в «Истории государства Российско- 
го» назвав «трезубцем» [2, с. 39]. А відомий археолог XIX ст. О. Уваров твердив, що 
цей знак являє собою навершя візантійського скіпетра [3, с. 166]. До такого ж висновку 
прийшов І.І. Толстой, на думку якого, цей візантійський скіпетр було доставлено на Русь 
царівною Анною Володимиру [4, с. 269]. Д.Я. Самоквасов пропонував вважати знак 
Рюриковичів скіпетром скіфських царів [5, с. 29]. В знаках бачили і військову емблему: 
І.А. Бартоломей – якорь, П.Н. Мілюков – норманський шолом [5, с. 29], а П.М. Сорокін 
і О.В. Орешніков – зображення сокири з двома лезами – франціску [6, с. 310 – 311]. 
Нумізмати XIX ст. – А. Воейков, Я.Я. Рейхель, І.П. Сахаров, Ф.Ф. Шуберт – вва-
жали, що ця фігура є зображенням церковного світильника – трикірія [3, с. 165, 166]. 
С.Г. Строганов в листі до А.О. Куніка відмічав, що знак Рюриковичів «ні що інше, як 
церковний портал» [3, с. 166]. А. Кунік заявляв, що це голуб, який символізує святий 
дух [3, с. 166]. Цікава версія висловлена С.А. Гедеоновим, про те що це схематичне 
зображення сокола – реріка, який лине донизу [7, с. 34]. Ця гіпотеза має ряд своїх 
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послідовників (Т. Арне, П. Павльзен, О. Рапов та ін), на думку яких сокіл був давнім 
тотемом руського князівського роду [8]. У своїх висновках вони спираються на давньо-
руські билини і казки, героями яких часто виступають богатир Вольга та Фініст Ясний 
Сокіл. К.В. Болсуновський вважав, що прототипом тризуба могла бути візантійська 
монограма, яка складається із літер грецького алфавіта, що передають титул монарха: 
«Василевс» [9]. О. Братко-Кутинський не погоджується із назвою «тризубець», оскількі 
цим словом в українській мові називали звичайні вила. Він вважає, що цей знак має давню 
назву і цією назвою є слово «трійця», що означає «Бог у трьох лицях» [10, с. 68]. Існують 
інтерпретації тризуба як символу влади над трьома світами – небесним, земним, підзем-
ним [10, с. 36]; тризуб поєднує в собі два прадавніх священих символи Якоря і Хреста 
[11; 12] та інші. Знакам тризуба присвячена значна література, проте спроби його роз-
шифрування і досі не увінчалися успіхом.

Більш плідним був перехід від спроб вгадати зображення прототипу до вивчення 
питання про використання знаків князями дому Рюриковичів. Особливий інтерес у 
дослідників викликали знаки, зображені на давньоруських монетах. В дискусії, що розпо-
чалася з цього питання, обгрунтовано виступив О.В. Орешніков [13, с. 35]. На його думку 
це були родові емблеми давньоруських князів, які ускладнювалися при переході від батька 
до сина. Виходячи із цих міркувань, він створив класифікацію знаків Рюриковичів [14], 
до якої, згодом, неодноразово вносилися поправки. Значний археологічний матеріал для 
вивчення історії князівських знаків залучив Б.О. Рибаков [15]. Він зібрав докупи і систе-
матизував, в значній частині ще не опублікований матеріал, який дозволив йому вивести 
питання про князівську геральдику за рамки вивчення монет. В результаті досліджень 
Рибаков довів широке застосування князівських знаків в політичній і господарській діяль-
ності князів. На його думку ці знаки були символами князівської власності, які по своєму 
значенню і по використанню багато в чому нагадують боспорські царські знаки ІІ – ІІІ ст. 
І там і тут вони належали правлячій династії, були знаками власності, якими мітили 
майно правителя. Праця Рибакова стала основою для подальших робіт в данній області. 
В роботах археологів 40 – 80-х рр. ХХ ст. були опубліковані князівські знаки, відкриті 
на пам’ятках архітектури, підвісках, зброї, перстнях – печатках, вислих печатках тощо. 
Автори публікацій (Н.Н. Воронін, В.Л. Янін, М.І. Артамонов, О.В. Медведев, О.О. Мол-
чанов та ін.) не лише публікували знайдені знаки, але і намагалися атрибутувати їх. Робота 
з масовим сфрагістичним матеріалом дозволила В.Л. Яніну визначити знаки основних 
князівських родів [16, с. 38 – 41]. Він не погоджується з теорією Орешнікова і доводить, 
що знаки князів ХІ – ХІІ ст. набагато простіші і схематичні ніж давні. О.О. Молчанов 
і Б.Д. Єршевський вивчаючи новгородські печатки і пломби давньоруського часу зуміли 
визначити особисті знаки тих князів, котрі княжили в Новгороді у ХІ – початку ХІІІ ст. 
[17; 18]. В археологічних дослідженнях Н.Н. Вороніна, М.К. Каргера, В.Д. Бєлєцького, 
Л.А. Бєляєва, П.А. Раппопорта та інших опубліковані також князівські знаки на буді-
вельних пам’ятках [19, с. 309; 20; 21; 22; 23]. Оскільки час будівель, як правило, відомий, 
знаки в цих випадках можуть бути достеменно датовані і атрибутовані. В останній час 
дослідженнями російського історика С.В. Бєлєцького приблизно встановлена належність 
різноманітних форм знаків тим чи іншим князям династії Рюриковичів [24].

На території сучасної України тризуб зафіксований задовго до появи Рюриковичів. 
Цей знак можна побачити на срібних виробах з антського скарбу VII ст., відкритого у 
1907 р. біля с. Мартинівка Черкаської області. Значна частина цього скарбу зберігається 
у колекції НМІУ. На деяких прикрасах поясного набору, що були своєрідною відзнакою 
воїна, є стилізовані знаки тризуба. Ці знаки могли бути тамгами родових старійшин чи 
племінних вождів, символом влади, на основі яких, на думку Б.О. Рибакова, сформува-
лися більш пізні знаки «Рюриковичів» [25].

Плінфа з князівським знаком з колекції НМІУ
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Рис. 1. 1 – плінфа з колекції НМІУ, 2 – зображення з Успенського 
собору, 3 – зображення на дверях гуцульських хат
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Найдавніші писемні свідчення про давньоруські знаки відносяться до середини Х ст. 
Ібн-Міскавейх в розповіді про перебування русів в Бердаа у 943 – 944 рр. згадує про 
те, що при зборі данини руси ставили на глині певний знак, який давав звільнення від 
подальших поборів (26, с. 67). Можливо, що цей знак, загальний для всіх русів, був 
знаком їх князя. В «Повісті временних літ» розповідається, що посли князя київського 
Ігоря (912 – 945 рр.) при укладанні договору з візантійцями у 944 р. мали свої печатки 
(з відповідними символами), що служило підставою посольських повноважень. А кня-
гиня Ольга розставляла «знаменья» по всій землі Київській аж до Новгорода. З «Руської 
правди» відомо, що слово «знаменья» означало знак князівської власності, поставлений 
на порубіжному дереві.

Найдавніші зображення князівського знаку у вигляді простого двозуба відомі нам з 
печатки Святослава Ігоровича, знайденої у 1912 р. у Києві, під час розкопок Десятинної 
церкви [16, с. 166]. Аналогічний знак зустрічаємо на кістяній пластинці [27, с. 430] із 
Саркела, завойованого Святославом у 965 р. Тамги Рюриковичів відомі на монетах, що 
були в обігу на території Давньоруської держави, спершу наносились як графіті на іно-
земні монети, що потрапляли на Русь, а потім карбуються на срібляниках Володимира 
Святославича. На думку дослідників, поява додаткового елемента в знаку Володимира 
– третього зубца – було пов’язано, скоріш за все, з бажанням протиставити двозубу 
київських князів Ігоря і Святослава, успадкованому Ярополком, дещо відмінний від нього 
знак [28, с. 17]. Так починається використання додаткових елементів для утворення нових 
варіантів родового знака. Зокрема, добре відомі по монетам знаки Святополка Окаян-
ного, Ярослава Мудрого і Мстислава Хороброго. Але, якщо до середини ХІ ст. володіння 
особистим знаком, який одночасно виступав в ролі державної емблеми, було привілеєм 
лише київського князя, то з посиленням феодальної роздробленності, багаточисленні 
представники різних ліній постійно розгалуджуючогося дому Рюриковичів, отримують 
право користуватися своїм власним знаком. В результаті, протягом ХІІ – першій поло-
вині ХІІІ ст. князівські знаки набувають різноманітних варіантів. Одним з таких варіантів 
князівського знаку і був тризуб, зображений на будівельній цеглині з Волинського кня-
зівства.

В давньоруських писемних джерелах цеглу називали грецьким словом «плинть», 
«плинфь». Виробництво її вимагало спеціальних знань та досвіду. Джерелами знайомства 
з цегельною технікою могло бути як візантійське місто Корсунь, так і північно-східні фор-
теці, стіни яких були викладені цеглою (наприклад Саркельське городище). Не виключена 
можливість впливу і Дунайської Болгарії, де вже в кінці ІХ – початку Х ст. в Переяславці 
існувало місцеве виробництво цегли, що доводить наявність на них булгарських букв 
[29, с. 357]. Виробництвом плінфи займалася ціла артіль майстрів, яких в більш пізніх 
джерелах називали «плінфотворці». Формували цеглу в спеціальних дерев’яних рамах, 
а потім розкладали на землі під навісом для просушування на відкритому повітрі. Після 
цього сирці випалювали в спеціальному горні. Клеймо наносили по сирій глині, на 
поверхню постілі відразу ж після формування цеглини. Його відтискували спеціальним 
штампом, після чого на рівній поверхні залишався рельєфний знак. Виявити такі знаки 
дуже важко, оскількі в кладці їх побачити неможливо, а відкрити можна на окремих 
цеглинах, головним чином в процесі розкопок. Відомо, що у Візантії на постілістій частині 
плінфи іноді ставили знак з іменем або монограмою замовника. Очевидно, ця традиція 
перейшла і на Русь. Музейну експозицію прикрашає ще один експонат – плінфа Х ст. 
з родовим знаком князя Володимира Святославича (НМІУ, інв. № – 4553/111). Знай-
дено її було В.В. Хвойкою у 1907 р. під час розкопок Десятинної церкви. Добре відомо, 
що замовником будівництва цього храму був князь Володимир. Цеглини Михайлівської 
церкви ХІІ ст. в Остерському Городці, побудованої Юрієм Долгоруким, мають серед 
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інших знак у вигляді тризуба, аналогічний знаку на печатках Юрія Долгорукого [30, 
с. 170]. Князівські знаки на будівельній цеглі є свідченням не тільки тісного зв’язку мону-
ментального будівництва з князівськими замовленнями, але, очевидно і прямої феодальної 
залежності будівельних організацій від князя. Такі цеглини виготовляли гончари – «плін-
фотворці», що були частиною князівського господарства, князівськими холопами, а тому 
вони таврували свою продукцію князівським родовим знаком [15, с. 248].

Плінфа з князівським знаком, знайдена у Володимирі-Волинському не дає нам від-
повідь на питання, кому вона могла належати. Але цю відповідь можна знайти, якщо 
звернути увагу на вищезгадану цеглину з Успенського собору. В давньоруських писем-
них джерелах, є багаточисленні свідчення про будівництво храмів, а також згадуються 
імена їх замовників. Так в Іпатіївському літописі під 1160 р. читаємо: «князь Мстислав 
Изяславичь подписа святую церковь Успения Богородицы в Володимери Волынском и 
украси ю дивно» [31, с. 506]. Той факт, що будівництво було здійснено на замовлення 
князя Мстислава, підтверджено літописцем, який, сповіщаючи про смерть князя, запи-
сав, що він був похований в церкві Успіння Богородиці, «юже бе сам создал» [31, с. 543]. 
Монументальне будівництво на Русі відповідало не стільки економічному значенню міста, 
скільки престижу правлячої в цьому місті князівської династії. Початок будівництва 
майже завжди співпадає за часом з початком правління князя, що закріпився в цій землі. 
Якщо враховувати, що будівництво храма повинно було займати 3 – 4 роки, закладання 
Успенського собору можна віднести приблизно до 1156 р., тобто до першого року князю-
вання Мстислава у Володимирі. В цьому році він вигнав з володимирського столу свого 
дядька Володимира Мстиславича і став князем Володимир-Волинським, фактично стар-
шим князем Волинської землі.

Мстислав Ізяславич, син київського князя Ізяслава Мстиславича (1146 – 1154), внук 
київського князя Мстислава Великого (1125 – 1132), правнук Володимира Мономаха, за 
своє життя володів різними містами. Зокрема в період боротьби Ізяслава Мстиславича і 
Юрія Долгорукого за Київ, в 1150 – 1154 рр. сидів в Каневі, тримав Дорогобужську та 
Луцьку волості, був князем Переяславським. З приходом до влади в Києві Юрія Долгору-
кого у 1155 р. повернувся на Волинь. Короткий період в 1167 – 1169 рр. займав велико-
князівський стіл у Києві, але при цьому залишив за собою і місто Володимир. Саме він 
був київським князем, коли місто у березні 1169 р. взяли і пограбували війська Андрія 
Боголюбського. Помер 18 серпня 1170 р. у Володимирі-Волинському.

Враховуючи вищесказане, можна впевнено зробити висновок, що знак на плінфі 
з Успенського собору, а отже і знак на плінфі ХІІ ст. із городища, належав Мстиславу 
Ізяславичу і був його родовим знаком князівської власності. Аналогії цьому знаку відомі 
ще з часів античності. Так, наприклад, дуже схожий знак накреслено на грецькій монеті 
з Прієни IV – ІІІ ст. до н.е. [10, с. 281, табл. ХVI, мал.6], на монеті скіфського царя 
Савмака ІІ ст. до н.е. [10, табл. ХVI, мал. 5], ольвійських монетах і монетах царя Рескупо-
ріда V [10, с. 282, табл. ХVII, мал. 3 – 4], на монетах Пантікапеї [10, табл. ХVII, мал. 9]. 
Інша справа, що там він міг означати знак морського бога Посейдона. Подібний варі-
ант тризуба зустрічається на денцях глиняного посуду ХІ – ХІІІ ст. Такий посуд можна 
побачити в музейній експозиції. Зокрема, на денці горщика ХІ ст. із Києва міститься 
клеймо у вигляді тризуба із подовженим, потовщеним на кінці середнім зубцем (НМІУ, 
інв. № в-9/1551). Дещо видозмінений варіант цього знаку знайшов своє відображення 
на щитах гербів українського дворянства, зокрема роду Паскевичів [10, с. 262, табл. V, 
мал. 3]. На сьогоднішній день, аналогічний волинському тризубу знак (рис. 1, 3) зустріча-
ється на дверях гуцульських хат, де відіграє роль оберіга [32, с. 4].

Плінфа з тризубом ХІІ ст. із Володимир-Волинського не тільки поповнює кількість 
відомих пам’яток цього типу, вона є новим джерелом, що підтверджує існування сильної 
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князівської влади у Волинській землі цього періоду. Адже, в тих містах, де влада князя 
була слабкою, де в них не було міцного власного господарства, а будівництво проводили 
вільні артілі – «дружини», не було і князівських знаків на плінфі (Новгород, Галич). 
Справді, князь Мстислав Ізяславич був уособленням сильного правителя, на деякий час 
він зумів стати першим і найсильнішим серед руських князів, якому не міг протистояти 
жоден із його сучасників. Він дав початок династії галицько-волинських князів. Його син 
Роман Мстиславич, засновник Галицько-Волинського князівства, був найвизначнішим 
державним і воєнним діячем Русі кінця ХІІ – початку ХІІІ ст., а внук Данило Романо-
вич Галицький зумів в тяжких умовах феодальної роздробленості та монголо-татарської 
навали створити могутню державу, досить відому в тогочасному європейському світі.
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Дженков И.В.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЕВОГО ДВУРУЧНОГО МЕЧА 
ИЗ ОРУЖЕЙНОГО СОБРАНИЯ ЗОКМ
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оружия для осуществления публикации.

В различных энциклопедических изданиях, посвященных истории возникновения 
оружия, отмечается, что с наступлением эпохи Ренессанса в оружейном деле начался 
активный поиск новых технологий в изготовлении различных типов наступательного 
холодного оружия [1]. Мастер – оружейник, работающий с железом и сталью в то 
время должен был уметь правильно обрабатывать твердый металл, придавать ему необ-
ходимую форму и размер. От квалифицированного труда оружейного мастера зависело 
качество изготавливаемого им различного холодного оружия. В начале ХVI века быстро 
развивающееся оружейное дело Западной Европы технологически состояло из одно-
ступенчатого металлургического процесса с последующим изготовлением различных 
типов холодного оружия в оружейных мастерских. В эпоху Ренессанса эти две передовые 
отрасли находились в едином технологическом цикле, как в рамках крупных оружейных 
дворов, так и во многих мелких провинциальных мастерских. Уровень роста потреб-
ности кузнечной продукции постоянно требовал увеличения производства железа и 
строительства металлургических печей – штукофенов там, где находились пластовые 
залежи железных руд. Одну из таких многочисленных в то время печей – штукофенов 
можно увидеть на старинной гравюре Георгиуса Агриколы «Bergwerksbush» 1580 г в 
академическом издании Немецкого Исторического Музея. Целью одноступенчатого 
сыродутного металлургического процесса было получение из железной руды и древес-
ного угля первичного кричного железа, пригодного к дальнейшей механической и ручной 
ковкам. Очевидно, что после продолжительной механической ковки оружейные мастера 
получали в свое распоряжение высококачественную сталь уже вполне пригодную для 
изготовления холодного оружия. Мастера-оружейники, занимающиеся изготовлением 
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