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В СПРАВІ ГЕРБА АННИ ЯРОСЛАВНИ

Т. зів. герб Анни Ярослав ни — в дійсності мнимий і уявний герб
— цікавить українське суспільство вже п’ять десятиріч. Присвятили 
йому «свою увагу знавці й незнавці геральдики та яюра'З це явище 
спричинило ряд публікацій — наукових і популярних — та різних 
пояснень цього герба, які під оглядом (С вого підходу й змісту простя
гаються від справжнього погляду аж до безсумнівно наївних d повні
стю несприйнятіних спроб.

Аина, дочка Ярослава І Мудрого, народилася прибл. 1024 p., 1049 р. 
одружилася з королем Франції Генріхом І (1031—60), сином Роберта
II Побожного й внуком Гуґо Капета (першою дружиною Генріха І була 
Матільда, дочка римсько-німецького цісаря Генріха II). З цього по
дружжя було в Анни четверо дітей: пізніший король Франції Філічіп
І (1060—1108), Роберт, Гуґо (пізніший Гуґо Великий — ґраф Верман- 
дуа) й дочка Емма. Важливо відмітити, що її нащадком у п’ятому 'по
колінні був Людовік IX Святий (1226—70) — один із найвизначніших 
королів Франції й одна з найбільших постатей середньовічного За
ходу. Як французька королева носила Анна ім’я Аґнеси. 1062 р. 
одружилася віона з ґрафом Валюа де Крепі (шлюб не був визнаний 
законним). Померла після 1075 р. у Вормсі (відомий день її смерти:
6 вересня).

Уже із самого короткого життєпису королеви видно, що її т. зв. 
герб може належати лише до уяв но-мнимих, бо в ХІІ-му столітті 
герби ще взагалі не існували (згідно з найновішими дослідами зро
дилася геральдика щойно в першій половині ХІІ-го століття в Нор
мандії й сумежних землях). Всетаки цей яскравий факт не зіміг уне
можливити постання ряду безпідставних тверджень, псевдогераль- 
дичних публікацій і усних пояснень, з яких візьмемо під увагу лише 
кілька найважливіших. Джерелом усіх непорозумінь стала праця 
«Генеалогічні зв’язки королів Франції і князів ґалійців» Кльода 
Парадена,1 французького історика XVI-ro століття, в якій серед чи
сленних геральдичних зображень — дійсних і недійсних — знахо
диться обговорюваний нами герб королеви Анни-Аґнеси.

Ілько Борщак, ознайомившися з вище згаданим твором, опубліку
вав свою статтю, присвячену Анні Ярослав ні, подаючи в ній знімки

і Paradin, Claude: Alliances genealogiques des rois de France et princes des Gau- 
les. Lyon, 1561.
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■гербового зображення й портрету королеви,2 а в ній поставив запи
тання: «Чи не маємо тут натяку на київські Золоті Ворота?». Мусимо 
визнати, ЩО' він поставив лише запитання, не висуваючи остаточного 
особистого відносного твердження, як це чаїсто робилося опісля, *а 
■крім того він не приписав цього натяку сучасному королеві гербо- 
творцеві, що було б очевидним анахронізмом, залишаючи можливість 
зроблення таїкого натяку К льодом Пар аденом.

Петро Холодний, відомий мистець, приглянувшися цьому зобра
женню, висловив погляд, що в гербі представлений зіпсований фран
цузьким рисівником тризуб Ярослава І Мудрого чи, навіть, Володи
мира І Великого. Він збирався написати про це особливу працю, одна
че 'Свого наміру не виконав. Свої погляди розповсюдив він іу -крузі 
приятелів і знайомих та вони знайшли своїх прихильників поряд 
з прихильниками припущення І. Борщака.3

З метою правильного насвітлення й вияснення цієї справи висло
вився коротко й ядерно, одначе зовсім правильно, геральдист В’яче- 
слав Сенютович-Барежний.4 У своєму дописі зосередився він пере
дусім .на двох фактах, а саме: а) що в ХІ-му столітті герби взагалі 
ще не існували, та б) що в часах Кльода Парадена жило ще пере
конання, що герби існували вже з біблійних часів і що в стародав
ніх гербовниках можна знайти фантастичні герби Ноя, царя Давида, 
цариці Семіраміди та мітологічних героїв. Він каже: «Пишучи свіій 
твір, Параден мусів подати герб Анни Ярославни, а що він його роз
шукати не міг, бо івін 'ніколи не існував — довелося йому створити 
цей герб самому, очевидно в такому вигляді, як він -собі його міг уяви
ти». Пояснення того, чому Параден уявив собі, що якраз зображен
ня брами з відкритими воротами мало бути в гербі Анни Ярославни, 
автор не дає на жаль, а це питання безсумнівно цікаве, бо дослід
жуючи т. зв. герб королеви Анни-Аґнеси, досліджуємо в дійсності 
причини, які спонукали Парадена вибрати дане емблематичне зобра
ження. Стародавні геральдисти, створюючи уявні герби для біблій-, 
них царів чи античних героїв, не користувалися легкодушно будь- 
якими припадковими .емблемами, а робили це в добрій вірі, приймаю
чи -безкритично різні перекази, оформлюючи геральдично й дуже ча
сто безпідставно давніші емблеми — печатні, прапорні й .інші, або 
прямо уявляючи .собі герби, які — на їхню думку — були для даних 
гербоносців найбільше правдоподібними. Можемо сміло припускати, 
що таким же шляхом пішов і Кльод Параден і до цієї справи повер
немося при .кінці нашої статті.

До часу постання гербів, як кольорових, незмінних і образних від
знак роду, зображених на основі середньовічної оборонної зброї (щит,

2 Борщаїк, І.: Анна Ярославна — королева Франції. «Стара Україна», 
Зш. VI. Львів, 1925.

3 Див. непідписана стаття: Там, де промовляє тисяча літ (Пам’ятка, що 
її залишила Франції королева українського роду Анна Ярославна). «Аме
рика», ч. 186, Філядельфія, 1954.

4 Сенютович-Бережний, В.: Лист до Редакції «Америки». Там же, ж ов
тень 1954.
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иголом тощо), користувалися визначні особистості середньовіччя пе- 
редгеральдичними емблемами, безбарвними і змінними (як, напр., 
староукраїнські тризуби-двозуби), серед яких найважливішими були 
напечатні знаки. Печаті існували вже в ХІ-му столітті та -не має сум
ніву, що королева Анна-Аґнеса теж користувалася своєю печаттю, 
яка на жаль, мабуть, не збереглася, бо досі не вдалося -нам відшу
кати її у  старофранцузьких .сфраґістичних збірниках. Збереглася 
зате велика, т. зв. маестатна печать її королівського подруга з 1035 p.; 
він виоібражений на ній, сидячи на престолі, в короні, з французь
кою лілеєю в правиці та із скипетром у лівиці. Французькі королеви 
користувалися звичайно в тих часах відмінними напечатними зобра
женнями, головно квітами, релігійними емблемами або ініціялами.

Все таки хибне переконання, що зображення Парадена е дійсним 
гербом Анни Ярославни з ХІ-го століття, 'збереглося досі серед не- 
ознайомлених з геральдикою деяких українських журналістів і на
віть науковців, іна що вказує, напр., одна публікація з 1969 р.,5 в якій 
уміщене згадане зображення з підписом: Герб королеви Анни з ембле
мою київських «золотих воріт». Ця стаття зовісім не відо<кремлене 
явище; в українській пресі зустрічаємося частіше з подібними по
глядами, іяік теж з твердженнями прихильників пояснення П. Хо
лодного '(стилізований чи зіпсований тризуб).

Послідовно, поки заторкнемо питання цро значення приписаної 
королеві емблеми, приходиться нам поставити питання, чи її творцем 
був сам Кльод Параден або сучасний йому рисівник з XVI-ro сто
ліття, чи якийсь його попередник, французький герботворець, який
— очевидно — не міііг жити в ХІ-му, а на протязі ХІІ-го до XV-ro 
століть. Тому розглянемо докладніше саме гербове виображення 
(дав. ілюстрація).

Щит ромбовидний, т. зв. «дамський», що витворився щойно в 
ХІІІ-му столітті, коли ним, як  печатною емблемою, користувалися 
теж мужчини, одначе від XVI-ro століття вживали його майже ви
ключно незамужні жінки та вдови, головно в Нідерляндах й Надре- 
нії. Незамужні жінки користувалися радше овальним щитом, а ром
бовидний затвердився в західньоевропейській геральдиці як «.вдовин* 
щит? (не виключено, що Параден ужив цієї форми тому, що королева 
Анна-Аґнеса швидко — по одинадцятьох роках подружжя — повдо
віла). В Україні цей щит ніколи не прийнявся, а зате на Заході він 
широко розповсюдився та одержав свої г е р б о з н а в ч і  назви {напр., 
франц. losange, а н т .  losenge, нім. Rautenschield і т. д.). Тут ще слід 
згадати, що в ХІ-му столітті вживалися лицарські щити, подовгасті, 
вгорі заокруглені, а внизу гострокінчасті, які були дійсною части
ною бойового виряду лицаря, а не емблематичною оздобою, як піз
ніше витворені ромбовидні. Очевидно, що тими перед геральдични
ми воєнними щитаїми (переважно однобарвними, а у Франції залюбки 
золотими) жінки в жодному випадку не користувалися.

5 Книш, І.: І* глибин давнини. «Новий Шлях», ч. 20 з 17 травня й даль
ші. Вінніпеґ, 1969.
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Щит двопільний, а саме ірозколений, ,а така двохпільність появи
лася вправ ді їв ХІІ-му столітті, одначе розповсюдилася щойно в 
ХІІІ-му, коли мужчини, які були панами двох земських посілостей, 
містили їхні герби на одному щиті. Жінки, передусім вдави, стали 
вживати розколених щитів віід другої половини ХІІ-го (Століття, одна
че такий же двохпільний розколений щит, як емблема подружжя 
і як він подужаний у даному випадку (праве півполе з лілеями — 
король Генріх І, а ліве з брамою — королева Аґнеса), появився щой
но в XIV-му -столітті.

Щит увінчаний -короною, отже цілість гербового виображення 
згідна зі звичаєм, що постав щойно в XV-му столітті (першим, який 
укоронував -свій щит, був французький король Карло VII, 1422—61). 
Сама, примінена тут, корона належить до типу т. зв. гідностевих 
або ступневих корон, які витворилися аж у XVI-му столітті для озна
чення достоїнства гербоносця (короля, князія, Графа, лицаря тощо). 
Давніша королівська корона (напр., в ХІ-му столітті) складала,ся з 
обруча, завершеного чотирма оздобними листками, і такою ж  вінча
лася безсумнівно теж Анна-Аґнеса. Вміщена в даному виображенні 
корона майже тотожна з короною т. зв. «Принців Крови» або «Дітей 
Франції», себто дітей суверена (обруч, завершений вісьмома лілея
ми — з яких п’ять видних — та вісьмома зубцями, завершеними пер
лою — з яких чотири видні). Параденове виображення має потрійні 
перли на зубцях і воно, як таке, в традиції французької емблемати
ки невідоме.6 Можливо, що Параден або рисівник герба старалися 
виобразмти цим потроєнням перел корону гідностево вищу від коро
ни французьких принців, себто коро левину, а не виключено теж, що 
тут наявна лише звичайна неточність.

Тепер приглянемося самому емблематичному змістові обидвох гер
бових піль. Праве півполе з лілеями представляє французького коро
ля, отже Генріха І, як теж саму Францію (стародавні герби суверенів 
і їхніх країн були тотожні, отже державно-династичні). Французькі 
лілеї, подібно, як і українські тризуби-двозуби, невияснені ще іпід 
оглядом свого походження й первісного значення та вживалися серед
ньовічними володарями на 'протязі кількох століть, заки постала ге
ральдика. Як орнаментальна складова частина герба, одначе ще не 
як нащитна фіґура, була французька лілея, примінена вперше 1179 p., 
а до того часу виступала вона переважно як  оздоба -скипетра, корони 
чи королівського одягу. Людовик VII Молодий впровадив лілеї в ге
ральдику й нумізматику, отже вмістив їх у щитовому полі (1137—80), 
а у французькій сфрагістиці виступають вони — оформлені гераль
дично —- від 1223 р. (так, напр., на печаті Генріха І — про що ми вже 
згадували — виображена лілея в його правиці, а не в щитовому полі). 
Від ХІІ-го до XIV-го століть блакитний щит французьких королів 
був золотими лілеями, яких число не було точно означене, «засія

6 Зацікавленим особливостями французького гербівництва поручаемо 
праці: Mathien, R.: Le systeme heraldique francais. Paris, 1946; Galbreath, D. L.: 
Manuel du blason. Lausanne, 1942.
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ний» (геральдичне окреслення гербових фіґур, яких крайні зникають 
за окравками гербового щита). Карло V обмежив їхнє числої до трьох 
(1476 p.), встановивши їх як символ Ов. Трійці (в такому виді зали
шилися вони аж до упадку Французького королівства). В гербі Анни 
Ярославни 'бачимо, що Параден не покористувався сучасним собі 
гербом Франції, а старався відтворити давній королівський герб, що 
йому — чи йото рисівникові — не зовсім пощастило: праве півполе 
не є лілеями «засіяне» (вони не заходять поза ©кравки щита), а — 
згідно з  геральдичною термінологією — «обложене», а вісіх лілей, як
що уявимо собі цілість французького герба за Параденом, було б 
шістнадцять, що історично теж  невірно. Для нас такі подробиці ва
жливі, бо якщо Параден не виявив належної точности в відтворенні 
давнього герба своєї батьківщини, то можемо сміливо припускати, що 
він з куди меншою докладністю поставився до чужинецького герба 
королеви їв лівому півполі, тим більше, що в існування давнішого 
французького герба вже за часів Генріха І віїн напевно вірив, а щодо 
його твердого переконання в автентичності герба королеви ми можемо 
мати великі сумніви. Цим гербом, як теж гербом країни її народ
ження, отже Руси, вв'ажас він кам’яну; й зубчасто завершену браму з 
відкритими ворітьіми.

Розглянувши докладніше це гербове виображення (форму щита, 
його розколення, ступневу корону, хибне відтворення старофранцу
зьких ліілей тощо), приходимо до висновку, що воно — з огляду на 
свій стиль — є безсумнівним твором XVI-ro століття, виготовленим 
за, вказівками Парадена, ;айо навіть рукою самого французького істо- 
рика-генеалога. Можливосте взору вання цього виображення на дав
ніших пам'ятках уявного .герба Анни Ярославни не припускаємо; в 
такому випадку Параден задержав би правдоподібно гербово-мистець
кі притаманності даного — від ХІІ-го до XV-го — століття, а крім того 
невідомий жодний інший взірець — тотожний чи відмінний — уявно
го герба королеви серед дбайливо збережених і належно науково 
опрацьованих пам’яток старофранцузької геральдики й сфрагістики 
до часів Кльода Парадена. Тему це можемо сміло підозрівати, що 
якраз він був творцем даного герба.

Тепер приглянемося ще раз важнішому для нас лівому гербовому 
півполю, беручи під увагу обидва висловлені досі погляди на первісне 
значення й походження виображеної в ньому відкритої брами, як  теж 
стараючися відтворити в межах можливости духовні принуки й при
чини примінення якраз такого виображення по боці творця геріба 
чи його рисівника.

Якщо б це виображення мало представляти київські «Золоті Во
рота», то одинокою підставою для нього могла б бути якась невідома 
нам особиста печать королеви з подібним виображенням, що збере
глася через кілька століть аж до часу, коли творець досліджуваного 
нами герба покористувався нею, вважаючи, що вона містить у собі 
герб Анни Ярославни, а опісля затратилася. Золоті Ворота були збу
довані 1037 p., отже королева бачила їх, заки виїхала у Францію. 
Всежтаки дуже трудно припускати, що вона вибрала б для своєї
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печати якраз таку емблему; Золоті Ворота не 'були найважливішою 
спорудою тогочасного Києва (закрі вона покинула свою батьківщи
ну, існував уже, напр., Святоеофійський собор), а крім того, вони не 
залишили жодного сліду наївіть у староукраїнській сфрагістиці. Як
що б вона, не покористувавшася традиційними для французьких ко
ролев емблемами, хотіла натякнути змістом своєї печати на своє по
ходження, то в першу чергу вибрала б тризуб свого батька ;або одну 
з відмін руського державно-династичного тризубу-двозуба. Крім того 
можемо ствердити, що подане Пар аденом виображення досить дале
ке від приблизного ’колишнього вигляду Золотих Воріт; знаємо його 
справді лише із спроб реконструкції,7 але не сміємо недобачити, що 
складовою частиною тих же воріт була Благовіщенська церква, яка в 
даному гербі не зазначена навіть приблизно (копулою, хрестиком 
тощо).

У користь погляду, що вміщена в лівому гербовому брама могла б 
бути зіпсованим рисунком руського тризуба, промовляло б куди біль
ше можливостей, одначе цьому твердженню противиться таки саме 
гербове виображення. Можемо сміливо припускати, що Анна Ярославна 
привезла із собою у Францію чимало предметів з- виображенням ро
дових знамен свого батька, діда й інших предків, знаючи, що київ
ські тризуби-двозуби мали дуже широке емблематичне й декоратив
не приміщення (монети, біжутерія, печаті, посуда тощо). Можемо теж 
припускати, що французька делеґація привезла 1049 р. з Києва якісь 
документи з печаттю Ярослава І Мудрого, або, що королева таки 
вживала печать зі знаком своїх предків. Якщо б такий предмет збе
рігався на протязі належного часу та був доступний для творця 
уявного герба королеви, то це було б зовсім 'природно, що тогочасний 
французький геральдист був би переконаний у тому, що це якраз її 
герб. Поданий Параденом рисунок брами заперечує одначе всі ці мо
жливості. Годі припускати, що уява рисівника могла йти 'аж так 
далеко, що він добачився їв нескладних і виразних івиображеннях 
київських тризубів брами з відкритими ворітьми. Годі теж припус
кати, що на протязі часу, який не міг бути довшим; ніж п’ять століть, 
позначені тризубами пам’ятки могли знищитися до такого ступня, 
що руноіподібне руське знамено виглядало для мистця неначе кам’я
на споруда. Навіть у дуже невиразному виображенні тризуба міг то
гочасний французький рисівник добачити не відчинену браму, >а по
дібну до французької лілеї емблему, Позейдонового тризубця або 
іншого трираменного чи тршшетного предмету. Лише горішня части
на цієї брами могла б покриватися з загальними зариоами руського 
тризуба; долішня виключає можливість будь-якої контурової подіб- 
ности. Ми повністю погоджуємося з М. Битинським, який твердить:3 
«Ліва половина щита з брамою також виявляє штучне твориво й та

7 Гл., напр., Енциклопедія Українознавства (Словникова частина), З, 
стар. 841. Париж1:—Нью-Йорк, 1959.

8 3 особистого листування (лист з 9 вересня 1970).



В  С П Р А В І Г Е Р Б А  А Н Н И  Я РО С Л А В Н И 87

брама ніяк не подібна ні на «Золоті ворота», ні тим менше на «Три
зуб», бо під (порогом східці цілком розбивають форму трохвершности».

На закінчення дозволимо собі дати -спробу нашого особистого поя
снення цричини того, що Кльод Параден уважав кам’яну зубчасту 
браіму давнім гербом Руси {якщо б у XVI-му столітті існувало ще 
Руське Королівство, то він — подібно, як і всі інші тогочасні гераль- 
дисти — вважав би, що його гербом користувалася королева Анна- 
Аґнеса). Признаючи йому те, що він був — очевидно на міру XVI-ro 
століття — визначним і працьовитим істориком і генеалогом, прихо
диться нам- шукати за джерелом, яке могло піддати йому думку, що 
виображення брами було найбільше правдоподібним гербом королеви. 
Цим джерелом вважаємо «Книгу Знання» — подорожницький і рів
ночасно найдавніший геральдичний твір анонімного еспанського мо
наха з половини XIY-ro століття.9 Його рукопис, оздоблений числен
ними малюнками гербів і стягів, згадує в численних місцях українсь
кі й сумежні землі, що ми обговорили докладніше в іншій статті.10 
Твір еспанського францісканця був, щоправда, опублікований уперше 
в ХІХ-му (Столітті, одначе можемо сміливо припускати, що його час
тинні чи повні відписи кружляли по Західній Еів-ропі, головно по ма- 
настирях, ,і що до них знайшов доступ зацікавлений геральдикою 
Параден, тимбільше, що віїн сам був духовником (від 1561 р. був ка
ноніком). Наводимо два речення з «Книги Знання»: «Я в:ступив у ве

9 Libro del conoscimiento de todos los reynos у tierras. . .  escrito por un francis- 
cano espanol a mediados del siglo XIV у publicado por primera vez eon notas de 
Marcos Jimenez de la Espada. Madrid, 1877. Англійський переклад: Book of the 
knowledge of all the kingdoms, lands, and lordships. Trans, and ed. by Sir Clements 
Markham. London (Hakluyt Society), 1912.

10 Климкевич, P. О.: Львів і Україна в найстаршому геральдичному 
творі. «Київ», ч. 4. Філядельфія, 1954.

Французька монографія про Анну Ярославну ґрафа де Ке де Сент- 
Емур появилася в українському перекладі І. Франка 1909 р. у  Львові 
п. з. «Анна Русинка, королева Франції і ґрафиня Валюа».

.'Підпис Анни Ярославни був розглянений у розвідці шведського слявіста 
Р. Екбльома: Ана рьина. ;‘£ine Namensunterschrift der Enkelin des schwedischen 
Konigs Olov Skotkonung”. Uppsala Universites Arsskrift 1930. Filosofi, sprakveten- 
skap och historiska Vetenskaper. 2: Sprakvetenskapliga sallskapets i Uppsala Forhan- 
digar Jan. 1928 — Dec. 1930.

Розвідка В. Сенютовича-Бережного «Княжна на престолі Франції» 
появилася в «Америці», ;чч. 70і—71, Філядельфія, 1955 (на жаль скорочена 
редакцією). Його ж  стаття «Герб Анни Ярославни» появилася в «Вістнику 
Греко-Католицької Церкви», ч. 7. Да-риж, 1949.

Барині копії емблематичних малюнків із «Книги Знання», є теж у ви
данні: “The National Geographic Magazine”, Vol. XXXII, No. 4. Washington, 
1917 (pp. 370, 378—85: The Heroic Flags of the Middle Ages).

Копія т. зв. герба Анни Ярославни вміщена теж у Додатку до Бюле
теня Українського Генеалогічного і Геральдичного Товариства, ч. 2 (38), 
Маямі, 1970.

З преси і з  особистого листування знаємо, що над новою монографією  
про Анну Ярославну працює французький історик о. Р. Галлю.
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лику країну, яка називається Рюксія .. .»; «В тій Сіккїї є велике місто, 
столиця королівства, яке називається Ноґорадо. Король має відзна
ку: червоний істяг з білим замком» («Роксія» — Русь, «Сіккія» — 
Скитія, «Ноґорадо» — Новгород; пояснення загально 'Прийняті до
слідниками «Книги Знання»). Вміщений теж малюнок згаданого стя
гу: в червоному полотнищі біла кам’яна споруда, частинно -подібна 
до середньовічного замку, а частинно до міської брами, з трьома ве
жами чи баштами, з яких середуща вища від обидвох крайніх, завер
шеними трьома зубцями, з трьома ворітьми, під якими під будови, 
подібні до східців під брамою в виображенні Парадена. Цей стяг під
писаний «Роксія», хоч у дотичному тексті рукопису описаний він як 
новгородський (автор уважає Русь і Скитію сумежними країнами, 
одначе подає одну емблему для обох). Між виображеннями Парадена 
й анонімного монаха є вражаючі подібності: трьохвершність (три 
башти з трьома зубцями й три зубці на брамі), підворітні під будови, 
що вгорі поступово звужуються, як теж загальні контури обидвох 
рисунків. Для нас тут не важливо, що трьохвежата брама ніколи не бу
ла гербом Руси чи Новгороду (новгородські печаті збережені щойно 
від XV-ro століття; на них мітичний звір, а в XVI-му столітті вічові 
східці — т. зв. «степени» — з положеним на них владичим жезлом). 
Подане францісканцем виображення нагадує герби міст Ганзеатсь- 
кюго союзу (воно майже тотожне з гербом Гамбурга) і це явище 
могло б дати задовільне пояснення: Новгород мав тісні зв’язки з Ган- 
зою і дуже можливо, що еспанський монах, який у дійсності не бу- 
в>ав на Русі одержав такий герб опис від якогось подорожника-купця, 
який помилково взяв герб іншого ганзеатського порту за герб Нов
города (не припускаємо, що трьохвежата брама була дійсно новго
родською — опісля затрачено — емблемою XIV-го століття). Для нас 
лише важливо, що таке виображення під назвою емблеми Руси-Нов- 
городу було відоме в Західній Евроіпі від XIV-го століття. Це могло 
з легкістю привести Кльода Парадена на думку, що якраз таке чи 
подібне виображення (не знаємо, наскільки докладними були малюн
ки в рукописних копіях «Книги Знання»), 'мусіло чи могло бути гер
бом руської іцринцеси, тим більше, що її батько княжив до 1019 р. 
в самому Новгороді, що теж могло бути відоме Параденові з різних 
джерел (як, напр., можливі, хоча нам вправді невідомі, двірські за
писки на підставі інформацій королеви, звіти посольства, що його 
повели 1048 у Київ -єпископ Ґотіє Савейр і маркіз Ґозелен де Ша- 
віньяк, торговельна й дипломатична кореспонденція Новгороду з 
північно-европейськими портами та інші документи, світські чи цер
ковні, сьогодні загублені).

Приходимо до висновку, що т. зв. герб Анни Ярославни, хоч істо
рично недійсний, є пам’яткою з XVI-ro століття* яка не може знахо
дитися поза обсягом зацікавлення українського історика, а переду
сім гербоонавця.


