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Ц е й  клейнод -  чотирираменний хрест -  
зафіксований на гербовій і маєстатичних печатках великого князя литовсь
кого Вітовта 1404 та 1413 років. За іншими джерелами був він срібного 
кольору і розташовувався на червоному полі1. Після створення 1566 р. на 
землях Волині Волинського: та Брацлавського воєводств, кожне з них пев
ний час зберігало такий герб. Для їх розрізнення у 1589 р. до першого було 
додано щиток з польським орлом, другий отримав півмісяць2.

Волинський герб генетично пов'язаний з загальноукраїнським гербом 
Гризубом-котвицею; рівнораменним чотирикінцевим хрестом -  символом 
св. Юрія Змієборця та реліквією Божого Древа, що зберігалась в Луцьку.

Як виходить з проведеного мною дослідження, герб св. Володимира та 
Київської держави насправді відтворював якір, символ страченого 101 року 
в Херсонесі Таврійському Папи Римського Климентія3. Був він “присннй за
ступник стране русской”4, тобто головним святим і покровителем Київської 
держави. Однак згодом культ цього християнського подвижника занепав. 
Сталося це після розколу Церкви 1054 р. та втрати реліквії святого під час 
погрому Києва монголами в 1240 році. І хоч св. Климентій і залишався в 
православних святцях, однак в часи міжрелігійних протистоянь його попу
лярносте не сприяло те, що був Папою Римським.

Якір-Тризуб поступово трансформувався в чотириконечний хрест над 
півмісяцем. У XIII ст. знаємо про виконанням ним функції державного гербу 
Галицько-Волинського князівства. На грамотах Лева Даниловича СІ’бл. 1301) 
була печатка, яку в урядових документах XV ст. -XVI ст. називали «Зуб»5. 
Жодний її примірник не зберігся до наших днів і достеменно не було відомо, 
який там був знак. Однак вдалось віднайти опис гербу «Зубчич» шляхетсь
кого роду Бибельських, пов’язаного ® о  кужелі» з галицькою князівською 
династією Романовичів*. Як з’ясувалось, це клейнод являв собою хрест над 
півмісяцем.

Півмісяць і  хрест є на печатці князя Юрія Львовича при грамоті 1316 р., 
обабіч постаті воїна |ітравдоподібно, св. Юрія)7.

І. ТРИЗУБ
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Вони ж творять герб Української держави початку XIV ст., коли її столи
цею був Львів. Його вигляд зафіксували іспанські подорожні записки «Кни
га знання всіх королівств, країв і володінь, які є на світі, та стягів кожного 
краю й володіння теж і королів і панів, які ними володіють...». їх укладач, як 
сказано, «покинув Польське королівство та прибув у Королівство Львів, які 
німці називають Лємберг і яке має п’ять великих міст. Перше називається 
Львів, друге Київ, інше Володимир, інше Пінськ, ідапе Сівер... Король 
того Львова має зелений прапор з червоним хрестом»8. За іншим списком 
пам’ятки гербом був «хрест, влаштований над півмісяцем, повернутим 
ріжками вгору»9. На навігаційній мапі Анжеліно Дульсерта 1339 р., тобто, 
ще до окупації Галичини Польщею, над умовним зображенням Львова на
мальовано прапор з хрестом над півмісяцем10.

Обидва варіанти гербу одночасно продовжували існувати на тій частині 
українських земель, яка увійшла до складу Великого князівства Литовського. 
Так, на групі монет київського князя Володимира Ольгердовича (1362-1393) 
з одного боку бачимо родовий герб (схематичне зображення Десятинної 
церкви та саркофага св. Володимира), на другому — рівнораменний чотири
конечний хрест11. На печатці його сина Івана відтворений такий хрест над 
півмісяцем, зі спрямованими догори ріжкам; у сина Олександра -  він ще й 
завершується стрілою7. Схожим до останнього є герб князя Давида Дми
тровича з Пінщини (1388)12.

Чотириконечний хрест присутній і на Сіверщині. Князь новгородський 
і сіверський Дмитро-Корибут Ольгердович (1370-1391) на своїх монетах 
розмістив «знак у вигляді пророслого хреста»14. Така геральдична традиція 
протривала аж до XVII ст., коли чотириконечний хрест з’являється в гербах 
Чернігова і багатьох поселень Чернігівщини. У 1623 р. король надав містові 
герб т-- св. Владислав в обладунку та з хоругвою, на якій зображений такий 
же хрест15. Через два роки чернігівські козаки отримали «блакитний прапор
з червоним хрестом»16.

Хрест є на денаріях17, які приписуються рідному братові Корибута 
Скіргайлові, у 1395-1396 р. великому князеві київському.

Князь Свидригайло уживав герб у вигляді півмісяця з хрестом18.
На односторонніх монетах, т,зв. брактеатах, котрогось з литовсько- 

українських князів розташований такий же хрест19.
Аналогічний знак поряд з наконечником списа (св. Юрія чи св. Маврікія?) 

€ на одній стороні литовських монет т. зв. типу «Печать»20.
Чотираменним хрестом литовські власті контрмаркували ординські 

монети, можливо, в Білгороді-Дністровському наприкінці ЗО - в 40-х рр. 
XV ст.21.



Великі князі литовські Вітовт (1392-1430), Свидригайло (1430-1435), 
Жигмунт (1432-1440) поміщають чотирираменний хрест -  вже як герб 
Волині -  на своїх великих печатках поряд з власне литовськими гербами22.

В ід середини XVII ст. на більшості козацьких прайорів також розміщається 
такий герб. Так, з групи випадково збережених 25 тогочасних козацьких 
прапорів 5 мали хрест, 12 — хрест з півмісяцем23. Останній помістив Богдан 
Хмельницький і на своїй хоругві (яка зберігається тепер в Стокгольмському 
музеї).

Отож, є всі підстави говорити, що якір — давньоукраїнський символ св. 
Климентія -  в трансформованому у хрест (з півмісяцем) виді проіснував аж 
до XVII століття.

До слова, моє розшифрування символіки Володимирового герба-котвиці 
видали за своє відкриття Олександр Бєлов та Георгій Шаповалов, у книзі 
«Український Тризуб. Історія дослідження т а  історичний реконструкт»24.

II. СВ. ЮРІЙ (ЮРІЙ ЗМІЄБОРЕЦЬ, ГЕОРГІЙ ПОБІДОНОСЕЦЬ)
Цей святий мученик був надзвичайно популярним як на Християнсь

кому Сході, так і на Заході25. Свого часу він  виступав головним патроном 
Візантійської імперії (ргоіесіог ітрегіЦ, Давні відомі осередки його культу 
в Західній Європі -  це Мілан, Венеція, Кельн, Мюнхен. Надзвичайно ша
нують пам'ять Георгія в Англії, де його празник від 1222 р. став державним 
святом.

Під впливом візантійської традиції в давній Україні св. Георгій виступав 
покровителем княжих родів, патроном воїнів. Для увічнення перемоги над 
печенігами в 1037 р. Ярослав Мудрий заснував у Києві монастир на честь 
святого, свого небесного патрона. Ним же введено новий празник, незнаний 
Візантійській Церкві — 26 листопада. Тоді прославляється «Чудо Георгія, 
како избави дацерь цареву от змія»2*.

Нова хвиля популярности св. Юрія пов’язана з Галицько-Волинським 
князівством. До цього спричинилась, вочевидь, не тільки грецькі впливи, 
але й значне поширення Його культу в католицькій Європі, насамперед се
ред сусідів -  в Угорщині27 та Чехії. В чеській столиці вшанування св.Іржі 
(Георгія) мало глибоке коріння; храм на його честь тут споруджено у XII ст., 
в ньому зберігалась реліквія — частина рамена святого28.

Особливо шанував св. Юрія волинський князь Володимирко Василько- 
вич (^ 1289), який збудував і винятково щедро фундував храм на його честь у 
своїй резиденції Любомлі29. Ймовірно, саме завдяки йому зображення Юрія 
Змієборця стало гербом Володимира30, а вершник-воїй (чи не через печатку 
короля Юрія Львовича?) - гербом Володимирського князівства. З останньо-
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го виводяться герби українських (волинських) великокняжих родів (Руська 
Погоня). Від них герб поширився на бєларуських землях; став державним 
символом Великого князівства Литовського (Литовська Погоня).

Підтримувати культ св. Георгія могли такі галицько-волинські правителі 
як Юрій Львович (^1308) та Болеслав-Юрій Тройденович (^ 1340).

Правдоподібно, герб м. Володимира (і волинської частини держави?) є 
вже на печатці, привішеній до грамоти Андрія та Лева Юрійовичів 1316 року. 
На одній з її сторін вміщено зображення постаті воїна зі щитом та списом. 
Її можна гіпотетично приписати св. Юрію На другій стороні печатки розта
шоване зображення лева, герба м. Львова (та галицької частини держави?)31. 
Св. Юрія на коні, що б’є списом змія, бачимо на печатці при грамоті 1324 
р. володимирської громади до громади німецького м. Штральзунда32. Такий 
тип зображення присутній і в пізнішому гербі. Жигмунт Август, поновлюю
чи містові магдебурзький привілей в 1570 р., дозволив магістратові уживати 
два види печаток «росі уесіпет ЬегЬет з.Іег2е§о па копій33.

Пам’ять про покровителя міста34 закріпилась у легенді, дала назву річці. 
Через Володимир пропливає р. Смоча, принагідно згадана в 1545 році35. Її 
назва пов’язана з якимсь місцевим переказом про св. Юрія36. Як відомо з 
житія, він нібито звільнив з полону царівну, вбивши смока (змія, дракона).

В контексті досліджуваного питання надзвичайно цінним є тверджен
ня Романа Климкевича, що «т.зв. Юріївський хрест був у XIV ст. держав
ним українським стягом»37. Історик обгрунтовував його згадкою про герб 
королівства Львів у цитованій вже «Книзі знання...» та європейською 
традицією, що «червоний хрест на білому тлі, вважався емблемою св. Юрія,
і чимало країн, які визнавали цього святого своїм покровителем, прийняли 
такі стяги (Англія, Барселона, Генуя, Байонна)»38. До цього списку ще мож
на додати і Грузію, тобто Георгію.

Дослідник говорить про зображення святого на печатці 1324 р., гер
би володимирських та подільських литовсько-українських правителів 
Коріатовичів; унікальне повідомлення геральдика Б.Папроцького39. Як 
відомо, найдавнішим гербом Києва, зафіксованим на початку XVI ст., був 
«лук зі стрілою (чи двома стрілами), який натягують дві руки, що виходять
із хмари»40. Однак твердження Б.Папроцького про те, що гербом міста є 
зображення св. Юрія4’, таки може відповідати дійсності. Адже литовсько- 
українські правителі у Києві уживали чотирираменного хреста, який в їх 
часах міг вже трактуватись, під впливом володимирської традиції, як знак 
Георгія Побідоносця. Та той же лук міг бути символом св. Юрія, який іноді 
зображався на іконах саме з цією зброєю42.
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III. БОЖЕЄ ДРЕВО
Культ хреста на Волині, які на терені всього Великого князівства Литовсь

кого, живила та обставина, що у Луцьку протягом майже чотирьох століть 
зберігалась реліквія- частинки Хреста Господнього. Тамтешній кафедрі їх 
1288 р. подарував князь Володимир Василькович. Як занотував літописець, 
«вь Лоуцкую еп'кпью да кр°Т вели" сребря" позлотисть сь Ч°тиьі“ Древом>*%

Пам’ятка згадана на Волині в 1434 році. Тоді князь Федір Несвіцький, 
піддаючись Ягайлові, «присяга ссмь Богу н Матці Божиюи и усім святьтм и 
на Божиє Дерево, й поціловал єсмь Божіє Дерево»44.

її  ід час ревізії скарбниці кафедрального храму Іоана Богослова 1607 р, 
були відмічені “І>г2Є\уо &у\¥ОЇ\¥ога5Іе, \У 8геЬго оргашпе рогіасопе.. §1оша 
8-Іе§о Рапіеіеопа оргалтоа \у згеЬго рогІосізЮ”43.

Перед 11 квітня 1636 року волинський воєвода Адам-Олександр Сянгуш- 
ко відправив до Папи Римського спеціальний меморіал про цю реліквію, яка 
«зберігається в срібному хресті». За його версією46, пам’ятку нібито при
везла з Візантії до Русі дружина св. Володимира Анна. Захопивши Русь в 
1320 р., литовський князь Гєдимін забрав реліквію з київського Софійського 
храму47. Вже його син Любарт передав її луцькому соборові.

У 1639 р. волинська шляхта вимагала повернення уніатським Володи- 
мирським єпископом Йосифом Баковецьким "геПцігі зшіфе, т еш тіс іе  сІГ2Є\¥ 
кггуга з^і^іе^о у Сгазхка 2 §кму Рапїеіітопа §\уі?іє§о48.

Мені невідома подальша доля цих часток Божого Древа. Можливо, вони 
були передані до Риму чи загинули під час Визвольної війни 1648-1654 
років.

Детальні описи луцької реліквії відсутні. Однак її загальний вигляд мож
на гіпотетично відтворити. Аналогічна пам’ятка, викрадена у Л ьвові 1340 р. 
польським королем Казімєжом Щ, тепер є найбільшим скарбом паризько
го собору Нотр Дам4®» У XII ст. ці частки Святого Дерева були вставлені 
у  дерев’яний, обкладений золотими бляхами маленький шестираменний 
(подвійний) хрест, Вже його розмістили у центрі великого срібного чотири- 
раменного хреста на підставці.

Правдоподібно, луцька реліквія зберігалась так само. Посередньо про 
це говорить той факт, що на монетах Ягайла та печатках литовських князів 
з’являється50 зображення шести рамен ного хреста51. З кінця XIV ст. реліквії 
Древа Господнього стають паладіумом Великого князівствіва Литовського 
(луцька пам’ятка) та Польського королівства (львівська пам’ятка). «Грець
кий» шестираменний хрест зображається на щиті вершника в литовському 
гербі Погоні, трансформованому з «.нашого» св. Юрія; окремо - на великих 
печатках королівства.
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Існує думка, що такий знак привнесла до польської геральдики угорсь
кі королівна Ядвіга. Однак цьому протирічить печатка великого князя 
литовського Вітовта, на якій вершник Погоні має на щиті цей подвійний 
Хрест51. Правитель, родсшим гербом якого були Колюмни (трансформований 
ТрИіуб)53, ніякого «крового» відношення до Угорщини не мав.

Великий луцький хрест-футляр, правдоподібно, був виготовлений у 
формі т.зв. перехрещеного або єрусалимського хреста (на кожному з чоти
рьох кінців додаткове мале рамено творило ще один менший хрест).

Саме такий знак присутній на печатці луцького владики Арсенія, 
привішеній до грамоти 1366 року54. Правив він також за герб боярсько
му родові з прилуцького с. Несвіча. Такий клейнод є на печатках Івана 
І Іесвіцькош, привішених до грамот 1387 та 1388 років55. Шлюб Василя 
Корибутовича з його родичкою привів до заміни гербу в нащадків князя. 
Замість стріли чи пророслого хреста вони почали уживати перехрещений 
хрест, в якому нижнє рамено замінили на півмісяць56.

Підсумовуючи, можна сказати наступне. Поки що не вдалось вияви
ти прямих і точних відомостей про те, коли і за яких обставин виник герб 
Волині, що він конкретно символізував. Однак вдалось встановити, що цей 
Чотираменний хрест міг походити або від трансформованого гербу нашої 
династії Володимировичів, або від символу популярного у нас святого - 
Юрія Змієборця, чи від релікварія Божого Древа, що зберігався у Луцьку, 
тогочасній столиці Волині.
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