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Олег Однороженко

„CLIPEARIUM TEUTONICORUM” І „ZÜRICHER WAPPENROLLE”
ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ РУСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
ГЕРАЛЬДИКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІІІ – ПОЧАТКУ ХІV СТ.
Початки руської геральдичної традиції, власне як і сама доба пізнього середньовіччя, у вітчизняній історії приховані від сучасного дослідника непроглядним
туманом, за яким важко вловити навіть найзагальніші контури епохи “темних віків”1. Причина подібного стану речей криється в неймовірно бідній джерельній базі
історії України-Руси в добу після монгольської навали. Від цієї кривавої та руйнівної епохи з джерел вітчизняного походження до нас дійшло лише кілька десятків
документів2, окремі археологічні пам’ятки3 та літописна традиція4, що уривається
наприкінці ХІІІ ст. разом із закінченням Галицько-Волинського літопису5.
Все це, здавалося б, мусило стимулювати українських дослідників до розширення джерелознавчих студій за рахунок залучення джерел іноземного походження, які містять в собі ексклюзивну щодо подій та явищ руської історії ХІІІ–
ХІV ст. інформацію. Втім, по-за нечисленними винятками,6 подібні студії дотепер
знаходяться в зародковому стані. Так, скажімо, практично поза увагою вітчизняних дослідників залишився цілий комплекс західно-європейських гербовників
XIV–ХV ст.7 в яких містився багатий, а іноді й унікальний8 матеріал щодо старої
української (руської) гербової традиції.
Втім, найдавнішим джерелом західно-європейського походження, яке подає
відомості з руської державної геральдики, є найдавніша німецька латиномовна
геральдична поема „Clipearium Teutonicorum”, що була написана Конрадом фон
Муре приблизно в 1260–1264 рр.9 Поема розпочинається з опису гербів найбільших державних утворень тогочасної Європи, в тому числі й герба Руського королівства, який мав вигляд червоного повстяного капелюха на срібному щиті:
Rex romanorum, si quid veri mea prefert
Vox, aquilam nigro forme croceo clipeo fert.
Francus rex in lasurio flores liliorum
Ex auro prefert, id habens insigne decorum.
Rex Hispanie duos gilvo tibi nigro leones,
In niveoque duas urbes rubeas ibi pones.
Albus equus rubeo clipeo regis solet esse
Ungarico, nec equo frenum, nec sella deesse.
Dumque Bohemie tibi rubeum clipeum fore ponam
Hic albus leo vult antepreferre coronam.
Anglice rex, clipeus tuus albus habetur ibique,
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Crux transit rubea spes terra ubique.
Pileus in niveo clipeo rubet estque Rutheni
Regis, gens cuius procul est a littore Reni.
Vult Marrochi rex in auris dominans truculentis
In croceo rochos tres forme ferre rubentis.
Regi Jerusalem diversa pericula ferentis
In clipeo nivea crucis extat forma rubentis.
Nigro rex Dacus aquilam sibi dimidiare,
Ex rubro currusque rotam vult contiguare.
In fulna rex Swesionis vult ferre gemellas,
Ex viridi pictas sub complexu domicellas.
Ecce tuus Norwegia rex Danis bene notus
Fert clipeum cuius color est niger, ut puto, totus.
Prussia rex tuus in nivea tria fertur habere
Maurorum capita, si verum nescio de re.
Dux tuus, Austria, vult clipeum preferre rubentem,
Cuius pars fert media zonam candore nitentem...10
Невдовзі по-тому описаний в „Clipearium Teutonicorum” герб Руського королівства бачимо зображеним в одному з перших серед загальноєвропейських гербовників – знаменитій „Цюрихській гербовій ролі” („Züricher Wappenrolle”) початку
ХІV ст.: червоний повстяний капелюх вміщено в срібному щиті готичної форми,
над щитом знаходиться лицарський шолом, в нашоломнику – аналогічний до зображеного в щиті капелюх11. Крім того, поруч з описаним вище зображенням розміщено інший варіант руського герба, який має в червоному щиті готичної форми
три срібних капелюха з чорними китицями, над щитом – шолом, в нашоломнику –
срібний капелюх під павичевими перами12. Руські герби займають, відповідно,
передостаннє та останнє місця в долішньому ряді першої частини гербового сувою, закриваючи собою почет геральдичних знаків держав Старого світу.
Варто відзначити, що репрезентація Русі подібними гербовими фігурами видається дещо несподіваною. Адже ми не знаходимо жодних прямих паралелей
з описаним в „Clipearium Teutonicorum” та зображеними в „Züricher Wappenrolle”
гербами в середньовічному руському герботворенні. Дані герби, як, втім,
і визначення їхньої державної приналежності, явно завели в глухий кут перших
видавців „Цюрихської гербової ролі”. Автори, що готували її до друку 1930 р.,
очевидно знаходилися в полоні цілого ряду стереотипів щодо руської середньовічної історії, а тому, у випадку з першим з руських гербів, заходилися шукати паралелей до нього в геральдичних пам’ятках Московського царства кінця XV–
XVI ст.13 А потрійність зображення гербових фігур в другому руському гербі наївно пояснювали як своєрідний символ трьох основних частин Русі (Великої, Малої
та Білої)14. Анахронізм подібних припущень є очевидним, тим більше, що
в „Clipearium Teutonicorum” прямо вказано на приналежність герба з червоним
21

Спеціальні історичні дисципліни. Число 16 __________________________________

повстяним капелюхом Руському королівству (“Rutheni Regis”), тобто – ГалицькоВолинській державі Романовичів, що єдина на просторах колишньої КиєвоРуської імперії використовувала відповідну титулатуру в ХІІІ–ХІV ст.15
Якщо з державною прив’язкою даних геральдичних зображень ситуація
є доволі ясною, то у випадку з роз’ясненням причин появи саме подібних фігур
в якості гербів Руського королівства перед нами виникають значні труднощі. Власне, можливими є три шляхи розв’язання цієї проблеми. По-перше – визнати, що
маємо справу з гербом апокрифічним, тобто таким, який не існував в дійсності,
а є лише витвором фантазії автора відповідного геральдичного джерела.
Проти подібного способу вирішення питання говорить, в першу чергу, наявність схожих за своїм змістом варіантів герба Русі в обох вказаних джерелах, що
виключає можливість довільної вигадки, тим більше, що в „Züricher Wappenrolle”
інформація щодо руських гербів, хоч і є подібною до відомостей „Clipearium
Teutonicorum”, але подається в більш розгорнутому вигляді. Разом з тим, ані
в „Clipearium Teutonicorum”, ані в „Züricher Wappenrolle” ми не знаходимо інших
прикладів апокрифічних гербів. Навіть у тих випадках, коли в „Züricher
Wappenrolle” подано герби окремих ісламських держав Азії та Африки, як скажімо
– Марокко (одинадцятий герб горішнього ряду поданої вище частини гербового
сувою)16 та Вавілон (десятий герб долішнього ряду),17 які, очевидно, ніколи не мали гербів в суто європейському розумінні цього явища, все ж не можна говорити
про цілковиту апокрифічність цих зображень. Адже шахові тури в якості герба
Марокко незмінно присутні також в інших середньовічних західно-європейських
гербовниках, таких як – „Armorial Wijnbergen”,18 „Armorial du Hérault Vermandois”,
„Lord Marshal's Roll”,19 „Хроніка Констанцького собору”20 і, зрештою, в тій же таки „Clipearium Teutonicorum” – „Vult Marrochi rex in auris dominans truculentis іn
croceo rochos tres forme ferre rubentis”21, та, очевидно, були пов’язані з певною місцевою традицією символічної репрезентації даної країни, що і мало вплинути на
відтворення цього сюжету в якості герба Марокко в західно-європейській геральдичній традиції. В свою чергу, зображення голови вавілонського царя Навуходоносора, яке бачимо на гербі Вавілонського султанату в „Züricher Wappenrolle”,
в середньовічній Європі стійко асоціювалося саме з геральдичною репрезентацією
давньої столиці Месопотамії22. Даний сюжет знайшов своє відображення також
в суто європейських геральдичних пам’ятках, зокрема, на гербі Добринської землі
в Польському королівстві23.
Інша річ, що „Цюрихська гербова роля” не раз подає державні герби в доволі
спотвореному вигляді, що звичайно не може вказувати на їхню апокрифічність, натомість змушує шукати паралелі з гербами, що мали реальне значення в тогочасній
геральдичній практиці. Так, „Züricher Wappenrolle” містить доволі відмінні від зафіксованих в інших тогочасних джерелах варіанти гербів Королівства Кастилії та Леона, Арагона, Португалії, Навари, Норвегії, Єрусалимського королівства та ін.24
Взагалі необхідно відзначити, що в „Züricher Wappenrolle” більш-менш адекватно відображено державні герби в основному лише тих країн, що розміщували22
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ся неподалік від місця створення даного геральдичного твору25. Це в основному
герби німецькомовних держав – Священої Римської імперії, Каринтії, Австрії, Баварії, Саксонії, Штирії, Бадена, Вюртемберга, Лотарингії та ін., або їхніх безпосередніх сусідів – Франції, Чехії, Угорщини, Сілезії, Англії, Данії та ін.
Очевидно, що в ситуації з руськими державними гербами маємо справу
з певною модифікацією реально існуючого геральдичного зображення.
Власне, другий спосіб розв’язання проблеми якраз і полягає у віднайденні
можливого прототипу цюрихських зображень серед відомих геральдичних знаків
Галицько-Волинської держави. Перше, що спадає на думку, це провести паралель
між зображеними в „Züricher Wappenrolle” руськими гербами та пізнішими видозмінами герба Галицького королівства (у вигляді однієї, двох або трьох корон)26,
що їх, на думку цілого ряду науковців,27 використовували в якості претензійних
гербів угорські королі другої половини XV – першої половини XVI ст.,28 а згодом
почали вживати австрійські імператори29.
Вперше цей герб зустрічаємо на печатках короля Матвія Корвіна (Матьяша
Гуньяді), що датуються 1470–1474,30 1475–1479 (маєстатова),31 147532 та 1477 рр.33
Він містить в щиті зображення однієї корони та в загальних рисах має певну подібність до описаного в „Clipearium Teutonicorum” і першого із зображених
в „Züricher Wappenrolle” руських гербів. Згодом, аналогічний сюжет бачимо на
меншій королівській печатці Володислава ІІ (1491 р.)34. Втім, вже на печатках короля Володислава ІІ від 1490–1514 рр. в щиті замість однієї з’являється дві корони, які розміщено одну над одною35. Аналогічне зображення зустрічаємо на королівських печатках Людовика ІІ (1521 р.)36 та Яноша Запольяї (1527–1528 рр.)37. Від
XVI ст. Габсбурги в якості угорських королів використовували на своїх печатках
також зображення герба з двома коронами38. І лише згодом в цьому гербі
з’являється третя корона39. Починаючи з 1772 р. останнє зображення незмінно
присутнє на гербі Королівства Галичини і Лодомерії.40
Власне, існування на державних печатках Угорського королівства різних
видозмін герба з однією, двома або трьома коронами, начебто мало вказувати на
прямі паралелі із зображеннями в „Züricher Wappenrolle”. Втім, перешкодою до
подібних висновків є кілька поважних обставин. Зокрема – суттєвий хронологічний розрив (в 150–200 років) між часом появи „Clipearium Teutonicorum” та
„Züricher Wappenrolle” і часом першого зафіксованого в джерелах використання
герба із зображенням корони угорськими королями. Останні висували претензії
щодо галицько-руських земель ще від кінця ХІІ ст.41 Від того часу і до кінця
XIV ст. неодноразово бачимо угорських королів та їхніх спадкоємців на галицькому престолі42. Очевидно, що подібні аспірації мали знайти своє відображення також в сфері геральдики, але чи користувалися різноманітні угорські претенденти
гербом із зображенням корони як геральдичного знаку Галицького королівства в
XIII–XIV ст., жодних достеменних відомостей наразі немає43.
До цього також варто додати, що зображення корон в геральдичній традиції
більшості європейських країн не було чимось поодиноким чи незвичним,44 тому
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варто сумніватися, що автори „Clipearium Teutonicorum” та „Züricher Wappenrolle”
могли не розпізнати справжнього змісту зображення галицького герба, якщо на
ньому дійсно було зображено корону. Інша річ, коли б вони мали перед собою
в автентичному руському гербі сюжет незвичний для західно-європейського ока,
тоді подібна суттєва модифікація герба була б цілком зрозумілою.
Втім, пошуки паралелей між руськими гербами, що містяться в західноєвропейських джерелах другої половини ХІІІ – початку ХІV cт., та геральдичними
сюжетами на державних печатках Угорського королівства, на нашу думку, взагалі
позбавлені будь-якого сенсу. Річ у тім, що геральдичні зображення з коронами на
угорських печатках швидше за все репрезентували зовсім не претензії Угорської
Корони на Галичину, адже на більшості королівських печаток другої половини XV
– першої половини XVI cт. в довколових написах не зустрічаємо вказівки на галицький королівський титул, в той час як титулатура угорських королів в довколових написах в інших своїх частинах суттєво не розходиться з геральдичною репрезентацією цих титулів в полі печатки. Так, зображення гербів Угорщини (поземі
смуги та двораменний хрест на пагорбах) незмінно супроводжує напис: regis hungarie, герб Чехії (коронований лев з подвійним хвостом) – regis bohemie, герб Далмації (три короновані левові голови) – regis dalmacie та ін.45
Варто звернути увагу на ту обставину, що для Корони Угорської в цей період
значно більш актуальним, ніж ефемерні претензії на Галичину, було забезпечення
надійного контролю над теренами Балканського півострова, зокрема, – над Боснією,
правителі якої тривалий час визнавали себе васалами Угорщини, і за володіння якою
між Угорщиною та Османською імперією саме в XV – на початку ХVІ cт. точилася
запекла боротьба46. З огляду на це нам видається, що на тогочасних угорських королівських печатках гербом з короною репрезентовано саме Боснію (в довколових написах не раз бачимо відповідну вказівку – regis rame), середньовічна державна геральдика якої представлена, зокрема, зображенням корон. Вже на зламі XIV–XV cт. на
маєстатовій печатці боснійського короля Степана Остої бачимо зображення щита
з вміщеною на ньому короною як герба Боснійського королівства47. Згодом, аналогічні зображення присутні також на інших державних печатках Боснії. Так, король
Боснії Микола (Нікола Ілочкі, Міклош Уйлакі) в 1474 р. користувався печаткою, на
якій було зображено герб Боснії у вигляді трьох корон48.
Все це дає підстави стверджувати, що в період другої половини XV – першої
половини XVI ст. герби із зображенням однієї або кількох корон репрезентували
в угорській державно-династичній геральдиці Боснійське, а не Галицьке королівство. Герб останнього у вигляді трьох корон має, ймовірно, значно пізніше походження, коли Габсбурги в якості угорських королів висунули знов претензії на
Галичину. Для геральдичної репрезентації цих претензій було, очевидно, помилково використано старий герб Боснійського королівства. Проте, як герб Боснії,
після її підпорядкування Австрії, вживано інший боснійський герб, який не раз
зустрічаємо в південнослов’янських гербовниках кінця XVI – першої половини
XVІІI ст., – герб Рами (Боснії)49 або Примор’я (Герцеговини)50.
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Повертаючись до руських гербів, що містяться у західно-європейських джерелах другої половини ХІІІ – початку ХІV ст., необхідно вказати на ще один можливий спосіб розв’язання проблеми руського прототипу для цих зображень. На
нашу думку, в даному випадку варто розглянути питання походження герба із зображенням повстяного капелюха в широкому контексті всієї середньовічної руської геральдичної традиції.
При ближчому знайомстві з руською геральдичною спадщиною, перше що
впадає у вічі, це – її колосальна перенасиченість старими родовими знаками, що
походили ще з догеральдичної доби, і лише в XIV ст. (можливо в ХІІІ ст.) набули
геральдичного оформлення. Це стосувалося як геральдики родової (земянської та
панської)51, так і державно-династичної (князівської та великокнязівської)52. Хоча
щодо останньої в науковій літературі дотепер існує стереотип, що княжі знаки києво-руської доби так ніколи і не набули геральдичного значення. Найліпшим спростуванням подібного погляду є той факт, що між догеральдичними знаками києворуської доби та пізнішими руськими гербами XІV–ХV ст. зберігається певна іконографічна тяглість. Так, пізніші герби нащадків чернігівських Рюриковичів –
князів Козельських, Пузин53 та Огинських,54 мають безумовну подібність зі знаками князів чернігівської династії ХІ–ХІІІ ст.55
Ще більш промовистим свідченням тяглості руської геральдичної традиції
від родових знаків києво-руської доби є наявність в гербах волинського роду Костюшек-Хоболтовських (ХVІ ст.) зображення знаку у вигляді тризуба,56 що доволі
виразно нагадує зображення родового знаку на монетах Володимира Святославича57. Наводимо лише ці найяскравіші приклади, хоч в дійсності їхній перелік можна значно розширити.
Очевидно, що і на теренах Руського королівства (Галицько-Волинської держави), практика використання княжих родових знаків в XIII–XIV ст. не була занедбана. На це, зокрема, вказує наявність на вислих печатках Льва І Даниловича родового знаку Романовичів, який в пізніших канцелярських описах XV–XVII ст.
незмінно фігурує під назвою “Zub” (“pieczęci z zubem”, “signum ad modum dentis”,
“sigillum dentale”)58. Археологічні знахідки також вказують на побутування на галицько-волинських землях тризубоподібних знаків Рюриковичів, які, щоправда,
мали значно простішу іконографію в порівнянні зі своїми прототипами Х–ХІ ст.59
Власне, подібна спрощена іконографія родового знаку, що складався з трьох
зубців на спільній основі, середній з яких мав більший в порівнянні з бічними зубцями розмір, має виразні паралелі із зображенням руських гербів в „Züricher
Wappenrolle”. Контури повстяного капелюха в загальних рисах доволі відчутно
нагадують спрощене накреслення тризуба. Автори „Clipearium Teutonicorum” та
„Züricher Wappenrolle”, цілком вірогідно, могли сприйняти це останнє за зображення своєрідного головного убора. Імовірність подібного невірного відчитання
автентичного змісту руського герба в даному випадку мала бути доволі значною,
і тому не повинна дивувати з огляду на те, що для західно-європейської геральдики зображення старих родових знаків є в цілому нехарактерним. Зокрема,
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в „Züricher Wappenrolle” серед майже 480 зображених в ній малюнків не знаходимо жодного знакоподібного герба60. Крім того, на те, що автор „Цюрихської гербової ролі” мав справу саме з тризубоподібним родовим знаком в якості прототипу
для зображених в джерелі гербів, може вказувати потрійність фігур в щиті другої
видозміни руського герба.
Очевидно, що родовий знак Романовичів в другій половині ХІІІ – першій
половині XIV ст. для того, щоб потрапити до геральдичних творів фактично всеєвропейського масштабу, вже мав виконувати роль геральдичного зображення, яке
репрезентувало Руське королівство поруч із зображеннями двоголового орла,61
льва,62 галки63 та хреста64. Інша річ, що нам достеменно невідомо про зовнішній
вигляд цього герба – пізніші канцелярські описи та археологічні знахідки спричиняються до реконструювання лише загальних уявлень про нього і, до того ж, не
подають родовий знак як суто геральдичне зображення.
Пролити світло на це питання, на нашу думку, може більш пізнє, але натомість автентичне руське джерело, яке, що найважливіше, містить в собі виразно
геральдичну інформацію, якої бракує описам та археологічним пам’яткам. Маємо
на увазі печатку Волчка Преслужича, пана та дідича на Рогатині (Wolczko
Presszlussicz dominy et heres de Rohatyn). Її було прикладено до кількох документів
1404–1419 рр.65 Печатка має незвично великий розмір – 43 мм, на той час більш
характерний для державних (князівських) печаток. Ця особливість пояснюється
тим, що Волчко Преслужич вважав себе спадкоємцем династії Романовичів і,
очевидно, висував певні політичні претензії на галицько-волинську спадщину66.
Це відбилося, зокрема, в наданні Волчком Преслужичем 14 серпня 1415 р. магдебурзького права та герба новозаснованому місту Рогатину67.
Не може не впадати у вічі також характерний вигляд родового герба пана
Волчка, який має виразні аналогії з тризубоподібними родовими знаками Рюриковичів. Претензії на династичну спадщину Романовичів очевидно мали і символічне втілення. Родовий герб видавався для цього якнайкращим, з огляду на що малоймовірною є суттєва відмінність між гербом, який бачимо на печатці Волчка
Преслужича, і державно-династичним знаком-гербом Романовичів, на спорідненості яких так активно наполягав пан на Рогатині.
На нашу думку, автори „Clipearium Teutonicorum” та „Züricher Wappenrolle”
при відтворенні державного герба Руського королівства мали справу з геральдичним
зображенням родового знаку когось з Романовичів, найімовірніше Льва І Даниловича, що своїм зовнішнім виглядом мав бути близьким до зображення, яке бачимо
в гербі Волчка Преслужича, пана з Рогатина. Втім, не зумівши належно осмислити
зміст зображення на автентичному гербі, автори названих вище творів імовірно подали власну інтерпретацію руського державного герба, описавши, а згодом зобразивши його в формі повстяного капелюха68. Щодо кольористики зображених в „Züricher Wappenrolle” руських гербів, то їхнє забарвлення в значній мірі відповідає тим
висновкам, які свого часу зробив Роман Климкевич щодо кольорів руських гербів та
догеральдичних родових знаків руських князів69.
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