
Прапор Франції 

Державний символ Франції, в тому вигляді, в якому ми його знаємо зараз, з'явився відносно 

нещодавно, з історичної точки зору, в 1830 році. Франція, якщо судити за літописами, неодноразово 

змінювала кольори державності. 

 

 
Моне К. Вулиця Сен-Дені в день національного свята. 

 

Історія 

До того моменту, як головний символ Франції набув сучасного вигляду, він пройшов 

довгий шлях становлення. До прийняття християнства, до 496 р., король франків Хлодвіг I в 

ролі прапора використовував біле полотно із зображенням жаб. З 496 р прапором Хлодвіга 

став синій прапор з золотими ліліями. Синій колір вважався кольором св. Мартіна, 

покровителя країни, бо такого відтінку був його плащ. Лілія згідно з легендою була передана 

цьому королю ангелом в знак очищення після хрещення з настановою зробити квітку 

символом французьких королів. 

 

З 800 р. штандартом Карла I Великого стає трихвоста червона орифлама, прикрашена 

шістьма синьо-жовто-червоними трояндами (за іншою версією – золотими трояндами або 

сонцем). Червона хоругва абатства Сен-Дені співвідносилася зі св. Діонісієм Паризьким. 

Епоха середніх віків 

При Людовіку IV, прапор став іменуватися «Прапор Франції» і полотно доповнилося 

безліччю лілій золотистого відтінку. Жовті квітки вважалися священними і втілювали Пресвяту Діву. 

Такий вигляд у прапора був в період з XII по XIII століття. У 14 столітті прийшла до правління 

країною династія Валуа, яка шанувала Святу Трійцю та залишила на стягу всього лише три лілії. 

 

Прапор Франції в період XII-XIII ст. 



 

Прапор середньовічної Франції в період XIV-XVI ст. 

Столітня війна 

За часів Столітньої війни (1337-1453) прапор Жанни Д'Арк був білим з традиційними ліліями, 

на одній стороні якого зображувався французький герб, а на іншій - Бог і два ангела, написи «Ісус 

Христос» та «Марія». 

 

Прапор Жанни д'Арк. Фрагмент картини Шарля Ленепвьо. 

Символом французьких військ був білий прямий хрест на синьому або червоному полі. 

Червоний - колір запрестольної хоругви абатства Сен-Дені, з XII ст. по XV ст. штандарта 

французьких королів. Хрест же, ймовірно, нагадував про третій хрестовий похід 1189 року. 

 

Облога Руана французькими військами, 1449 р. 

 



Період Відродження 

Вступили на престол Бурбони, повернули державність білому стягу, додавши на нього герб і 

збільшивши кількість квіток. Іноді геральдику доповнювали гаслом, що славить Святого Дені і 

додавали відзнаки Святого Духа і Святого Михайла. 

 

Прапор королівської сім'ї 

 

Прапор Франції, який використовували королі династії Бурбонів 

Прапор торгового флоту 

Указом від 15 квітня 1689 року торговим кораблям було заборонено нести білий прапор - 

торгові судна повинні ходити під синім прапором з білим хрестом  - «старим прапором французької 

держави». На королівських же військових кораблях піднімали повністю білий прапор. 

 

Прапор, який використовували на торгових судах з XVII в. до 1790 р. 



 

Французький військовий корабель на фрагменті картини, що зображає бій при Мартиніці. 

Сучасний прапор Республіки 

Справжній вигляд прапор прийняв після історичного взяття Бастилії, об'єднавши в собі три 

кольори, що означають - свободу, рівність і братерство. Три вертикальні смуги, синя, біла і червона, 

також символізують об'єднання громадян країни з різних станів. 

 

Прапор Французької Республіки 

Була ще одна спроба змінити символ держави. У 1815 році, що прийшов до влади Людовик 

XVII, оголосив білий стяг династії Бурбонів законним прапором країни. Але після Другої 

Французької революції, в 1830 році, під натиском громадськості, король – громадянин Луї Філіп 

офіційно визнав триколор, державним прапором Французької Республіки. 

Історія виникнення сучасного прапора 

Автором ідеї національного триколора Франції називають маркіза де Лафайєта. Саме він 

запропонував в червоно-сині кокарди революціонерів-парижан внести білий колір в 1789 р. У той 

момент білий асоціювався не з королем і королівською владою, а сприймався як колір держави як 

такої. 

При цьому послідовність кольорів і ширина смуг не були офіційно узаконені і постійно 

змінювалися.  

Наполеон Бонапарт офіційно затвердив: 

❖ Ширину смуг, зробивши їх рівними. 

❖ Послідовність смужок, визначивши, що смужка синього кольору - біля древка прапора. 

 

 

 

 



Символіка кольору 

 
Версій, що пояснюють значення кольорів французького триколора, безліч.  
В основу однієї з них лягли історичні традиції та події минулого: 

❖ Синій співвідносять з кольором плаща святого Мартіна. 

❖ Білий асоціюють з Жанною Д'Арк, національною героїнею. 

❖ Червоний вважають кольором св. Діонісія через колір хоругви 

його абатства – орифлами. Також цей колір співвідноситься з 

революцією, палаючими серцями французів і кольором вогню, 

кров'ю патріотів-революціонерів. 

 

В основі тлумачення кольорів лежить і станова класифікація: 

❖ синій колір на прапорі Франції позначає буржуазію;  

❖ білий – монархію/духовенство; 

❖ червоний – робочий клас. 
 

Кольори прапора французів часто співвідносять з революційним девізом: Liberté, Égalité, 

Fraternité (свобода, рівність і братерство). Також деякі дослідники знаходять, що ці кольори 

відповідають трьом рівням посвячення в масони: 1-3 ступінь – синій; 4-18 – червоний; вищий ступінь 

– білий. 

                                                                                                              

 
 

 
❖ Прапор Франції це перший прапор у світі, де 

використані вертикальні смуги. 

❖ У геральдиці триколором прийнято називати 

тільки державний прапор Франції. Інші прапори, 

що мають ту ж кількість кольорів, геральдисти 

називають «триколірними». 

❖ Церемоніальні французькі прапори, мають форму 

квадрата. При цьому смуги зберігають однакову 

ширину. 

❖ Прапори Нідерландів і Люксембургу, а також і 

прапор Росії мають схожість за кольором з 

французьким. Відмінність: їх смуги 

горизонтальні. 

❖ Прапор Парижа, столиці Франції, - включає два 

кольори державного прапора, оскільки він 

червоно-синій. Саме полотно квадратне, поділене 

вертикально на дві рівні частини.  
 

 
 

Цікаві факти 

 


