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Від 1999 року, силами Центру під-
водної археології Київського на-
ціонального університету імені 

Тараса Шевченка в Судацькій бухті, по-
близу селища Новий Світ (півострів 
Крим), проводиться дослідження зато-
нулого середньовічного судна. Писем-
ні джерела дозволили припустити, що 
це  пізанська галера, яка опинилася на 
морському дні у 1277 році [2, с 143]. Гли-
бина залягання об’єкту – 11–14 м. Досі 
зустрічаються тільки залишки дерев’я-
ного корпусу судна, відтак об’єкт фік-

сується виключно за площею поширен-
ня матеріалу. Особливості середовища, 
в якому він перебуває, значно усклад-
нює дослідження. 

Для ХІІІ–ХV ст. можемо упевнено го-
ворити про важливу роль італійсько-
го чинника в історії земель сучасного 
Кримського півострова. Вже у ХІІ ст. 
відбулося проникнення італійських 
купців до регіону. Протягом усього пе-
ріоду італійської присутності в Криму, 
що тривала до XV ст., за домінуючу по-
зицію боролися представники Генуї та 
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Венеції. У 1169 та 1192 роках між Генуєю 
та візантійськими імператорами, Ману-
їлом Комніним та Ісаком Янголом від-
повідно, були підписані договори, які 
декларували виключні права генуезців 
в Криму. Це стало основою для ути-
сків останніми венеціанців, торгівель-
ні факторії яких існували в Північному 
Причорномор’ї з початку ХІІ ст. Після 
захоплення Константинополя у 1204 р. 
та утворення Латинської імперії італій-
ці значно зменшили обсяг торгівельних 
операцій в Причорномор’ї. Відновлення 
економічних зв’язків у попередніх об-
сягах відбулось після реставрації Візан-
тійської імперії. В 1261 р. візантійський 
імператор Михайло Палеолог надав Ге-
нуї, а у 1265 р. – Венеції право на віль-
не мореплавство у водах Чорного моря. 
Конкуренція між двома республіками за 
вплив у регіоні періодично виливалася 
у військові сутички різного масштабу. 
Як приклад, можна згадати війну 1294–
1299 рр.  Переможцем з протистояння 
вийшла Генуя, що посилило її лідерські 
позиції. Активна діяльність італійців у 
Причорномор’ї продовжувалася до 70-х 

років ХV ст., доки вони остаточно були 
витиснені османами. 

Кримський півострів представляв ін-
терес для італійців, в першу чергу, з точ-
ки зору ведення торгівлі. Так, протягом 
ХІІ–ХV ст. італійський компонент ба-
гато в чому визначав коньюктуру еко-
номічного життя Північного Причор-
номор’я. Окрім того, він був важливим 
в політичному, культурному та інших 
контекстах.

Факт тісного зв’язку італійських 
міст-республік з територіями сучасного 
Кримського півострова протягом ХІІІ – 
ХV ст. [4] у поєднанні з інтерпретацією 
С. М. Зеленко цілком пояснює присут-
ність італійського судна на чорномор-
ському дні та дає підстави сподіватися 
на аналогічні знахідки.

Матеріал з даного затонулого судна 
репрезентовано чотирма групами зна-
хідок: керамічними, дерев’яними, скля-
ними та металевими предметами. 

Найбільш чисельною та найкраще 
вивченою на даний момент є кераміч-
на група. Вона представлена кухонним, 
столовим та тарним посудом. З’ясова-

Рис. 1. Реконструкція 
зовнішнього вигляду 
затонулої  італій-
ської галери ХІІІ ст.
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но, що деякі предмети безпосередньо 
перебували в користуванні екіпажу та 
пасажирів, інші ж являли собою товар, 
який транспортувався. Комплекс кера-
міки об’єднує різні види посудин, що 
побутували в регіоні Середземномор’я 
в означений період. Це дає широку ба-
зу для досліджень кроскультурних та 
торгівельних контактів між Заходом та 
Сходом, зокрема. Особливий інтерес ви-
кликають клейма, графіті та діпінті, які 
зустрічаються на виробах.

Друга група репрезентована дерев’я-
ними предметами. Зустрічаються окре-
мі шматки дерева та деталі, що, судячи 
з усього, являли собою елементи самого 
судна. Поряд з цим в колекції на дано-
му етапі присутні побутові речі: орна-
ментовані гребінці та ложки.

Окремою групою виступають скляні 
вироби. Їх відносно небагато, проте це 
унікальні для регіону знахідки – посуд 
з відомого венеціанського скла. 

Металеві предмети складають чет-
верту групу. Великою за кількістю під-
групою є цвяхи (зі шляпкою). Знайдено 
кілька фрагментів металевих сосудів. Є 
індивідуальні знахідки. Частина пред-
метів не ідентифікована. До четвертої 
групи також належить клинкова зброя.

Як зазначалося вище, досліджуваний 
об’єкт інтерпретований як італійська 

торгівельна галера. Аналіз матеріалу 
дозволяє стверджувати, що основний 
вантаж, призначений для продажу, скла-
дали керамічні вироби [2]. Про імпорт 
зброї в даному випадку вести мову не-
доцільно. Знахідки клинкової зброї не-
численні. Можна сподіватися, що в по-
дальшому їхня кількість зросте, проте 
очевидно, що говорити про масовість 
наразі неможливо. 

На даному етапі дослідження колек-
ція зброї з Нового Світу нараховує вісім 
одиниць (Новий Світ (далі – НС) 1–8), 
представлених 14 фрагментами. Нез-
важаючи на свою нечисленність, вона 
вимагає уваги з огляду на специфіку та 
різноманіття наявних частин предметів. 
Окрім того, її можна вважати достатньо 
репрезентативною.

Тривале перебування в солоній воді 
стало причиною поганої збереженості 
матеріалу: клинки повністю чи майже 
зруйновані. Відтак, дослідження вима-
гають залучення хімічних та фізичних 
ме тодів, що через різні причини нам 
вдалося забезпечити тільки частково.

На нашу думку, колекцію можна умо-
вно поділити на дві групи. Перша об’єд-
нує п’ять предметів – НС 1–5 (10 фраг-
ментів). Вони являють собою великі 
кинджали (загальною довжиною до 60 
см.) з прямими гардами. 

Рис. 2. Зразок НС 1 «Довгий кинджал», представлений двома фрагментами. 
Ліворуч – реконструйована схема поперечного перерізу клинка.
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Зосередимо увагу на кожному пред-
меті окремо.

НС 1. Довгий кинджал (рис. 2). На да-
ний момент, внаслідок сучасного зламу,  
складається з двох фрагментів. Втраче-
но кінець клинка (старий злам). Загаль-
на довжина знахідки 56,2 см. Тіло пред-
мета збереглося лише у вигляді рихлого 
оксиду метала. Форма зафіксована зав-
дяки наявності товстого, відносно рів-
номірного шару наростів потужністю в 
середньому 0,5–0,7 см.

Фрагмент 1. Руків’я з верхньою ча-
стиною клинка, припаяне до фрагменту 
амфори (ручка з фрагментом вінчика та 
стінки). Довжина об’єкту 25,5 см. Верхня 
гарда пряма, перпендикулярна завдовж-
ки 10 см, завширшки – 3,2 см (тут і ниж-
че виміри надаються з урахуванням на-
ростів). Нижня гарда пряма, паралельна 
верхній. ЇЇ довжина приблизно 14 см, ши-
рину виміряти неможливо. Довжина хва-
тової частини руків’я 9 см, ширина – 3,4 
см. Параметри зламу – 5,7х2,7 см. На зла-
мі візуально фіксується перетин клинка. 
Його довжина 4,5 см, ширина – 0,8 см. 

Фрагмент 2. Нижня частина клинка 
без кінцівки. Довжина фрагменту 30,7 
см. Спостерігається характерне посту-
пове звуження клинка. Параметри йо-
го нижнього зламу – 3,8х1,9 см.

НС 2. За припущенням, довгий кинд-
жал (рис. 3). Внаслідок сучасного по-
шкодження, складається з трьох фраг-
ментів. Дискусійною є їх приналежність 
до одного об’єкту: обриси середньої ча-
стини, що припаяна до каменя, не про-
слідковується візуально, при цьому ру-
ків’я (верхня частина) зміщено вліво по 
відношенню до фрагменту клинка (ниж-
ня частина). Так, це може бути злама-
ний короткий меч або дві частини різ-
них об’єктів, що прикипіли до одного 
предмету.

Фрагмент 1. Верхня гарда з фрагмен-
том руків’я. Загальна довжина 10 см. 
Довжина гарди 8,6 см, ширина – 2,8. 
Руків’я завдовжки 7,7 см при ширині 
3,4 см, завершується зламом. У перети-
ні має форму прямокутника 1,5х0,8 см. 
Тіло предмета загалом не збереглося. 
Виняток становлять тонкі смуги кольо-

Рис. 3. Зразок НС 2 «Довгий кинджал», 
представлений трьома фрагментами. 
Ліворуч – реконструйована схема 
поперечного перерізу клинка.
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рового металу, які, можливо, є залиш-
ками оббивки. 

Фрагмент 2. Довжина фрагмента 11,3 
см. Як вже зазначалося, обриси майже 
не прослідковується. Фіксуються лише 
два свіжих злами.

Фрагмент 3. Нижня частина клинка 
завдовжки 16,8 см. Злам завдовжки 4,5 
см. Метал не зберігся. Простежується 
лише форма клинка. Параметри пере-
тину 2,5х0,8 см. Форма листоподібна 
підовальна.

НС 3. Меч (рис. 4). Ціла форма. Скла-
дається з двох фрагментів (результат су-
часного пошкодження). Меч зламаний 
в першій третині клинка. Загальна дов-
жина – 53,1 см. Гарди прямі паралельні. 
Верхня 8,8х2,6 см, нижня – 10х2,6. Пара-
метри руків’я – 3,6х7,1 см. Ширина пе-

ретину – 4,3 см, товщина – 0,8 см при 
приблизній потужності наросту 0,7 см. 
Метал повністю зруйнований. Виразно 
зафіксувалася наявність жолобів, які, 
окрім виконання своєї прямої функції, 
надали клинку чудової форми.

НС 4. Меч (рис. 5). Сучасним зламом 
розділений на дві частини. Внаслідок дав-
нього пошкодження втрачено закінчення 
клинка. Ширина в місці нижнього зламу 
3,9 см. Загальна довжина 50,3 см. Верхня 
гарда (8х2,8 см), розташована паралель-
но нижній (8,3х2,2см). Руків’я довжиною 
7,25 см завширшки 4 см. Як і у випадку з 
НС1, зберігся лише крихкий оксид. 

НС 5. Нижня частина меча у піхвах, 
прикипіла до стінки амфори (рис. 6). 
Загальна довжина знахідки 31 см, ши-
рина на зламі – 6,6 см, товщина – 2,5 см. 

Рис. 4. Зразок НС 3 «Меч», представлений двома фрагментами. 
Знизу: ліворуч – реконструйована схема поперечного перерізу клинка, 
праворуч – рентгенографічний знімок.
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Рис. 5. Зверху: зразок НС 4 «Меч», представ-
лений двома фрагментами. Ліворуч: реконс-
труйована схема поперечного перерізу клинка.
Рис. 6. Знизу: зліва зразок НС 5 «Нижня 
ча  стина меча у піхвах, що прикипіла 
до стінки амфори»; праворуч рентгеногра-
фічний знімок.
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На даний момент наявні рентгено-
графічні знімки лише трьох знахідок 
– НС 3, НС 4 та НС 5. Вони підтвер-
джують думку про те, що НС 3 та НС 4 
належать до одного виду клинкової 
зброї. Можна припустити, з огляду на 
параметри клинка, що до аналогічного 
виду належить і НС 5.  

Можна виділити наступні спільні 
спе цифічні ознаки досліджуваних ар-
тефактів. Клинок плавно звужується 
до закінчення. Приблизно до його се-
редини спускаються два жолоби. Ру-
ків’я та клинок представляють собою 

єдине ціле, при чому на руків’ї при-
сутні отвори, вірогідно для закріплен-
ня накладок. Така морфологія була ха-
рактерна для кинджалів-базилярд, що 
використовувались у Середземномор’ї 
з ІХ ст. і, зокрема, перебували на по-
стійному озброєнні італійських піхо-
тинців у другій половині ХІІІ ст. [3, c. 
6]. Знахідки, схожі на матеріали з Но-
вого Світу, зберігаються в музеях Па-
рижу (Музей Армії [11, s. 322, Nr. 65]), 
Цюріха (Швейцарський земельний му-
зей, [12, s. 204; 13, s. 222, Nr. 426]), в при-
ватних колекціях.

Рис. 8. Зразок НС 7 «Нижня частина односторонньо загостреного предмету віднос-
но малої форми». Поряд – реконструйована схема поперечного перерізу клинка.

Рис. 7. Зразок НС 6 «Однобічно загост-
рений клинок без руків’я», представле-
ний двома уламками; ліворуч – рекон-
струйована схема поперечного 
перерізу клинка.
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Друга група об’єднує ножі та кинджал. 
НС 6 та НС 7 (фрагменти клинків) інтер-
претовано нами як ножі з одностороннім 
загостренням леза. НС 8, за припущен-
ням, – фрагмент клинка стилета. Їх вклю-
чено до колекції холодної зброї умовно, 
причини чого будуть окреслені далі. 

НС 6. Однобічно загострений клинок 
без руків’я (рис. 7). Представлений дво-
ма уламками загальною довжиною 29,2 
см. Ширина верхнього давнього зламу 
4,4 см, товщина – 2,2 см. Він повністю 
закритий наростом. Ширина другого, 
сучасного, зламу 3,7 см. На ньому чітко 
прослідковується сам клинок. Довжина 
його ребра 2,6 см. Ширина спинки – 2,2 
см. Перетин клинка має списоподібну 
форму. Ніж достатньо масивний. Не-
коректно було б характеризувати даний 
предмет як виключно бойовий. Проте не 
можна виключати, що він використову-
вався, зокрема, за цим призначенням.

НС 7. Нижня частина односторон-
ньо загостреного предмету відносно 
малої форми (рис. 8). Довжина фрагмен-
ту 8,7 см. Ширина зламу 1,4 см, товщина 
– 0,7 см. Товщина спинки клинка – 0,2 
см. Довжина ребра. Для бойового клин-
ка предмет занадто грацильний. 

НС 8, за припущенням, є фрагмен-
том зламаного клинка стилета (рис. 
9). Довжина фрагменту 15,5 см. Обри-
си перетину фіксуються дуже нечітко. 
Ширина зламу 2,3 см, товщина – 1,3 см. 
Для більш чітких висновків, як і в попе-
редньому випадку, необхідні подальші 
дослідження, зокрема рентгенографічні.  

У ХІІІ ст. мореплавство, особливо 
морська торгівля, як у попередні та на-
ступні століття, була пов’язана з вели-
ким ризиком не лише за рахунок фак-
тору стихії, а й у зв’язку з розквітом 
пі ратської справи [7, с. 42-48]. 

Піратство на Чорному морі існува-
ло з давніх часів. Зокрема, цей фено-

мен фіксували ще античні писемні дже-
рела. Піратський промисел в акваторії 
Понта був вигідною справою з огляду 
на наявність тут пожвавлених торгі-
вельних шляхів. У період ХІІІ–ХV ст. 
піратство в регіоні являло собою масш-
табне та багатошарове явище. По-пер-
ше, варто зазначити, що мало місце як 
власне піратство, так і каперство. Ад-
же піратство та військову діяльність на 
підтримку певної політичної сили за ча-
сів Середньовіччя можна розмежувати 
лише умовно. Другим важливим фак-
том є поліетнічність піратських груп. 
Так, можемо говорити про турецьких, 
італійських, слов’янських, «заїжджих» 
європейських морських розбійників. 
Письмові джерела, зокрема італійські, 
грецькі, візантійські [8], зберігають ба-
гато згадок щодо діяльності піратів.  

У контексті сказаного вище, варто 
згадати про домінанту силового вирі-
шення проблем, характерну для Серед-
ньовіччя. Так, будь-яке судно мало бути 
певною мірою підготовлене до потен-
ційного бою. 

Короткі клинки, представлені в ко-
лекції, цілком відповідали умовам абор-
дажного бою. До того ж, володіння дов-
гим кинджалом в більшості випадків 
відповідало соціальному статусу куп-
ців та моряків. Ножі, про які йшла мова, 
могли виконувати господарські функції 
повсякденного характеру.

Таким чином, можна припустити, що 
вищеописані предмети являли собою 
особисту зброю екіпажу судна. Нечис-
ленність та специфіка самих знахідок 
підтверджують цю тезу.  

Подальше дослідження затонулого 
судна у Судацькій бухті дає надію на 
знахідки, що поповнять колекцію хо-
лодної зброї і розширять наше уявлен-
ня про її місце в даному комплексі та 
житті середньовічних моряків загалом.
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Рис. 9. Зразок НС 8 «Фрагмент зламаного клинка стилета».


