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Козацький шамшир: реальність чи гарна вигадка?  
(На основі іконографічних і речових джерел в українських музеях) 

 
Стаття присвячена проблемі атрибуції шабель типу шамшир. Приділено увагу визначенню 
терміну «шамшир» у сучасному зброєзнавстві, історичним витокам цієї зброї. Досліджено 
та атрибутовано декілька зразків з колекцій найбільших музеїв України. На основі 
історичних джерел проаналізовано можливість поширення цієї зброї серед козацтва в 
Україні XVII-XVIII ст. 
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У другій половині ХІХ ст. колекціонування старожитностей, що впродовж віків було 

привілеєм обмеженого кола соціальної еліти, почало набирати масового характеру. 
Відтоді вивчення речових джерел стало перетворюватисся з аматорського заняття на 
наукову дисципліну. Знання в цій ділянці – на межі історичного джерелознавства та 
археології увесь час збагачуються й оновлюються, відтак виникає потреба в уточненні 
атрибуції конкретних пам’яток, ба навіть цілих їх класів. Проте розставатися з 
успадкованими від доби аматорського колекціонування усталеними уявленнями й 
переконаннями непросто. Інертність традиції особливо помітна в замкнених музейних 
колективах, що десятиріччями опікуються власними зібраннями. Незмінно орієнтуючись 
на давніх, відомих їм авторитетів, тут лише вряди-годи залучають до співпраці фахівців, з-
поза музейних стін. Переатрибуція експонатів – рідкісний випадок у царстві старих, часто 
дилетантських описів. Ситуацію ускладнює і те, що хибні атрибуції деяких, 
популяризовані в засобах 
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інформації, а посередньо – і через мистецькі твори, встигли утвердитися в суспільній 
свідомості в ролі беззаперечних фактів.  

Так, в Україні сформувалося уявлення про типовість для козацького озброєння 
характерної водночас і для Близького Сходу шаблі, відомої як шамшир (шимшир). Ця 
зброя була надзвичайно популярна у XVІ-ХІХ ст. на теренах від Індії, Ірану, Османської 
імперії до Росії і країн Центрально-Східної Європи, що підтверджують, зокрема, й 
численні зразки її, наявні у фондах багатьох українських музеїв. Найчастіше їхня 
атрибуція має такий вигляд: «козацька шабля XVII-XVIII ст.», простіше –  «шабля XVII-
XVIII ст.», хоча подекуди можна натрапити й на означення – «перська шабля XVII-XVIII 
ст.» Проте вже саме датування в межах двох століть підважує довіру до такої атрибуції. 
Це тим більш прикро, адже хоч атрибуція східної зброї загалом вважається серед фахівців-
зброєзнавців справою невдячною1, проблематика шамширів розроблена вельми ґрунтовно. 
Тим часом не тільки через помилкові музейні атрибуції, а й завдяки малярству і кіно 
(згадаймо бодай знамениті полотна І.Рєпіна М.Самокиша, фільми про Хмельниччину 
тощо) в нас тривко утрадиційнився образ козака, гайдамаки чи просто повсталого 
селянина, озброєних шаблями хижого грізного вигляду. Наскілька слушна усталена думка 
про поширеність цього виду зброї серед українського козацтва спробуємо з’ясувати у 
нашій статті, проаналізувавши музейні зразки, встановивши їхнє походження і 
визначивши тактичні передумови використання шамширів. 

Слово «шамшир» (شمشير - shamsher, simshīr) з’явилося в перській мові в ІХ ст. і первісно 
означало “хвіст лева” або “кіготь лева”. Як тоді, так і пізніше воно виступало лексичним 
відповідником родового поняття меча й клинка, у загальному розумінні – меча, шаблі, 
топірця, у вужчому – лише шаблі, і ще у вужчому – спеціального типу шаблі, відомого з 
ХІV ст.2.  

Ці семантико-історичні нюанси стали засадничими в розумінні терміна шамшир у 
сучасному зброєзнавстві. Скажімо, в іранській історіографії термін узвичаївся на 
означення будь-якої холодної довгоклинкової зброї. Оспівуючи “шамшир” Фердоусі та 
інші давні іранські митці  аж ніяк не ставили за мету підкреслити переваги конкретного, 
визначеного сучасною зброєзнавчою наукою, різновиду зброї, маючи на увазі всього лише 
“клинок”. 

Натомість у західному зброєзнавстві існує традиція визначати шамшир виключно за 
виразно характерною формою іранського кривого клинка. Утім морфологічний тип, як 
відомо, завжди визначається тим чіткіше, чим більша уніфікація (менше комбінацій 
різних за формою клинків та ефесів). З цього погляду клинок шамшира не завжди може 
правити за типологічний критерій: як ми вже зазначали, іранські «лев’ячі хвости» з кінця 
XVI ст. використовували чи не в усьому тодішньому цивілізованому світі, монтуючи на їх 
основі зброю з 



 128 

традиційними національними ефесами й відповідною оправою3. Тому такий підхід 
виправданий хіба що в деяких регіональних типологічних схемах, де місцеві форми ефеса 
відіграють другорядну ролю в докладній класифікації місцевих різновидів. Приміром, 
індійські шамшири визначають передусім відповідно до морфологічних особливостей 
клинка, що, за невеликими винятками, стосується й усієї іншої індійської довгоклинкової 
зброї4. У разі дослідження зброї більших територій, де виявляються різні культурні 
традиції, класифікація тільки за клинком уже може спричинити термінологічну 
плутанину. Тоді доводиться додатково застерігати, що йдеться саме про, скажімо, 
турецький чи індійський різновид шамшира5, отже місткість самого поняття шамшир 
неминуче зменшується. 

У нашій роботі ми якраз розглядаємо зброю з регіонів, що різняться зброярською 
культурою. Тож доцільно вдатися до дещо іншого, але також усталеного в західному 
зброєзнавстві6, методу визначення шамширу як цілісного, завершеного типу шаблі з 
іранським корінням, що має притаманні тільки йому морфологічні характеристики, 
зокрема: клинок середньої і високої кривини, клинуватий у перерізі, без рикасо, дол, пера 
і єлмані, плавно звужується до однолезового бойового кінця; вістря на лінії обуха, або 
середній лінії клинка; ефес відкритого типу; гарда хрестоподібна з перехрестям; кінці 
кільйонів можуть набувати різних форм; перехрестя, з двома парами шипів, становить 
єдину конструкцію з хрестовиною, нижні шипи завжди заходять у спеціальні заглибини в 
усті піхов; щічки руків’я кістяні, рогові, дерев’яні або металеві на нютах. Верхів’я 
металеве оливкуватої форми, нахилене до хвостовика під прямим, або майже прямим 
кутом. Оправа піхов складається з устя, довгого наконечника та двох мигдалеподібних 
обіймиць з кільцями для пасків7. 

Більшість зброєзнавців дійшли висновку, що описаний вище морфологічний тип шаблі 
найбільше поширився в Ірані за династії Сефевідів у кінці XVI- на початку XVII ст., а 
саме за часів шаха Аббаса І (1587-1629)8. Утім сформувався він мабуть значно раніше. Бо 
ж відомо три шамшири класичної форми, що їх фахівці, попри певні сумніви, датують 
кінцем XIV ст. а ще один – початком XVI ст.9 Нині ці зразки зберігаються в Іранському  
національному музеї і Тегеранському військовому музеї. 

Трба зауважити, що як морфологічний тип шамшир утверджувався в конкуренції з 
давнішими шаблями, які мали клинки відмінної форми. Один з варіантів такої зброї 
представлений на рис. 3. Її клинок характеризувався масивністю й був зовсім несхожим на 
пізніші зразки, асоціюючись у свідомості тогочасних виробників і користувачів з 
обов’язковими єлманню й долами, про що свідчать численні музейні зразки. До нашого 
часу дійшло 
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Рис. 1. 1) Daste, Qabze, Moshte [Руків’я]; 2) Sar daste, Kula, Kolah [Верхів’я]; 3) Tahe 
shamshir [Каптурець]; 4) Bolchaq, Sibil [Кільйон]; 5) Mileye etesal, Mikh-e daste [Нюти]; 
6) Tigheye [Клинок]; 7) Badane [Штаба]; 8) Pahna [Ширина клинка]; 9) Labeye posht 
[Обух та спинка клинка]; 10) Labeye ru [Лезо]; 11) Nish, Nok, Sare tigh [Вістря]; 12) 
Kalf [П’ята та плечики]; 13) Um-i-shamshir [Хвостовик]; 14) Pakh [Єлмань]; 15) Mahal 
zadan zarbe [«Центр вібрації» – ділянка клинка на якій шабля розвиває найвище січне 
зусилля; не збігається з точкою рівноваги!]; 16) Jawhar-e tigh [Структура, або 
матеріал клинка]; 17) Ghalaf [Піхви]; 18) Zag-e sefid [Речовина для монтажу ефесу з 
клинком]; 19) Qabze [Щічки руків’я, іноді руків’я]; 20) Saghri, Saghari [Шагренева 
шкіра на піхвах]; 21) Varband, Baste ghalaf [Обоймиці]; 22) Tah-e Ghalaf [Наконечник]; 
23) Band-e shamshir, Hamayel [Паски або портупея]; 24) Shamshir gardan [Піхви разом з 
пасками]; 25) Simduzi [Повздовжний дротяний шов на піхвах]; 26) Rismanbafi 
[Шиття при кінці піхов зазвичай нитками двох різних кольорів]; 27) Tazinat 
[Орнаментація клинка]; 28) Toranj [Картуш]; 29) Ahanak [Низ каптурця]; 30) Nav 
[Доли]. 

 
Рис. 2. А – Загальна довжина; В – довжина клинка; С – ширина клинка біля п’яти; F – 
кривизна клинка, або перпендикуляр опущений від найвищої частини леза (поряд в 
дужках – від обуха) до відрізка проведеного між вістрям клинка та п’ятою; G – 
довжина відрізка від вістря до опущеного перпендикуляра, точка, або зона найбільшої 
кривизни. 
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Рис. 3.Перська шабля з Музею Війська Польського (Варшава), інв. № 24990 
 
прислів’я руських зброярів XVII ст.: «на іранське діло – долом»10*. Вихід шамшира на пік 
популярності аж ніяк не призвів до виходу з ужитку старіших різновидів. Щобільше, сам 
шамшир почав зазнавати змін у процесі експериментів зброярів у самому Ірані. Хоч 
описана вище форма клинка залишалась основною, з’являлися різновиди з хвилястим 
лезом, долами, навіть з єлманню11. А коли ця зброя поширилася за межі країни, 
варіативність форм стала ще більшою. Ось чому  ідентифікуючи шамшири конче потрібно 
давати їм чітке визначення. У цій роботі нам видається за можливе певною мірою 
«розчинити» вище описаний взірцевий образ: адже в коло дослідження увійшли зразки 
різних часів з різних регіонів світу, видозмінені відповідно до часових та національних 
уподобань. Припустимими конструктивними відхиленнями вважатимемо наявність дол і 
кут нахилу верхів’я, відмінний від прямого. На нашу думку такі відмінності не означають 
концептуальних змін у дизайн зброї і принципово не впливають на процес її застосування. 

Які ж особливі бойові якості зумовили таку широку популярність шамшира на 
величезних просторах Євразії та навіть за її межами? Згідно з висновками фахівців, 
конструкція цієї шаблі з клинком підвищеної кривизни майже унеможливлює колольний 
удар, проте якнайкраще надається для «вподобаного азіатами»12 рубання й різання. З цими 
характеристиками пов’язане основне призначення шамшира як зброї кінного бою, і то не 
кінних двобоїв, а швидкісної масової, навальної атаки, де найважливіші – енергійні січні 
«замашні» удари, які виконують спершись на стремена. Скривлення клинка дає змогу 
збільшити зону ураження під час удару, порівняно з ударом прямим мечем, а це зменшує 
ризик промаху і переносить акцент на силу удару. При цьому найбільше навантаження 
припадає не на кінець т.зв. «ділянки єлмані», а на її початок (розташований у ¾ довжини 
клинка від п’яти). Після удару цією ділянкою «автоматично» відбувається «відтяжка» 
клинка характерна для розкроювального удару, що фактично об’єднував рубальний 
проламлюючий (як у меча) з різальним. Психологічний ефект від атаки кінноти, що на 
шаленій швидкості викошувала, як косарка, лави супротивника, звичайно, переходив і на 
її головне знаряддя – шамшир.  

Цікавою конструктивною особливістю клинка була також можливість виконувати 
ефективний удар обухом (т.зв. польську кварту).  

Конструкція руків’я забезпечувала зручність рубання з силою. Нахилене під прямим 
кутом верхів’я давало добру опору для 
                                                 
* Тут логічна помилка. По-перше це не прислів’я, а цитата з опису Оружейної Палати. По-друге вона 
датована 1687 р. тобто періодом коли класичний шамшир уже набув великої популярності і не має 
відношення до часів його «підзабутості» (якщо судити з кількості знахідок) у XV-XVI ст. Отже речення з 
цитатою має знаходитись не перед, а після наступних за ним: «Вихід шамшира на пік популярності...» та 
«Щобільше, сам шамшир почав зазнавати змін...».   
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долоні при сильних січних ударах, а руків’я малого діаметру забезпечувало міцний хват. 
Проте класичний шамшир не був фехтувальною зброєю, як прямі чи слабо скривлені 

клинки: орудучи ним, важко зупинити удар, чи змінити його напрям. Порівнюючи бойові 
можливості класичного шамшира з іншими іранськими шаблями (з аналогічними 
ефесами, але ширшими клинками меншої кривизни), відомий польський зброєзнавець й 
фехтувальник Войцех Заблоцький доходить висновку про набагато кращу придатність 
останніх як до пішого так і кінного фехтування: окремі довершені зразки давали 
можливість виконувати повноцінні удари самим тільки рухом зап’ястка13. 

Початки майбутньої популярності шамшира на Близькому Сході сягають Аббасидського 
халіфату. Вони пов’язані із заведенням халіфами, починаючи від аль-Мутасима (правив у 
833-842 рр.) гвардії тюркських невільників “гулямів” (ар. гулям, множ. гілман). Тюркське 
військо славилося як віддане халіфам (хоч ця слава з часом дедалі більше оберталася на 
міф) і непереможне, тому що ніхто не міг дорівняти йому в правуванні кіньми й стрілянні 
з лука. Воно воювало як степовики – обстрілюючи супротивника звіддалік, виснажуючи 
його швидкісними маневрами на бойовищі й у хвилю найбільшої слабкості супротивника 
долаючи шаленою атакою лавою з холодною зброєю. Ось у цьому останньому акті й 
потрібна була шабля. Уже в ІХ ст. філософові й памфлетисту аль-Джагізу (пом. 869) 
кинулися у вічі “криві піхви” тюрків з Хорасану, себто тюркської гвардії халіфів, про що 
він іронічно зауважив у памфлеті про тюрків “Менакіб ат-Турк”. Криві клинки тоді ж 
згадав і Ібн Ахі Хізам, військовий експерт і командувач хорасанських турків. Ця зброя 
турецьких гулямів називалися хісравані та кальджурі.  

Невільницькі війська знайшли широке застосування на Близькому Сході. Незважаючи на 
те, що пізніше до них рекрутували не лише тюрків, а й людей, належних до інших народів, 
тактика вояків лишалася традиційною. Шабля постійно вдосконалювалася і на часи 
правління перського шаха Аббаса Великого припало чергове піднесення її популярності. 
Це пов’язано з гучними перемогами Аббаса, переважно над Османською імперією, які 
завдячувалися передусім тим самим невільницьким військам кавалеристів, заведеними на 
противагу недисциплінованим тюркським племінним ополченцям-кизилбашам, хіба що 
гулямами йому ставали переважно ісламізовані вірмени, грузини та черкеси. 

Отже історичні перекази про фантастичні бойові якості шамшира мають певне історичне 
підґрунтя, хоча воно лежить дещо в іншій від зброярства площині. Вивчена нині техніка 
виготовлення окремих зразків підтверджує, що давні майстри не вбачали істотної різниці 
між виготовленням класичних шамши- 
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рів і інших шабельних різновидів. Більшість іранських шабель виконана з булатної і 
дамаської сталі на основі класичних середньовічних ремісничих технік14. 

Як ми вже зазначали, зброєзнавство нагромадило великий обсяг відомостей і виробило 
дослідницькі методи, що допомагають визначити регіони походження й датувати 
шамшири. Наприклад, аналізуючи ефес, звертають увагу на форму й кут нахилу верхів’я. 
Так, верхів’я іранських класичних шамширів має характерні розміри, оливкувату форму й 
зазвичай нахилене під прямим кутом до хвостовика. Водночас ефеси шамширів 
арабського походження вирізняються більш витягнутим гранованим верхів’ям, 
розгорненим до хвостовика під гострим кутом, а балканські мають форму “чобітка” й 
гострий або тупий кут нахилу. 

Показником регіону походження зброї є закінчення кільйонів. У класичних іранських 
шамширів виділяють чотири основні форми: у вигляді гудзика (найдавніша), стилізованої 
мечеті, витягнені й сплющені, також загнуті вниз на подобу голів драконів. 

Утім головним визначальним елементом шабель, що об’єднує решту деталей, є манера 
декоративного оформлення їх, особлива в кожному з регіонів. Наприклад, для іранських 
шамширів, порівняно з турецькими, балканськими та індійськими, характерна відносна 
простота декору й витонченість форм, відсутність суцільного декорованого покриття15. 

У разі потреби датувати шамшир передусім вивчають написи на клинку й оправі. 
Зазвичай трапляються написи трьох типів: ім’я зброяра, ім’я шаха, за правління якого 
зроблено напис, вислів із Корану або на пошану правителя, іноді – магічний 
нумерологічний знак (т. зв. бедух). Оскільки високоякісні клинки подеколи 
використовували кілька поколінь, шабельну оправу від часу до часу змінювали на 
сучаснішу, а на клинок могли додавати нові картуші з датами й іменами нових правителів. 
З прізвищами майстрів незрідка теж усе виглядає вельми заплутано, бо поряд зі 
справжніми побутували “легендарні” імена, що століттями незмінно підтверджували 
якість усе нових і нових клинків. 

Походження шабель також уточнюють також за змістом написів, каліграфічними й 
композиційними особливостями їх, елементами декору, притаманного певному періодові 
та регіону. 

Отже, щодо хронологічної атрибуції шамшир ледве вирізняється серед маси іншої  
стародавньої зброї, стосовно якої можна лише оперувати поняттями “перед” і “після” 
(користуючись термінологією Е.Окшотта16), і то зазвичай окремо для клинка і для оправи.  

В українських колекціях зброї, як уже згадувалося, нині зберігається чимало шамширів 
найрізноманітнішого походження. Але в нашій статті ми приділимо увагу лише тим 
видам, сама стилістична манера виконання яких вже не 
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перше десятиріччя неодмінно провокує науковий загал на використання їх у заходах з 
реконструкції і репрезентації козацької холодної зброї XVII-XVІII ст.   

Першим розглянемо балканський вид. Фахівці відзначають, в балканських країнах 
(Греція, Албанія, Боснія, Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Сербія) сформувалася вельми 
своєрідна стилістична зброярська традиція. І хоча у конструкції місцевих шабель частіше 
трапляються клинки європейського походження, османське панування призвело до 
проникнення в цей регіон шамширів. До визначальних прикмет балканських шабель 
належать досить специфічний рослинний декор оправи у вигляді коротких стебел та 
закрутків, виконаний у техніці глибокого карбування, оригінальне верхів’я17, а також 
велика кількість металевих елементів оформлення зброї.   

У  Національному музеї історії України (далі – НМІУ), м. Київ, зберігається кілька 
шамширів, виконаних у балканському стилі. З-поміж них на пильну увагу заслуговує 
шабля з інвентарним номером З-64 (атрибутована як «Шабля XVII ст. Персія 
[Україна]»18). 

Спробуємо дати розширену і, на наш погляд, сучаснішу характеристику цьому чудовому 
зразку зброярського мистецтва.   

Шабля балканська, шамшир, XVІII ст. Інв. №З-64 (Фото 1.1–1.3). Сталь, золотий 
стоп, срібний стоп, дерево, оксамит, емаль. Кування, карбування, золочення, лютування. 

Параметри шаблі: А=845; B=725; C=30; F=108 (83); G=370-400. Клинок типової для 
шамшира форми, обламаний на вістрі. Бойовий кінець гострокінцевий, однолезовий. 
Вістря на лінії обуха.  

Ефес відкритого типу, виконаний з високопробного срібла, золочений. Проста, хресто-
подібна гарда прикрашена карбованим рослинно-геометричним орнаментом. Кільйони ма-
ють закінчення у вигляді сплющених кульок, декорованих під мушлю. Перехрестя витяг-
неної ромбічної форми становить монолітну конструкцію з хрестовиною. Верхні шипи 
заходять у спеціальні заглибини щічок. Монолітне верхів’я, оливкуватої форми з 
невеликим кільцем на кінці та декоративною платівкою при основі, конструктивно 
вирішено як характерний для балканських шабель «черевичок». На поверхні срібним 
дротом лютовано контур рослинно-геометричного візерунка, заповненого зеленою 
емаллю.  

Щічки руків’я щільно обплетені срібним дротом і закріплені трьома так само срібними 
нютами з головками у вигляді квіток, виконаними в той самий спосіб, що й декор верхів’я. 

Дерев’яна обкладина піхов обтягнена зеленим оксамитом, посередині укріпленим 
широким швом, виконаним срібним дротяним гаптом по тканинній основі. Оправа, 
зроблена із золоченого срібла й укрита характерним карбованим рослинно-геометричним 
орнаментом, складається з довгих 
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Фото 1.1–1.3. Шамшир балканський, XVІII ст. НМІУ, інв. №З-64. 
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устя з прорізом, наконечника з гребінцем і розміщених на них двох обіймиць з рухомими 
металевими кільцями. 

Зразок атрибутовано за стилістичними особливостями ефеса й піхов.  
Утім, своїм поширенням на теренах Російської імперії і масовою появою в російських та 

українських колекціях зброї шамшир зобов’язаний не так балканським народам, як 
політиці царату, що невдовзі після загарбання країн Кавказу розпочав анексію 
середньоазійських ханств. У процесі «замирення» цього краю було використано 
апробовані ще в кавказьких війнах методи асиміляції місцевої знаті, що мали на меті 
якнайшвидше упокорити тубільців «зсередини» і одночасно поширити серед них 
російську імперську культуру. Почали з того, що з 1856 р. стали записувати до попередньо 
створеного в Санкт-Петербурзі елітного мусульманського військового формування ханів і 
беків з найшляхетніших родин Закавказзя, пізніше Середньої Азії. У 1885 р. з місцевого 
населення Туркестану утворили т. зв. добровольчу «туркменську міліцію» у складі 300 
рядових вершників. Нарешті в 1892 р. її переформували у Туркменський дивізіон19.  

Ідея створення цього елітного військового підрозділу полягала в тому, щоб залучити 
членів заможних шляхетних азійських родин до навчання й військової служби у Санкт-
Петербурзі та відбуття подальшої повинності вже в російському Туркестані, під 
контролем російських офіцерів, що були заступниками всіх командних посад у Дивізіоні. 
Таким чином розв’язували одразу цілу низку проблем: забезпечували спершу заручників, 
згодом – відданих васалів, які не тільки ставали авторитетними провідниками російських 
впливів та культури, а й забезпечували «мир» у краї. 

При цьому марнославні азіати робили блискучу військову кар’єру, пишаючись своїм 
високим становищем  на імператорській службі. Втім ця елітність зробила їм ведмежу 
послугу в 1914 році, коли Туркменський кінний дивізіон, на той час вже перейменований 
у Текінський кінний полк, було у повному складі відправлено на фронт. 

Задля підтримання престижу й образу «національного» формування азійським 
достойникам залишили високо ціновану й популярну серед них зброю – іранський 
шамшир. На той час її виробляли в Персії, а також в уславлених місцевих ремісничих 
осередках – Бухарі, Коканді, Хіві та ін. Природно ніякої уніфікації цієї, між іншим, дуже 
коштовної зброї не існувало. Крім того, вербуючи військовиків, держава брала на себе 
зобов’язання щодо комплектації їхнього озброєння. Тож знову пішли второваним 
«кавказьким» шляхом і затвердили спрощений та здешевлений штатний зразок, одночасно 
розпочавши виробництво «оновлених» шамширів у Росії. У 1895 р. наказом № 318 
військове відомство затвердило «шашку Туркменського кінного дивізіону для 
офіцерських та нижніх чинів»20 

Як же виглядав армійський варіант порівняно з традиційними шамширами? 
Загальна довжина прийнятого зразка – 950 мм, довжина клинка – 830 мм, ширина – 30 

мм. Верхні шипи перехрестя утоплювали в руків’я. З верхньої і нижньої частин руків’я 
були металеві накладки (розвиток ідеї традиційного каптурця). Їх фіксували трьома 



 136 

Фото 2. Шабля Туркменського дивізіону зразка 1895 р. з традиційним 
гакоподібним верхів’ям. 
 
дротяними кільцями, що містилися у спеціальних канавках руків’я21. 
Таким чином  руків’я ніби розбивали на три частини. В окремих зразків 
верхів’я могло бути гакуватим (Фото 2)22, що пов’язано з регіональними 
виробничими особливостями. Від устя до наконечника піхви були 
обплетені товстою шкіряною стрічкою, прикрашеною фігурними 
цвяшками. Наконечник піхов обтягували шкірою. Закінчувались піхви 
шкіряною китицею. Портупея, прикрашена бляшками й орнаментом 

була розрахована на підвішування через плече.23 
В усьому іншому «шашка» цілковито повторювала іранський першовзір. І все-таки цю 

зброю переважно виготовляли на особисте замовлення, тому здебільшого вона не вповні 
відповідала статутному зразку, зокрема в декоративному оформленні оправи. Вочевидь на 
відповідність зброї офіційному стандарту заплющували очі навіть більше ніж на перші 
уставні «азійські» шашки 1834 р.  Зауважимо, що до кінця існування Дивізіону належної 
уніфікації армійських шамширів так і не досягли. 

Незважаючи на яскраві прикмети більшості збережених дотепер 
 

 

  
Фото 3.1–3.2. Шамшир, XIХ ст., Піхви – Хівинське або Бухарське ханство. Клинок – 

Середня Азія, або Іран. НМІУ, інв. № З-133. 
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«дивізіонних шашок», у музейній практиці їх тільки зрідка відрізняють від більш ранніх 
зразків. Можливо, це пояснюється тим, що часто-густо в пізнішій зброї встановлювали 
давні перські, бухарські, хівинські, кокандські й навіть турецькі клинки. 

Розглянемо три вельми репрезентативних шаблі, що зберігаються у НМІУ під 
інвентарними номерами З-133, З-42, З-46. 

В офіційному музейному каталозі, зразок №З-133 атрибутований спочатку як «шабля 
XVIІI ст. Персія [Україна]»24, далі її названо «турецькою». №З-42 і №З-46 визначені як 
«шабля XVIІI ст., Персія, [Україна]»25 та «шабля XVIІI ст.» відповідно. Схарактеризуймо 
цю зброю. 

Шамшир, перша половина XIХ ст. Піхви – Хівинське або Бухарське ханство. Клинок – 
Середня Азія, або Іран. Інв. № З-133 (Фото 3.1). Сталь, золото, срібло, дерево, кість, 
оксамит. Кування, карбування, золотіння. Параметри шаблі: A=930; B=790; C=32; 
F=109(78); G= 369. 

Клинок дамаскований, типової для шамшира форми. Бойовий кінець однолезовий 
гострокінцевий. Вістря на лінії обуха. 

Ефес відкритого типу. Гарда проста, хрестоподібна сталева без прикрас. Кільйони 
сплющені й розширені на кінцях. Перехрестя витягненої ромбічної форми з двома парами 
шипів. Щічки руків’я зі слонової кості, закріплені на хвостовику за допомогою нют. 
Верхів’я оливкуватої форми, монолітне, з’єднане нютами з хвостовиком. 

Дерев’яна обкладина піхов обтягнена оксамитом червоного кольору. Металева оправа 
складається з устя, що міститься впритул до верхньої обоймиці, довгого наконечника і 
двох металевих обіймиць з непорушно закріпленими кільцями. Портупею прикрашено 
металевими бляшками. 

Срібні золочені устя й довгий наконечник оздоблено буйним рослинно-квітковим 
симетричним орнаментом, виконаним технікою глибокого карбування. Судячи з усього 
оправа піхов змінювалася відповідно до стилістики, поширеної в ХІХ ст., бо на оксамиті 
помітно сліди більш давніших обоймиць і накладок. 

Морфологія шаблі й стилістика орнаменту, що прикрашає оправу піхов (Фото 3.2), 
характерні для зброї середньоазійських ханств ХІХ ст.26, зокрема Хівинського (див. зразок 
орнаменту на Фото 4-127) та Бухарського (Фото 4-2). Це підтверджується й світлинами 
туркестанської зброї (Фото 5.1– 

 
 
 

 Фото 4.1. Приклад хівинського орнаменту 
за М.Денисовою 

 
 
 

 Фото 4.2. Приклад бухарського 
орнаменту, характерний для 
предметів, що входили у перелік 
подарунків емірів Бухари Російській 
Імператорській фамілії (Збірка 

Російського етнографічного музея №№ 4467-2, 4467-3, 4467-5, 4467-6, 5183-3. 
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Фото 5. Фотографії з фондів Російського етнографічного музею, м. Санкт-Петербург. 
Ліворуч: Узбек. Хіва. Фотографія поч. ХХ ст. Інв. № 6336-111.  
Праворуч: Таджик. Фотографія С.М.Дудіна, 1900-1901 рр. Інв. № 47-102. 
 
5.2)28 початку ХХ ст., з колекції Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі 
(далі – РЕМ). 

Атрибуція базується на стилі виконання оправи піхов та її декорі, адже морфологія 
шаблі типова як для середньоазійських ханств так і Ірану періоду XVIІ–ХIХ ст.   

Загалом ця шабля являє собою чудовий ілюстративний матеріал на якому добре 
простежуються відмінності від зразків, виготовлених у зв’язку з імперськими розробками.  

Шабля туркменського дивізіону зразка 1895 р. Кінець XIХ  – початок ХХ ст. Росія – 
Середня Азія. Інв. № З-42 (Фото 6). Сталь, латунь, дерево, шкіра. Кування, тиснення. 
Параметри шаблі: А=890; B=760; C=30; F=94 (68); G=320-350. 

Клинок типової для шамшира форми. Бойовий кінець однолезовий, гострокінцевий. 
Вістря на лінії обуха. 

Ефес відкритого типу. Гарда проста хрестоподібна, сталева. Перехрестя витягнене, 
ромбічне, з двома парами шипів – становить монолітну конструкцію з хрестовиною. 
Кільйони середньої довжини мають кулясті приплющені закінчення. Дерев’яні щічки 
руків’я скріплено одним металевим і трьома латунними кільцями (найнижче фіксувало ще 
й перехрестя, 
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Фото 6. Шабля туркменського дивізіону зразка 1895 р. Др. пол. XIХ  – перша пол. 
ХХ ст., Росія – Середня Азія. НМІУ, інв. № З-42. 
 
закриваючи верхні шипи), а також монолітним латунним верхів’ям оливкуватої форми. 

Піхви дерев’яні, обтягнені шкірою брунатного кольору. Оправу становило устя 
(втрачене), дві обоймиці мигдалеподібної форми з нерухомо закріпленими кільцями, і 
довгий шкіряний наконечник, закріплений цвяшками. Від устя до наконечника піхви 
нерівномірно обплетені товстою шкіряною стрічкою, кожний обкрут її зафіксовано 
цвяшком. 

Вузька шкіряна портупея розрахована на підвішування через плече.  
Шкіряний наконечник піхов по всій довжині прикрашений простим геометричним 

орнаментом у вигляді трикутників. 
Шабля туркменського дивізіону зразка 1895 р. Кінець XIХ  – початок ХХ ст. Росія – 

Середня Азія. Інв. № З-46. (Фото 7.1–7.2). Сталь, кість, дерево, шкіра. Кування, 
виточування. Параметри шаблі: А=885; B=755; C=28; F=109 (85); G=283. 

Клинок типової для шамшира форми, але з неглибоким широким долом, що поволі 
звужується до однолезового гострокінцевого бойового кінця. Вістря на лінії обуха. 

Ефес відкритого типу. Гарда проста хрестоподібна, сталева. Перехрестя витягнене, 
ромбічне, з двома парами шипів – становить монолітну конструкцію з хрестовиною. 
Зовнішній нижній шип утрачено. Кільйони середньої довжини мають кулясті приплющені 
закінчення. Кістяні щічки руків’я закріплено на хвостовику двома нютами. Верхів’я –  
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Фото 7.1–7.2. Шабля туркменського дивізіону зразка 1895 р. Кінець XIХ  – початок 
ХХ ст., Росія – Середня Азія. НМІУ, інв. № З-46. 
 
монолітне оливкуватої форми, з’єднане двома нютами з хвостовиком.  

Піхви дерев’яні, обтягнені шкірою чорного кольору. Оправу становило устя (втрачене), 
дві мигдалеподібної форми обіймиці з нерухомими кільцями і довгий шкіряний 
наконечник. Від устя до наконечника піхви нерівномірно обплетені товстою шкіряною 
стрічкою, кожний обкрут її зафіксовано цвяшком. 

Слід відзначити, що оправа зразків З-42 та З-46 відзначається прагматичним 
оформленням, занадто спрощеним навіть як на іранські шаблі. 

Атрибуцію виконано виходячи зі стилю оформлення оправи шабель й піхов. 
Величезна кількість шамширів, що ринули на терени Російської імперії за часів 

підкорення Туркестану зумовила «неодмінну» наявність їх у кожній поважній колекції 
холодної зброї. Ця тенденція не 
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Фото 8. І. Рєпін. Запорожці пишуть листа турецькому султану (Державний 
російський музей, м. Санкт-Петербург, Росія). Фрагмент. 
 
 
могла оминути перші великі фундації українських старожитностей де зброї завжди 
відводили чільне місце. 

Славетний колекціонер і дослідник козацької давнини В. Тарновський-молодший у 
своєму маєтку в Качанівці зібрав одну з найкращих на той час тематичних колекцій в 
Україні й Росії. Розділ «Козацька старовина» налічував понад 900 найрізноманітніших 
побутових предметів – від музичних інструментів і одягу до зброї. У каталозі цієї збірки 
описано й чимало шабель29. 

На жаль каталоги ХІХ ст. укладали так, що за ними зазвичай годі встановити докладні 
морфологічні характеристики описаного предмета. Зокрема в каталозі колекції 
старожитностей О. Поля шамширами могли виявитися щонайменше три зразки (№113, 
120, 132)30, проте жодної схожої шаблі не бачимо у фондах нинішнього 
Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького, сформованих значною 
мірою на основі цієї визначної збірки. 

 Втім у давніх описах велику увагу приділяли особливим прикметам зброї – оздобленню, 
написам, зрідка навіть подавали замальовки. Тому залишається можливість простежити 
видатний зразок у пізніших каталогах з досконалішою атрибуцією; іноді навіть щастить 
віднайти його у складі однієї з сучасних колекцій. 

  Як приклад назвемо шаблі з колекції В. Тарновського. У 1990 р. було укладено 
детальний каталог Чернігівського обласного історичного музею (далі – ЧОІМ)31 де 
віднотовано й наново атрибутовано речі з давнього ката- 
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Фото 9. Шамшир кінця XVІІ- поч. XVІІІ ст., Туреччина. ЧОІМ, інв. № И-2907. 
 
логу збірки цього колекціонера. Тож тепер маємо унікальну нагоду на власні очі побачити 
шамшири з качанівської колекції, ті самі, що фігурують як найприкметніша холодна зброя 
козаків стали в основному варіанті славнозвісної композиції І. Рєпіна «Запорожці пишуть 
листа турецькому султану» (1880—1891, місце зберігання – Державний Російський музей, 
м. Санкт-Петербург, Росія)32. Чи міг тільки уявити художник, ретельно виписуючи 
зброярські шедеври, що буквально через кілька років по закінченні картини у Росії 
почнеться масове виготовлення шамширів як штатної зброї?! 

У фондах ЧОІМ,  згідно з каталогом, зберігаються вісім шабель, атрибутованих як 
«перські», з них п’ять походять зі збірки В. Тарновського, але тільки у трьох з них 
описано належний шамширові ефес. 

На нашу думку, шабля під інвентарним номером И-2907, є одним з увічнених на 
репінському шедеврі  зразків  (Фото 8). 

Цей чудовий шамшир кінця XVІІ- поч. XVІІІ ст. (Фото 9), інв. № И-2907 (згідно каталогу 
В.Тарновського – №137), виготовили, очевидно, турецькі майстри. У XVII ст. іранські 
шаблі під місцевою назвою «аджем-килич» (себто “перський меч”) широко побутували на 
теренах Османської імперії, а згодом там почався процес «натуралізації» цієї зброї33. Утім, 
османські зброярі рідко відтворювали класичний іранський ефес.   

Нам здається, що незважаючи на не зовсім типову для Туреччини орнаментацію піхов, 
усе ж таки треба, за сукупністю багатьох інших ознак, висловитись за турецьке 
походження шаблі. Про це свідчать такі особливості: клинок з різким вигином, що 
потребує спеціального 
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Фото 10. М. Самокіш. Бій Івана Богуна з 
Чарнецьким під Монастирищем у 1653 
р. 
 
 
розрізу на піхвах; фігурна арка при п’яті з 
вершиною у вигляді невеликого 
ромбічного медальйона (характерного 
майже виключно для турецького 
килиджа34); грановані кільйони із 
закінченнями у вигляді витягнутих 
ромбів; форма й конструкція обіймиць; 
суцільна срібно-золота оправа ефеса й 
піхов; типовий медальйон яким 
закінчується гніздо для шипів перехрестя 
на усті піхов тощо. 

Естафету «козацьких шамширів» у 
живописі підхопив уславлений 
український митець М. Самокіш. На 
полотні «Бій Івана Богуна з Чарнецьким 
під Монастирищем у 1653 р.» (1931, фото 
10) і «Бій Максима Кривоноса з Яремою 
Вишневецьким» (1934, НХМУ, фото 11) 
зображено вочевидь один і 

 
 

 
Фото 11. М. Самокіш. Бій Максима Кривоноса з Яремою Вишневецьким 
(Національний художній музей України, м. Київ) 
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Фото 12.1–12.3. Шамшир, кінець XVІІІ ст., Іран. Харківський 
історичний музей, інв. № ОС-577. 
 
 
той самий шамшир із власної збірки митця. Нині він зберігається у 
Харківському історичному музеї (далі – ХІМ), інв. № ОС-577. 
Його не раз описували в науковій літературі, але тут ми хотіли б 
подати нові аргументи щодо датування цього зразка. 

Шамшир, з кінця XVІІІ ст. Іран (Фото 12.1–12.3). Інв. № ОС-
577. 

Сталь, срібло, золото, шкіра, дерево, кість. Кування, 
гравірування, таушування, насічка, оброн. Параметри шаблі: А=93; 
В=79; С=33; F=155 (125); G=360. 

Клинок дамаскований, типової для шамшира форми. Бойовий 
кінець гострокінцевий, однолезовий. Вістря на лінії обуха. 

На зовнішньому боці клинка на відстані 8 см від п’яти розміщено 
три 
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таушовані золотом картуші з арабськими написами й т.зв. бедух (квадрат з магічними 
літерами-цифрами, що означали 2 (бе), 4 (даль), 6 (вав), 8 (ха)).  

Напис у нижньому картуші з рослинним орнаментом: يه محمد  шаганшаг анбійа] شاهانشاه انب
Могаммад] означає “Цар-над-царями пророків Могаммад”. 

У середньому (“восьмикутному”) картуші: بنده شاه واليت عباس [бенде-є шаг велайат Аббас] 
– “Слуга царя країни Аббаса”. 

У верхньому (“шестикружному”) картуші: دالله اصفهانى  амаль-е Асадоллаг‘] عمل اس
Ісфагані] – “Робота Асадоллага Ісфагані”. 

Ефес відкритого типу. Гарда проста, хрестоподібна, виготовлена зі срібного стопу. Кінці 
кільйонів мають форму ґудзика. Перехрестя становить єдину конструкцію з хрестовиною, 
шипи видовжені, тонкі. Уся гарда покрита рослинним орнаментом, виконаним золотою 
насічкою. 

Щічки руків’я, що збереглися фрагментарно, виконані з моржевої кістки й закріплені 
двома нютами. Верхів’я металеве оливкувате, закріплене на одній нюті й укрите 
характерним рослинним орнаментом, виконаним традиційною іранською технікою 
золотої насічки. 

Піхви дерев’яні, обтягнені чорним хозом, закріпленого з внутрішнього боку шаблі 
повздовжнім швом із золотими дротяними нитками. Оправа піхов металева, складається з 
двох срібних обоймиць листкуватої форми з двома нерухомими кільцями. Устя й 
наконечник утрачено. Вся оправа вкрита традиційним для Ірану рослинним орнаментом, 
також виконаним у техніці насічки золотом. 

Загалом це зразковий екземпляр шамширів іранського виробництва. Такі шаблі 
практично без змін виготовляли з середини XVII до ХІХ ст., У нашому випадку важлива 
ознака за якою можна датувати зброю – це тексти клинка. Два підписи “Робота 
Асадоллага Ісфагані” та “Слуга царя країни Аббаса” є звичайними для шамширів 
упродовж кількох сторіч. А от напис, уміщений у нижньому картуші “Цар-над-царями 
(шаганшаг) пророків Могаммад” стає відомим лише з монет шаха Ага-Могаммеда 
Каджара (правив у 1796-1797). Це змушує початкову дату виконання цього напису і 
ймовірного виготовлення самого клинка пов’язувати з тим самим часом35. Отже, в 
Україну вона потрапила напевно не раніше від ХІХ ст., себто вже після козацької доби. 

Як бачимо, історична легенда про «козака з шамширом» сформувалася, маючи давнє й 
потужне підґрунтя в речових джерелах з перших великих колекцій українських 
старожитностей. Тепер слід з’ясувати, наскільки ця легенда відповідає історичним 
реаліям. Інакше кажучи, чи могли бути на озброєнні українських козаків класичні 
шамшири й відповідно, чи заслуговує цей вид зброї на почесне звання «козацької шаблі»? 

Відповідаючи на таке питання, треба, по-перше, визначити,  яка частина козацького 
війська 
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і в який час могла потребувати такої високо спеціалізованої кавалерійської зброї, а по-
друге, зіставити історичний період побутування й ареал поширення шамширів зі станом 
озброєння козацького війська який істотно змінювався протягом XVII-XVIII ст. Нарешті, 
що найважливіше, побутування такої зброї у козаків мало знайти відображення в 
писемних та іконографічних джерелах, але чи є вони? 

Світовий дебют шамширів практично збігся в часі зі становленням і шліфуванням 
козацької тактики у протистоянні арміям європейського типу під час антипольських 
повстань 1591-1638 рр. Трохи раніше почалися регулярні бойові дії запорожців проти 
татар й турків – зовсім різних за своєю військовою тактикою супротивників. І якщо 
зіткнення з турецькими формуваннями мали рейдовий характер, де запорукою успіху була 
несподіваність, то проти татарських орд велись успішні наступальні військові операції. 

Постійна війна з супротивниками різного типу давала змогу набувати унікального 
бойового досвіду і сприяла формуванню своєрідної тактичної концепції бойових дій – 
єдиної як для реєстрового так і для низового козацького війська. Більшість фахівців 
схиляється до висновку, що в часи перед Хмельниччиною основними тактичними 
засадами козацьких збройних формувань були: маневрування піхоти, щільний рушнично-
гарматний вогонь та активне застосування вагенбургу (табору з возів). Тодішня козацька 
кіннота не могла конкурувати ані з польською чи турецькою і татарською, виконуючи 
тільки допоміжні функції36. 

Тож шамшир як зброя, спеціалізована для кінного двобою, не відповідала потребам 
професійного реєстрового козацтва зазначеного періоду. Не могла вона бути зручною й у 
походах Війська Запорозького проти татар й турків. Проте, зважаючи на тенденцію в 
середовищі низових козаків озброюватись з військових трофеїв, можна було б припустити 
появу у них класичного шамшира якби не відносна новизна цієї зброї, що на той час була 
рідкістю навіть у арсеналах Оттоманської Порти.  

Визвольна війна, 1648-1657 рр. спричинилася до засадничих змін у стратегічній й 
тактичній концепції бойових дій козацького війська, що врешті перетворилось на 
повноцінні збройні сили. Уперше потужна своєю вогнепальною зброєю козацька піхота 
почала постійно співдіяти з сильною татарською кіннотою37. І хоч своя кіннота тоді тільки 
починала формуватися38, одначе зусиллями Б. Хмельницького козацька піхота почала 
значно активніше використовувати коней39, остаточно переформовуючись на свого роду 
драгунів. 

Крім того потрібно брати до уваги регулярні спільні бойові дії з татарами, що часто мали 
холодною зброєю турецького походження, а також постійний приплив до 
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козацького війська великої маси погано озброєних селян, охочих до першої-ліпшої 
трофейної зброї. 

Отже констатуємо: у середині XVII ст. склалися сприятливіші умови для появи й 
поширення в Україні шамширів. Воднораз слід зауважити, що ця зброя ледве чи могла 
надходити до козаків у значній кількості. Адже шаблі татар і турків – переважно 
турецького виробництва, де від класичного іранського шамширу залишався тільки клинок 
(т.зв. «турецький шамшир»). Тим часом більшість же козацьких трофеїв, природно, 
становила зброя польських типів. 

Тому, найімовірніше, шамшири могли побутувати в тогочасній Україні насамперед як 
розкішний ексклюзивний варіант. Відносної масовості могла набути інша зброя – з 
клинками від шамширу. 

У другій половині XVII ст. як правобережне так і лівобережне гетьманське козацьке 
військо складалося з двох основних структурних частин – городових (реєстрових) і 
охотницьких (найманих) полків. 

Реєстровці вже чітко розподіляються на піхоту, артилерію й кавалерію. В останній чверті 
XVII ст. кіннота вже переважала (від половини до трьох четвертих складу полку чи 
сотні)40. Так само зросло значення кінноти (компанійців, комонників) у найманих 
військах, що – важливий для нас нюанс – з 60-х рр. майже повністю комплектувалися з 
місцевих людей41. Втім у середині 70-х рр. більшість у війську все-таки була за піхотними 
частинами42, вояки яких, своєю чергою, при потребі ставали вершниками43. Тенденція до 
нового зниження кількості кінноти спостерігається також у реєстровців під самий кінець 
XVII ст.44 

Неабияку роль в становленні української кінноти відіграли походи козаків у складі 
іноземних армій під час австро-турецької і російсько-турецьких воєн45. Розвиток кавалерії, 
активні контакти на всіх рівнях з росіянами (у Москві здавна було налагоджено закупівлю 
й широке виробництво іранських шабель різної вартості за оригінальними зразками з 
оригінальних матеріалів із залученням іранських майстрів46), врешті безпосередні бойові 
дії проти турецьких військ створювали надзвичайно сприятливі обставини для поширення 
шамширів зокрема як коштовної старшинської зброї. 

Напочатку XVIII ст. розвиток козацької кінноти фактично припинився. В умовах 
нівеляції військово-політичної автономії України козацькі формування швидко 
перетворювались на простий додаток до російських військ. А коли в перебігу російсько-
шведських бойових дій виявилось, що традиційна козацька тактика стала малопридатною 
для боротьби проти сучасної армії47, українцям просто звузили коло завдань, і вони, 
втративши колишнє значення важливої ударної сили в складі російської армії, виконували 
ролю сили допоміжної і залишалися нею до остаточної ліквідації козацтва в Україні. 
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У першій чверті XVIII ст. вперше виникла ситуація коли українські кінні й піші 
формування отримали унікальну можливість безпосередньо «познайомитися» з 
винахідниками шамшира й захопити оригінальні зразки як трофей. Мова йде про Перські 
походи 1723-1725 рр. (у Дагестан та Північний Азербайджан) та перебування українських 
залог у Дербенті та фортеці Святого Хреста. 

Втім у цілому стан козацького озброєння погіршувався рік у рік. До другої половини 
XVIII ст. козацтво у масі своїй остаточно зубожіло й було неспроможне озброюватись 
власним коштом. У тодішніх документах про козацьку холодну зброю згадуються 
переробки зі старих російських палашів, давні польські шаблі, а здебільшого шаблі 
місцевої роботи, часто ремонтовані, іржаві, без оправи, із заліза найнижчої якості48. На 
основі цих та інших свідчень можна констатувати, що надходження нової холодної зброї 
до козацьких військових формувань практично припинилося. 

В особливому становищі в останній період свого існування була Запорозька Січ. 
Розвиток хутірського господарства й унікальне геополітичне становище Нової Січі, 
зумовили її економічне процвітання49. Широка вільна міжнародна торгівля забезпечувала 
Січ величезною кількістю іноземних товарів серед яких звичайно була й зброя50. 

Таким чином у другій половині XVIII ст. у Козацьких Вольностях сформувалися 
найсприятливіші умови для надходження іноземної зброї як безпосередньо з далеких 
країн, так і через ближчих сусідів, зокрема кримських татар, де класичний шамшир був у 
цей час дуже популярний. У звязку з цим хотілося б нагадати, що Шагін- Ґерей – останній 
Кримський хан (правив у 1777-1787 рр.) користувався шамширом (Фото 13), що 
зберігається у колекції РЕМ за №4475-1. Частина написів на його булатному клинку 
виконана в дещо примітивнішій манері, характерній для пізніх шамширів:  

«Нема молодця, окрім Алі, нема меча, окрім Зу[льфікара]», «Мугаммад – посланець 
Аллаха», «О, Відкривач (брами достатку)...». 

Інша унікальна шабля, що репрезентує зброю кримської еліти не є шамширом у 
класичному розумінні. Це якраз той приклад, коли у конструкції карабелі (типологізація 
за верхів’ям!) використано іранський клинок, що було притаманно зброярським традиціям 
в Османській імперії і, меншою мірою – Речі-Посполитій. Утім ми не змогли оминути цю 
шаблю ще як єдиний точно відомий нам випадок, коли приналежність зброї кримському 
ханові* прямо підтверджується таушованим золотом написом на клинку-шамширі.  

У нижньому восьмикутному картуші стоїть всюдисущий на перських шамширах 
своєрідний “знак якості”: دالله اصفهانى  Робота“ – [амаль-е Асадоллаг Ісфагані‘] عمل اس
Асадоллага Ісфагані”. А от напис у верхньому, мигдалеподібному 
                                                 
* Тут помилка. Має бути не «ханові» а «принцеві» 
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Фото 13. Шамшир, що належав останньому 
Кримському хану Шагін-Гірею, пізніше графу 
Орлову, який подарував цю шаблю Єкатерині ІІ. 
РЕМ, інв. № 4475-1. 
 

 
Фото 14. Напис на клинку шаблі з колекції НМІУ, 
інв. № З-41*. 
 
 
картуші свідчить про власника чи принаймні 
замовника шаблі, яким безперечно був представник 
династії Ґереїв: صاحب كراى سلطان صاحبه [Сагіб Ґерей 
султан сагібугу] – “Сагіб Ґерей Султан – його (клинка) 
власник”. (Фото 14). Отже цим клинком володів хтось 
із ханської династії Ґереїв і, за кримською традицією, 
він мав титул султана (ханським титулом називали 
тільки правлячого хана). Точніше визначити власника 
без дати виготовлення зброї неможливо. 

Шабля зберігається у колекції НМІУ, інв. №З-41* і 
через брак фахової атрибуції експонується разом зі 
«зброєю повсталих селян». 

Підсумовуючи викладені вище спостереження, 
можемо відзначити, що починаючи з другої половини 
XVII ст. на теренах України мала б неухильно зростати 
кількість шамширів, найперше як коштовної 
старшинської зброї, а почасти і як зброї рядового 
складу. Та найбільше, звичайно, мали побутувати т. зв. 
«некласичні» шамшири – власне їхні клинки, 
змонтовані з ефесами різних типів, які ми у даній статті 
не розглядаємо. Однак результати дослідження 
іконографічних джерел не підтверджують таких 
припущень. У проаналізованих найвідоміших творах 
авторського й народного маляр- 

                                                 
* Тут помилка. Справжній інвентарний номер З-1172. 
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ства та книжкової графіки шамшир трапився нам тільки один раз, до того ж на портреті 
представника донської старшини51. 

Перейшовши до аналізу писемних джерел пересвідчуємося, що за описами майна годі 
встановити про шаблю якого регіонального походження в них йдеться, якщо це прямо не 
вказано у документі. Зазвичай тоді детально описували оздоблення коштовної зброї, проте 
за такою ознакою можна тільки приблизно встановити її національну приналежність. Ось, 
скажімо, характеристика однієї з шабель Івана Самойловича: «...ножны хозу черного, 
криж и оправа золотые, и в той оправе 315 камней болших и малых и искр яхонтовых 
красных измерудных, да 30 искор алмазных; полоса булатная…»52. І таких описів багато53. 
На цьому тлі привертає більшу увагу опис майна Запорозького кошового Петра 
Калнишевського (1775 р.). Серед його чималої колекції з двадцяти шабель згадана під 
номером 7 «... персидская окована по местам сребромъ...»54. 

Тому в кращому випадку можемо констатувати тільки наявність шабель іранського 
походження у численних колекціях багатої козацької старшини, що зазвичай мала чимало 
коштовної зброї, і обмежитись припущенням, що то найімовірніше були класичні 
шамшири, як найпоширеніші перські шаблі тих часів. 

У загальному висновку відзначимо: класичний шамшир, хоч і був відомий у козацькому 
середовищі, але не набув великого поширення ані як зброя реєстрових, найманих, чи 
низових формувань, ані як «вихідна» старшинська зброя (на відміну від шабель 
московського дворянства). Цьому може бути багато пояснень, частину яких ми вже 
навели. Серед іншого на таку ситуацію безперечно вплинуло засилля зброї Польщі, з якою 
Україна багато десятиріч співіснувала у спільній державі й під впливом якої формувалися 
гетьманські збройні сили, і Туреччини, що була потужним постачальником холодної зброї 
власного виробництва. Це зумовлювало як уподобання й відповідно моду національної 
еліти (українська старшина віддавала перевагу турецьким і, меншою мірою польським 
зразкам) так і кількісне співвідношення типів шаблі у війську. Важливим чинником була 
також віддаленість Гетьманщини від Ірану й брак військових контактів з ним (окрім 
походу у складі російських військ). 

Наостанок подамо приклади шабель, що дають змогу підтвердити добру обізнаність 
козацької спільноти з шамширом і, можливо, навіть намагання місцевих зброярів 
підвищити його популярність у війську! Це два ефеси, що зберігаються в ХІМ № ОС-171 
(З-138)55 і в Краснодарському державному історико-археологічному музею-заповіднику ім 
Є.Д.Феліцина (Росія) під № КМ-1764 (нині змонтований працівниками музею з клинком 
східного походження56). 
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Фото 15.1–15.2 (ліворуч). Ефес шаблі з 

уламком клинка XVIII ст., Україна. ХІМ, інв. № ОС-171 (З-138). 
Фото 16(праворуч). Ефес шаблі XVIII ст., Україна. Краснодарський державний 

історико-археологічний музей-заповідник ім Є.Д.Феліцина (Росія), інв. № КМ-1764. 
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Перший ефес (Фото 15.1–15.2) з уламком клинка, знайдено на острові Чортомлик, де, як 
відомо у 1652-1709 рр. знаходилась Запорізька Січ (Чортомлицька або Стара). 
Походження другого (Фото 16.1-16.2) достеменно не з’ясоване, проте видається слушним 
припущення, що він дістався на Кубань разом із Чорноморським козацьким військом. 

Обидва ефеси суцільнолиті з бронзи, і це добре співвідноситься з розвинутим 
українським ливарництвом того періоду, зокрема у військовій справі, а також 
поширеними у ньому металообробними техніками57. Зміст і форма декору, зокрема й 
ледве помітного гравійованого контуру на уламку клинка, типові для українського бароко 
останньої чверті XVII – початку XVIII ст. Мотив виноградного грона тоді раз у раз 
використовували й на предметах озброєння58.  

Виходячи з уважного вивчення орнаменту, припускаємо, що обидва ефеси зроблені в 
одній майстерні; виготовлення такої зброї, безперечно, не було поодиноким. У 
морфологічній формі творчо розвинуто ідею класичного шамшира і адаптовано її до 
місцевих преференцій. Так, цікаво відзначити подібність закінчень кільйонів цих ефесів, з 
кримськими (Фото 13), зауваживши, зокрема, рідкісну краплеподібну форму їх, нетипову 
для  зброярських традицій провідних мусульманських виробників шамшира. 

Отже на нашу думку, українське походження цих зразків не викликає сумніву і  їх, 
цілком обґрунтовано, можна вважати українською козацькою зброєю у повному значенні 
цього слова. На жаль брак клинків усе ж не дає нам підстави назвати їх справжніми 
«козацькими шамширами». 
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