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Історичне тло
Кард – коротка однолезова зброя, власне традиційний іранський ніж.

Саме як "ніж" і перекладається слово "кард". Кард є другою зброєю,
згаданою у священній книзі Авеста (Avestа), де він зветься "карета"
(похідне від дієслова "карет", що означає "різати")1. У вірші 27 "Варгаран
Яшт" (Warharan Yasht) Авести зазначено, що Веретранга (Бог війни та
перемоги в іранській міфології) мав кард, прикрашений золотим
таушуванням із розмаїтою орнаментикою.

У знаменитому іранському епосі "Шагнаме" (Shahname) слово кард у
значенні зброї згадується чотири рази2.

В одному з найавторитетніших словників перської мови А. Денкходи
стверджується, що кард є загостреним інструментом, виготовленим зі
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сталі або заліза, що складається з клинка та
руків'я3.

Слово кард досі використовують в Ірані для
позначення кухонних ножів, що звуться кард;е
ашпазкхане (kard;e aspazxane [ashpaskhane]).

На думку дослідників, перський кард є бага;
тофункціональним інструментом4. Видається,
що мініатюри епохи Тимуридів (1370 – 1506 рр.)
підтверджують цю думку, як, наприклад, компо;
зиція "Підготовка до бенкету" роботи Біхзада
(Bihzad) 1490 р. На цій мініатюрі зображений
служник, який нарізає цибулю кардом, тоді як
інший за допомогою карда ріже тісто5. Продов;
ження теми господарського використання кардів
бачимо на іншій мініатюрі тих часів "Царський
бенкет", де один служник нарізає ножем тісто, а
інший ріже вівцю.

За часів Сефевідів кожний чоловік носив два
карди. Під час війни чи у періоди замирення ні;
хто не полишав оселі без карда при боці. На міні;
атюрах періоду Сефевідів зображені чоловіки з
кардами, підвішеними з лівого боку. Спосіб
носіння виглядає так само, як на зображеннях
епохи Тимуридів – карди кріпили до пояса з
лівого боку за допомогою стрічок або ремінців.

Виробництво кардів
Фахівці відзначають, що протягом епохи

Каджарів (1794–1925 рр.) саме продукти мета;
лообробки (насамперед замки, а також карди та
інші вироби з металу) становили основну про;
дукцію майстерень, зосереджених у містечку
Керман (Kerman). Ремісники, які там працюва;
ли, звалися фуладкар (fuladqar), й окрім іншого
виробляли руків'я мечів, сталеві шоломи та за;
лізну оправу для щитів. Оскільки ця продукція
на той час вже не користувалася значним
попитом, тільки окремі майстри продовжували
роботу, здебільшого експортуючи свої вироби до
Туреччини та Єгипту. Існувало й інше ремісни;
че об'єднання – кардгаран (kardgaran), яке спе;
ціалізувалося на виготовленні якісних сталевих
ножів, причому усі вони вироблялися в Ісфаха;
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Кард періоду
Сефевідів (1502 –
1722). Приватна

колекція. Аналогічні
карди див.:
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ні. Однак за часів Каджарів попит на продукцію
ножарів;кардгарів також був вкрай незначним,
зберігаючись хіба що серед мешканців невели;
ких селищ та місцевих племен. Відтак основні
зусилля ремісники сконцентрували на створенні
звичайних ножів кардів (kard;ha) та великих
господарських і кухарських сікачів6. Велика кон;
куренція була зумовлена напливом масової
європейської продукції, що заполонила ірансь;
кий ринок у ХІХ столітті. Так аль;Ісфагані (Al;
Esfahani), автор Несф9е Джахан (Nesf;e Jahan –
"Половина світу"), засвідчує, що рушниці, пісто;
лі, мечі, ножі та ножиці в минулому експортува;
ли з Ісфахану по всій території Ірану, але після
1870 року через дешевий західний імпорт ця
реміснича галузь була повністю занедбана7.

Іранські споживачі віддавали перевагу ан;
глійським клинкам, – у відповідь місцеві май;
стри заполонили ринок підробками, тож покупці
мусили бути дуже обережними. Так у селищі
Курдс (Kurds) великим попитом користувалася
низькосортна підробна продукція, яку місцеві
жителі іменували "ingles" – адже поняття "бри;
танський" міцно асоціювалося на той час із
символом якості. Незважаючи на негаразди,
окремі ковалі усе ж зберігали секрети й навички
виготовлення високоякісної сталі. Так самови;
дець;англієць згадує, що він замовив кілька
ножів у Раін (провінція Кермен). Отримавши
нікчемні клинки з м'якої сталі, замовник відпра;
вився до коваля й почав нещадно критикувати
його роботу, ставлячи за приклад робочу
частину своєї сокири белуджистанського вироб;
ництва**. Розгніваний коваль у відповідь вику;
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Фрагмент клинка
періоду Сефевідів,

прикрашеного
гравійованими і

золоченими
написами, що циту/

ють сури an/Nasr
(Допомога) and Al/
Imran (Сім'я Імран)
з Корану, а також
золотом, таушо/

ваним написом
Amal/e Akbar

(робота Акбара).
Приватна колекція

Кард періоду Сефевідів (1502 – 1722). Основа клинка прикрашена
рельєфним таушуванням зі сценою полювання лева на оленя та

рослинним орнаментом. Приватна колекція. Аналогічний кард див.:
Khorasani M.М. Op. cit. – P. 604 (cat.238, 606, cat.242)
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вав ножа, яким на очах багатьох свідків розрубав
хвалену сокиру навпіл8.

Місцеві джерела також повідомляють про
чакусаз (chaqusaz) – виробництво особливих но;
жів з руків'ям з темної кості. Виріб мав елегант;
ну форму й використовувався насамперед як
столове приладдя для фруктів. Клинки цих но;
жів були високої якості й виготовлялися з литої
(ahan;e xosk) та звичайних видів сталі  (fulad)9. 

Самовидець також стверджує, що до того як
європейські ножі витіснили місцеву продукцію,
ковалі Ісфахану виробляли сталеві ножеві
клинки особливої форми – "гізлік" (gizlik). Цей
останній посідав проміжне становище між
ножем;кардом та кинджалом;камою з довгим
кістяним руків'ям та коротким гнучким
клинком.

Форма, матеріали та оздоблення кардів
Здебільшого клинок карда однолезовий, хоча

є приклади кардів з двобічною заточкою. Дво;
лезовий кард як правило має центральне ребро
жорсткості. Існують також приклади кардів з
дещо викривленим клинком та S;подібною
лінією леза. Деякі карди мають потовщене
вістря, що натякає на їхнє бойове призначення
як зброї, придатної для пробивання обладунку.
Перською таке вістря зветься конічним токме;є
махруті або нок;е махруті (tokmeye maxruti
(makhruti), або noke maxruti)10.

Однолезові клинки нерідко виготовляють з
високоякісних сортів булату, вони мають форму
довгого прямокутного трикутника, ріжуча край;
ка якого трохи викривлена до вістря. Навіть над;
звичайно розлога спинка клинка (понад 1 см
завширшки) демонструє незначну кривизну.

Вздовж спинки клинка розташовано кілька
невеликих реберців. Центральне ребро почина;
ється від основи клинка. На відміну від ханджа;
рів клинок карда відділений од руків'я спеці;
альною втулкою, що заходить на основу клинка.

Зброєзнавці вирізняють три основні форми
цієї втулки: а) саме тіло клинка утворює цю

Фрагмент аhanak
(гіверси) карда

періоду Сефевідів,
прикрашеного

рельєфним
таушуванням зі

сценою полювання
лева на оленя та
рослинним орна/

ментом. Приватна
колекція

/
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Кард періоду Занд (1750 – 1794). Приватна колекція

Кард періоду Занд (1750 – 1794). Приватна колекція

Фрагмент основи клинка з рельєфно таушованими написами та
рослинним орнаментом

Фрагмент карда періоду Занд з таушованим написом – ім'ям
виробника: "Могаммад Казем". Приватна колекція. Аналогічний
кард того самого виробника з рослинним орнаментом при основі
клинка див.: Zeller and Rohrer (1955) малюнок XLIII. Ці автори

стверджують, що в історичному музеї Берна зберігається зразок
також підписаний як "Робота Могаммада Казема"
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частину у формі кільця; б) гранована середня частина утворює втулку;
в) клинок закритий з обох боків нахиленими сталевими щічками, що
формують втулку. Вимірюючи довжину клинка, втулку зазвичай врахо;
вують як його невід'ємну частину, хоча й відзначають, що вона може
відрізнятися матеріалом та оздобленням11. 

Гіверса також повністю закривала хвостовик.
Щічки руків'я здебільшого виробляли з моржевої кості – цьому матеріалу

надавали перевагу порівняно зі слоновою кістю з Індії. На думку фахівців,
усе ж існують приклади перських кардів з руків'ями зі слонової кості,
проте її наявність аж ніяк не свідчить про індійське походження зброї12. 

Ікло моржа досить велике, часто завдовжки більш як півметра. Воно
білого кольору, проте з часом починає жовтіти. Внутрішня частина мор;
жевого ікла темніша за зовнішню поверхню й утворена з багатьох крихіт;
них округлих кристалів. Окрім того, серцевина ікла виглядає напівпрозо;
рою проти світла, на відміну від непрозорого зовнішнього шару13.

Моржева кість з чорними включеннями (кристалітами) надзвичайно
цінувалася в Індії: індійський посол у Персії Хан Алам (Khan Alam) отри;

Кривий кард періоду Занд (1750 – 1794). Приватна колекція

9

Фрагмент кривого карда періоду Занд з гравійованим рослинним
орнаментом

9
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мав у подарунок від шаха Аббаса кинджал з
верхів'ям, виконаним у такому "плямистому"
стилі. Хан Алам передав зброю імператору
Джагангіру (Jahangir), який був настільки зача;
рований її виглядом, що розіслав своїх слуг на
пошук цього матеріалу в усі куточки Ірану й
Турану. Характерно, що Джагангір описує цей
плямистий матеріал як джогардар (johardar,
jawhardar – перлистий), зіставляючи його візе;
рунок з булатним14. Безперечно, це надзвичайно
цікаве спостереження – плямиста моржева кість
є своєрідним якісним аналогом булату для
кісткового матеріалу: він міцніший, зовнішньо
привабливіший, більш гладенький і водночас
менш слизький у руці, аніж його найближчий
конкурент – слонова кість15.

Є також приклади кардів з руків'ям, викона;
ним з цілого шматка моржевої чи слонової кості.
Окремі карди мають щічки з чорного рогу або
навіть повністю металеві руків'я. Ближче до
верхів'я щічки кардів стають товстішими й
ширшими.

Кістяні або рогові щічки кардів монтували до
хвостовика відкритими чи прихованими нютами.

Піхви карда дуже простої, раціональної фор;
ми. Їх зазвичай робили з дерева й обтягували
шкірою. В окремих випадках шкіру продовжу;
вали на руків'я настільки, що вона закривала
його на 2/3. У деяких кардах піхви не закрива;
ють руків'я. Зазвичай використовували шагре;
неву шкіру, яку фарбували у чорний або зелений
кольори; коштовніші вкривали оксамитом чи
парчею.

Дуже часто на піхвах були відсутні навіть
устя й наконечник, відтак простота піхв гостро
контрастувала з бездоганним булатним візерун;
ком клинка.

Основу клинка, втулку та руків'я часто
оздоблювали у єдиному стилі. Вирізняють кілька
способів оздоблення кардів. Один з них – таушу;
вання, або інкрустація золотого дроту у поперед;
ньо прорізані канавки. Часто таушування вико;
нують за методом зарнешан (zarnesan, zarneshan).

Кард початку
періоду Каджарів

(1794 – 1925) з
таушованим

написом amal/e
Hаdi (робота Хаді)
та золоченим напи/

сом сури al/Ikhlas
(Чиста віра) з

Корану при основі
клинка. Приватна

колекція

/

9
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Це означає, що дріт рельєфно виступає над
поверхнею, у яку його було інкрустовано.

Інша декоративна техніка оздоблення
кардів – гравіювання. За допомогою штихе;
лів на основу клинка, іноді втулку та гіверсу
наносили, як правило, рослинний орнамент.

Ще одна техніка – тагнешан (tahnesan,
tahneshan), поєднувала насічку і рельєфне
таушування. Золоте зображення виступає
трохи вище поверхні сталі, формуючи
рельєф, який доводили гравіюванням. Оче;
видно, саме ця техніка використовувалася
також в Індії, де місцеві ремісники навіть за;
позичили перський термін тагнешан (tahne;
shan)16. Ця техніка значно складніша за про;
сту поверхневу золоту насічку (кофтегярі).

Метод покриття золотом нагадує виїм;
кове емалювання, коли темна поверхня ста;
лі просвічує крізь тонкий напівпрозорий
шар золота. Така техніка подібна до процесу
золочення17 й використовувалась при нане;
сенні довгих написів.

Менш поширеним при оздобленні кар;
дів було емалювання. На золотому тлі роз;
писна емаль може виглядати дуже ефектно.
Клинки прикрашали рослинними й тварин;
ними мотивами: густі або поодинокі гілки й
стебла з бутонами та без них, виконані у на;
туралістичний спосіб, або стилізовані тва;
рини, серед яких – хижаки, газелі та птахи18.
Гіверса між щічками також прикрашалася
рослинним орнаментом іноді золотою насіч;
кою, чи гравіюванням. На клинках кардів
зазвичай відсутні зброярські тавра, хоча
часом зустрічаються релігійні заклики "Алі"
й "Аллаг" та сури з Корану.

Вартість і датування
Коштовно оздоблені карди високо цінувалися в Ірані. Створити таку

зброю міг тільки ремісник найвищої кваліфікації. 
Згідно з літописом періоду Каджарів Ростам ат;Таварікх (Rostam al

Tavarikh "Рустам історій"), Садег Хан Занд (Sadeq Khan Zand), брат Карі;
ма Хана Занда (1779 р.), який правив у Басрі, повернувся до Ширазу

Кард початку періоду
Каджарів (1794 – 1925).

Колекція Ghiringhelli,
Італія
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після смерті останнього прямо у гущу боротьби між його наступниками.
Один з претендентів – Алімардан Хан, правитель Ісфагану, вирішив осла;
бити позиції Садег Хана. З цією метою він наказав виготовити 3000 кар;
дів з прекрасними булатними клинками та емальованими золотими
піхвами й нагородив усіх правителів та чиновників, що були у його
підпорядкуванні. На відміну від щедрого суперника Садег Хан Занд був
настільки скаредним, що безліч його союзників і чиновників покинули
свої посади й оселі у Ширазі й переїхали до Ісфагану, присягнувши на
вірність Алімардану Хану, аби лише отримати бажаний кард19.

Слід відзначити, що для фінансування своєї авантюри з кардами
Алімардан Хану довелося конфіскувати з вірменських церков Ісфахану
коштовностей на 500 ман***. Пограбоване майно, насамперед золоте й
срібне церковне начиння, було переплавлене й перекарбоване на монети,
якими врешті й профінансовано виробництво кардів20.

Ця історія наочно демонструє дорожнечу виробництва якісних персь;

ких ножів: для виготовлення 3000 коштовно оздоблених кардів знадоби;
лося 1500 кг золота. Відтак кожний кард коштував 500 г золота.

Окремі карди мають ознаки, за якими їх можна датувати. Так карди у
колекції Мозера датовані від кінця XVI до ХІХ століття. Фахівці вважа;
ють, що найбільш якісні з них виготовлені впродовж XVII–XVIII
століть21.

Окремі карди у зібранні музею Реза Аббасі у Тегерані також ґрунтовно
атрибутовані. Датовані зразки свідчать, що в оздобленні протягом різних
хронологічних періодів застосовували різні декоративні стилі. Три карди,
датовані періодом Сефевідів, мають спільну характеристику: потовщений
бойовий кінець. 

Фрагмент клинка карда початку періоду Каджарів (1794 – 1925)
із золоченим написом сури al/Baqarah (Корова)

та al/Falaq (Початок дня)

Набір кардів періоду Каджарів (1794 – 1925). Приватна колекція
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Значення слова кард
У літописі періоду Сефевідів Футувватнаме;є Солтані (Futuw;

watnameye Soltani – "Оповідь про молодецькі чесноти султанів"), написа;
ного Кяшефі Себзеварі (Kashefi Sabzevari), автор описує окремі зразки
холодної зброї. І хоча він згадує про них здебільшого у зв'язку з принци;
пами футувви (futuwwat – чеснот молодих і хоробрих чоловіків), у трак;
таті можна виявити тогочасні назви для конструктивних частин карду.
Кяшефі Себзеварі залічує кабзе (qabze – руків'я) до всіх інструментів,
вживаних м'ясниками, як то кард (ніж), сатур (satur – великий ніж м'яс;
ника) і табар (сокира). Як уже відзначалося, кард слугував і зброєю, і
побутовим інструментом. Кешефі Себзеварі стверджує, що слово кард
???? слід представити таким чином: перша літера "кяф" символізує
"карам" (шляхетність) і означає, що власник цього кабзе має бути шляхет;
ним та молодечим, у дусі "джавонмарді" (javanmard – перська калька
вищезгаданого терміну "футувва" – молодим та хоробрим); друга літера
"алеф" символізує егсан (доброта), означаючи, що власник має робити
добрі справи й не ображати інших; третя літера "ре" смволізує "рошані"
(rosani, roshani – обачність), означаючи, що кожен, хто володіє цим кабзе,
має бачити сутність речей; дал=д значить делдарі (deldari – розрада
інших), а отже власник цього кабзе мусить бути ввічливим і втішати
інших, доводячи, що він гідний тримати у руці кабзе свого карда22.
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Фрагмент набору кардів періоду Каджарів (1794 – 1925)
з тавром виробника
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Опис карда
В іранських трактатах застосовуються

різні терміни при описі карда. Їх можна
класифікувати у такий спосіб:

а) терміни, що описують руків'я карда,
такі як kard;e daste abnus (ніж з руків'ям,
виготовленим з чорного дерева), kard;e
daste aqiq (ніж з руків'ям, виготовленим з
агату), kard;e daste sandal (ніж з руків'ям,
виготовленим з сандалового дерева), kаrd;e
daste dandаn fїl (ніж з руків'ям, виготовле;
ним зі слонової кості), kаrd;e daste dandаn;e
mаhi (ніж з руків'ям, виготовленим з морже;
вої кості, дослівно "риб'ячий зуб"), kаrd;e
daste firuze (ніж з руків'ям, оздобленим
бірюзою), kаrd;e daste jaz'a (ніж з руків'ям,
виготовленим з деревини, що використову;
ється для вітряків), kаrd;e daste karg (ніж з
руків'ям, виготовленим з рогу носорога),
kаrd;e daste la'l (ніж з руків'ям, оздобленим
рубінами або гранатами), kаrd;e daste sarun
karg bahri (ніж з руків'ям, виготовленим з
ікла гіпопотама)****, kаrd;e daste safaf (ніж
з руків'ям, виготовленим з прозорих матері;
алів – гірського кришталю), kаrd;e daste ud
(ніж з руків'ям, виготовленим з будь;якої
деревини), kаrd;e daste xatu (ніж з руків'ям,
виготовленим з коров'ячого рогу, що надхо;
див з Туркестану), kаrd;e daste yasm (ніж з
руків'ям, виготовленим з яшми)23;

б) терміни, що описують форму карда,
такі як kаrd;e dosar (ніж з двома лезами й
руків'ям посередині)24;

в) терміни, що описують розміри карда,
як;то kаrd;e bozorg (великий ніж)25;

г) терміни, що описують походження
карда, як, наприклад, kard;e habasi (ефіопський ніж)26;

д) терміни, що описують призначення карда, як kard;e qalam (ніж;
ручка), kard;e qustkub (ніж м'ясника)27, kard;e qasabi (ніж м'ясника)28;

е) терміни, що описують виробництво, інструменти та ремісників,
залучених до виробництва кардів, як;то kardgar (виробник ножів),
kardgari (ремесло виробництва ножів), kardsаz (ножар), kardsаzi (ножеве
ремесло) та kardzan (боєць на ножах)29;

військово�історичний альманах116

9

9 9
9

9

9
9

9

9 9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

∨

∨

∨

∨

9

9

9 9

9

Саqu (перський
складний ніж) періоду

Каджарів
(1794 – 1925).

Приватна колекція

9∨

9
9

9



число 1, 2012

є) терміни, що описують способи носіння
кардів, такі як kard az sаq;e muze barаvardan
(витягти ніж з чобота)30 та kard dar band;e kamar
(ніж за поясом)31.

Дослідження класичних перських кардів дає
нам ключ для вивчення цієї зброї на теренах
інших країн, адже крім Персії карди також були
поширені у центральноазійських ханатах та Пів;
нічних регіонах Індії, де вони вирізнялися
місцевою стилістикою. 

Величезна кількість кардів, які в Ірані
вважались обов'язковим елементом чоловічого
вбрання, швидко поширилися у Європі, насам;
перед у країнах Європи Східної, де орієнтальна
мода тривалий час задавала приклади для
наслідування у повсякденному та військовому
вбранні, а також предметах озброєння. Звичайно
йдеться насамперед про багато оздоблені
експонати, що прикрашали колекції місцевої
шляхти. 

Проблематика вивчення кардів є актуальною
в Україні не лише з огляду на потребу атрибуту;
вати зразки цієї зброї, що зберігаються в
місцевих музеях. У процесі реконструкції та
всебічного дослідження комплексу козацького
озброєння велике значення має бути приділене
вивченню короткоклинкової зброї – ножів та
кинджалів. Зауважимо, що чимала кількість
перських і османських кривих кинджалів (ханд;
жарів) у колекціях провідних українських
музеїв атрибутовані як "козацькі", чого не можна
сказати про карди. І справа тут не тільки у
загалом невеликій кількості кардів у музейних
колекціях, радше у цілковитій науковій нероз;
робленості проблематики короткоклинкової
козацької зброї. Єдиною вагомою розвідкою у
цій галузі досі залишається дослідження
І. Свєшнікова32. Тож вивчення кардів має
посісти належне місце у дослідженнях козацької
холодної зброї з коротким клинком, робота над
якими ще попереду.
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перських імен і термінів.
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