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Матеріалом дослідження для цієї кни-
жки стала особиста холодна зброя — 
мечі, палаші та шаблі, що за історични-
ми легендами й музейним провенансом 
належали українським гетьманам або 
представникам козацької старшини 
нижчого рангу, у період від XVI до по-
чатку ХІХ ст. включно. 

Дослідження у галузі історичного 
збро єзнавства завжди викликали осо-
бливий науковий та підвищений сус-
пільний інтерес. Тим важливішими во-
ни стали для України, де кількість таких 
праць досі залишається вкрай незнач-
ною. Навряд чи можна перебільшити 
значення зброї як основного «робочо-
го» інструменту українського рицаря 
— козака, і довгоклинковим різнови-
дам тут належить особливе місце. У го-
дину війни та у час замирення мечі, а 
згодом палаші і шаблі багато важили в 
українському військовому споряджен-
ні не тільки як засіб збройної боротьби, 
але й як ознака шляхетського стану та 
певного соціального статусу. вони були 
складовою частиною урочистого костю-
ма, символом родинної й особистої гід-
ності, маркером значного матеріально-
го статку, нарешті предметом розкошів 

та надзвичайно вигідною грошовою ін-
вестицією водночас. Причому саме ша-
бля протягом кількох століть залиша-
лася улюбленою «рицарською» зброєю 
захисників рідної землі та православної 
віри, багаторазово оспіваною у народ-
них піснях та поезії. 

Судячи з усього, козаки серед перших 
у Речі Посполитій прийняли шаблю як 
масову, «станову» клинкову зброю, чи-
мало посприявши її майбутній попу-
лярності. відтак шаблі, що у військо-
вому побуті Речі Посполитої спершу 
вважалася «плебейською» зброєю, до-
сить швидко вдалося витіснити меч, 
ставши його правонаступницею й здо-
бувши найвищий статус шляхетної «ра-
фінованої» зброї професійного воїна та 
видатного символу рицарської звитя-
ги Нового часу. Остаточне утверджен-
ня шаблі й палаша цілком закономірно 
припало на часи поступового занепаду 
рицарства у XVI cт. та часткового при-
стосування рицарської мілітарної тех-
нології до економічних, технологічних, 
нарешті військово-тактичних викликів 
доби професійних армій та вогнепаль-
ної зброї. врешті шабля перетворилась 
на репрезентативну й бойову зброю мо-

ПЕРЕДМОВА

Присвячую своєму вчителю й багаторічному 
наставникові доктору історичних наук,  

професору Марії Федорівні Дмитрієнко
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дерного шляхтича Речі Посполитої — 
нащадка рицарів попередньої епохи, 
стала незамінним атрибутом його ар-
сеналу вдома та у поході. 

За нових умов ексклюзивність про-
фесійної зброї поступово зникає — рі-
вень боєздатності армій дедалі більше 
починає залежати від рівня забезпече-
ності маси вояків комплексом уніфіко-
ваного технологічного озброєння, їхньої 
навченості спільним діям та дисципліні. 
Добре розуміючи це, далекоглядні вій-
ськові очільники намагалися налагоди-
ти централізоване забезпечення своїх 
військ необхідним озброєнням, зокре-
ма шаблями, про що збереглося чима-
ло достовірних свідчень. в Україні цей 
процес набув особливого розмаху від 
початку творення гетьманських зброй-
них сил, зокрема за гетьмана Б. Хмель-
ницького. 

від часів Руїни козацька шабля пе-
режила глибокий занепад — якісними 
зразками озброювались хіба що заможна 

старшина та окремі, найкраще підготов-
лені до військових дій, підрозділи. Зві-
ти оглядів козацьких військ середини 
XVIII ст. повною мірою відображають 
жалюгідний стан, до якого на той час 
скотилося козацьке озброєння. Логіч-
ного завершення «довгоклинкова криза» 
сягнула вже в Чорноморському козаць-
кому війську. Згадки в джерелах про ша-
блю у чорноморців майже повністю від-
сутні. військовий прагматизм неухильно 
робив свою справу попри всі намаган-
ня російського командування поверну-
ти козаків до улюбленої в нещодавньому 
минулому зброї. Для козаків практична 
непридатність традиційної шаблі в умо-
вах кавказької війни була очевидною. 

Тріумфальне повернення «козаць-
кої матінки» відбулося уже в середині 
ХІХ ст. у незвичному для українця об-
разі черкеської шашки, більше схожої 
на довгий ніж, аніж на давню козацьку 
шаблю. Але то вже були інші часи й ін-
ші історичні реалії…

Воїни на варті 
при Гробі Господ-
ньому. Фрагмент 
композиції. 
Перша половина  
XVIII ст.  
с. Тисовці. 
Національний 
музей у Львові  
ім. Андрея 
Шептицького.



Основною метою нашої роботи є дослі-
дження зразків високовартісної довго-
клинкової зброї, які за історичними та 
родинними легендами належали відо-
мим історичним постатям — гетьма-
нам й представникам козацької стар-
шини XVI — поч. XІХ ст.

встановлення та підтвердження осо-
бистої приналежності клинкової та ін-
ших видів зброї, як правило, є одним 
із найскладніших завдань у процесі її 
атрибуції. Тільки у рідкісних випадках 
у розпорядженні історика опиняють-
ся незаперечні свідчення щодо персо-
нальної приналежності досліджуваного 
зразка. Серед них — портретні зобра-
ження й описи майна, документи, що 
підтверджують право власності і, звіс-
но ж, клинкова символіка та епіграфі-
ка, тобто знаки, безпосередньо нанесе-
ні на зброю. Здебільшого можемо лише 
гадати про особу власника на підставі 
вивчення зазвичай поодиноких та не-
певних відомостей. Саме браком пе-
ревіреної джерельної інформації по-
яснюється досить невелика кількість 

публікацій з цієї проблематики. З цих 
же причин фахівці віддають перевагу 
дослідженням іменної нагородної зброї, 
де можливість припуститися помилки 
мінімальна. вивчення сумнівних «осо-
бистих» зразків є доволі ризикованим 
для фахової репутації науковця: щойно 
отриманими відповідями та висновка-
ми він ризикує викликати зливу інших, 
значно складніших запитань, відповісти 
на які можна далеко не завжди. 

І все ж потреба у таких, хоча б і дис-
кусійного змісту, роботах відчувається 
надзвичайно гостро: адже, вводячи у на-
уковий обіг навіть фрагментарну дже-
рельну інформацію щодо того чи іншо-
го зразка персональної зброї та особи її 
власника, дослідник започатковує нову 
тематику, що згодом обов’язково буде 
розвинена у працях наступників. До-
слідження приналежності давньої зброї 
видаються необхідними ще й у зв’язку з 
величезною кількістю «недоатрибутова-
них» музейних та приватних колекцій-
них зразків, історію походження яких 
часто заступає історичний міф.

ВСТУП

Атрибуція особистої клинкової зброї:  
основні складові процесу
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Атрибуція особистої зброї, як ми вже 
зазначали, спирається на джерельну ін-
формацію різного походження, причо-
му чим давніші події, до яких віднесено 
появу зразка, тим скупіші й сумнівніші 
ці відомості. Так, основою визначення 
приналежності старовинної зброї тра-
диційно слугує історична легенда, що 
супроводжувала зразок до моменту йо-
го надходження до музейної чи приват-
ної колекції. За сторіччя свого існуван-
ня окремі експонати обростають цілим 
примхливим плетивом з різних історій, 
що «докладно й вірогідно» розкрива-
ють імена їх колишніх власників. Прав-
дивість таких легенд нещодавно можна 
було перевірити тільки за наявності до-
кументальних свідчень про походжен-
ня зразка, а також відповідної символі-
ки, нанесеної безпосередньо на зброю. 

Нині сучасні джерелознавчі методи 
спеціальних історичних дисциплін від-
кривають набагато ширші можливості 
зброєзнавчого аналізу, основаного на пе-
рехресній верифікації різнобічної інфор-
мації з джерел різних видів. Результати 
таких досліджень дають змогу не тільки 
обґрунтувати чи спростувати усталений 
погляд на зразок, а й отримати недосяж-
ні донедавна результати, іноді навіть зро-
бити невелике відкриття, що стосується 
походження й приналежності зброї або 
особи її колишнього власника. 

Традиційні наукові праці, присвяче-
ні особистій та нагородній зброї, вже 
багато десятиліть прийнято будувати 
за схемою, спільною з дослідженнями 
у галузях фалеристики та біографісти-
ки. Свого часу такий підхід був цілком 
виправданим. Адже історія предмета, 
що досліджується (зокрема отримано-
го як нагорода), нерозривно пов’язана 
з долею його власника. відтак вивчен-
ня історії нагородної зброї, як прави-
ло, відбувалося у площині відмінних 

від зброєзнавства спецдисциплін, до-
помагаючи ввести до наукового обі-
гу нову історико-біографічну та генеа-
логічну інформацію, що розширювала 
відомості про видатних історичних та 
воєнних діячів, а іноді вперше відкри-
вала невідомі чи призабуті імена. При 
цьому вивченню самої пам’ятки зазви-
чай відводилося небагато місця, часто 
його ігнорували взагалі. За таких умов 
не могло бути й мови про встановлен-
ня автентичності зразка. Як правило, 
не підлягала критичному розглядові 
та всебічному аналізу й історична ле-
генда щодо приналежності зброї. всі ці 
завдання дослідники, не завдаючи собі 
клопоту, перекладали на науковий ко-
лектив установи, де зберігався аналізо-
ваний експонат. Зауважимо, що атрибу-
ція у музеях також не була всебічною, 
— до музейного паспарту не завжди 
входила навіть характеристика зброї за 
її основними параметрами. 

Схожої, десятиліттями відпрацьова-
ної схеми дослідження з незначними 
варіаціями досі дотримується чима-
ло відомих фахівців «старої академіч-
ної школи»1.

Бурхливий розвиток спеціальних іс-
торичних дисциплін, що спостеріга-
ється останнім часом, поглибив спе-
ціалізацію окремих досліджень, де за 
допомогою новітніх методик та мето-
дологічних схем стало можливим ви-
конати комплексний аналіз зразка на 
сучасному рівні. У свою чергу, рівень 
досліджень у галузі генеалогії, біогра-
фістики також значно підвищився: по-
глибився науковий аналіз, з’явилися 
нові об’єкти дослідження, якими нині 
можуть виступати цілі групи родів, ви-
ділені за різними критеріями. Нарешті, 
на ґрунті військово-історичної науки 
утвердилася та почала активно розви-
ватися військова антропологія.
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Традиційний підхід, прийнятий рані-
ше при дослідженнях особистої зброї, 
відтак, на наш погляд, нині втрачає на-
укову доцільність. виникла потреба у 
більш спеціалізованих працях нового 
типу, де основну увагу зосереджено на 
дослідженні самого речового джерела, 
що є об’єктом вивчення історичного 
зброєзнавства. 

Наприкінці ХХ ст. стрімкий розвиток 
зброєзнавства привів до появи перших 
синтетичних досліджень, які, зберіга-
ючи першорядне значення для історії 
вивчення національної зброї та озбро-
єння, охоплювали також біографічну, 
генеалогічну та військово-історичну 
проблематику2. У цих роботах джерела 
різного походження залучаються з ме-
тою виявлення та верифікації всієї істо-
ричної інформації, що супроводжує зра-
зок. Серед них — історичні легенди про 
набуття пам’ятки власником. З’явили-
ся також музейні каталоги нового, від-
мінного від попередніх типу, спеціаль-
но присвячені особистій зброї3. Основна 
увага дослідників тут сконцентрована 
на зброєзнавчому описі пам’ятки та ко-
роткому провенансі, що інформує про 
її походження та історію появи в музеї.

У нашому дослідженні вперше зро-
блено спробу дослідити персональну 
клинкову зброю у всій складності цьо-
го комплексного історичного джере-
ла. Такий підхід потребував залучення 
методів суміжних зі зброєзнавством 
спеціальних історичних дисциплін — 
символіки, геральдики, генеалогії, біо-
графістики та палеографії. відтак від-
повісти на низку проблемних питань 
авторові вдалося тільки за допомоги 
цілої групи кваліфікованих фахівців з 
України та Російської Федерації.

використання зображальних дже-
рел у процесі атрибуції зброї, різно-
манітна художня стилістика деко ра-

тивного оз доблення зразків обумовили 
необхідність у мистец твознавчому ана-
лізі, здійсненому за участі професора 
Д. О. Горбачова; відбір іконографічного 
матеріалу виконала старший науковий 
співробітник Національного музею іс-
торії Ук раїни О. Б. Походяща.

Написи староукраїнською та східни-
ми мовами викликали потре бу у залу-
ченні методів палеографії та лінгвіс-
тики. висококваліфіковану роботу з 
пе рекладу й тлумачення текстів на зброї 
виконали: керівник сектору досліджен-
ня цивілізацій Причорномор’я відділу 
історичної регіоналістики Інституту іс-
торії України НАНУ О. І. Галенко, стар-
ший науковий співробітник зазначе-
ного сектору Є. К. Чернухін, науковий 
співробітник відділу спеціальних га-
лузей історичної науки та електронних 
інформаційних ресурсів Інституту іс-
торії України НАНУ Є. в. Славутич, 
старший науковий співробітник відді-
лу кодикології та кодикографії Інсти-
туту рукопису Національної бібліотеки 
України ім. в. І. вернадського О. А. Іва-
нова, старший науковий співробітник 
відділу стародруків та рідкісних ви-
дань НБУв І. О. Ціборовська-Римаро-
вич, провідний науковий співробітник 
Національного музею історії України 
О. О. Попельницька.

Атрибуція зразків, їх типологічний 
та історичний аналіз здійснено у співп-
раці з українськими та російськими 
зброєзнавцями, зокрема офіційним 
експертом аукціонного дому Czerny’s 
International Auction House Ltd. (Іта-
лія) в Україні, Р. в. Косаревим (м. За-
поріжжя), завідувачем сектором зброї 
відділу «Арсенал» Державного Ерміта-
жу (м. Санкт-Петербург, РФ) Ю. Г. Єфі-
мовим, зберігачами 1-ї категорії відділу 
зброї Державного історичного музею 
в. в. веселитською та Т. в. Чистоного-
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вою (м. Москва, РФ), старшим науковим 
співробітником Львівського історично-
го музею Т. Раком (м. Львів), віце-прези-
дентом української асоціації «Реліквія» 
Ю. Л. Покрассом (м. Київ), фахівцем у 
галузі середньовічних європейських  
мілітарних технологій, к.і.н. в. М. Гуцу-
лом (м. Ужгород).

Оцінити стан збереження пам’я ток, 
обсяг та рівень реставраційних робіт 
допоміг художник-реставратор вищої 
атестаційної кваліфікації, мистецтвоз-
навець, професор кафедри техніки і рес-
таврації творів мистецтва Національної 
академії образотворчого мистецтва і ар-
хітектури О. І. Мінжулін.

Розібратися у структурі сталей, ви-
значити особливості виготовлення та 
внутрішньої будови клинків вдалося 
за спри яння провідного вітчизняно-
го фа  хівця у галузі технологій ви роб-
ництва булатних сталей в. Р.  На заренка 
та відомого українського коваля, істо-
рика-реконструктора давніх металоо-
бробних технологій Б. Попова. 

Біографічну та генеалогічну части-
ни, присвячені власникам досліджених 
зразків, у нашій роботі значно зменше-
но в обсязі порівняно з тра диційними 
працями такого типу. На початку розді-
лів наводимо тільки стислу довідку, що 
фіксує основні віхи історичної діяльно-
сті уславлених власників зброї. 

Історичні легенди про набуття влас-
ником пам’ятки проаналізовано окре-
мо. У процесі роботи над ними було 
ви явлено нову генеалогічну інформа-
цію, що вперше вводиться нами до на-
укового обігу.

З питань генеалогії, біографістики, 
геральдики та палеографії консуль-
тації надавали: керівник сектору ге-
неалогічних та геральдичних дослі-
джень Інституту історії України НАНУ, 
в. в. Томазов, старший науковий спів-
робітник Ю. К. Савчук, науковий спів-
робітник О. А. Алфьоров, старший нау-
ковий співробітник відділу української 
історіографії Ковалевська О. О., фахі-
вець у галузі геральдики та спеціаль-
них історичних дисциплін Я. О. Іщен-
ко (м. Київ).

У процесі пошуку та відбору речо-
вих й іконографічних джерел для нашої 
роботи безцінним помічником стала 
книжка в. в. Недяка «Україна — козаць-
ка держава». Цей гігантський компенді-
ум, до якого увійшло понад 5 тис. експо-
натів з музеїв України, Росії та Польщі, 
наразі є найповнішим каталогом пред-
метів декоративно-ужиткового мисте-
цтва козацької доби, створених на тере-
нах України. відтак, ця унікальна праця, 
щойно вийшовши з друку, відразу пе-
ретворилась на потужний робочий ін-
струмент, своєрідний дороговказ, конче 
необхідний не тільки джерелознавцям, 
але дослідникам цілої низки дисциплін 
історичного й мистецтвознавчого спря-
мування. Як відомо, досконалості немає 
меж, і зробити потрібно ще чимало, зо-
крема у питаннях уточнення застарі-
лих атрибуцій та введення до наукового 
обігу нових експонатів. Утім, найваж-
ливіше вже відбулося: маємо справж-
ній прорив у застиглій вже багато років 
справі каталогізації історико-мистець-
ких пам’яток України.
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в основу нашої праці покладено ком-
плекс речових, словесних (вербальних) 
та зображальних джерел.

Речові джерела, що є основним об’єк-
том нашого дослідження, представле-
но матеріалами державних та приват-
них колекцій холодної зброї. Серед них, 
насамперед, — музеї України: Націо-
нальний музей історії України (м. Ки-
їв), Чер нігівський обласний історичний 
музей ім. в. Тарновського, Пе ре яслав-
Хмельницький державний історичний 
музей, Державний історичний музей 
ім. Д. Явор  ницького (м. Дніпропет-
ровськ), Полтавський обласний краєз-
навчий музей, Миргородський крає-
знавчий музей, Харківський державний 
історичний музей, Львівський історич-
ний музей; музеї Російської Федерації: 
Державний Ермітаж (м. Санкт-Петер-
бург), Державний історичний музей (м. 
Москва); музеї Республіки Польща: Ко-
ролівський палац-музей у вавелі (м. 
Кра ків), Музей фундації князів Чар то-
 рий ських Національного музею у Кра-
кові (м. Краків), Музей війська Поль-
ського (м. варшава).

Приватні та родинні збірки предс-
тавлено музеєм приватних колекцій 
Олександра Фельдмана (м. Харків), 
сі мейним раритетом родини Мануй-
ловичів (м. Київ). 

Дослідження історичних та націо-
нальних типів клинкової зброї підкрі-
плено зразками низки вітчизняних та 
іноземних збірок.

Найважливішими зображальними 
джерелами, використаними у на шій ро-
боті, стала орнаментика на зброї, до якої 
додалися джерела конвенціональні у ви-
гляді графічних позначок. вони є важ-

ливими носіями прихованої джерельної 
інформації, що стосується датування та 
регіону походження зразків. 

Інші зображальні джерела представ-
лено українськими народними картина-
ми та творами професійного портрет-
ного живопису XVII—XVIII ст. Нами 
використано як оригінали картин, що 
зберігаються в музеях України і Росії, 
так і репродукції з альбомів та мисте-
цтвознавчих праць. 

Найбільш цінним словесним, влас-
не писемним, джерелом нашого дослі-
дження стала клинкова епіграфіка. У 
багатьох випадках актуалізація зазначе-
ної інформації дає змогу атрибутувати 
артефакт з надзвичайною точністю, ви-
значивши період його створення, влас-
ника предмета тощо. 

верифікація історичної легенди, вста-
новлення історичної долі пам’ятки, об-
ставини, за яких придбано зброю, та 
багато чого іншого залишається прак-
тично недосяжним для вивчення у будь-
який інший спосіб, окрім аналізу до-
кументальних та оповідних писемних 
джерел. Серед них — описи майна кон-
кретних історичних постатей, догово-
ри, скарги тощо, які насамперед про-
ливають світло на походження, вигляд 
та назви зразків клинкової зброї, що 
перебували у власності представників 
козацької старшини. Залучені нами не-
опубліковані писемні джерела — то зде-
більшого документи, що зберігаються 
в архівних установах України та Ро-
сійської Федерації: ЦДАвО України, 
ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ДАПО, 
РГвиА. Значно більше у нашій роботі 
використано опублікованих у різні ча-
си писемних джерел.

Джерельна база дослідження
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Холодна зброя козацтва у науковій історіографії

У науковій історіографії досі створено 
не так багато наукових праць, спеці-
ально присвячених українській зброї 
взагалі й холодній зокрема. Перші ва-
гомі наукові розвідки з цієї проблема-
тики віднаходимо серед праць видатних 
українських вчених та колекціонерів — 
О. Лазаревського, Д.  Яворницького, 
в. Тарновського, О. Поля, Т. Легоцько-
го та інших.

Зброєзнавчий доробок знаменито-
го історика, етнографа, фольклориста 
і археолога Д. Яворницького пов’яза-
ний з його діяльністю як етнографа та 
збирача козацьких старожитностей. 
Ще 1888 р. у першій частині своєї пра-
ці «Запорожье в остатках старины и 
преданиях народа» він виконав кіль-
ка зброєзнавчих описів окремих зраз-
ків козацьких шабель, а деякі навіть 
проілюстрував4. Йдеться про шаблю 
останнього отамана Задунайської Сі-
чі Йосипа Гладкого, розглянуту нами 
в окремому підрозділі. Шаблі та іншу 
холодну зброю вчений досліджував у 
першому томі своєї знаменитої «Істо-
рії запорізьких козаків»5. Ставши кла-
сичним, цей опис досі не втрачає акту-
альності, навіть незважаючи на те, що 
більшість наданої інформації у ньому 
вже застаріла. 

При описі холодної зброї вчений при-
ділив підвищену увагу термінам, що 
зустрічаються в писемних джерелах, 
способові носіння та загальному сти-
лю оздоблення, традиціям, пов’язаним 
з використанням зброї, нарешті доку-
ментальним свідченням її застосуван-
ня. Проте Д. Яворницький, на жаль, 
оминув проблему класифікації пам’я-
ток. Конструкцію та різновиди зброї та-
кож описано тільки в загальних рисах.

Науковий доробок інших відомих 
збирачів козацької давнини представ-
лено переважно у каталогах, що стали 
першими детальними описами їхніх 
зібрань, найвизначніші з яких пізні-
ше перетворилися на музейні колек-
ції6. Так, в основу колекцій Чернігів-
ського історичного музею покладено 
збірку в. Тарновського, Дніпропетров-
ського історичного музею — О. По-
ля та Д. Яворницького, Полтавського 
краєзнавчого музею — К. Скаржин-
ської, Мукачівського історико-архео-
логічного музею — Т. Легоцького тощо. 
На жаль, більшість давніх каталож-
них описів виконано занадто спроще-
но, навіть фрагментарно. Як наслідок, 
повноцінно атрибутувати за ними му-
зейні експонати здебільшого неможли-
во. Утім, трапляються й інші прикла-
ди, коли автори каталога відзначають 
надзвичайно характерні, притаманні 
зразку прикмети, які важко сплутати 
з чимось іншим. Зрідка тексти навіть 
супроводжуються гравюрами та фо-
тотипіями. Це ж стосується каталогів 
найбільших на той час імператорських 
музейних зібрань. Зокрема важко пе-
реоцінити значення для нашої роботи 
фотографічних зображень клинкової 
зброї, розміщених у каталогах Арсе-
налу Царського Села. 

Особливу увагу необхідно звернути 
на відмінно проілюстрований каталог 
зібрання в. Тарновського, що відіграв 
важливу роль для нашого дослідження. 
Адже досліджені нами експонати колек-
ції Чернігівського історичного музею 
уперше введено до наукового обігу са-
ме у зазначеному каталозі.

Серед визначних істориків другої по-
ловини ХІХ ст. козацьку зброю вивчав 
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О. Лазаревський. У величезне коло на-
укових інтересів видатного вченого по-
трапляли джерела різного походження, 
серед яких було чимало речових. О. Ла-
заревський — один із перших україн-
ських дослідників, який описував ок-
ремі зразки зброї, віднаходив місця 
зберігання раритетів та вводив до нау-
кового обігу документи, що стосувалися 
комплексу козацького озброєння пер-
шої половини XVIII ст., персонального 
складу окремих військових підрозділів 
та їх оснащення. 

Блискучий науковий рівень описів 
зброї О. Лазаревського справляє вра-
ження не тільки на тлі недосконалої 
збро єзнавчої методології свого часу. 
Маючи можливість проаналізувати ви-
конаний ним опис шаблі Мазепи, при-
ходимо до висновку про надзвичайну 
ретельність та високу компетентність 
вченого в питанні загальної характе-
ристики речових джерел7. Залишаєть-
ся тільки шкодувати, що наукові праці, 
спеціально присвячені проблемам ко-
зацького озброєння, у науковій спадщи-
ні О. Лазаревського за кількістю знахо-
дяться чи не на останньому місці. 

Зрідка інформація щодо козацько-
го озброєння з’являлася у періодич-
них виданнях наукових товариств кінця 
ХІХ — початку ХХ ст. Так, у доповідях 
«исторического общества Нестора-ле-
тописца» (1873—1917) неодноразово 
публікувалися спогади сучасників дав-
ніх подій, зокрема й фрагментарні згад-
ки про козацьку зброю8. Ця традиція 
збереглася й у дослідженнях інших на-
укових товариств9.

І все ж, незважаючи на наявність ок-
ремих розвідок, зброєзнавча проблема-
тика так і не набула великої популярнос-
ті серед українських істориків початку 
ХХ ст. Так, в одинадцятитомній епо-
хальній праці М. Грушевського у чима-

лих і надзвичайно докладних розділах, 
присвячених матеріальній культурі й 
побуту населення України, зброї при-
свячено лише декілька рядків10. І це при 
тому, що видатний вчений мав за пле-
чима фахові дослідження у галузі вій-
ськової археології11 та підтримку всього 
наукового потенціалу Наукового това-
риства ім. Шевченка. 

У цьому зв’язку необхідно відзначи-
ти чималий внесок провідних росій-
ських зброєзнавців (Ф. Жіля, Е. Каме-
рера, Е. Ленца, П. фон вінклера та ін.), 
зберігачів найбільших зібрань музей-
ного типу, у справу дослідження на-
ціональної зброї, зокрема української. 
Адже саме у тих колекціях зосереджу-
валося чимало зразків, які ми нині роз-
глядаємо як «козацькі» і саме зусилля-
ми перших зброєзнавців їх було введено 
до наукового обігу. З їхньою працею та-
кож пов’язані перші дослідження у ца-
рині класифікації зброї.

У питаннях належного упорядкуван-
ня документації не відставала від Росії 
Польща, де у приватних зібраннях та-
кож зосередилось чимало козацьких 
раритетів. Так, давні записи музею фун-
дації князів Чарторийських складають 
найважливішу частину провенансу па-
лаша Б. Хмельницького, розглянутого 
у нашій роботі. 

Польським фахівцям також нале-
жить безперечний пріоритет у дослі-
дженнях львівського золотарства, а від-
так і ювелірного зброярства. Йдеться, 
насамперед, про праці в. Лозинського, 
у яких вчений ввів до наукового обігу 
потужний масив писемних джерел, що 
стосуються львівського ремісничого 
виробництва.

У 20-х роках ХХ ст. вийшло друком 
чимало праць з історії України, присвя-
чених історії козацтва. Утім, про зброю 
дослідники згадували епізодично, на-
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самперед при аналізі документів, що 
стосувалися ремісничого виробництва 
міських цехів.

Підсумовуючи, відзначимо, що пра-
ці ХІХ — першої чверті ХХ ст., на на-
шу думку, навряд чи можна вважати 
зброєзнавчими з погляду сучасної дже-
релознавчої методології, яка у ті часи 
тільки починала формуватися. І все ж 
найбільше значення праць з вивчення 
зброї названого періоду полягає, насам-
перед, у зібранні й загальному упоряд-
куванні джерельних матеріалів. Над-
звичайно цінною є також джерельна 
інформація різного походження, при-
скіпливо зібрана першими науковцями 
в кінці ХІХ— на початку ХХ ст., тобто у 
ті часи, коли ще не було остаточно пе-
рервано живий зв’язок між дослідни-
ками та поколінням справжніх коза-
ків й їхніх прямих нащадків. Саме такі 
відомості часто-густо стають єдиним 
ключем до атрибуції заново віднайде-
них раритетів. 

Зброєзнавчі дослідження 1930-х рр. 
отримали розвиток у національних сту-
діях військово-історичної спрямова-
ності. 1936 р. вийшла друком видат-
на двотомна праця І. Крип’якевича 
та Б. Гнатевича «Історія Українсько-
го війська», де автори вперше зроби-
ли спробу простежити історію розвит-
ку національної військової справи та 
озброєння, починаючи від часів Київ-
ської Русі. Основну увагу в роботі до-
слідники сконцентрували на системі 
організації та забезпечення війська, 
тактичній і стратегічній концепції ве-
дення бойових дій, нарешті історії вій-
ськових кампаній. Самій же козаць-
кій зброї було присвячено лише кілька 
сторінок12. її дослідження ґрунтується 
на писемних джерелах (переважно — 
згадках самовидців) та ілюстративних 
матеріалах, передрукованих з праць 

попередників. При аналізі зброї дослід-
ників здебільшого цікавлять історичні 
назви холодних й вогнепальних різно-
видів, їхнє місце в комплексі озброєн-
ня тощо. На жаль, недостатньо уваги 
приділено самим речовим джерелам, 
що проаналізовані дуже поверхово, на 
основі запозичених описів та ілюстра-
цій. Очевидно, під впливом наведених у 
Д. Яворницького свідчень та інформації 
писемних джерел, де згадано «козацьку 
шаблю», автори доходять висновку, що 
цій клинковій зброї відповідає певний 
морфологічний тип, «на жаль, досі ос-
новно не просліджений», і характери-
зують його як «шаблі... доволі тонкі та 
легкі, ручку мали оздобну, похви при-
крашені різьбою»13. 

Інші відомості, що стосуються ко-
зацького озброєння, автори запозичи-
ли у різних дослідників, найбільше, зви-
чайно, у Д. Яворницького. 

І все ж, незважаючи на велику кіль-
кість недоліків, проаналізована праця 
залишила слід в історії національного 
зброєзнавства як спеціальне досліджен-
ня військово-історичного спрямуван-
ня, в якому автори вперше приділи-
ли окрему увагу проблемі козацького 
озброєння.

вагомий науковий внесок у справу 
дослідження львівського зброярського 
виробництва у період між двома світо-
вими війнами зробили польські фахів-
ці, насамперед Т. Маньковський. У своїх 
засадничих працях він провів глибо-
кий мистецтво- та зброєзнавчий аналіз 
стилістичних особливостей львівсько-
го вірменського зброярського вироб-
ництва14. Дослідник, зокрема, вважав, 
що окремі різновиди так званих ша-
бель-«вірменок» завдячують формою 
свого ефесу вірменській національній 
зброї, що сформувалася задовго до по-
яви ремісників цієї національності у 
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Львові. Така позиція не могла не спрово-
кувати гострої полеміки щодо появи іс-
торичних типів східної клинкової зброї 
у Речі Посполитій. У дискусіях брали 
участь класики польського зброєзнав-
ства, серед яких звучали імена С. Мейє-
ра15 в. Джєвановського16 та ін. Не ос-
танню роль у цих наукових баталіях 
відігравав польський часопис «Broń i 
Barwa» — видатний центр зброєзнавчих 
досліджень свого часу. Зауважимо, що 
відлуння розпочатої тоді дискусії доко-
тилось до останніх десятиліть ХХ ст.17.

У 1940-х—1950-х рр. військова про-
блематика фрагментарно висвітлювала-
ся у межах праць, присвячених загаль-
ній історії козаччини18. У нечисленних 
спробах проаналізувати комплекс ко-
зацької зброї, в українській історіогра-
фії того періоду, порівняно з працями 
початку ХХ ст., можна спостерігати хі-
ба що наукову деградацію. 

Одним із нечисленних військових 
істориків, який спробував піддати ко-
зацьку зброю типологічному аналізо-
ві, був Ю. Тис-Крохмалюк. Початок цієї 
роботи було ним покладено ще до Дру-
гої світової війни, за часів перебування 
вченого на теренах Західної України19. 
Утім, найвагоміший внесок у вивчення 
козацької зброї він зробив уже на емі-
грації, у роботі, присвяченій військовим 
походам Б. Хмельницького20. Характе-
ризуючи козацьке озброєння у невели-
кому розділі, вчений, йдучи за попере-
дниками, підхоплює «зручну» гіпотезу 
про оригінальний морфологічний тип 
«козацької шаблі», вперше спробувавши 
науково її обґрунтувати. Незважаючи 
на закономірну, на нашу думку, невда-
чу цієї спроби (передусім через відсут-
ність достатньої дослідницької бази ре-
чових джерел), у роботі вченого читач 
вперше у вітчизняній історіографії зу-
стрічає коректні зауваження щодо мор-

фологічних особливостей турецького та 
угорського типів шабель.

60-ті роки ХХ ст. стали знаменними 
для зброєзнавства України. Цей період 
відзначений найвідомішими працями 
О.  Апанович та в. Сидоренка, дослід-
ників, що, по суті, стали фундаторами 
сучасного українського зброєзнавства 
як спеціальної історичної дисципліни.

Саме у руслі історико-зброєзнавчої 
класики працював знаний фахівець, 
зберігач зброї Державного історичного 
музею Української РСР (нині — Націо-
нальний музей історії України) в. О. Си-
доренко. Окрім методологічної, дослід-
ник розробляв проблематику озброєння 
козацької піхоти середини XVII ст. та 
виробництва зброї в Україні21. Комп-
лексно досліджуючи військову справу 
козацтва, вчений характеризує вогне-
пальну та холодну зброю, детально по-
яснюючи, які саме різновиди криються 
за різними історичними назвами в пи-
семних джерелах, а також розглядає її 
технічні особливості. Так, він проаналі-
зував не тільки типи замків ручної вог-
непальної зброї, поширеної в Україні, 
а й основні форми шабельних клинків. 
Ним також залучено писемні джерела 
з метою більш детальної реконструкції 
зовнішнього вигляду та матеріалів, за-
стосованих при виробництві окремих 
старшинських шабель. вчений виокре-
мив у документах т. зв. «сабли черкас-
ского дела», висунув гіпотезу їхнього 
українського походження та одним із 
перших зауважив деталі їхнього худож-
нього оздоблення. На жаль, у невеликій 
загалом науковій спадщині в. О. Сидо-
ренка ми так і не знаходимо відповіді на 
питання щодо гіпотетичної автентичної 
морфології козацької зброї.

Своєрідний розвиток зброєзнавство 
отримало в мистецтвознавчих пра-
цях П. Жолтовського та М. Петрен-
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ка, присвячених історії золотарства та 
художнього лиття в Україні22. Окрім 
продовження вивчення зброярських 
технологій, ці роботи вперше у вітчиз-
няній історіографії внесли відсутній 
у попередніх працях елемент мисте-
цтвознавчого аналізу, без якого будь-
яке серйозне дослідження зброї про-
сто неможливе.

На фоні бурхливого розвитку вій-
ськово-історичної тематики у 1970-х 
—1980-х рр., пов’язаного, передусім, з 
підвищенням військової складової в ар-
хеологічних дослідженнях СРСР, тема-
тика військового мистецтва козацтва 
та його оз броєння не могла довго зали-
шатися покинутою напризволяще. від-
так, на початку 1990-х рр. зусиллями 
українських археологів, насамперед 
І. Свєшникова, відбувся справжній про-
рив у вивченні козацької зброї. Почав-
ши з розкопок на місці битви під Бере-
стечком 1651 р. (перша розвідувальна 
експедиція була організована ще 1970 р.) 
у процесі широкомасштабних, майже 
чвертьстолітніх досліджень, вчений 
вийшов далеко за межі суто археологіч-
них завдань, створивши цілу низку на-
укових праць, увінчаних знаменитим 
археологічним, військово-історичним і 
зброєзнавчим дослідженням «Битва під 
Берестечком»23. 

У роботі докладно проаналізовано 
потужний корпус джерел різних типів 
— писемних та іконографічних із за-
лученням великого обсягу історичних 
документів та художніх творів, у тому 
числі іноземного походження. Утім, 
беззаперечний пріоритет І. Свєшни-
ков відводить речовим джерелам. Уче-
ний наголошує, що вперше у вітчиз-
няній науці середньовічну битву він 
вивчає археологічними методами. Зав-
дяки такому підходу ми отримали но-
ваторську працю, що вивела україн-

ське зброєзнавство на недосяжний для 
попередніх досліджень рівень науко-
вої інтеграції. 

Докладно аналізуючи комплекс від-
найденої холодної та метальної зброї, 
вчений звертає особливу увагу на ша-
блі, навіть робить чергову у вітчизняній 
історіографії спробу виділити оригі-
нальний морфологічний тип «козаць-
кої шаблі».

Загальним недоліком розділів, при-
свячених зброї, є, на відміну від попе-
редників, недостатня увага дослідника 
до історичних назв зброї, що зазвичай 
згадуються в документах. Утім це вида-
ється органічним для науковця, який 
звик послуговуватися археологічни-
ми методами.

Доволі проблематичним є поділ знай-
деної зброї на групи за їх національною 
приналежністю — всього виділено речі 
українців, поляків, донців та москови-
тів. Автор сам визнає, що його висно-
вки не можуть бути остаточними. Такі ж 
проблеми, пов’язані з обмеженою дже-
рельною базою, виникають при спробі 
вченого висунути гіпотезу щодо оригі-
нальних морфологічних типів козацької 
зброї. Навряд чи їх можна розвинути на 
матеріалі тільки однієї збірки.

Незважаючи на неминучі для робо-
ти такого масштабу недоліки, праця 
І. Свєшникова досі залишається неви-
черпним джерелом для численних нау-
кових та псевдонаукових розвідок. во-
на фактично стала першим в Україні 
вагомим зброєзнавчим дослідженням, 
в якому не тільки впроваджено до нау-
кового обігу величезну кількість нових 
археологічних артефактів, але й прове-
дено чималу роботу з українізації збро-
єзнавчої термінології.

Дослідження І. Свєшникова про-
демонстрували ефективність методів 
військової археології для досліджень 
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козацького періоду. Тим самим було 
закладено потужний фундамент для їх 
розвитку в Україні. Найбільш ґрунтов-
ні, багаті на знахідки роботи у районах 
колишнього розташування Запорозьких 
Січей до того часу були пов’язані насам-
перед з підводною археологією. Заува-
жимо, що підводним археологам нині 
завдячуємо не тільки піднятою з дна 
«чайкою», але й унікальними зразками 
стародавньої клинкової зброї.

від середини 1990-х рр. значно по-
жвавилася практична музейна робота 
у державних та приватних колекціях 
зброї. Дослідження холодної й вогне-
пальної козацької зброї від того часу й 
донині активно продовжуються також в 
історичних музеях Харкова24, Запоріж-
жя25 та Львова. Помітно зросла кіль-
кість присвячених зброї публікацій у 
збірниках наукових праць та матеріа-
лах науково-практичних конференцій. 
Так, у «Наукових записках Львівсько-
го історичного музею» вийшла праця 
зберігача фондів зброї Б. в. Мельника, 
який свого часу активно сприяв до-
слідженням І. К. Свєшникова. Стаття 
вперше повністю присвячена пробле-
матиці козацької шаблі. Б. в. Мельник 
також зробив помітний внесок у ви-
вчення львівського зброярського ви-
робництва26. 

На новий науковий рівень вийшла 
справа реставрації та реконструкції 
комплексів давнього озброєння, впер-
ше у повному обсязі відображена в мо-
нографії знаного фахівця-реставрато-
ра, проф. О. І. Мінжуліна27. Звичайно, 
що прийоми та напрацювання в галузі 
дослідження давніх технологій швидко 
вийшли за вузькі межі музейних потреб 
й нині активно застосовуються широ-
ким колом фахівців.

Ознакою жвавої наукової роботи 
стали конференції, спеціально при-

свячені військовій історії, започаткова-
ні зусиллями центральних та регіональ-
них музеїв, державних і недержавних 
установ та організацій. Так, Національ-
ний військово-історичний музей (м. 
Київ) заснував цілу низку щорічних 
всеукраїнських конференцій, присвя-
чених різним аспектам військової спра-
ви на українських теренах від найдав-
ніших часів до сьогодення.

Ще на початку нового тисячоліття 
проблематику козацького озброєння 
традиційно продовжували вивчати у ме-
жах військово-історичних досліджень, 
утім, з набагато нижчою за попередни-
ків науковою ефективністю. відсутність 
тут серйозних результатів знаменувала 
давно назрілу потребу у більш спеціа-
лізованих історичних дослідженнях, 
взагалі притаманних глобальній науці 
ХХІ ст. У нових умовах стало немож-
ливим ефективно працювати за старою 
схемою, намагаючись у межах загаль-
них військово-історичних праць вирі-
шувати ще й джерелознавчі зброєзна-
вчі завдання. 

Нестача спеціальних зброєзнавчих 
досліджень стала гостро відчутною на 
черговому етапі упорядкування речо-
вих джерел в музейних колекціях, ко-
ли виникла потреба на сучасному на-
уковому рівні атрибутувати предмети 
озброєння. відтак у багатьох новітніх 
каталогах продовжували фігурувати 
сотні неперевірених застарілих атри-
буцій, іноді виконаних більш ніж пів-
століття тому28. 

Отже, бурхливий розвиток історич-
ного джерелознавства останньої дека-
ди ХХ ст. привів до встановлення нових 
стандартів у зброєзнавстві, підвищив-
ши вимоги до сучасного дослідження 
з урахуванням новітніх інтеграційних 
тенденцій у цій спеціальній історич-
ній дисципліні. 
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відповідаючи назрілим вимогам, в 
Україні нового тисячоліття формуєть-
ся цілком новий тип зброєзнавчих до-
сліджень. 

На основі вивчення широкого комп-
лексу джерел (з пріоритетом засадни-
чих для зброєзнавства речових) та за-
лучення методів суміжних дисциплін 
побудовано новітні зброєзнавчі дослі-
дження О. Мальченка, С. Шеломенце-
ва-Терського, О. Мінжуліна, Д. Тоїчкіна, 
в. Гуцула, О. Титкова, Д. Бадаєва, Є. Сі-
ваченка та інших дослідників.

Результатом розвитку зброєзнавства 
й одночасно новим поштовхом до по-
дальших студій над козацькою зброєю 
стали наукові та науково-популярні пе-
ріодичні видання, засновані провідни-
ми науковими установами, що одночас-
но є осередками історико-зброєзнавчих 
досліджень в Україні. Так, від 2000 р. у 
збірнику наукових праць «Спеціаль-
ні історичні дисципліни: питання те-
орії та методики» започатковано ру-
брику «Зброєзнавство». Того ж року 
Національний військово-історичний 
музей заснував спеціалізований часо-
пис «військово-історичний альманах», 
в якому вивченню козацького озброєн-
ня незмінно приділяється пильна увага. 
У «віснику Національного університе-
ту “Львівська політехніка”» 2005 р. за-
початковано тематичну серію «Держа-
ва та армія», де значну увагу приділено 
зброєзнавчій проблематиці.

Свій внесок у вивчення українсь-
кої зброї зробили й приватні музеї: 
від 2008 р. запорізький «Музей істо-
рії зброї» розпочав видання наукового 
альманаху «Історія зброї», серед авторів 
якого — відомі українські та іноземні іс-
торики й зброєзнавці.

від 2002 та відповідно 2003 р. в Ук-
раїні почали виходити науково-по-
пулярні часописи «воєнна історія» 

та «Клинок», що зробили досі вузь-
копрофільну зброєзнавчу проблемати-
ку надбанням широкого загалу науков-
ців, колекціонерів, усіх зацікавлених у 
розвитку науки про зброю. Ці видан-
ня стали основним місцем публікації 
як популярних, так і більш серйозних 
матеріалів, що через різні обставини не 
були надруковані в наукових виданнях. 
Серед авторів — фахівці-реставрато-
ри, працівники музеїв, зброєзнавці, ко-
валі, металознавці, нарешті — заснов-
ники приватних музеїв та найбільших 
колекцій зброї.

важливим поштовхом для зброє з-
навчих досліджень став загальний роз-
виток джерелознавства та пов’язаних з 
ним спеціальних історичних дисциплін, 
здобутки й методи яких зазвичай вико-
ристовують при вирішення завдань іс-
торичного зброєзнавства. Набув попу-
лярності навіть новий тип історичних 
праць, цілком присвячених окремим 
групам речових джерел, що досліджу-
ються джерелознавчими методами29. 
Поряд з ними почали з’являтися ката-
логи нового типу, які відразу стали не-
замінними помічниками джерелознав-
ця — найбільша така праця в Україні 
нині представлена виданням в. Недяка 
«Україна — козацька держава»30.

Наразі в українській історичній нау-
ці не тільки створено достатню теоре-
тичну, методичну та методологічну ба-
зу, а й зроблено перші практичні кроки 
в напрямі комплексного розв’язання 
актуальних проблем зброєзнавства на 
сучасному науковому рівні. Очевидно 
у найближчі роки маємо очікувати на 
стрімке зростання ґрунтовних наукових 
досліджень, що охоплять більшість ос-
новних питань, пов’язаних з розвитком 
озброєнь та військової справи в Україні. 
Поки що рівень розвитку зброєзнавчих 
досліджень в Україні значно нижчий, 
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ніж у Європі, США та найпотужніших 
у науковому відношенні країнах Сходу. 
Звісно, іноземні фахівці насамперед зо-
середжені на вивченні історії власної на-
ціональної зброї та озброєнь. 

Так, у найближчого східного сусіда 
України — Росії — зброєзнавство здав-
на має потужний фундамент. Сучасні 
російські дослідники виявляють най-
більше зацікавлення у вивченні озбро-
єння, що побутувало на теренах ни-
нішньої Російської Федерації. У цьому 
зв’язку важливими для української на-
уки є дослідження Б. Фролова, праці 
якого присвячені вивченню озброєн-
ня Кубанського козацького війська31. 
Дослідник, зокрема, простежує типи 
клинкової зброї, якими користували-
ся чорноморці до їхнього переселення 
на Кубань. 

Загалом, згадки про окремі зразки ко-
зацького озброєння, що зберігаються у 
російських музеях, періодично трапля-
ються у наукових статтях та моногра-
фіях російських вчених, проте значні 
фахові дослідження на цю тему фак-
тично відсутні.

Майже те саме можна сказати й про 
західно- та центральноєвропей ську 
зброєзнавчу історіографію — козацька 
зброя з України згадується, насамперед, 
у зв’язку з окремими, розосередженими 
по різних музеях світу, експонатами, що 
часом «виринають» у працях сучасних 
дослідників та у рідкісних розвідках у 
польській історіографії32. 

На цьому тлі унікальною виглядає мо-
нографія французького історика укра-
їнського походження Я. Лебединсько-
го, повністю присвячена походженню 
та номенклатурі козацького озброєн-
ня33. У роботі основну увагу зосередже-
но на еволюції холодної та вогнепаль-
ної ручної зброї козацтва в Україні та на 
Кубані. Я. Лебединський також актив-

но досліджує проблематику походжен-
ня довгоклинкової зброї І тис. н.е., на-
самперед шаблі.

Певні зрушення останнім часом від-
булися у дослідженнях військової спра-
ви великого князівства Литовського34. 
У працях білоруського історика і дже-
релознавця Ю. Бохана введено до на-
укового обігу великий масив писем-
них джерел, що дають змогу ретельно 
проаналізувати військову справу вКЛ. 
Розширюючи уявлення про зброярську 
культуру Речі Посполитої, ця робота 
суттєво поглиблює наші знання щодо 
комплексу озброєння, який побутував 
в Україні від самих часів зародження 
козацького стану. 

І все ж досі невирішеними залиша-
ються чимало питань, що стосуються 
як походження й розвитку, так і поши-
рення прийнятих у козацькому серед-
овищі зразків озброєння. Зокрема, 
досі не створено наукової праці, спе-
ціально присвяченої питанням еволю-
ції козацького озброєння. Залишаєть-
ся незаповненою лакуна спеціальних 
досліджень з проблематики окремих 
різновидів козацької зброї, а величез-
на кількість її зразків у музейних зі-
браннях України потребує сучасної 
атрибуції. Недослідженими як слід за-
лишаються навіть давно введені в нау-
ковий обіг, добре відомі зразки особи-
стої старшинської зброї.

На часткове виправлення цього ста-
новища й спрямовано нашу працю, що, 
сподіваємося, дасть відповіді на багато 
питань, поставлених на порядок ден-
ний зброєзнавчою наукою. Однак по-
ле для досліджень з означеної пробле-
матики передбачає зусилля чималої 
кількості науковців. Ми свідомі того, 
що наша праця є тільки початком но-
вого сучасного етапу у цій величезній 
кропіткій роботі.
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Методика та термінологічний апарат дослідження

Методика дослідження

Становлення зброєзнавства як спеці-
альної історичної дисципліни пов’яза-
но з розробленням теоретичних підва-
лин історичного джерелознавства та 
розвитком його методології, в руслі якої 
розвивалися методи зброєзнавчих до-
сліджень. На формування зброєзнавчої 
методології та термінології у її сучасно-
му вигляді чималий вплив справили за-
садничі концепції військово-історичної 
антропології35 та теоретико-методоло-
гічні розробки у галузі криміналістики36.

На сучасному етапі розвитку історич-
ної науки феномен зброї дедалі часті-
ше розглядають як частину військової 
культури, що підлягає комплексному 
культурологічному аналізу. відтак зброю 
вивчають як надзвичайно змістовне, на-
сичене інформацією історичне джерело, 
яке приховує неоднорідний масив даних. 
її досліджують з використанням методик 
не тільки гуманітарних, а й точних науко-
вих дисциплін, залучених у відповідно-
сті до ретельно розробленого, послідов-
ного теоретико-методологічного плану. 

відтак у сучасному зброєзнавчому 
дослідженні теоретична методика має 
ефективно забезпечуватися різноманіт-
ними прикладними методами, зокрема й 
такими, що передбачають наявність спе-
ціалізованого технічного обладнання. 

Сучасна наука пропонує потужний 
високотехнологічний арсенал, який 
протягом останніх десятиліть невпин-
но розширюється. Стрімкий прогрес у 
суміжному з матеріалознавством при-
ладобудуванні спричинив появу аналі-
тичних приладів нового покоління, що 
радикально спростили процедури про-
ведення технічного аналізу та знизили 

вимоги до рівня технічної підготовки до-
слідника. Саме розвиток методів польо-
вого дослідження та неруйнівного контр-
олю якості, що відіграють провідну роль 
при дослідженні музейних зразків, спро-
щення самого процесу аналізу дає змогу 
отримувати технічну інформацію, доступ 
до якої у по передні роки був утрудненим, 
якщо не сказати неможливим. відтепер 
детальне комплексне дослідження у галу-
зі металознавства та ювелірної справи не 
пов’язане зі стаціонарним лабораторним 
обладнанням. Для ефективного викори-
стання аналітичних приладів у більшості 
випадків достатньо ознайомитися з ін-
струкцією від фірми-виробника. І хоча 
належна обробка та інтерпретація отри-
маних даних залишається прерогативою 
висококваліфікованих фахівців (насам-
перед це стосується металографічних та 
гемологічних досліджень), усе ж можли-
вість порівняно легко виявити важли-
ві технічні характеристики цілої низки 
давніх матеріалів підносить зброєзнав-
чі дослідження на якісно новий рівень, 
що цілком відповідає сучасним інтег ра-
ційним тенденціям у науці.

Укладена та апробована нами методи-
ка джерельного зброєзнавчого аналізу 
складається з послідовних процедур, що 
дозволяють комплексно розв’язати низ-
ку дослідницьких завдань як суто тех-
нічного, так й історичного спрямування.

Досліджуючи зразок, ми, насампе-
ред, надавали йому загальну характе-
ристику, встановлюючи морфологічний 
тип, місце виробництва, датування (за 
неможливості датувати у межах 50-ти 
років використовували поняття «від» 
та «перед»), наводячи інвентарний но-
мер, закріплений за експонатом у місці 
його зберігання.
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Далі переходили до вимірювання різ-
номанітних параметрів зброї та тесту-
вання матеріалів, з яких її виготовлено. 

У таблиці нижче наводимо перелік 
показників, що визначалися, та опис ви-
користаного нами обладнання.

У процесі визначення матеріалів, 
використаних при виготовленні зраз-
ка, аналізували метали та мінерали, ти-
пи шкіри та тканин.

З метою виявлення макрострукту-
ри та мікроструктури клинко вої ста-
лі невеликі ділянки повер х ні клинка 
протравлювали 5% розчином азотної 
кислоти (HNO3). Результати докумен-
тували у вигляді зображень, отриманих 
за допомогою фотокамери і цифрового 
мікроскопу. Звичайно такий аналіз не 
може вважатися повноцінним метало-

графічним дослідженням, що передбачає 
використання кількісних структурних 
методів, застосова них до підготованого 
мікрошліфу на поперечному зрізі штаби 
та точного оптичного обладнання37. Про-
те сучасні металографічні зброєзнавчі 
дослідження переконують, що розчище-
на поверхнева структура також дозволяє 
отримати чимало корисної інформації38.

У результаті проведеної роботи бу-
ло виявлено такі давні виробничі типи 
клинкової сталі: зварна («поліпшена», 
або «фасонна»), пакетна («дамаскова») 
та булатна.

Для класифікації булатів ми викори-
стали просту й практичну схему, роз-
роблену П. Аносовим. Хоча на сьогодні 
її вік вже перевищив 170 років (упер-
ше оприлюднена1841), ця праця до-

Що визначалося

Вимірювальне та тестувальне  
обладнання. Назва приладу (поряд  

у дужках фірма та країна-виробник),  
фізичний принцип тестування

Похибки  
вимірювання

Лінійні	розміри		
(розміри) Рулетка,	штангенциркуль,	лінійка

Показники	ваги
Електронні	мобільні	фасувальні	ваги		
Rapala	RGSDS-50	(Rapala	VMC	Corp.,		

Фінляндія	—	КНР)

Абсолютна	похибка:	
±9	г

Пробіювання		
ювелірних	стопів

тестер	«ДеМон	Ю»	(Vildis	Ltd.,	РФ).		
Метод	вимірювання	електрохімічний

Вірогідність		
ідентифікації	0,95

Розчин	азотної	та	соляної	кислот	
(HNO3+HCl).	Метод	тестування	хімічний

Мікротвердість		
клинкової	сталі		

(за	Роквелом,	HRC)

ультразвуковий	твердомір	тКМ-459	РЭ	
(НПП	Машпроект,	РФ).	Метод	вимірювання	

контактно-імпедансний

Абсолютна	похибка:	
±2	HRC

Виявлення	й	фіксація	
макро-	та	мікрострукту-

ри	поверхні	клинка

Водний	розчин	азотної	кислоти	(5%	HNO3)

Цифровий	мікроскоп	з	матрицею		
2	МР	CMOS	(КНР)

Збільшення:		
від	Х20	до	Х400

теплопровідність		
ювелірного	каміння

тестер	«Duotester»	(Presidium	Instruments,	
сингапур).	Метод	вимірювання		

терморезистентний

твердість	ювелірного	
каміння	за	Моосом

Набір	еталонних	мінералів	(РФ).		
Метод	тестування	механічний
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Назва Інші назви. Коментар Зразки у роботі

смугастий

«Шам».	Вважається	одним	з	найдавніших	
булатів	низького	сорту.	складається	зде-

більшого	з	прямих,	часом	майже	пара-
лельних	смуг

НМІу	З-133	(с.	315)
ДІМ	57526/763	ор.	(с.240);

струменистий
Прямі	смуги	коротшають,	збільшується	

кількість	довгих	кривих
НМІу	З-754	(с.	109)
ЧІМ	И-2893	(с.	300)

Хвилястий
Основний	малюнок	—	довгі	хвилясті		

смуги;	з’являються	ламані	лінії		
та	цятки

ЧІМ		И-2907	(с.	308)

сітчастий

Малюнок	складається	з	великої	кількості	
округлих	елементів,	що	нагадують	сітки	

або	структуру	зрізаного	дерева	серед	хви-
лястих,	надзвичайно	викривлених	смуг.	

До	цього	типу	належать	відомі	сорти		
булату	«кара-хорасан»	та	«кара-табан»

НМІу	З-1365	(с.	221);
колекція	О.	Фельдмана		

М30-415	(с.	373)

Драбина	
Магомада	

«Кірк	Нардебан»,	«Драбина	Пророка»,	
«Драбина	Якоба»,	«40	кроків».		

Основна	характеристика	—	у	малюнку	
присутній	послідовно	повторюваний	

геометричний	елемент

Не	виявлено

сі не втратила актуальності й активно 
використовується фахівцями — до-
слідниками давніх булатів. П. Аносов 
переосмислив стародавні традиційні 
класифікації булатної сталі, виділив-
ши 5 основних її типів39.

виявлені у ході нашого дослід ження 
зразки розміщено у таблиці нижче, наз-
ви подано згідно з термінологією, прий-
нятою сучасними дослідниками40.

Протягом принаймні двох останніх 
тисячоліть принципові схеми будови 
клинка майже не змінювались. Основні 
технологічні завдання, які мали вирішу-
вати виробники, зводилися до надання 
лезу достатньої твердості та водночас мі-
німізації можливості викришування йо-
го, зламу або остаточного згинан ня всієї 
штаби. Для досягнення цієї мети вико-
ристовували кілька методів. Різаль ній 
кромці штаби могли надавати підвище-
ної твердості шляхом навуглецювання 

або дифе рен ці йованого загартування, 
навіть азо тування. Інший спосіб полягав 
у «вварюванні» та «наварюванні», коли 
заздалегідь приготоване лезо як окрему 
деталь з’єднували зі штабою, виготов-
леною з м’якої пружної сталі або залі-
за, закріплюючи методом ковальського 
зварювання41. Ще один метод пов’яза-
ний зі зварюванням кількох заготовок 
з різними механічними властивостями. 
Розвитком цієї технологічної схеми ста-
ло пакетне кування і виготовлення так 
званої «дамаської сталі». Різальну кром-
ку у таких випадках могли формувати як 
вищезазначеними методами, так і виво-
дячи на лезо сталь із твердіших шарів42. 

Загалом, поєднуючи кілька прийомів 
в одному виробі, майстер сам міг ство-
рювати досить складні конструктивні 
схеми виготовлення клинків43.

Серед клинків зі звичайних видів ста-
лі наша методика й використане облад-
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нання дали змогу вирізнити тільки зраз-
ки з наварним лезом. Клинки з булатів 
у світлі цієї проблематики нами не ана-
лізувалися. Утім, дослідження грузин-
ських дослідників Ф. Тавадзе та Б. Амаг-
лобелі свідчать, що лезо таких виробів 
утворене основним матеріалом шта-
би, власне булатом, якому на різальній 
кромці надавали підвищеної твердості. 
При цьому високі різальні якості були 
обумовлені своєрідною композиційною 
«пилкою», що утворювалася через вихід 
на лезо округлих і гранованих карбідів 
при куванні й заточуванні44.

Пробірування ювелірних стопів та ге-
мологічний експрес-аналіз були здійс-
нені з метою оцінки зразків зброї як 
ювелірних виробів, уточнення їх дату-
вання та застосованих ремісничих тех-
нологій. Для золота визначалася проба 
відповідно до існуючої метричної сис-
теми (вміст вагових одиниць основно-
го дорогоцінного металу в одній тисячі 
вагових одиниць стопу). Нагадаємо, що 
за найнижчу пробу золота українсь-
ким законодавством визначена 375-та45. 
Для срібла ми визначали тільки віднос-
не значення проби, порівняне з 800-ю. 
Про срібний стоп з вищою пробою бу-
демо говорити як про ювелірне срібло, 
адже саме 800-та нині встановлена за-
конодавчо як найнижча для ювелірних 
та побутових виробів зі срібла46.

При визначенні мінералів ми дотри-
мувались зафіксованого у законодавстві 
поділу їх на дорогоцінні (1–4 порядку, 
органогенного утворення) та напівдо-
рогоцінні (1–2 порядку)47. У процесі 

ге мологічного дослідження, окрім по-
казників теплопровідності й твердості, 
аналізували також ступінь прозорості, 
колір та блиск, визначали спосіб обробки. 

Зазначені тестувальні методи не завж-
ди дозволяють скласти вичерпне уявлен-
ня про піддослідні мінерали, втім, для 
нашої роботи їх виявилось достатньо.

При встановленні ремісничих технік, 
використаних у процесі виробництва 
зброї, у досліджених зразках було ви-
явлено застосування таких найважли-
віших золотарських та ювелірних опе-
рацій: лиття, площинне та обронне 
гравіювання, карбування (у тому числі 
рифлення, канфаріння та ін.), інкруста-
ція (у тому числі таушування), тиснен-
ня (басма), насічка, золотіння, протрав-
лення, лютування.

Наступним етапом стало визначе ння 
технічних параметрів зброї. 

важливість встановлення розмірів 
окремих частин зброї дослідники зро-
зуміли ще у процесі перших зброєзнав-
чих студій. Пізніше методики вимірю-
вання на теренах колишнього СРСР та 
Російської Федерації розробляли відо-
мі російські зброєзнавці М. Денисова, 
С. Плетньова, О. Кулинський та ін. Ни-
ні системи вимірів стали більш деталь-
ними, що зумовлено сучасними дослід-
ницькими завданнями.

Насамперед ми визначали лінійні роз-
міри зброї у міліметрах (мм).

Показник повної довжини зразка (А) 
є найбільш загальною характеристикою 
зброї. відповідно довжина клинка (в) 
конкретизує розмір його основної ро-

Назва мінералу Характер виробу  
і ювелірної обробки Зразки у роботі

Шпінель Кабошони	у	глухому	касті ЧІМ	И-2926	(с.	183)

Яшма Щічки	руків’я,	кабошони		
у	глухому	касті

ЧІМ	И-2926	(с.	183);	НМІу	З-51	
(с.	316);	НМІу	З-1365	(с.	220)
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бочої частини. Ці параметри — найдав-
ніші в історії вимірів зброї і пов’язані зі 
зростом, вагою та статурою власника, 
його фехтувальними уподобаннями та 
іншими факторами. 

Різниця у довжинах клинка та рукі в’я 
пов’язана також з конкретним бойо вим 
призначенням зброї, а також особливо-
с тя ми військової справи різних іс то-
ричних періодів та географічних регіо-
нів. відтак і погляди військових експертів 
й конструкторів на оптимальну довжину 
та інші характеристики клинкової зброї 
не завжди були однаковими. 

У роботі ми спиратимемося на висно-
вки фахівців, що жили й працювали у 
різні часи — від періоду освоєння шаблі 
до армійських розробок початку ХХ ст. 
Саме у часи до дже рельного функціону-
вання довгоклинкової зброї було вико-

нано найкращі, варті довіри теоретичні 
розробки проблематики її конструкції. 
Успі шно випробувані у ході реальних 
бойових дій зразки приймали на озбро-
єння та запроваджували у виробництво. 

У наш час оптимальні характеристи-
ки холодної зброї намагаються встано-
вити автори військово-антропологічних 
зброєзнавчих розвідок48. Нині видаєть-
ся доведеним, що параметри холодної 
зброї різних часів і народів нерозривно 
пов’язані з особливостями їхньої вій-
ськової справи.

Так, щодо розмірів довгоклинко-
вої зброї середньовічний військовий 
експерт Ібн Ахі Хізам, який очолював 
тюркську гвардію халіфів протягом 
847–861 рр.49, та арабський філософ, 
математик і природознавець аль Кін-
ді (р. ж. 801–873)50 поділяли думку про 
те, що для завдань кавалерійської руб-
ки зручнішими є «короткі мечі» (при-
близна довжина клинка 760–900 мм при 
ширині 40–60 мм).

У пізньосередньовічних трактатах 
західноєвропейських майстрів фех ту-
вання зазвичай фігурували зо б ра ження 
півтораручних мечів-бастардів з дволе-
зовим клинком, придатним для рубки й 
уколів. Згідно з однією з найвпливові-
ших свого часу настанов представника 
німецької фехтувальної школи Г. Тал-
гофера [Hans Tal hoffer, 1467] загальна 
довжина заз наченого меча коливалась 
у межах 1200–1370 мм51.

З розвитком і зміною бойового й су-
с пільного значення холодної зброї 
пов’язанi перші спроби наукового об-
ґрунтування її параметрів військовими 
те оретиками доби Ренесансу, — насам-
перед відомими засновниками європей-
ських фехтувальних шкіл, авторами по-
пулярних свого ча су настанов і по сібників. 

Так, відомий своїми математичними 
розробками у галузі фехтування італій-

Рис. 1. Оптимальна довжина меча 
відповідно до поглядів Ф. Гіслієро 
[Federico Ghisliero. Regole di molti 
cavagliereschi essercitii. — Parma, 1587]. 
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ський фахівець кінця XVI ст. Ф. Гісліє-
ро [Federico Ghisliero, 1587] вважав, що 
довжина клинка мала відповідати ста-
турі бійця і дорівнювати двом довжи-
нам його руки. Ці рекомендації набули 
великої популярності завдяки пізнішій 
праці Р. Капоферро [Ridolfo Capoferro, 
1610]. При зазначеній довжині клинка 
верхів’я опертого вістрям у землю ме-
ча опинялося під самою пахвою влас-
ника, що нерідко можна побачити на 
гравюрах, якими зазвичай рясніли фех-
тувальні трактати (Рис. 1).

Інша точка зору пов’язана з розробка-
ми відомого французького фехтуваль-
ника Ж. Тібольта [Girard Thibault, 1630]. 
Як прибічник методу підбору клинка, 
пропорційного зросту бійця, майстер 
засуджував надмірну, «екстравагант-
ну» довжину зброї.

Загалом європейські дослідники Но-
вого часу ніколи не припиняли пошу-
ків оптимальної універсальної довжини 
клинка, однаково придатної як для ци-
вільних поєдинків, так і військових ба-
талій. У суперництві нових ідей поста-
вали цілі фехтувальні школи. Так, один 
із англійських корифеїв Дж. Сільвер 
(George Silver) був категоричним про-
тивником «по-італійському» довгих ме-
чів та шпаг, розробивши оригінальну 
систему індивідуального підбору зброї 
(1599). Згідно з нею довжина клинка, 
навіть для найвищих бійців, не мала пе-
ревищувати 1000 мм52. Насправді най-
відоміші італійські майстри так само 
сповідували раціональний підхід. Зокре-
ма Р. Капоферро відзначав, що довжи-
на цивільної зброї, яка перевищує дис-
танцію «природного захисту й нападу 
незручна й огидна…». У той же час за-
надто короткий клинок «підступно не-
безпечний для життя». У цьому зв’язку 
знаменитий фехтувальник наголошує, 
що в усіх державах де «царювало пра-

восуддя й справедливі закони», завжди 
забороняли носіння зброї, призначеної 
для «легких і підступних» убивств53. Ця 
думка, що цілком відповідала тодішнім 
суспільним настроям, знайшла вираз у 
законодавстві багатьох європейських 
країн. Так, в Іспанії провадилася кампа-
нія заборони використання та навіть са-
мого зберігання такої цивільної зброї, як 
«довгі тонкі мечі, що більше нагадують 
списи»*. Дозволялися традиційні мечі з 
«широким» клинком, довжина яких не 
перевищувала 1100 мм. Тоді ж, на зла-
мі XVI—XVII ст., у подібних за змістом 
прокламаціях англійської династії Тю-
дорів йдеться про дозвіл дещо коротшої 
зброї, довжиною у «ярд з півчвертю»54.

в умовах європейської війни XVII ст. 
основною зброєю піхотних шеренг ста-
ли піки та мушкети, — відтак клинкова 
зброя основної маси вояків була відсу-
нута на позиції допоміжної. Згодом по-
силилася тенденція до озброєння піхо-
ти спеціальними різновидами клинкової 
зброї — байонетами, багнетами та ко-
роткими тесаками на відміну від довгих 
палашів і шабель у кавалерії. входив у но-
ву фазу процес уніфікації холодної зброї 
відповідно до родів регулярного війська. 

Серійне промислове виробництво 
статутної холодної зброї висунуло най-
жорсткіші умови до її параметрів. У сті-
нах військових міністерств та відомств 
постійно шукали шляхів для створен-
ня універсальних конструкцій холод-
ної зброї та розробляли нескінченні ре-
комендації для підготовки особового 
складу. На думку військових фахівців 
початку ХХ ст., зокрема видатного вче-
ного та конструктора зброї в. Федоро-

* Йшлося про колольні, ромбічні у пере-
різі клинки, що їх розцінювали як причи-
ну зростання кількості дуелей, злочинних 
убивств та громадських заворушень.
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ва (р. ж. 1874—1966)*, довжина клинка 
вершника мала бути такою, аби кавале-
рист, сидячи на коні й тримаючи ефес 
над головою, міг закрити клинком своє 
тіло (голову й тулуб). Опустивши зброю 
вниз, вершник мав діставати вістрям 
землі, хоча б і нахилившись55. 

Не менш важливими за довжину є 
інші характеристики клинка, що впли-
вають на розподіл ваги зброї та інші її 
бойові якості. 

Так, кривизна клинка визначає кон-
кретне функціональне призначення 
шаблі як січної, різальної й колольної 
зброї. Пряміший клинок більш придат-
ний для уколів й менше для різання. від-
повідно змінюється техніка його бойо-
вого використання. 

У науковій літературі усталилося де-
кілька способів визначення кривизни 
штаби. відповідно до найпоширенішо-
го, встановлюють перпендикуляр до лі-
нії, що сполучає основу п’яти з вістрям 
клинка. Після цього вимірюють довжи-
ну найбільшого відрізка цього перпен-
дикуляра, що закінчується на спинці 
клинка (F)56. Інші дослідники визнача-
ють довжину не до спинки, а вже до ле-
за (f)57 (Див. схему 1, с. 30). 

Нарешті за більш коректним з мате-
матичної точки зору методом, запро-
понованим російськими дослідниками, 
вимірюють безпосередню кривизну ду-
ги, яка утворює лінію леза (показники 
«/f» та «/g»)58.

Оскільки ділянка найбільшої криви-
зни зазвичай не обмежується однією 
точкою, маючи певну протяжність, ми 
вказуємо її розташування, визначаючи 
відстань від вістря (G).

* Праці в. Федорова увійшли в історію як 
останні наукові розробки в галузі довго-
клинкової зброї, які ще могли бути переві-
реними у ході реальних бойових дій.

При описі зброї з кривим клинком до-
цільно послуговуватися також відносни-
ми величинами. Такий підхід неоднора-
зово використовувався у зброєзнавчих 
працях. У нашій роботі приймемо схему 
оцінки кривизни штаби відомих фран-
цузьких фахівців Ж. Ллоста та П. Ре-
зека, що добре зарекомендувала себе 
у ході дослідження потужного масиву 
європейських шабель XVII—XIX ст.59 
(відстань «F»):
— надзвичайно викривлена — понад 
80 мм;
— сильно викривлена — 40–80 мм;
— викривлена — 20–40 мм;
— помірно викривлена — менше 20 мм.

важливими для атрибуції зброї та 
оцінки її бойових характеристик та-
кож є довжина кільйонів L, перехрестя 
R та ефективна довжина руків’я N (від 
одноручного до півтора- та дворучно-
го). Допомагає в уточненні походження 
зброї така типологічна характеристика, 
як різниця товщин при основі руків’я 
(n1) та верхів’ї (n2).

Зазначеним параметрам давні вій-
ськові фахівці також надавали чима-
лого значення. Так відомий італійський 
майстер початку XVI ст. П. Монті [Pietro 
Monte, 1509] відзначав, що кільйони 
мають бути довгими для поліпшення 
захисту, проте достатньо легкими, аби 
не переобтяжувати меч. При цьому він 
зауважує, що задля підвищення міц-
ності поперечний переріз кільйонів має 
зростати в напрямку хвостовика60.

У зв’язку з розмірами руків’я необ-
хідно згадати про ставлення військо-
вих теоретиків Нового часу до розмірів 
«великих мечів», зокрема «бігенгенде-
рів» епохи відродження, які ще у XVІ ст. 
успішно функціонували в армії. На жаль, 
у трактатах далеко не завжди можна від-
різнити — йдеться про півтораручні 
(які нерідко уможливлювали дворучний 
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хват) чи справжні дворучні мечі. Так, 
згаданий раніше англієць Дж. Сільвер, 
коментуючи «оптимальну довжину дво-
ручного меча», вважає, що довжина йо-
го клинка не має відрізнятися від такої 
у меча одноручного. Отже, різницю між 
дворучним й звичайним мечем фахівець 
вбачає лише у довжині руків’я — відтак 
очевидно все ж ідеться про меч-бастард*. 

У праці Ф. ваді (Filippo Vadi, др. пол. 
XV ст.) відзначено, що верхів’я дворуч-
ного меча, опертого о землю, має дося-
гати пахви власника (зауважимо, що на 
супроводжуючій ілюстрації воно сягає 
навіть підборіддя). При цьому верхів’я 
начебто має вміщуватись у кулаці меч-
ника, руків’я ж — мати розміри, необ-
хідні для вільного хвату рукою. Довжину 
кільйонів визначено, як сумарну довжи-
ну руків’я та верхів’я, їх поперечний пе-
реріз — квадратний, товщина — значна61.

При встановленні характеристик зра-
зків також має значення наявність нахи-
лу руків’я, який може виступати «ком-
пенсатором кривизни», впливаючи на 
розподіл різальних, рубальних та кололь-
них характеристик зброї. Шабля з нахи-

* Щодо загальної довжини «великих мечів» 
варто також згадати ілюстрацію у книзі К. 
Агріппи [Agrippa C. Trattato di Scienta d’Arme 
con un Dialogo di Filosofia / Camillo Agrippa. 
— Roma, 1553], де довжина зображеної зброї 
майже відповідає зросту власника, а також 
зауваження в іспанському ано німному ма-
нускрипті XVII ст. «El dis cí pulo instruido», 
де довжина дворучного меча прирівняна 
до зросту людини «доброї статури». Згідно 
з трактатом італійця Дж. А. Ловіно (кінець 
XVI ст.) [Giovanni Antonio Lovino. Modo di 
cacciare mano all spada; Ragionamento sopra 
la scienza dell’ arme] (рукопис зберігається у 
Національній бібліотеці Парижа, Франція) 
довжина дворучного меча починається від 
1200 мм, руків’я — від 300 мм.

лом руків’я в бік леза стає більш придат-
ною для колольних ударів, зберігаючи 
різальні властивості, проте значно зни-
жує можливості для виконання правиль-
ного рубального удару62. Саме бажан-
ням надати зброї видатних рубальних 
властивостей пояснюється конструкція 
розглянутих у нашій праці зразків схід-
ного походження, що мають пряме ру-
ків’я та пряму ділянку клинка при п’яті. 
відомості про нахил руків’я ми наводимо 
при морфологічній характеристиці зброї.

На графічній схемі 1 наводимо засто-
совану у нашій роботі систему вимірів 
клинкової зброї.

У сучасній методиці визначення бо-
йової придатності зброї та технологій 
виготовлення клинка важливе місце 
зай має оцінка комплексу механіко-кі-
нематичних характеристик зразка. 

У процесі дослідження ми визначали 
низку найбільш важливих параметрів.

Вага (W, г; разом з піхвами — Wпіхв, г) 
свідчить про тактичні характеристики 
та бойову придатність зброї. 

На думку в. Федорова, надмірне збіль-
шення ваги пов’язане з помітним змен-
шенням швидкості руху клинка у дії і, 
врешті, зниженням сили його удару. від-
так доцільніше підвищувати швидкість 
руху клинка, відповідно зменшуючи йо-
го вагу63. Звичайно у справі полегшення 
клинка існувала певна межа, порушення 
якої також негативно впливало на силу 
удару та міцність клинка. Загалом зна-
чення ваги мало бути таким, аби забез-
печити швидке виконання необхідних 
бойових прийомів та завершального уда-
ру необхідної сили й типу. Отже, навряд 
чи показник ваги навіть виготовленої за 
індивідуальним замовленням шаблі мо-
же надати хоча б опосередковану інфор-
мацію про фізичну статуру власника.

До нашого часу збереглися давні 
письмові рекомендації щодо ваги ка-
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Схема 1. Система вимірів довгоклинкової зброї
А — довжина шаблі; В — довжина клинка; С — ширина клинка при п’яті;  
D — ширина єлмані при основі; Е — довжина єлмані; F(f)/f — кривизна клинка;  
G/g — відстань від вістря до перпендикуляра, або початок ділнки найвищої кривизни;  
Т — товщина обуха при п’яті; L — довжина кільйонів; R — висота перехрестя;  
N — довжина руків’я; n1–n2 — товщина руків’я при п’яті та верхів’ї (мм).

валерійської та піхотної зброї. Так, зга-
даний раніше Ібн Ахі Хізам є катего-
ричним противником важкої зброї для 
вершників, вважаючи її оптимальною 
вагою 700–800 г64. Аль Кінді згадує про 
єменські мечі різної ваги, від 700 г до 
2 кг65. Обидва середньовічні експерти, 
однак, поділяють думку про те, що опти-
мальна вага кавалерійської зброї не мо-
же бути значною, на відміну від довгих і 
важких клинків, рекомендованих піхоті.

Неповороткі на вигляд європейські 
півтораручні мечі-бастарди Пізнього се-
редньовіччя, насправді були «несподіва-
но легкими» і добре підходили для про-
ведення блискавичних атак66. важчими 
були справжні дворучники, які за оцін-
ками фахівців ренесансових фехтуваль-
них шкіл в середньому важили 2,7 кг67.

Показник ваги може бути також ко-
рисним як ознака, що натякає на регі-
он походження зразка, допомагає на-
віть уточнювати його хронологію. Так, 

значення ваги східних шабель, пошире-
них в Україні у XVII—ХІХ ст., перебу-
вають у межах 600–1000 г, тільки зрідка 
перевищуючи цей максимум. На відмі-
ну від них європейська зброя, зі склад-
ними чашкоподібними ефесами, часті-
ше важить від 900 до 1000 г та більше. 

Надзвичайно важливе значення має 
місцезнаходження центру ваги зброї 
(V), що для забезпечення максимальної 
ефективності рубального удару мав би 
розміщуватися на основній робочій ді-
лянці клинка68. На практиці так бувало 
рідко, адже шабля — не теслярська со-
кира. Окрім рубання, нею кололи, різа-
ли та фехтували, все це вимагало пере-
несення центру ваги ближче до руків’я69, 
хоча б і з певними втратами в рубаль-
ній ефективності.

Інша річ — центр удару (Х), спеціаль-
но передбачена конструкцією зброї ді-
лянка клинка, оптимальна для завдання 
удару. Коли основний напрям удару про-
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лягав через зазначене місце, його енер-
гія не розсіювалась і рука фехтуваль-
ника не отримувала відчутного струсу.

Розміщення центру удару залежало 
від довжини зброї та відстані від цен-
тру ваги до осі обертання (фактично, 
зап’ястка руки фехтувальника). Його 
часто виділяли помітною позначкою на 
обуху, зокрема коли клинок мав єлмань 
— її основа зазвичай збігалася з цен-
тром удару, утворюючи розширення, 
придатне для нанесення декору.

Місцезнаходження центрів ваги та 
удару ми встановлювали експеримен-
тально та фіксували відстань до них від 
вістря клинка у міліметрах (мм).

Форма поперечного перерізу клинка 
дозволяє оцінити проникаючу ефек-
тивність леза, що пов’язана із загальною 
культурою та особливістю виробництва 
зразка, технічним рівнем його виконан-
ня. Так, найпримітивніша й, відповідно, 
найпростіша у виконанні форма клина 
має найгірші проникаючі властивості.

Мікротвердість клинкової сталі (М, 
визначалася за Роквелом, HRC) — важ-
ливий практичний показник, який допо-
магає оцінити не тільки тип використа-
ної у штабі сталі та бойову придатність 
зброї, а й технічне завдання, яке вирі-
шували у процесі виготовлення клинка. 
Адже для коваля клинок — насамперед 
сталева штаба, різним ділянкам якої слід 
надати необхідної твердості й пружності. 

Найчастіше протилежні за змістом 
завдання — підвищення міцності та 
надання пластичності й пружності 
— вирішували шляхом комбінування 
ступеня укову та методів ковальської 
термообробки — відпалу (нормаліза-
ції), загартування й відпуску.

Інші, більш трудомісткі та високо-
вартісні, способи пов’язані з викорис-
танням пакетної (дамаської) та булат-
ної сталі. 

При роботі з пакетом необхідних зна-
чень твердості можна було досягнути на 
стадії кування, регулюючи склад паке-
ту по довжині штаби70, остаточно до-
вівши й закріпивши його правильною 
термообробкою. 

високоякісній булатній сталі над-
звичайні твердість та пружність при-
таманні тільки потенційно. Опти маль-
них властивостей готовий виріб набуває 
тільки після ретельно вивіреного, обе-
режного кування та правильної термо-
обробки штаби.

Хоча би в який спосіб досягався ре-
зультат, розміщення ділянок з меншою 
та більшою твердістю на шабельних 
клин ках зазвичай незмінне, на відміну 
від їхніх значень, що можуть суттєво ва-
ріюватися. Отже, ми здійснювали вимі-
ри у найбільш відповідальних частинах 
клинка, на які припадало основне робо-
че навантаження (див. таблицю с. 33).

Очевидно, підвищену твердість ма-
ли надавати ділянкам клинка, якими 
безпосередньо вражали супротивни-
ка — вістрю та лезу. Натомість у зонах 
найвищого механічного навантаження 
штаби на злам віддавали перевагу під-
вищеній пластичності й пружності — 
біля хвостовика та у центрі удару.

Щодо мікротвердості булатних клин-
ків, то визначення її за допомогою уль-
тразвукового твердоміра далеко не зав-
жди може дати об’єктивні результати, 
адже матриця й волокна литого компо-
зиту в багатьох випадках (залежно від 
типу булату) мають протилежні показ-
ники. Саме тому ми здебільшого утри-
мувались від проведення цього дослі-
дження для булатів. Наскільки відомо, 
металографічні досліди, проведені під 
керівництвом академіка Ф. Тавадзе, свід-
чать про те, що за рахунок ущільнення 
укову й особливої термообробки (ди-
ференційованого загартування71 тощо) 
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давнім ковалям вдавалося варіювати 
твердість булатних клинків, збільшую-
чи її у напрямі від хвостовика до центру 
удару. Найвищих значень мікротвер-
дість досягала на лезі, найнижчих — при 
основі штаби72. Необхідність подібної 
обробки видається очевидною: незва-
жаючи на видатні якості, булатна сталь 
непередбачувано вибаглива не тільки у 
ви робництві, але й у процесі експлуата-
ції. Так, у залежності від напрямку «сму-
гастої» структури механічні властивості 
клинка поліпшуються у повздовжньому, 
водночас погіршуючись у поперечному 
напрямках (або навпаки)73 тощо. Ущіль-
ненням укову, зокрема, стабілізували 
міцність штаби по всій довжині клинка.

Окремо згадаємо про нерівномірну мі-
кротвердість на сусідніх ділянках клин-
ка, що допомагає визначити «історич-
ний» тип сталі. Недостатньо очищена 
від домішок клинкова сталь була звичай-
ним продуктом ручної ремісничої пра-
ці, призначеної для масового споживача.

Стосовно точних прагматичних число-
вих значень мікротвердості давніх клин-
ків, питань досі є більше, ніж відповідей.

Твердість сучасних інструменталь-
них високовуглецевих сталей може до-
сягати значень 62–65 HRC. Саме побли-
зу 60 HRC знаходяться показники, що, на 
думку зброярів та споживачів, уможли-

влюють бойове використання сучасної 
клинкової продукції74. З цієї точки зо-
ру більшість вивчених нами історичних 
зразків, зокрема й булатних, виглядають 
непереконливо. Між іншим, сучасні фа-
хівці погоджуються з тим, що бойові рі-
зальні якості клинка визначалися не тіль-
ки самою лише високою мікротвердістю, 
скільки оптимальним співвідношенням 
твердості, пластичності й пружності. Так, 
згідно з висновками грузинських дослід-
ників, твердість лез вивчених ними се-
редньовічних клинків з лікваційного бу-
лату здебільшого була нижча за 50 HRC75.

Не слід також забувати, що буденна 
практика бойового використання клин-
ків могла висувати на порядок денний 
особливі вимоги до холодної зброї, про 
які нині складно достеменно судити, 
адже чудово відпрацьована століття-
ми випробувань та помилок мілітар-
на технологія76 їх застосування у наш 
час безнадійно втрачена. Так, однією 
з важливих характеристик клинкової 
сталі могла вважатися зносостійкість. 
Зауважимо, що, за оцінками сучасних 
фахівців, надзвичайно високою зносо-
стійкістю, наприклад, відзначається за-
гартована в олії булатна сталь, твердість 
якої не перевищує 40 HRC (зносостій-
кість загартованої у воді сталі з твер-
дістю більше 50 HRC значно нижча)77.

Частина	клинка	де	вимірювали	
значення	мікротвердості Відносні	значення	мікротвердості

Вістря	та	наближені	до	нього		
ділянки	бойового	кінця Підвищена

Лезо	у	центрі	удару	 Підвищена

Штаба	у	центрі	удару Знижена

Центр	ваги у	залежності	від	розташування;	у	більшості	випадків		
у	першій	третині	клинка	—	середня	або	знижена

Обух	 середня	або	дещо	знижена,	порівняно	з	лезом,		
на	цій	ділянці	штаби

П’ята	та	наближена	до	неї	ділянка Знижена
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Інший аспект стосується специфі-
ки постійних бойових навантажень та 
необхідності реставрувати леза клин-
ків, зазвичай у польових умовах. Так, 
практика рубання сталевих обладун-
ків та сильних бокових ударів по штабі 
неминуче призвела б до викришування 
надто твердого високовуглецевого леза 
без можливості його оперативного від-
новлення. Якісний виріб, що зокрема 
коштував чималих грошей, передбачав 
тривалу експлуатацію — кращі клинки 
переживали не одне покоління власни-
ків, неодноразово змінюючи оправу та 
декор. У цьому зв’язку слід згадати про 
звичайну сільськогосподарську косу, 
твердість робочої частини якої не пере-
вищує 50  HRC, — саме через необхід-
ність запобігти викришуванню леза при 
ударних навантаженнях (клепанні)78.

З вище наведених міркувань випли-
ває, що верхня межа твердості мала об-
межуватися значеннями, мінімально 
необхідними для ефективного рубан-
ня або пробивання панцира, який уже 
у XVІI ст. мав мало спільного з колиш-
нім суцільним, майже непробивним ри-
царським обладунком.

Нарешті не можна ігнорувати факт 
впливу на мікротвердість давніх клин-
ків умов їхнього зберігання та експлу-
атації. Несприятливі обставини про-
тягом століть можуть призвести до 
зневуглецювання сталі та зниження-
показників твердості.

Оцінка стану збереження зразка, а 
також відомості про консервацію та 
реставраційні роботи мають важливе 
значення не тільки з огляду на створен-
ня умов його зберігання. Адже нерідко 
у процесі некваліфікованої реставрації 
експонат втрачає автентичну форму на-
стільки, що це стає на заваді його дослі-
дженню. Часом зразок «відновлювали» 
задовго до надходження в останнє місце 

зберігання. У такому випадку проблема 
ще більше ускладнюється, переростаю-
чи у дискусію щодо доцільності віднов-
лення його первісного вигляду.

Утім, поганий стан зразка, хоч як па-
радоксально, нерідко дає змогу про-
вести його дослідження на найвищо-
му рівні. Так, при вільному доступі до 
хвостовика можна вивчити написи й 
клейма, на зламаному навпіл клинку 
можна без перешкод підготувати мі-
крошліф та провести повноцінний ме-
талографічний аналіз.

Оцінка стану, обґрунтовані рекомен-
дації щодо консервації та реставрації 
зразка відкривають широкі перспек-
тиви його експонування та поліпшен-
ня умов зберігання. 

Морфологічна характеристика зраз-
ка, що одночасно є його словесним пор-
третом, необхідна для введення його 
у науковий обіг. вона становить свого 
роду кістяк, допомагає зробити перші, 
найзагальніші, висновки про походжен-
ня експонату, одночасно постачаючи 
матеріал для подальших, більш спеціа-
лізованих досліджень, зокрема із залу-
ченням методів суміжних галузей іс-
торичної науки. У процесі опису ми, 
насамперед, характеризували клинок, 
потім ефес, в останню чергу — піхви.

Для клинка зазначали матеріал, від-
носну кривизну, наявність дол, пера 
або єлмані, рікасо, форму бойового кін-
ця тощо.

Розглядаючи ефес, аналізували кон-
струкцію його складових — ру кі в’я, вер-
хів’я та гарди.

в останню чергу описували конструк-
цію піхов.

При описі визначали розміщення, 
ха рактер й тип елементів оздоблення, 
декору.

Розглянуті вище зброєзнавчі та ма-
теріалознавчі методи дослідження доз-
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воляють зібрати чималий обсяг інфор-
мації про зразок як особливе речове 
джерело. І все ж її виявляється недо-
статньо для вичерпної атрибуції холод-
ної зброї. Без відповідей залишається 
чимало питань, пов’язаних з історич-
ним контекстом, обставинами функці-
онування зразка тощо. 

відтак нині, як і раніше, серед най-
більш пріоритетних для дослідника 
залишаються традиційні методи істо-
ричного джерелознавства та суміжних 
спеціальних історичних дисциплін, що 
забезпечують актуалізацію важливої з 
історичного погляду джерельної інфор-
мації. Насамперед це стосується оздо-
блення зброї — саме нанесених на ній 
символів, для аналізу яких залучають 
методи символіки, емблематики, гераль-
дики та палеографії.

відповідно до форми джерельної ін-
формації, яку містять символи на зброї, 
їх можна поділити на кілька типів. 

До першої групи символів належать 
зображення. Схематично, у відповідно-
сті до їх символічних значень, їхня фор-
ма може відтворювати геометричні фігу-
ри, природні явища, рослини, справжніх 
та міфічних істот. Усі зображення можна 
також класифікувати за змістовим на-
вантаженням, поділивши їх на клейма, 
емблеми, герби чи окремі гербові фігу-
ри, а також інші групи символів.

У процесі вивчення зображень ми 
при діляли окрему увагу декоративній 
стилістиці, в якій оформлено зброю, її 
орнаментиці. Адже різним історико-ге-
ографічним регіонам у певні хроноло-
гічні періоди притаманні своєрідні ху-
дожні стилі, що вивчаються методами 
мистецтвознавства. 

До другої великої групи символів, 
на несених на зброю, належать написи 
(епіграфіка). За змістом це, насампе-
ред, підписи майстрів та відповідаль-

них за виробництво осіб, знаки влас-
ної чи корпоративної приналежності 
(клейма), дарчі, уславлюючі, релігійні 
та повчальні сентенції, а також знаки, 
що імітують літери, проте не відповіда-
ють абеткам відомих мов — їхній зміст 
часто так і залишається нерозкритим.

На східних клинках найчастіше зустрі-
чаються написи кількох типів: ім’я збро-
яра, ім’я правителя, за якого зроблено 
напис, вислів із Корану, на пошану мож-
новладця, іноді — магічний нумероло-
гічний знак (т. зв. бедух). Зрідка трапля-
ються імена власників. На високоякісні 
клинки, що пережили не одне покоління 
власників, могли додавати нові картуші 
з датами й іменами нових правителів. З 
прізвищами майстрів нерідко все вигля-
дає ще складніше, бо поряд зі справжні-
ми побутували «легендарні» імена, які 
століттями незмінно підтверджували 
якість усе нових і нових клинків.

Спосіб виконання написів та малюн-
ків на клинках безпосередньо пов’яза-
ний з традиційними ремісничими техні-
ками, що хоча й були загалом подібними 
в усіх людських спільнотах, проте завж-
ди мали певні регіональні особливості. 
Походження зброї також уточнюють за 
змістом написів, каліграфічними й ком-
позиційними їх особливостями, елемен-
тами декору, притаманного певному пе-
ріодові та регіону.

На клинковій зброї з України нерідко 
можна зустріти символіку та епіграфіку 
місцевого походження. Саме вона зде-
більшого дає змогу атрибутувати зра-
зок як приналежний місцевій старшині.

Щодо датування, мечі, палаші й шаблі 
XVI— XVIII ст. ледве вирізняються серед 
маси іншої стародавньої зброї, стосовно 
якої можна тільки оперувати по няттями 
«перед» і «після» (користуючись термі-
нологією Е. Окшотта79), і то, зазвичай, 
окремо для клинка і для оправи.
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Для верифікації гіпотез, висунутих 
на основі аналізу написів та зображень 
на зброї, обов’язково залучають додат-
кові джерела різного типу, насамперед 
писемні та зображальні.

в історичному дослідженні будь-якої 
спрямованості писемні джерела тради-
ційно відіграють провідну роль. в істо-
рико-зброєзнавчих студіях їхнє значен-
ня також зберігається, проте зміщується 
у площину верифікації та коригування 
попередніх висновків, отриманих у хо-
ді роботи з речовими джерелами. При 
дослідженні персональної зброї писемні 
джерела у вигляді документів та клинко-
вої епіграфіки часом набувають першо-
чергового значення, дозволяючи атрибу-
тувати предмет з надзвичайною точністю. 
верифікація історичної легенди, встанов-
лення історичної долі пам’ятки, обставин, 
за яких придбано зброю, та багато чого 
іншого залишається практично недосяж-
ним для вивчення у будь-який інший спо-
сіб, окрім аналізу писемних джерел.

Особливе місце в історико-зброєз-
навчому дослідженні посідають саме 
зображальні джерела. За певних умов 
твори живопису, гравюри та фотодо-
кументи можуть надати дослідникові 
готову відповідь на цілу низку спірних 
питань, зокрема щодо приналежності 
персональної зброї.

Питання щодо «правдивості» худож-
ника вочевидь необхідно вирі шу вати в 
кожному конкретному ви  падку окремо. 
Стосовно викори станих у нашій роботі 
живописних творів зауважимо, що їхня 
перева жна більшість належить до жан-
ру «сарматського» портрета, важливим 
елементом якого була перебільшена на-
туралістичність, правдивість зображен-
ня. Аналіз відомих речових джерел свід-
чить, що художні зображення предметів 
озброєння, хоча й вимагають критично-
го ставлення, здебільшого відповідають 

реальним прототипам та не дають під-
став для серйозних сумнівів щодо ко-
ректності їхнього виконання.

Інша проблема пов’язана з книжкови-
ми репродукціями, виконаними у другій 
половині ХІХ ст. Хоча можливості фото-
графії як неймовірно точного докумен-
та були визнані ще в середині століття, 
однак виготовлення фотографічних зо-
бражень, що підлягали тиражуванню за 
допомогою фотомеханічного друкар-
ського процесу, певний час було пов’я-
зане з художньою обробкою пластин. 
Оригіналами репродукцій нерідко бу-
ли майстерно виконані гравюри, які 
після створення негативу, виготовлен-
ня типографських пластин та друку ма-
ло відрізнялися від фотографії натури. 

Усе це значно утруднює аналіз фото-
документів та репродукцій, хоча серед 
них часом трапляються видатні у тех-
нічному відношенні роботи80.

Які б переваги не надавало залучен-
ня писемних та зображальних джерел, у 
центрі джерелознавчого зброєзнавчого 
дослідження завжди залишається речове 
джерело — предмет озброєння, конкрет-
ний зразок. Зосередження основної ува-
ги на писемних чи зображальних джере-
лах, може перемістити працю дослідника 
від галузі історичного зброєзнавства до 
царини інших дисциплін історичного 
або мистецтвознавчого спрямування.

виконавши всі вищеназвані етапи 
зброєзнавчого дослідження, врешті 
можна зробити висновок щодо історич-
ного значення дослідженого зразка, ви-
значити дискусійні питання й напрям-
ки подальших студій, а також надати 
рекомендації щодо його експонування 
та зберігання.

У підсумку наводимо коротку схе-
му, що відображає основні етапи до-
слідження речового джерела — клин-
кової зброї:
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1. Вступ, нинішнє місце зберігання, 
історія надходження та історична 
легенда, відомості писемних джерел 
та історія дослідження.
2. Назва, походження, датування,  
інв. №.
3. Матеріали. 
4. Техніки.
5. Технічні параметри зброї.
6. Механіко-кінематичні характе-
ристики.
7. Стан збереження, консервація  
та реставрація.
8. Морфологічна характеристика: 
клинок, ефес, піхви.
9. Орнаментика.
10. Символіка та епіграфіка.
11. Іконографія.
12. Висновки, рекомендації.

Розроблена нами схема є необхід-
ною складовою частиною всього збро-
єзнавчого дослідження. вона дає змогу 
вивчати окремі зразки холодної зброї та 
визначати їхнє місце у площині хроно-
логії, приналежності й цінності для іс-
торії та мистец тва.

відіграючи важливу роль в атрибуції 
зразків, подібна схема має також бути 
на озброєнні кожного музейного пра-
цівника, який досліджує матеріали му-
зейних фондів.

Меч, шабля, палаш.  
походження та значення терМінів

Перші експерименти у галузі понятійно-
го апарату та методології зброєзнавства 
розпочалися ще на стадії становлення 
цієї науки у середині ХІХ ст. До початку 
ХХ ст. у практиці каталогізації археоло-
гічних артефактів, номенклатури держав-
них та приватних колекцій вже було ви-
роблено термінологію та загальну схему 
описів клинкової зброї. На теренах Росій-

ської імперії їх основою стали записи у 
Переписних книгах найстаріших зброяр-
ських осередків, де ще від XVI ст. устали-
лась своєрідна термінологічна традиція.

Утім, за параметрами, що зазначалися 
у каталожних описах ХІХ— поч. ХХ ст., 
та бідним словесним портретом зазвичай 
годі було навіть зрозуміти, про який саме 
зразок йдеться, не кажучи вже про від-
сутність важливих подробиць, на яких 
базується атрибуція холодної зброї у су-
часній науці. Дещо поліпшували ситуа-
цію замальовки та фотомеханічні репро-
дукції, на жаль, доволі рідкісні у ті часи.

У першій чверті ХХ ст. зброєзнавство 
обзавелось потужним термінологічним 
апаратом та типологічними схемами, 
насамперед завдяки успіхам військової 
археології. Саме археологи розпочали 
найбільш ґрунтовні розробки у галузі 
типології холодної зброї, що супрово-
джувалось гострою науковою полемі-
кою. від того часу й донині термінологіч-
на проблематика залишається найбільш 
дискурсивною у зброєзнавстві.

Розглянемо термінологію та етимо-
логію меча, шаблі й палаша, що є голов-
ними об’єктами нашого дослідження. 

Найдавнішу точно датовану згадку 
про мечь у старослов’янській мові зу-
стрічаємо в «Остромировому Євангелії» 
(1056—1057). Походження цієї лексеми 
довгий час становило загадку для фахів-
ців: усі спроби науково обґрунтувати її 
походження спершу від різноманітних 
германських форм — mākia (давньодат-
ське, рунічне), māki (давньосаксонське), 
mēce (англосаксонське) та ін., зокрема й 
незасвідчених (mekja-, mikja-), латин-
ського (macto) та давньоірландського 
(machtaim) — «колоти», «різати», на-
решті cхіднокавказького (mač’a) не при-
вели до позитивного результату81. З них 
актуальною залишається гіпотеза щодо 
готського коріння слова меч (mēki), роз-
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винута європейськими етимологами82, 
хоча й вона викликає гостру полеміку.

в останні десятиліття ХХ ст., дослідив-
ши проблему з позицій культурної типо-
логії, російські фахі вці запропонували, 
очевидно, найбільш перспективну на сьо-
годнішній день теорію походження цього 
історичного терміна83. Зауваживши, що 
назви довгоклинкової зброї здавна замі-
нювали епітетами («світлий», «білий»), 
Г. Одинцов пропонує шукати витоки сло-
в’янського та германського терміна у 
кельтській дієслівній основі mecc- (від 
індоєвропейського meik-, mik- — блища-
ти, виблискувати). У міру падіння вій-
ськової могутності кельтів та експансії 
германських племен на терени Західної 
Римської імперії у IV—VI ст. н. е., запо-
зичений германцями термін був заміне-
ний ними на власний, схожий за змістом 
brand або brant (полум’яний), очевидно 
пов’язаний з процесами ковальської ме-
талообробки84. У слов’ян же, через низ-
ку історичних обставин, первісний тер-
мін зберігся у відомому нині звучанні.

З цього приводу варто відзначити, 
що у німецькій мові меч досі пишеться 
як schwert. Це ж слово здавна означа-
ло «важкий», «сильний», «потужний». 
відтак для німців не останню роль у ви-
значенні меча відігравали його фізич-
ні характеристики85. На думку сучас-
них фахівців, слово schwert, так само як 
англійське sword, походять від давньо-
скандинавського svаerd86.

Слід відзначити, що сучасні етимоло-
гічні дослідження, проведені з широким 
залученням спеціального історичного 
матеріалу, часом призводять до несподі-
ваних результатів, додаючи роботи кла-
сичним історикам та фахівцям у галу-
зях спеціальних історичних дисциплін. 
У ході такого історико-етимологічного 
синтезу Г. Одинцов пов’язав виявлений 
ще І. Срезневським стародавній термін 

cечь з мечами каролінзького типу, що 
побутували на Русі до кінця Х ст. На 
думку дослідника, відповідний термін 
зафіксував цілий етап розвитку клин-
кової зброї, зникнувши разом з різно-
видом, який він позначав87.

Інша гіпотеза пов’язує історичну тер-
мінологію з походженням меча від ножа. 
Так в «Етимологічному словнику слов’ян-
ських мов» під редакцією О. Трубачова 
відзначається, що на матеріалах низки 
грецьких, латинських, давньоіндійських 
та давньоіранських назв добре видно ар-
хаїчне нерозрізнення стародавнього ко-
роткого меча та ножа. Далі відзначено, що 
характерні атрибути ранніх коротких ме-
чів (дволезова робоча частина, її підвище-
на ширина) усе ж знайшли відображення 
у назвах (як, напр., латинське spatha — 
«лопата»*). Ці спостереження дослідни-
ки залучають як додаткове обґрунтуван-
ня різного, на їхній погляд, походження 
лексем, якими давні германці позначали 
власну короткоклинкову та запозичену у 
кельтів довгоклинкову зброю88.

Зайве говорити про наукову перспек-
тивність таких сміливих історико-ети-
мологічних розвідок. Утім, не можна не 
помітити, що для належної наукової ар-
гументації авторам явно бракує квалі-
фікації у галузі історії зброї та озброєнь. 
Очевидно, що за безпосередньої участі 
зброєзнавців науковий синтез продемон-
стрував би переконливіші результати.

У зброєзнавчій та археологічній істо-
ріографії не менш гостро дискутуєть-
ся проблема визначення меча як виду 
зброї. Головна проблема полягає у по-
шуку єдиного типоутворюючого кри-
терію — чи може стати ним дволезова 

*  Дослідники припускають, що латинсь-
ке «spatha» походить від грецького слова 
«σπάθη» (spathe), яким греки античної доби 
позначали різні типи мечів. 
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робоча частина? З цим питанням без-
посередньо пов’язане інше: яку влас-
тивість меча вважати найважливішою?

Абсолютна більшість авторитетних 
дослідників схиляються до думки, що 
саме клинок є найважливі шою части-
ною клинкової зброї вза галі й меча зо-
крема. М. Мерперт звертає увагу на те, 
що насамперед у конструктивних осо-
бливостях робочих частин мечів та ша-
бель відбились загальний рівень мета-
лургії епохи, військова тактика, бойовий 
лад, склад наступального та захисно-
го озброєння тощо89. Ця ж думка фігу-
рує у багатьох довідкових виданнях, де 
меч визначають насамперед як різновид 
клинкової зброї з прямим дволезовим 
клинком. верхів’я й перехрестя ж нерід-
ко вважають ознаками другорядними90. 
Проте саме ці мінливі форми покладені 
в основу найбільш фундаментальних на 
сьогоднішній день типологій мечів ан-
тичності та середньовіччя, адже вони 
найкраще відображають швидкоплинні 
тенденції, що стосуються відносно ко-
ротких хронологічних періодів.

Більш складний, але водночас ґрунтов-
ний підхід пов’язаний зі спробами виділи-
ти основний типоутворюючий критерій 
меча, аналізуючи особливості його удару. 

Так, чимало дослідників клинкової 
зброї акцентують увагу на головній осо-
бливості меча, якою вони вважають йо-
го рубальну функцію. Частина вчених 
поділяє думку про те, що меч є комбі-
нованою рубально-колольною зброєю, 
яка рівноцінно використовувалась для 
завдання рубальних, та колольних ударів, 
але могла бути й вузькоспеціалізованою91.

Звичайно, у вирішенні проблеми уні-
версального визначення меча на сучас-
ному рівні не можна не враховувати йо-
го кінематичних характеристик.

Мечем будемо вважати довгоклинко-
ву холодну зброю, що має одно– чи дво-

лезовий клинок та пряме симетричне 
руків’я. За збереження прямизни або не-
значного вигину штаби різальна кром-
ка клинка може набувати різної форми 
— прямої, хвилястої тощо й, відповідно, 
призначатися для завдання рубальних, 
колольних та різальних ударів. При рі-
зальному ударі кривим мечем з увігнутою 
(копіс) або S-подібною (махайра, ятаган) 
лінією леза, на відміну від шаблі, не від-
бувається шабельної «відтяжки», навпа-
ки, зброя ріже, рухаючись уперед, й для її 
надійної фіксації у руці використовували 
потужні верхів’я-обмежувачі.

Наостанок слід назвати типологічні 
схеми якими ми послуговувалися при 
роботі з мечами. Це системи, в яких за 
критерій типоутворення обрано фор-
му верхів’я:

Я. Петерсена, необхідна для класифіка-
ції середньовічних мечів (Дод. 1)92;

Е. Окшотта, необхідна для класифі-
кації мечів пізнішої епохи рицарства 
(1100–1500 рр., Дод. 2). використано 
його ж окрему схему класифікації вер-
хів’їв (Дод. 3)93.

Також виникла необхідність вдати-
ся до класифікаційної схеми, в якій за 
типоутворюючий критерій прийнято 
клинок. Це класифікація А. Ґейбіґа (Дод. 
4)94, що чудово доповнює класифікацій-
ні схеми Е. Окшотта.

Набагато більш проблемним є тер-
мін палаш.

Ця історична назва зустрічається у до-
кументах XVII–XIX ст. у значенні різно-
виду холодної клинкової рубально-ко-
лольної зброї на кшталт меча з довгим, 
широким, прямим і важким однолезо-
вим або дволезим клинком, масивним 
закритим або напівзакритим ефесом з 
широкою фігурною гардою і прямим чи 
відігнутим у бік леза руків’ям. 

вихідною формою, як і для німецько-
го рal lasch, є угорське рallos (кавалерій-
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ська шабля), що, у свою чергу, походить 
від турецького рala («прямий»), етимо-
логія якого неясна (можливо, перського 
походження)95. в російській мові термін 
«палаш» відомий від початку XVІI ст.96.

Найбільш проблемним виглядає вико-
ристання терміна «палаш» в археологіч-
ній полеміці стосовно так званого «пе-
рехідного» типу зброї від меча до шаблі 
періоду V–VІI ст. н.е. вважається, що у та-
кому значенні термін було введено до на-
укового обігу Б. О. Рибаковим у 1946 р.97.

Слідом за іншими фахівцями зау ва-
жимо, що поняття «перехідна зброя» є 
вельми умовним, адже зазначена форма 
проіснувала не одне століття. До того ж 
виявляється, що цей «перехідний» тип 
зброї має багато проміжних ознак між 
мечем і шаблею, сумнівних з точки зо-
ру типоутворення. Користуючись ними, 
одні й ті самі конструктивні форми дея-
кі фахівці відносять до шабель, інші до 
палашів, треті — до однолезових мечів. 
У цьому вбачаємо розбіжності в погля-
дах серед самих прихильників виділення 
такої категорії зброї, як палаш. відтак за-
кономірно порушити питання щодо ко-
ректності вживання цього терміна сто-
совно таких «перехідних» форм Раннього 
середньо віччя98; чимало ж дослідників 
використовує термін однолезовий меч99.

Ми недарма згадали полеміку нав-
коло «перехідного» типу стародавньої 
зброї. Адже схожі проблеми постають й 
при дослідженні ранніх різновидів «кла-
сичних» палашів XVII ст., коли відбу-
вався пошук оптимальних параметрів 
цього виду зброї. До кінця XVII ст. па-
лаші займали ніби проміжне станови-
ще між мечем та шаблею — розмаїття 
форм почергово демонструвало пере-
вагу рис шаблі (нахил руків’я, викри-
влення спинки клинка) або меча (пря-
ме руків’я, широкий прямий клинок з 
дволезовим бойовим кінцем). Яскравим 

прикладом такої зброї є палаш Богдана 
Хмельницького, розглянутий на с. 144.

Незмінним залишався лише масив-
ний широкий клинок, що зберігав у своїй 
формі прямизну, насамперед уздовж ле-
за. Очевидно саме цю ознаку слід обрати 
за типоутворюючий критерій у нашому 
дослідженні. Окрім того, палашами оче-
видно слід називати зброю, що побуту-
вала не тільки від XVII ст. (часу появи са-
мого терміна), але й у XVI ст. — йдеться 
насамперед про османські зразки. У Єв-
ропі ж XVI ст. вживалися історичні наз-
ви «корд» і «тесак», якими позначали ши-
рокий спектр довгоклинкової зброї100, у 
тому числі, очевидно, ранні палаші.

Пізні однолезові палаші за механі-
ко-кінематичними властивостями відріз-
няються від класичних дволезових мечів. 
Однолезовий палаш внаслідок перероз-
поділу маси дозволяє завдавати більш 
потужних ударів, але є менш маневре-
ним і, відповідно, обмежує свободу дій, 
оскільки вимагає докладання значних 
зусиль порівняно з дволезовим мечем101.

Палашем називатимемо холод-
ну рубально-колольну, іноді підсиле-
ну різальними функціями зброю, од-
нолезовий або полуторний клинок 
якої зберігає у своїй формі прямизну 
вздовж леза, а ефес має пряме або на-
хилене під кутом руків’я з простою 
хрестовидною чи складною гардою. 
Від XVІI ст. поряд із шаблею та шпагою 
призначався для заміни меча.

І все ж найбільш неоднозначними, на-
віть інтригуючими видаються пошуки 
витоків слова «шабля» та наукова поле-
міка навколо походження та визначен-
ня цього виду зброї. 

Наукові дебати щодо витоків цієї лек-
семи розпочалися ще у ХІХ ст. від то-
го часу етимологи та історики так і не 
спромоглися об’єднати зусилля, аби 
спільно вирішити цю проблему. 



	 ВстуП.	Методика	та	термінологічний	апарат	дослідження	 41

У першій половині ХХ ст. розпоча-
лися ґрунтовні археолого-зброєзнавчі 
дослідження походження шаблі. від-
тоді визначну роль у суто лінгвістичній 
спершу полеміці почали відігравати нові 
на той час історичні гіпотези, щоправда, 
інтерпретовані самими мовознавцями. 
У цьому зв’язку зауважимо, що основні 
вади сучасних етимологічних теорій, на 
наш погляд, пов’язані якраз зі складно-
щами, які періодично виникають у мо-
вознавців при використанні методів 
історичної науки. Натомість історики 
зазвичай обмежуються хіба що цита-
тами з етимологічних досліджень, рідко 
зважуючись навіть на наукову критику. 

Слово «шабля» у різних мовах пи-
шеться і звучить по-різному, втім, фахів-
ці виділяють спільний корінь саб- (шаб-), 
що лежить в основі практично всіх схід-
ноєвропейських різновидів терміна — 
сабля (російське), sablja (сербо-хорват-
ське та словенське), sabja (македонське 
та чорногорське), šable (словацьке), са-
бя (болгарське), szabla (польське), šavle 
(чеське), sablya (угорське) та ін.

Найдавніше вживання терміна зафік-
совано у слов’янських писемних джере-
лах. Досі точиться чимало дискусій що-
до появи у слов’ян такої не характерної 
для них лексеми: адже корінь саб- (шаб-) 
у слов’янських мовах майже ніде біль-
ше, окрім похідних згаданого терміна, 
не зустрічається. Слід також зауважити, 
що численні різновиди форми «шабля» 
виступали лексичним відповідником 
конкретної групи холодної клинкової 
зброї з певними конструктивними осо-
бливостями (довгий кривий однолезо-
вий клинок)102 на відміну від загально-
го родового поняття меча й клинка як 
-то килидж (qїlїč) у османів або шамшир 
(shamsher, simshīr) у персів.

Одна з найдавніших теорій по в’я зує 
походження слов’янської форми від пра-

давньої єгипетської основи šf-t103, звідки 
šefet (кам’яний ніж), від якого виводять 
грецьке ξίφоς (ксифос), арабське saif, ара-
мейське sajpā. Фонетична адаптація цьо-
го слова у слов’ян мала привести до поя-
ви знайомої нам форми сабля104. Основні 
сумніви щодо можливості запозичен-
ня слов’янського терміна від зазначеної 
основи полягають у позірній історич-
ній неймовірності такої події. Насампе-
ред етимологів збентежила хронологіч-
на невідповідність, адже шаблі у країнах 
Близького Сходу нібито з’явилися значно 
пізніше, ніж у слов’ян105. У цьому зв’язку 
зауважимо, що термін saif у арабів хоча 
й позначав «меч» або «клинок» у загаль-
ному розумінні цього слова106, але також 
традиційно використовувався для позна-
чення шаблі107. Згідно з результатами су-
часних зброєзнавчих досліджень серед 
арабів, шабельні клинки поширювали-
ся з підкореної Персії108, де ця зброя бу-
ла добре відома вже у ІХ ст. н.е.109, отже, 
хронологічних розбіжностей з її появою 
у слов’ян не спостерігаємо. Дослідження 
ж історичного шляху терміна на північ-
ний схід з точки зору сучасної науки ви-
глядає цілком можливим (згадаємо про 
арабо-хазарські війни). відтак «араб-
ська» теорія видається цілком перспек-
тивною на мовознавчий погляд, проте 
потребує детальної історичної розробки. 

І все ж сучасний етимологічний ана-
ліз свідчить, насамперед, про східне по-
ходження терміна (звідки він поширю-
вався, очевидно, разом з самою зброєю) 
та його цілеспрямований рух у західно-
му напрямку. Так, слово шабля від ХІ ст. 
увійшло до повсякденного вжитку спо-
чатку слов’ян та мадярів, потім інших 
народів Європи. На цьому шляху лек-
сема зазнавала змін. Очевидно у захід-
ноєвропейських назвах адаптовано той 
самий термін — у Німеччині säbel: спер-
шу sewel, sebel, sаbel, від XV ст.; у Франції 
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sabre: спершу sаblе, від XVІI ст.; в Іспанії 
sable тощо. У підсумку багаторічних до-
сліджень основною робочою гіпотезою 
етимологів стала ідея запозичення слов’я-
нами лексеми cабля з мови якогось із ко-
чових етносів — східних сусідів слов’ян. 
Так, у європейській етимології точило-
ся багато дискусій навколо можливого 
тюркського коріння слова шабля110, зо-
крема у зв’язку з тюркським та турецьким 
saр (руків’я, стеблина, з’єднувати)111. Ни-
ні хибність цієї гіпотези вважається до-
веденою112. Нагадаємо, що у середовищі 
тюркомовних кочовиків, як і на теренах 
створеної за їхньої безпосередньої участі 
Османської імперії, для позначення шаблі 
утвердилася інша лексема, а саме тюрк-
ське qїlїč (килидж, кіліч), що означає меч 
у найширшому значенні цього слова113.

Досі поширеною залишається нео-
дноразово розкритикована ще у середи-
ні ХХ ст. теорія походження слов’янської 
назви від угорського sablya (шабля), що 
у свою чергу виводили від угро-фін-
ського szab-, szabni (різати)114. На дум-
ку більшості фахівців, ця етимологія не 
витримує ані історичної, ані мовознав-
чої критики, угорське ж sablya насправ-
ді походить від сербо-хорватського або 
словенського sablja.

Як бачимо, наразі кожна із запропоно-
ваних у різний час етимологічних теорій 
викликає серйозну полеміку та пов’язана 
з цілою низкою супутніх проблем. відтак 
у 80-х роках ХХ ст. російські фахівці за-
початкували новий перспективний на-
прям пошуків витоків лексеми cабля115. 
Мова йде про можливість її запозичен-
ня у сармато-аланських племен, сусідів 
слов’ян. Ця ідея розвинута у розробках 
болгарських фахівців, які ще від середи-
ни ХХ ст. намагалися обґрунтувати по-
ходження однієї з найдавніших у Східній 
Європі болгарської лексеми cабя від пра-
болгарської основи116. Нині її пов’язують 

з аланським шāб чи шāп у значенні «хо-
лодна зброя, кинджал …»117. Зауважимо, 
що ця теорія має тверде історичне під-
ґрунтя завдяки детальній розробці сар-
мато-аланської теорії походження шаблі. 

Не менше за виявлення витоків загад-
кової словоформи науковців цікавить її 
подальший розвиток з метою визначи-
ти: якому з народів належить прерога-
тива її поширення в Європі. Нині існує 
кілька теорій слов’янського походження 
терміна, зокрема через давньоруську та 
сербо-хорватську мови. Часом пошуки 
межують з курйозом. Так, у класично-
му етимологічному словнику польської 
мови О. Брюкнера слово szabla пов’язу-
ється з церковнослов’янським саблица 
(курка)118. Автор проводить аналогію 
слов’янської наз ви для зброї кочовиків 
з вигнутим пір’ям півнячого хвоста! На 
нашу думку такі теоретично цікаві спо-
стереження мало чим можуть зарадити у 
пошуках витоків терміна. У давньорусь-
кій мові дійсно існувало слово сабль (пі-
вень). Ймовірно, воно пов’язане з назвою 
зброї, але навряд чи свідчить про щось 
інше, окрім войовничості цього птаха*, 
так само як мєчькъ (ведмідь) та мєчька 
(ведмедиця) навряд чи мають відношен-
ня до витоків лексеми меч (клинкова 
зброя), розглянутої нами вище. Адже 
одночасно з цими назвами, принайм-
ні від ХІ ст., повноцінно функціонува-
ло давньоруське слово сабля у значенні 
клинкової зброї119. 

На користь давньоруської першості 
терміна свідчить чимало аргументів істо-
ричних та етимологічних, зокрема при-
сутність у складі більшості назв літери 
«л», що спершу не була притаманна лек-
семі (читалась як sabja), уперше з’явив-

* Російські етимологи усе ж розглядають 
походження назви птаха від назви зброї.



	 ВстуП.	Методика	та	термінологічний	апарат	дослідження	 43

шись саме в давньоруських джерелах120. 
Російські мовознавці також зауважують 
народно-розмовний характер слова, йо-
го формування та поширення в умовах 
живих контактів, а не книжним шляхом. 

У цьому зв’язку також цікаво просте-
жити витоки українського та білорусько-
го шабля, де замість початкового с- бачи-
мо ш- [š]. Оскільки аналогічне написання 
можна віднайти у цілій низці східноєвро-
пейських мов — польській, литовській, 
чеській, словацькій, навіть італійській та 
давньонімецькій, постає питання щодо 
мови–першоджерела цієї форми. відтак 
досі існують суперечливі гіпотези її похо-
дження. Згідно з однією, українсько-бі-
лоруське шабля утворилося водночас із 
сабля як похідна від первинної, невідомої 
нині східної лексеми, пізніше інтегрував-
шись у польську121. Про це може свідчити 
хоча б наявність форми шабла (кинджал, 
ніж) у половецькій мові. Проте ця тео-
рія надто вразлива для критики: писемні 
джерела свідчать, що фонетична форма 
сабля набагато давніша і безперечно бу-
ла первинною не тільки в українській та 
білоруській, але й польській мовах (дав-
ньопольське sabla). Окрім того, у відо-
мих писемних пам’ятках україно-біло-
руське шабля зафіксовано пізніше, ніж 
польське szabla. відтак, зважаючи на іс-
торичні джерела, етимологи, зокрема й 
українські, схиляються до думки про за-
позичення народами–сусідами поляків 
пізнішого, саме польського написання, 
що утворилося в результаті так звано-
го мазуріння, тобто заміни [s] на [š]122. 

Підвищена увага етимологів до дав-
ніх східноєвропейських мов у зв’язку з 
дослідженням витоків слова шабля ціл-
ком зрозуміла. Адже історичні студії іс-
торії шаблі переконують, що саме болга-
ри, слов’яни та мадяри першими серед 
європейців долучилися до цього виду 
зброї. Але питання щодо того, в якій мо-

ві вперше з’явилося це слово, досі зали-
шається остаточно не вирішеним, хоча 
для цього вже накопичено чимало фак-
тичного матеріалу. Очевидно, що шлях 
до розв’язання цих проблем полягає в ін-
теграції зусиль істориків та мовознавців.

У зброєзнавстві наразі так і не склало-
ся єдиного універсального визначення 
шаблі. Це пов’язано не тільки з відсут-
ністю єдиної загальновизнаної сучасної 
теорії її походження, великою різнома-
нітністю форм цього типу зброї, а й з ме-
тодологією укладання термінологічного 
апарату123, який у зброєзнавстві тради-
ційно формується у кожному дослідженні 
окремо, залежно від його мети, завдань, 
хронологічних та територіальних меж.

Не заглиблюючись нині в історію ар-
хеолого-зброєзнавчих дискусій124, від-
значимо тільки, що ґрунтовний аналіз 
характеру удару клинка з метою вста-
новлення типоутворюючого критерію 
вперше було проведено саме у зв’язку 
з проблематикою визначення шаблі125. 

Як і в нашій попередній праці, ша-
блею будемо називати холодну січ-
ну різально-колольну довгоклинкову 
зброю, яка сформувалася в кінці VII 
— на початку VIII ст. н.е. Клинок ша-
блі кривий, з лезом на вигнутому боці 
та обухом на увігнутому, має вістря та 
хвостову частину для кріплення ефе-
са. Прямий перпендикулярний удар 
шаблі має круговий рубально-різаль-
ний характер й у більшості випадків 
дає змогу сполучити в єдиному русі 
обидві його фази (ураження — ви-
тягнення). Основний спосіб носіння 
шаблі — збоку при стегні у спеціаль-
но пристосованих піхвах.

вищенаведене визначення найкраще 
характеризує тип зброї з кривим клин-
ком, досліджений у нашій роботі.

У результаті розвитку довгоклинкової 
зброї сформувались усталені типи ша-
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блі, що поширювались у культурно та 
економічно пов’язаних між собою істо-
рико-географічних регіонах. Під «уста-
леним типом» розуміємо найчастіше 
повторюване поєднання клинка та опра-
ви (насамперед верхів’я та гарди) визна-
ченої форми у певному історико-геогра-
фічному регіоні протягом визначеного 
хронологічного періоду. Для визначен-
ня повноцінного типу необхідно також, 
щоб ідентичні морфологічні характери-
стики були неодноразово виявлені та за-
фіксовані в історичних джерелах різних 
типів — насамперед, звичайно, речових. 

Оскільки у вжитку зустрічалися най-
різноманітніші поєднання ефесів та 
клинків, яких було не менше за «устале-
ні типи», постає проблема класифікації 
«нетипових» зразків. Для загальної мор-
фологічної характеристики шаблі в та-
ких випадках будемо використовувати 
допоміжний термін — «оп рава», яким 
позначатимемо насамперед тип верхі-
в’я. Наприклад: шамшир (тип клинка) 

в оправі карабелі (тип верхів’я). Окре-
мі нетипові зразки кінця XVIII — пер-
шої половини XIX cт., створені на ос-
нові статутних європейських моделей, 
на зиватимемо просто «шабля».

Окремо аналізували форму гарди, яка 
зазвичай виступає допоміжною ознакою.

Отже, за основний класифікаці й ний 
критерій при типологізації східних та 
центральноєвропейських шабель XVII 
— першої половини XVIIІ ст. ми при-
ймаємо сполучення характерної ша-
бельної оправи з клинком, і тільки потім 
— окремі особливості клинка та опра-
ви. Більш детально визначення та по-
ходження історичних типів шабель ми 
розглянемо в розділі 1.2. Нижче наво-
димо таблицю, що у загальному вигляді 
відображає прийняту у роботі класифі-
кацію досліджених нами шабель. 

Усі розглянуті у роботі мечі, палаші 
й шаблі складаються з однакових кон-
структивних елементів, представлених 
на графічній схемі 2. 

ТИПОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШАБЕЛЬ, ДОСЛІДЖЕНИХ У РОБОТІ

К
Л

И
Н

О
К

   
   

В
Е

Р
Х

ІВ
’Я

З
оо

м
ор

ф
не

С
ти

лі
зо

ва
на

  
го

ло
ва

 п
та

ха Ковпачок 
прямий, 

або зігну
тий під ту
пим кутом

Ковпачок 
зігнутий 

під прямим 
кутом

К
ом

оп
од

іб
не

Прямий 
ковпачок  
з козир

ком М
иг

да
ле


ви

дн
е

Лев’ячий 
хвіст  

(пазур)
—

Шамшир		
в	оправі	
карабелі

— Шамшир
Шамшир		
в	оправі	
килиджа

— —

С
ил

ьн
о

ви
 кр

и в
ле


ни

й 
 

з 
єл

 м
ан

ню
  

чи
 п

ер
ом

Шабля		
орла Карабеля

Шабля	з	
верхів’ям-	
ковпачком

—
Килидж

Гусарська	
карабеля	
(козацька)

Польсько-	
угорський,	
гусарська

Інші типи 
без єлмані — —

ЕФЕС Відкритий, з гардою у вигляді хрестовини з перехрестям

В
ід

кр
ит

о
го

, н
ап

ів


за
кр

ит
ог

о,
 

аб
о 

за
кр

и
то

го
 т

ип
у



	 ВстуП.	Методика	та	термінологічний	апарат	дослідження	 45

Схема 2. Складові частини довгоклинкової зброї: 1 — клинок (штаба); 2 — ефес;  
3 — гарда у вигляді хрестовини з перехрестям; 4 — щиток; 5 — захисні дуги;  
6 — палюх; 7 — ланцюжок; 8 — єлмань; 9 — перо; 10 — бойовий кінець; 11 — вістря; 
12 — лезо; 13 — обух та спинка клинка; 14 — доли; 15 — рікасо; 16 — п’ята, або 
основа клинка; 17 — нижній шип перехрестя; 18 — задній кільйон; 19 — каптурець; 
20 — гіверса (каптурець); 21 — щічки руків’я; 22 — насадне руків’я; 23 — нюти 
(заклепки); 24 — верхів’я (голівка); 25 — отвір для темляка; 26 — піхви;  
27 — устя; 28 — наконечник; 29 — обоймиці; 30 — гребінь (башмак); 31 — кільця.
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Меч*

відкриття міді та винайдення бронзи оз-
наменували новий етап розвитку зброї, 
що припав на період становлення ран-
ніх держав. Разом з армійськими фор-
муваннями з’явилися численні військо-
ві різновиди холодної зброї, серед яких 
меч вочевидь є найдавнішим.

Сучасна наукова думка виводить меч 
від кинджала: коли клинок подовжи-

* Термін «Середній Схід» вживаємо у зна-
ченні, прийнятому в англійській та амери-
канській історіографії: як сукупність країн 
Близького Сходу разом з Іраном та Афга-
ністаном.

ли, він перетворився на меч. Ця нова, 
надзвичайно ефективна у ближньому 
бою, зброя швидко відсунула кинджал 
на другорядні позиції1. Саме до таких 
«подовжених кинджалів» належать най-
давніші відомі нині мечі, віднайдені у 
похованнях в урочищі Клади біля ст. 
Новосвободної на Кавказі (37–34 ст. до 
н.е.) та Арслан-тепе у Південній Анато-
лії (34–30 ст. до н.е.). 

З іншого боку, прадавні мечі-рапіри, 
грановані клинки яких нерідко досягали 
велетенської, як на бронзову зброю, ме-
трової довжини2, були генетично пов’я-
зані зі списом. Такі знахідки на теренах 
Європи стосуються двох історико-гео-
графічних регіонів — мінойського Кри-

РОЗДІЛ І 
Поміж Сходом і Заходом: витоки  
й формування довгоклинкової зброї в Україні, 
у контексті розвитку зброярської справи 
країн Європи та Сходу до кінця XVIII ст.

1.1. Коротка історія виникнення та розвитку  
довгоклинкових різновидів холодної зброї  
у Європі та на Середньому Сході*
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ту та кельтської Британії, де така зброя 
з’явилася майже водночас, між 1500 і 
1100 р. до н.е.3.

внаслідок культурних взаємо в пливів 
між античним й «варварським» світом, 
що досягли кульмінації у ході великого 
переселення народів, сформувалися за-
гальноєвропейські типи мечів Ранньо-
го середньовіччя.

Сучасні уявлення про еволюцію ме-
ча у середньовічній Європі у найбільш 
стислій та місткій формі відображені у 
класифікаційних схемах, що організу-
ють у піддослідні групи весь масив ві-
домих нині артефактів, дозволяючи від-
творити загальну картину розвитку цієї 
зброї (Дод. 1–4)4. 

Протягом усього Середньовіччя меч 
займав настільки важливе місце у спо-
рядженні професійної військової елі-
ти, що його всебічне вивчення може 
дати ключ до розуміння виникнення 
й подальшої еволюції усього комплек-
су середньовічного озброєння і, навіть 
більше того, — самого феномена мілі-
тарних культур Європи й Сходу. На від-
міну від інших видів холодної зброї, меч 
від самого початку задуманий та скон-
струйований виключно як професійний 
військовий інструмент, що спеціально 
призначений для ведення бойових дій і 
є свого роду квінтесенцією кращих здо-
бутків стародавньої інженерної дум-
ки. Достатньо відзначити, що концеп-
туально конструкція робочої частини 
класичного дволезового меча за тися-
чоліття практично не змінилась: як і 
раніше, це прямий клинок, призначе-
ний, насамперед, для рубальних та ко-
лольних ударів.

Оскільки найважливішим завданням 
меча було пробиття обладунку, його 
розвиток знаходився у тісному зв’язку 
з розвитком останнього, а також прак-
тиками ведення збройної боротьби.

Широкі клинки мечів VII–X ст., що 
звужувались до вістря під невели-
ким кутом (типи 1–3 за класифікацією  
А. Ґей біґа), змінилися так званими «ри-
царськими»: спочатку видовжився бо-
йовий кінець, клинок став вужчим (тип 
4, середина Х — середина ХІ ст.), далі 
зросла і його довжина (тип 5, середина 
Х — кінець ХІ ст.). водночас центр ваги 
змістився до руків’я — меч став більш 
«керованим» й пристосованим для ко-
лольних ударів5 (Дод. 4).

Поширення на теренах Європи плас-
тинчатого обладунку викликало до жит-
тя появу наприкінці ХІІІ ст. широких, 
майже ромбічних у перерізі клинків 
(тип XV за класифікацією Е. Окшотта) 
та комбінованих клинків з плоским ле-
зом й гранчастим вістрям (тип XVІ)6. 

Кульмінацією розвитку колольних 
клинків стало відродження протягом 
XV ст. ідеї стародавньої рапіри періоду 
бронзи у новій формі естока, або пан-
церштрехера (у країнах Східної Євро-
пи позначався термінами кончар, ста-
ропольською — гранат або шаршун*7). 
Як і в античності, його використовува-
ли на кшталт укороченого списа, про-
те рицарські бойові практики відтепер 
уможливили застосування цієї зброї 
у кінному двобої для таранного удару 
подібно до кушованого списа. викори-
стання цього прийому, який і раніше 
нерідко проводили зі звичайним дво-
лезовим мечем, насамперед потребува-
ло зброї з прямим клинком. Це одна з 
причин, якою можна пояснити відсут-
ність у рицарському арсеналі одноле-
зових мечів, що зазвичай мали широ-
кі клинки з викривленою лінією леза, а 
також шабель8.

* Більш детально про походження іс-
торичного терміна «шаршун» див.: Добро-
домов и. Г., 1985. — С. 91.
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Через те, що поряд із важким латним 
продовжував активно функціонувати 
й розвиватися полегшений обладунок 
(кольчужний, бригандина тощо), яким 
користувалися широкі маси вояків, до 
самого кінця існування меча як військо-
вої зброї з ужитку не виходили його ста-
ріші різновиди ХІ–ХІІІ ст. Навіть у XV 
ст. мечем рубали не рідше, аніж кололи. 

Розвиток так званих «великих мечів» 
(«Espées de Guerre», «Grete Swerdes» — 
типи ХІІІа за Окшоттом) у Європі від 
кінця ХІІІ — на початку ХIV ст.10 при-
вів до появи вже у ХV ст. півтораручно-
го «бастарда» та справжнього дворучно-
го меча — так званого «біденгендера». З 
іншого боку, розвиток найманої піхоти 
викликав потребу в універсальному сол-
датському мечі, яким став кацбальгер. 

Слід відзначити, що техніки роботи 
мечем у середньовіччі докорінно від-
різнялися від фехтувальних практик 
Нового часу. 

Класичний меч доби кольчужного об-
ладунку не призначався для блокування 
ударів, а використовувався у комплек-
ті зі щитом. За свідченнями писемних 
джерел до початку XV ст. відмова від 
щита могла бути пов’язаною хіба що з 
екстраординарними обставинами.

Рідко билися рицарі й без захисного 
обладунку. Бойовий костюм епохи Се-
редньовіччя створював воякові певні 
обмеження у рухливості, які було не-
можливо ігнорувати. Кольчуга з дов-
гими рукавами та кольчужни ми рука-
вицями майже виключала рухи руки в 
лікті та зап’ястку, удари завдавалися від 
плеча, випрямленою рукою.

Окрім того, до середини ХІV ст. ри-
царі билися здебільшого верхи11. І хо-
ча «глибока» рицарська посадка в сідлі 
надавала більше простору для мане-
вру, вершник мав невеликі можливості 
орудувати зброєю і ще менші для віль-

Рис. 2. Есток (кончар), 
XV ст. Музей фундації 
князів Чарторийських 
Національного музею  
у Кракові, Польща.  
Інв. № XIV-49. Довжина 
клинка — 1348 мм, руків’я 
— 235 мм, верхів’я — 65 мм*.
Цей відомий зразок, що 
походить з колекції «Святи-
ні Сивілли» у Пулавах, було 
використано Я. Матейком 
при створенні епічного 
полотна «Грюнвальдська 
битва» (1878, Національний 
музей у Варшаві, Польща)9. 
Про цей твір — див. також 
c. 63.

* виміри наведені за даними 
З. Жи гуль ського-молодшого 
[Żygulski Z. jun., 1984. — S. 98].
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ного руху різними частинами власно-
го тіла. відтак, у тісняві рукопашного 
бою найактуальнішими були сильні та 
точні удари у вразливі, слабкозахищені 
частини тіла. вивчення на основі архе-
ологічних матеріалів статистики пора-
нень свідчить, що більшість загиблих у 
битві при вісбі (1361) мають поранен-
ня кінцівок, причому 70 відсотків ура-
жень припадає на ноги12.

Окрім того, численні середньовічні 
фехтувальні трактати свідчать, що ри-
царські прийоми ведення бою передба-
чали використання не тільки основних 
робочих, а й усіх інших частин меча13. 
вбивча ефективність цих технік під-
тверджена експериментами сучасних 
фахівців.

Інший напрям розвитку давніх одно-
лезових форм — привів до появи в Євро-

пі ХІ–ХІІІ ст. важкого однолезового ме-
ча з викривленою лінією леза або й усієї 
штаби — фальшиона (інші назви: «мал-
кус», «сторта», «боделар»). Клинок фаль-
шиона здебільшого варіювався у межах 
двох основних форм (тип 1, так званий 
«качиний ніс» з полуторною заточкою 
(Рис. 3-А); тип 2, з прямою спинкою й 
асиметричним викривленим лезом (Рис. 
3-Б), у той час як пряме руків’я з гардою 
та верхів’я зазвичай запозичували у то-
гочасних прямих мечів. Існувала ще од-
на, вельми рідкісна форма, що фактично 
становила розвиток — варіант вищеза-
значених типів (Рис. 3-В) та підвищувала 
ефективність колольних ударів. 

Походження фальшиона точно не-
відомо. Фахівці припускають, що його 
могли занести до Європи зі Сходу хрес-
тоносці (тип І). Не виключено, що ця 

Зображення фальшиона в руках 
побореного вояка. За мотивами 
композиції на саркофазі поль-
ського короля Генріха ІІ Набож-
ного (р. п. 1238–1241) у фран-
цисканському костьолі у 
Вроцлаві (Польща): А) малюнок  
у книзі: Luchs H. Schlesische 
Fürstenbilder des Mittelalters / Dr. 
Hermann Luchs. — Breslay: Eduard 
Trewendt, 1872; Б) репродукція у 
книзі: Boras Z. Książęta piastowscy 
Śląska / Zygmunt Boras. — 
Katowice: Śląsk, 1974. 
Зауважимо, що форма фальшио-
на з конвексійним вістрям, 
зображеного на малюнку (А), 
помітно відрізняється від 
оригіналу на саркофазі. Нато-
мість на малюнку (Б) зброю 
відтворено точніше.

А Б
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зброя походить від північноєвропей-
ського сакса (тип ІІ).

Найбільшої популярності фальшио-
ни набули у країнах Середземномор’я 
протягом ХІV–ХV ст., насамперед в Іта-
лії. Речові та іконографічні джерела свід-
чать, що добре відомим фальшион став 
і в усіх інших країнах Західної Європи. 

Не менш відомим фальшион був у 
Центрально-Східній Європі під назва-
ми «тесак» або «корд» (див. с. 68–69).

Незважаючи на те, що ця зброя бу-
ла більш придатною для піших воїнів й 
широко побутувала як цивільна, її не-
рідко можна було зустріти на полі бою, 
навіть серед озброєння рицарів14. По-
при позірну функціональну обмеже-
ність та зміщений до вістря центр ваги, 
у руках підготовленого воїна фальшион 
перетворювався на надзвичайно ефек-

тивний військовий інструмент: недар-
ма він не одне століття перебував серед 
найулюбленішої зброї південноєвро-
пейських фехтувальних шкіл. І все ж, 
фальши он не міг на рівних конкурувати 
з мечем, що залишався основною дов-
гоклинковою військовою зброєю того 
часу найкраще задовольняючи нагаль-
ні мілітарні потреби рицарсь ко го стану. 

Очевидно, саме фальшиони стали 
провісниками масового поширення од-
нолезової зброї з кривим клинком, що у 
Центрально-Східній Європі завершило-
ся беззастережним домінуванням шаблі. 

На теренах України мечі відомі від 
доби пізньої бронзи15. 

На зміну скіфським прийшли довгі 
латенські та сарматські дволезові мечі 
з руків’ям-штирем.

У період Давньої Русі поширюються 
дволезові, нерідко «підписні» мечі за-
гальноєвропейських типів, водночас 
розвивається власне зброярське вироб-
ництво. Про видатне значення меча се-
ред руських військових еліт цього періо-
ду свідчать писемні джерела, зокрема 
численні згадки у «Повісті минулих літ».

Основну частину масиву середньовіч-
них мечів, віднайдених на теренах Цен-
трально-Східної Європи поза межами 
середньовічної Русі, каталогізували та 
опублікували польські зброєзнавці16. 
Найповнішим каталогом «руських» ме-

Рис. 3. Основні типи фальшионів:  
А) різновид типу І з так званим конвек-
сійним вістрям (англ.: «clip point»). 
Північна Італія, 1565–1570 рр. Зброяр-
ня-музей королівського палацу, Мадрид, 
Іспанія; Б) різновид типу ІІ. Фальши- 
он Коуньєрза. 1270 р. Даремський ка-
федральний собор, Великобританія;  
В) різновид типу ІІІ. 1370–1400 рр. 
Музей армії, Париж, Франція.

А Б В
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чів ХІІ–ХІІІ ст. досі залишається праця 
А. Кирпичникова, видана майже півсто-
річчя тому. Автор запропонував роз-
ширити класичну класифікацію Я. Пе-
терсона за рахунок двох нових типів 
— європейського «Z особливого» (від-
значеного ще Е. Окшоттом) та «місце-

вого А». Останній вирізнено, насампе-
ред, на основі особливостей декору, які, 
на думку автора, свідчать не тільки про 
розвиток давньоруського зброярства, а 
навіть про його вплив на виробництво 
мечів у сусідніх регіонах17. Розгляну-
тий дослідником матеріал також під-

«Легенда про мощі святого Ромуаль-
да». Невідомий художник 1495–
1515 рр. Державний музей зображаль-
них мистецтв ім. О. С. Пуш кіна.  
На картині зображено, як священна 
реліквія допомогла мешканцям  
м. Мехелена (Маліна) у Бельгії 
відстояти рідне місто. На передньо-
му плані городяни розраховуються з 
ватажком найманого загону — про-
фесійним вояком, зображеним при 
повному озброєнні. При боці в нього 
— півтораручний бастард. Нато-
мість заможний міщанин (праворуч) 
озброєний фальшионом з S-подібною 
гардою та верхів’ям у вигляді голови 
птаха, виконаній в натуралістичній 
манері. Міщанин, який рахує гроші у 
скрині (ліворуч), тримає під пахвою 
зброю з кривим клинком і нахиленим 
в бік леза руків’ям — великий бойо-
вий ніж, або кортелас.



60	 Денис	тоїчкін.	КЛИНКОВА	ЗБРОЯ	КОЗАЦЬКОЇ	стАРШИНИ

тверджує гіпотези попередників щодо 
існування руського клинкового вироб-
ництва18. Утім, з цього приводу й досі 
тривають гострі дискусії, що не припи-
нилися навіть після виявлення А. Кир-
пичниковим начебто кириличного на-
пису на клинку19.

Що ж стосується переважної більшо-
сті місцевих знахідок, то, судячи з кон-
структивних особливостей та клинко-
вої епіграфіки, вони безперечно мають 
західноєвропейське або скандинавське 
походження. 

Переважання у Давній Русі мечів єв-
ропейських типів підтверджується да-
ними іконографічних джерел, до аналі-
зу яких вдавалося чимало фахівців. Так, 
український дослідник в. Гуцул слуш-
но зауважує:

«Як приклад (того, що мечі катало-
га А. Кирпичникова конструктивно і 
функціонально відповідають західно-
європейським рицарським аналогам. — 
Д. Т.), варто навести знахідки на Райко-
вецькому городищі: 10 мечів, більшість 
з них мають кулеподібний наверш та 
пряму хрестовину квадратного перети-
ну — такі у великій кількості зображені 
на мініатюрах Біблії Мацейовського».

«Мечі з мініатюр Київської Псалтирі 
(1397) мають субтильну конструкцію 
клинків, дископодібні наверші, типові 
для кінця XIV ст., і виразні руків’я, роз-
раховані на дворучний хват… Приклад 
ренесансових модифікацій з подовже-
ним субтильним клинком та руків’ям, 
що були наближеними до дворучного 
меча для пішого бою, становить меч з 
експозиції Національного музею істо-
рії України (йдеться про експонат з інв. 
№ в-1405. — Д. Т.). Предмет типу XVII 
конструктивно ідентичний ренесансо-
вому мечу, датованому біля 1520 р., ви-
добутому з поховання, розташованого 
у домініканському соборі міста Рацібор 

(верхня Сілезія, Польща), а також мечу з 
інв. № 10697 з Музею війська Польсько-
го у варшаві. Схожі мечі мають при боці 
споряджені в латні обладунки копійни-
ки з Оршанського полотна (йдеться про 
картину XVI ст. «Битва під Оршею» не-
відомого автора. — Д. Т.). У мініатюрах 
Радзивіллівського літопису різноманіт-
ність конструктивних форм мечів, на 
перший погляд, здається або спонтан-
ною, або підпорядкованою композицій-
ним потребам. Але переважна більшість 
мечів відповідає типам класифікацій-
ної системи Е. Окшотта. Мечі типу ХІb 
зображені на арк. 7 зв.; типу ХІІІ — на 
арк. 232; типу ХІІІb — на арк. 38 зв.; ти-
пу XІV — на арк. 150 зв.; типу XV — на 
арк. 61, арк. 162, арк. 240; типу XVІ — 
на арк. 149 зв.; типу XVІІ — на арк. 8 зв.; 
типу XVІІІ — на арк. 175*. Перелік мо-
же бути продовжений. Більшість з пе-
релічених типів використовували про-
тягом XV ст.»20.

Загалом слід відзначити, що серед-
ньовічні європейські мечі розвинулися 
на ґрунті двох потужних зброярських 
традицій, закладених ще в часи анти-
чності — латинської й північної. вели-
ке переселення народів у значній мі-
рі змішало ці тенденції, перекроївши 
й зробивши майже невидимими доти 
очевидні культурні кордони. Утім, ко-
лишні й новітні осередки світової ци-
вілізації — Італія і візантія — значною 
мірою зберегли античну спадщину, що 
наклала неповторний відбиток на роз-
виток їхньої військової справи, зокрема 
зброярського виробництва. Ця своєрід-
ність була підсилена особливим прикор-
донним становищем, у якому опини-

* Радзивилловская летопись. Т. І (Фотоме-
ханическое воспроизведение рукописи). — 
СПб., 1902.
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лися ці регіони після мусульманських 
завоювань. відтак, визначний вплив на 
розвиток європейського меча справило 
східне зброярство сусідніх мусульман-
ських держав. За слушним зауважен-
ням А. Брюн Гофмейєр, розвиток мечів 
латинської традиції врешті зцементу-
вав зброярські тенденції візантійської 
імперії, що ввібрали в себе класичну 
античну спадщину, елементи персько-
го мистецтва та раннього арабського 
зброярства21.

Поширенню східних впливів сприя-
ли спершу арабські завоювання у Євро-
пі, пізніше хрестові походи та утворен-
ня християнських держав хрестоносців. 
Завдяки зініційованій ними культурній 
дифузії до Європи надходила зброя з 
найвіддаленіших куточків Сходу22.

У центрах найдавніших цивілізацій 
Сходу мечі вперше зафіксовані від ІІ 
тис. до н.е. Найбільшого поширення 
вони набули в Індії — тут сформував-
ся очевидно найобширніший на всьому 
Сході арсенал мечів з клинками різно-
манітних форм. Утім, значно більший 
вплив на цивілізаційні центри майбут-
ньої Європи у давні часи справляла інша 
східна держава — Персія. Зауважимо, 
що потужність впливу перських збро-
ярських традицій уповні відчувалася в 
Європі ще у Ранній новий час.

від початку панування ісламу меч на-
був нових функцій у соціумах Сходу, пе-
ретворившись на сакральну зброю шля-
хетного воїна, що, як засіб боротьби з 
невірними, наслідувала священний меч 
Пророка — Зульфакар. У мусульман-
ському світі мечі не тільки були поши-
реною бойовою зброєю, але й займали 
найпочесніше місце у сакральних двір-
цевих церемоніях23. 

Ранні ісламські мечі Середнього Схо-
ду — це, насамперед, зброя з широким 
дволезовим прямим клинком з майже 

паралельними лезами та округлим бо-
йовим кінцем. 

На Сході ж сформувався такий еле-
мент, що згодом перекочував до євро-
пейської зброї, як оригінальне трилопа-
теве верхів’я у вигляді листя конюшини 
або аркової конструкції (див. с. 101). 

Перське походження, вочевидь, ма-
ють викривлені донизу кільйони із зо-
оморфними закінченнями24. У процесі 
поширення на захід кільйони було мо-
дернізовано в місцевих традиціях — так 
араби і візантійці урізноманітнили їх 
тридольними елементами, а османи — 
багатопелюстковими розетками.

Своєрідна «культура меча» набула 
особливих рис у Персії, де давні саса-
нідські рицарські традиції поєдналися 
з арабськими на мусульманському ре-
лігійному ґрунті. її становлення відбу-
валося разом із ісламською культурою 
Ірану, що остаточно утвердилася у ре-
гіоні до ХІ ст.25. 

Серед нечисленних ранньоісламских 
пам’яток, найвідоміші з яких зосередже-
ні у палаці-музеї Топкапи (м. Стамбул, 
Туреччина), нині, на жаль, неможливо 
упевнено вирізнити іранський матері-
ал. Надійно атрибутованих автентич-
них зразків перських мечів, що пере-
дують епосі Сефевідів (1502–1786), до 
наших днів майже не збереглося. На-
томість писемні джерела переконливо 
свідчать про розвинуте зброярське ви-
робництво у Хорасані та інших регіонах 
Ірану26. Іконографічні джерела засвідчу-
ють поширення у ІХ–XV ст. довгих пря-
мих мечів на кшталт сасанідських, а та-
кож зброї з кривим клинком, — спершу 
кривих мечів, згодом шабель, кількість 
яких до XV ст. значно зросла27. 

На думку турецького історика зброї 
У. Юсерля, ранні сефевідські мечі за 
формою були ідентичні османським 
часів Селіма І Явуза28. Це підтверджу-
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ється речовими джерелами: найбільш 
давні аргументовано датовані перські 
мечі Пізнього середньовіччя належать 
саме до кінця XV — початку XVІ ст. во-
ни представлені двома основними ти-
пами, що добре корелюються з євро-
пейськими зброярськими тенденціями 
того періоду: традиційний дволезовий 
прямий меч та меч з видовженим гран-
частим клинком колольного призначен-
ня, майже метрової довжини, подібний 
до європейських шпаг29. від того часу до 
ХХ ст. незмінним зберігся перший згада-
ний тип — класичний дволезовий кли-
нок значної ширини (до 50 мм) й дов-
жиною 700–800 мм.

Своєрідний розвиток отримали у Пер-
сії також криві однолезові мечі. Так, ще 
від часів Ахеменідів поширилися запо-
зичені у греків махайри. 

вже за Сефевідів до Персії потрапили 
короткі закавказькі гаддаре (де тальніше 
див. с. 106–107). 

Західні дослідники відзначають вплив 
перських зброярських традицій на кон-
струкцію окремих типів рицарського 

меча через візантійське посередниц-
тво30. Знаходячись на перехресті куль-
тур, візантія виступала основним про-
відником до Європи перських та ранніх 
халіфатських культурних впливів, у то-
му числі — зброярських. На візантій-
ських ринках франкські клинки від-
крито конкурували з мечами з Ємену, 
Хорасану та Цейлону. 

важливим рушієм розвитку візантій-
ської довгоклинкової зброї був тради-
ційний меч важкої сасанідської кавале-
рії — з довгим широким клинком, іноді 
загостреним, проте частіше скругленим, 
часом зовсім тупим, що видає його ру-
бальне призначення. Саме ця зброя бу-
ла пізніше запозичена арабами як через 
візантію, так й безпосередньо від пер-
сів, і, адаптована берберами, потрапила 
до Іспанії вже у ХІІ–ХІІІ ст.31.

Загалом у формах візантійської зброї 
довго зберігалися античні традиції, що 
поєднались з азійськими (сарматськи-
ми, парфянськими), але насамперед 
перськими елементами, кількість яких 
з часом збільшувалася. від Х ст. у ві-

Рис. 4. Основні типи прямих перських мечів кінця XV ст.*: 
А) Меч з клинком традиційної форми, ефес пізнішого походження. Довжина загаль-
на 1132 мм, клинка 896 мм, ширина 51 мм. Віденський художній музей, Австрія,  
інв. № HJRK A 1136; Б) клинок довгого кавалерійського меча, оптимізований для 
колольних ударів. Довжина клинка разом з хвостовиком 990 мм. Фундація мистец-
тва Фурусійа, м. Вадуз, Ліхтенштейн, інв. № R-304.

* виміри наведені за даними у праці: Hunt for Paradise., 2003 — Р. 224–225; Mohamed B., 
2008. — Р. 81
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зантійських іконографічних джерелах 
можна бачити мечі переважно персько-
го типу32. 

Після падіння візантії перський екс-
порт до Європи знизився, поступившись 
османському. І все ж за популярністю 
перські мечі займали у Цен тральній Єв-
ропі далеко не останні позиції. Недарма 
чимало одиниць цієї зброї досі зберіга-
ється у центральних та регіональних му-
зеях Польщі. їхній популярності спри-
яло відродження давніх зброярських 
традицій у самому Ірані де мистецька 
спадщина героїчного минулого у черго-
вий раз увійшла в моду серед аристокра-
тичних кіл епохи Каджарів (1795–1925). 
відтак, без перських мечів, виконаних 
у традиційному «старовинному» сти-
лі, не обходилася жодна поважна євро-
пейська колекція зброї ХІХ ст. Бачимо 
цю зброю також в Україні. Так, у ко-
лекції НМІУ нині зберігається зразок 
такого перського меча ХІХ ст., що сво-
го часу належав до знаменитої колекції  
Б. І. Ханенка.

Поширеність перських мечів у Євро-
пі, вже як музейних старожитностей, 
знайшла відображення в іконографіч-
них джерелах Нового часу. Так, типо-
вий перський прямий дволезовий меч 
бачимо у руці великого князя Литов-
ського вітовта на знаменитому полот-
ні Я. Матейка «Грюнвальдська битва» 
(1878, Національний музей у варша-
ві, Польща)33. Це полотно, що свого ча-
су вразило уяву сучасника Я. Матейка 
І. Рєпіна, створено на таких саме «на-
туралістичних» засадах, що й пізніший 
рєпінський шедевр «Запорожці пишуть 
листа турецькому султану» (1880–1891) 
— з підключенням маси речових джерел 
з тогочасних колекцій старожитностей 
військової тематики34. 

Східні моделі мечів вплинули на Єв-
ропу і з іншого напряму — через Іспа-

нію. Своєрідність розвитку її військової 
справи обумовлена феноменом Рекон-
кісти — багатосотлітнього протистоян-
ня християнських князівств та іслам-
ських еміратів.

Від часів розколу Халіфату на багдадсь
кий, кордовський та каїрський (Х ст.), му
сульманська військова присутність на 
Піренейському ппівострові значно зрос
ла. Незабаром, із занепадом кордовсько
го халіфату у 1031 р. й утворенням не

Перський меч, др. пол. ХІХ  ст. з колекції 
Б. І. Ханенка. (НМІУ, інв. № З-52). 



64	 Денис	тоїчкін.	КЛИНКОВА	ЗБРОЯ	КОЗАЦЬКОЇ	стАРШИНИ

залежних ворогуючих еміратів, іспанські 
мусульмани опинилися під пильним нагля
дом «старших братів» — берберських ди
настій Північної Африки, яким вони відтоді 
завдячували своїми успіхами та невдача
ми у боротьбі проти християн. Наприкінці 
ХІ ст. ця «допомога» вилилася у повне під
корення іспанських емірів династією Аль
моравидів (1039–1147), що об’єднала під 
своєю владою увесь Магріб та половину 
Піренейського півострова.

Вже за наступної династії — Алмохадів 
(1121–1269), від першої третини ХІІІ ст. по
чалося нове роздроблення Іспанії на неве
ликі незалежні мусульманські князівства, 
які швидко захоплювали християни. Самим 
тільки Насрідам — правителям Гранад
ського емірату вдалося вистояти до 1492 р. 
завдяки вдалій дипломатії та постійній вій
ськовій допомозі нової династії правителів 
Марокко, — Маринідів (1196–1465). 

Після нищівної поразки від християн 
1340 р. бербери остаточно залишили Піре
неї, полишивши по собі глибокий слід у вій
ськовій справі гранадського емірату. Мечі 
берберів (так звані «бедуїнські мечі») ма
ли давню автентичну традицію. Ще римські 
літописці відзначали їх поширення у арабів 
— вужчими та значно довшими клинками 
(до 1,8 м) було зручно діставати ворогів 
з великої висоти (кочовики билися верхи 
на верблюдах)35. Ця зброя продовжувала 
благополучне існуваня і за халіфів. Оче
видно, схрещення цієї моделі з популяр
ними у арабів кавалерійськими зразками 
— спадщиною сасанідів — привело до по
яви нової зброї та нового способу веден
ня бойових дій.

Нова тактика та пов’язана з нею си с
те ма військового спорядження (так звана 
«жинета») допомогла гранадським емірам 
протриматися на Піренейському півост рові 
без зовнішньої допомоги ще більш ніж 150 
років, у свою чергу вплинувши на військо
ву справу християнської Іспанії, а згодом 

й усієї Південної Європи. Стиль «жи нета» 
означав загальне полегшення озброєння 
на користь підвищення рухливості воїна, 
введення скорочених стремен, пов’язаних 
з новим стилем верхової їзди, та низку ін
ших інновацій. Перейнявши їх від арабів, 
іспанські «жинетери», або «гінети», усла
вились на всю Європу як неперевершена 
легка кіннота.

Саме зі стилем «жинета» пов’язано 
нову довгоклинкову зброю, привнесе-
ну Маринідами, — кавалерійський меч 
з коротким руків’ям, що передбачав но-
вий вид хвату: верхів’я опинялося при 
основі долоні, вказівний палець охо-
плював передній кільйон. врешті це 
спричинило зміни у конструкції меча — 
стало обов’язковим рікасо, розпочався 
розвиток складної гарди із додаткови-
ми захисними елементами36. 

Слід звернути увагу також на розви-
ток верхів’я меча, що, окрім дискового й 
округлого, отримало форми, характерні 
для ісламського мистецтва, насамперед 
архітектури. Як буде розглянуто далі, 
саме архітектурні елементи (арка й ку-
пол-маківка) відіграли важливу роль у 
появі майбутнього шабельного верхів’я 
карабелі (с. 101–103). їхній шлях, як ба-
чимо, пролягав до Європи як зі Сходу, 
так і Південного Заходу.

У більш пізні часи — XIV–XV ст. ви-
никнення й стрімкий розвиток нової 
могутньої держави — Османської імпе-
рії призвів до зміни балансу сил у про-
тистоянні християнського й мусульман-
ського світів. Зникнення з політичної 
мапи світу візантії, що понад тисячу 
років стримувала військово-політичні 
амбіції Сходу, поставило Європу перед 
невідворотним фактом прийдешнього 
ісламського воєнного вторгнення, услід 
за яким простувала культурна експан-
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Великий князь Олександр (Віганд) Вітовт (р. ж. бл. 1350–1430: А) на картині 
Я. Матейка «Грюнвальдська битва» (1878, Національний музей у Варшаві, Польща); 
Б) копія з портрета невідомого художника другої пол. XVII ст. з августинського 
монастиря у м. Бресті (XVIII cт. Литовський художній музей, Вільнюс, Литва). 
Зауважимо, що анонімний автор XVII ст. зобразив при боці литовського князя так 
звану шаблю орла з ефесом, виконаним у європейських традиціях XVІ–XVІI ст. 
Натомість Я. Матейко відтворив класичний перський меч, що за морфологією та 
характером орнаментики майже ідентичний зразку із зібрання Б. І. Ханенка (нині 
у колекції НМІУ, інв. № З-52).

А Б

сія. Найбільш уразливими для культур-
ної асиміляції стали країни Централь-
но-Східної Європи, які серед перших 
зіткнулися з османською агресією. Тут 
почалася справжня «східна революція» 
у військовій справі й, відповідно, у збро-
ярстві, що відповіло на виклики доби 
розширенням номенклатури виробни-
цтва на користь східних зразків та екс-
периментами зі схрещення східних й 
західних моделей.

Свого часу османи успадкували збро-
ярські здобутки підкорених народів, 
створивши виробничий потенціал си-
лами зігнаних з усіх усюд іноземних 
майстрів. Так розвинулися автентичні 
османські різновиди, насамперед ша-
блі та однолезові мечі. Щодо мечів кла-
сичних з прямим дволезовим клинком 
османи не створили нічого оригінально-
го, використавши насамперед надбання 
Мамелюцького султанату.
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У військовому музеї Стамбула («Ста-
рому арсеналі») та зброярні палацу 
Топкапи досі зберігаються, певно, 
найбільші у світі колекції давньої ма-
мелюцької зброї. Масивні прямі дволе-
зові клинки середньовічних мамелюць-
ких мечів являють собою яскравий 
приклад ісламської зброї, поширеної 
на теренах усього Середнього Сходу. 
Ефес із хрестоподібною гардою зазви-
чай увінчувало верхів’я-ковпачок. За 
спостереженнями західних фахівців, 
у формі кільйонів мамелюцьких ме-
чів середини XIV ст. можна виявити 
перші натяки на S-подібність. Ця ри-
са набула розвитку у гардах пізніших 
європейських шиавони й кацбальгера, 
для яких єгипетські зразки могли ста-
ти прототипом37.

За свідченням джерел, на Сході (як і в 
Європі) було надзвичайно поширеним 

верхів’я у формі диска. На ньо го монту-
вали два елементи-півкулі, що форму-
вали округлі верхів’я, найбільш ранні з 
яких дату ються Х–ХІ ст.38. 

У мамелюків округлі форми верхів’я 
у вигляді кулі або маківки набували 
зна чних розмірів. Часом вони пов’яза-
ні з мечами з іншою, особливою фор-
мою клинка, що нагадує європейську 
рапіру. Османи розвинули цей ефес, 
ви користавши його насамперед у кон-
струкції кончарів. Загалом же лінія роз-
витку мамелюцьких верхів’їв у вигляді 
масивних набалдашників різної форми 
в Османський імперії широкого продов-
ження не отримала.

Окрім мечів класичних, що дістали-
ся османам як спадкоємцям військо-
вої справи халіфату, у них сформу-
вався оригінальний тип кривого меча 
— ятаган. 

Рис. 5. Мамелюцькі мечі, датовані епохою султана Кайтибая (р. п. 1468–1496)  
зі збірки музею палацу Топкапи у Стамбулі, Туреччина*: А) так званий «меч- 
рапіра», придатний для колольних та, меншою мірою, рубальних ударів. Загаль-
на дов жина 1290 мм, довжина клинка 1095 мм, інв. №1/210; Б) Широкий дволезо-
вий меч. Загальна довжина 1080 мм, довжина клинка 970 мм, інв. №1/87;  
В) дволезовий меч з нахиленим руків’ям. Загальна довжина 990 мм, довжина 
клинка 845 мм, інв. №1/180.

* виміри наведені за даними у праці: Yücel Ü., 2001. — Р. 82, 84–85.
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Ятагани Османської імперії відомі 
від XVI ст. Найбільш ранні зразки (Рис. 
26-Б) ще не мають виразних виступів 
(так званих «вух») на верхів’ї, що у най-
характернішому вигляді оформились 
у XVIII ст. Потужний вплив цієї під-
хопленої османами унікальної форми, 
реанімованої також в Італії та Іспа-
нії ще наприкінці XV ст.* , відчувався 
протягом усього Нового часу не тіль-
ки на підконтрольних Османській ім-
перії територіях, а й по всій Європі, у 
Росії та на Кавказі. врешті як верхів’я 
кавказької шашки він був засвоєний 
черкесами, згодом перекочувавши до 
козаків, що перебували на теренах Ро-
сійської імперії.

Як бачимо, середньовічний Схід не 
запропонував Європі якихось прин-
ципових новацій щодо форми клинка 
для класичного прямого меча. У вжит-
ку тут протягом століть залишалися 
дві основні форми: класична у вигля-
ді довгого, спершу масивнішого дво-
лезового прямого рубального клинка 
— з майже паралельними лезами, а та-
кож видовженого звуженого до вістря 
клинка, на зразок європейських бастар-
дів та рапір. Причому зазначені клин-
ки нерідко мали саме західноєвропей-
ське походження.

Натомість Європа, насамперед Пів-
денна й Центрально-Східна, опинилася 
під потужним впливом східних зброяр-
ських тенденцій розвитку ефесу та кри-
вого однолезового клинка. Помножені 
на західноєвропейські традиції, вони 
стали основою для подальших власних 
експериментів з верхів’ями вже східно-
європейських шабель.

* Коріння цієї форми можна віднайти ще 
у давніх луристанських бронзових кинд-
жалах. 

Писемні та іконографічні джерела 
свідчать, що на європейських теренах 
меч у XVІ ст. стрімко втрачав свої по-
зиції. Перетворення його на цивіль-
ну зброю, розвиток зброї вогнепальної 
винесли мечу остаточний вирок: своє 
подальше існування ця західноєвро-
пейська зброя продовжила вже у ви-
гляді шпаги.

У Центрально-Східній Європі меч в 
армії зберігся насамперед у формі кон-
чара (від другої половини XVI ст.) як ре-
лікт рицарських мілітарних технологій, 
що деякий час підтримувалися важкою 
кавалерією Речі Посполитої — гусарією. 
Меч же класичної форми був витісне-
ний шаблею й палашем.

палаш

Як наступники кинджалів, прямі од-
нолезові мечі мають не менш дав-
ню історію, аніж мечі класичні. У хо-
ді ранньосередньовічних зброярських 
експериментів з’явилися прямі одно-
лезові клинки з нахиленим у бік леза 
руків’ям, що знаменували появу функ-
ціонально нового виду довгоклинкової 
зброї. Подальша еволюція проходила у 
напрямі викривлення клинка й привела 
до формування шаблі. Проте прямі різ-
новиди збереглись, отримали власний 
шлях розвитку та набули найвищої по-
пулярності у країнах Сходу. 

Серед перших таких видів варто зга-
дати дволезові сасанідські мечі з неве-
ликою гардою або без неї. їхні подов-
жені руків’я зазвичай мали помітний 
нахил, надаючи їм функціональності 
палаша39. 

За ісламських часів у Халіфаті мав 
поширення согдійський однолезовий 
меч, що з точки зору функціональнос-
ті, очевидно, також являв собою ранній 
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палаш, хоча у науковій літературі існує 
гіпотеза щодо незначної викривленості 
його штаби40.

Попередниками палашів можна вва-
жати й мамелюцькі широкі прямі мечі 
XV ст., хвостовик яких мав невеликий 
нахил (Рис. 5-В). Форма руків’я зі спе-
ціальним підпальцевим заглибленням 
(подібно до сасанідських мечів) свід-
чить про те, що, незважаючи на наяв-
ність у такого клинка двох лез, практич-
но використовували тільки одне з них41. 
Дослідження східної іконографії пере-
конують, що традиція прямих мечів з 
нахиленим під кутом руків’ям існува-
ла в Єгипті ще за Фатимідів42.

в Османській імперії палаші набули 
значного поширення від XVI ст. Там-
тешні зброярські експерименти вили-
лись у комбінування класичного араб-
ського клинка з шабельним руків’ям 
місцевого походження; монтували їх 
симетрично або нахиленими у напря-
мі леза. Гарди наслідують перські — 
з прямими чи з опущеними донизу 
кільйонами із зооморфними або ро-
зетковими закінченнями. верхів’я ша-
бельні — у вигляді ковпачка або три-
дольні, подібні до карабелі (Рис. 12-В, 
23-Б). У такому вигляді османські па-
лаші проіснували до першої полови-
ни XVIII ст.43. 

Біля витоків модерного європейсько-
го палаша очевидно перебували східні, 
насамперед османські, моделі. Це добре 
простежується за конструкцією ранніх 
угорських зразків, що наслідували уста-

лену схему: східний клинок — місцеве 
чи османське шабельне руків’я. Ймовір-
но, саме угорські зразки поклали поча-
ток популярності палашів в арміях Єв-
ропи. Одними з перших ранній палаш, 
більше схожий на меч, прийняли у від-
ділах габсбурзької кавалерії (сам термін 
з’являється в останній третині XVI ст.)44. 
Хоча у самій Угорщині угорсько-турець-
кий тип палаша був з часом витіснений 
гусарською шаблею, палаш як різновид 
кавалерійської холодної зброї продо-
вжив свій розвиток.

Західне коріння палаша Нового ча-
су можемо віднайти у європейських 
фальшионах та зброї, що розвинулася 
із так званих «великих ножів». У Поль-
сько-Литовській державі її вже у XIV ст. 
знали як корд і тесак. 

У науковій літературі досі точиться 
полеміка щодо наукового визначення 
цих термінів. Складнощі виникають 
через численні нюанси використання 
історичної термінології в писемних 
джерелах. Так, на думку багатьох поль-
ських фахівців (Я. Шимчак, Т. Гор бач 
та ін.), термінами корд й тесак завжди 
позначали один і той самий вид зброї45. 

Інші дослідники (А. Надольський, 
М. Глосек та ін.) пропонують підхід, 
що враховує термінологічні потреби 
сучасного зброєзнавства. вони об’єд-
нують тесаки з фальшионами в єдину 
групу, кордами ж називають розвинуту 
форму «великих ножів» з прямим або 
викривленим клинком46. У пошуку на-
дійних типоутворюючих критеріїв до-

Рис. 6. Прямий сасанідський меч у срібній оправі, VI–VII ст. н.е. з колекції Націо-
нального музею Ірану(м. Тегеран, Іран). Загальна довжина 1065 мм, довжина руків’я 
147 мм [Khorasani M. M., 2006 — P. 94–95]. 
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слідники звертаються до різних ознак. 
відзначають розміри клинка (тесак за-
звичай довший за корд), спосіб мон-
тування руків’я (тесак, на відміну від 
корда, спершу мав пряме симетричне 
руків’я). Наприкінці XV ст. з’являються 
тесаки з асиметричними руків’ями, ча-
сом нахиленими у напрямку леза47, що 
зближувало їх з кордами. відповідно в 
останніх збільшується довжина клин-
ка. У цьому зв’язку Ю. Бохан зауважує, 
що до кінця XV ст. тесаки й корди все ж 
розрізняли, очевидно за вище вказани-

ми особливостями. від XVІ ст. понят-
тя «корд» й «тесак» у литовсь кій діло-
вій документації практично перестали 
розмежовувати48. 

Очевидно, що саме тесаки й корди, 
зі здебільшого прямими й довгими од-
нолезовими клинками, створили під-
ґрунтя для широкого впровадження ша-
бель та палашів у Східній Європі.

Розвиток європейського палаша знач-
но пожвавився у зв’язку з приниженням 
ролі списа у кінноті наприкінці XVI ст., 
коли основною хо лодною зброєю ка-

Рис. 7. Тесак, так званий «Меч святого Петра». Перша пол. XIV ст. Єпархіальний музей, 
м. Познань, Польща. 

Фрагменти розпису головного вівтаря церкви Діви Марії у Кракові роботи Вайта 
Штосса (1477–1489): А) фальшион (тесак), прикрашений верхів’ям у вигляді голови 
орла, при боці Малкуса у сцені затримання Ісуса Христа; Б) тесак, прикрашений вер
хів’ям карабелі при боці міщанина, свідка затримання Христа.

Одна з назв фальшиону (тесака) — 
«меч Малкуса» (або просто — «малкус») 
— пов’язана з біблійним сюжетом: під час 
арешту Ісуса Христа апостол Петро відсік 
мечем вухо служникові первосвященика 
Малкусу. У західноєвропейських писемних 
джерелах ця назва зафіксована принаймні 
у другій половині XVI ст.49.

У польській церковній іконографії прий
нято вважати, що мечем Петра був саме 
фальшион. Ця традиція пов’язана з релік
варною зброєю, переданою у подарунок до 
Познанського кафедрального собору св. 
Петра з апостольської столиці в Авіньйо
ні у XIV ст. (Рис. 7). Дослідники припуска
ють, що сам меч виконано на початку того 
ж таки століття50.

А Б
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валерії стала довгоклинкова*. Утім, ще 
майже ціле XVII століття палаш займав 
ніби проміжне місце між мечем, шпагою 
і кончаром, ставши полем для зброяр-
ських експериментів — з’являлись та 
випробовувались численні модифікації 
цієї зброї. Це пов’язано насамперед зі 
зниженням провідного значення кінно-
ти в європейських арміях, зміною спо-
собу її бойових дій та спорядження. Так, 
у період тимчасового піднесення кава-
лерії, як-от за часів Густава ІІ Адольфа 
(р. п. 1611–1632), і до кінця XVII ст. пе-
ревагу віддавали універсальним дво-
лезовим рубально-колольним різно-
видам. І тільки у XVІII ст. розпочалася 
епоха уніфікації кавалерійського пала-
ша, закінчившись прийняттям в євро-
пейських арміях статутних однолезо-
вих зразків.

У руськомовних писемних джерелах 
термін «палаш» у значенні окремого 
різновиду зброї вперше згадується на 
початку XVII ст. (с. 40). Палаші постій-
но фігурують в описах майна козаць-
кої старшини другої половини XVII ст. 
Так кілька розкішно оправлених пала-
шів належали гетьману Івану Самойло-
вичу або його синам51. 

У Російській імперії палаш прий ня-
ли на озброєння драгунських полків 
у 1711 р. Перед тим озброєння кінно-
ти було різноманітним. в одному пол-
ку водночас з ручною вогнепальною 
зброєю перебували шаблі, шпаги, па-
лаші, байонети, списи. від 1711 р. комп-
лекс озброєння уніфікували до палаша 
й пістолета для кінного бою та фузеї зі 
штиком для пішого52. Палаш також став 
урочистою зброєю петрівської кавалер-
гардії. О. висковатов зауважує, що кли-

* У Речі Посполитій спис зберігався на 
озброєнні крилатих гусарських рот до їх ос-
таточної ліквідації у 1775 р.

нок драгунського палаша був довший, 
ширший і товщий за шпажний. Споря-
дивши кінноту довгими палашами, Пе-
тро І вимагав від неї насамперед дії хо-
лодною зброєю за зразком шведської 
кавалерії Карла ХІІ, заборонивши ви-
користання вогнепальної зброї перед 
зіткненням з супротивником53. Утім у 
настановах з екзерциції драгунів вже у 
20-х роках XVIII ст. бачимо повернення 
до старої тактики вогневого бою — па-
лаші оглоювали тоді, коли можливості 
використання вогнепальної зброї були 
вичерпані54. 

Після запровадження важких кіра-
сирських полків у 1731 р. палаш був 
прийнятий як основний вид холодної 
зброї цих підрозділів.

Протягом XVІII ст. палаші масово ви-
готовляли на російських зброярських 
підприємствах. У різний час ними оз-
броювали драгунів, кірасирів, кінних 
гренадерів, карабінерів, кінну артилерію, 
а також лейб-гвардійські та лейб-кампа-
нійські, навіть гусарські полки.

У другій половині XVІII ст. завдяки 
поверненню кінноті провідної ролі на 
полі бою палаш остаточно став стан-
дартним озброєнням кавалерії. Успіхи 
оновленої кінноти прусського короля 
Фрідріха ІІ великого (р. п. 1740–1786) 
доводили, що палаш найкраще підходив 
для потужних атак холодною зброєю у 
зімкнутому шикуванні. Недарма забез-
печення новою зброєю російського ви-
робництва найбільш боєздатних україн-
ських підрозділів у значних масштабах 
відзначається саме у зв’язку з підготов-
кою до Семилітньої війни 1756–1763 рр. 
військова колегія Російської імперії роз-
глядала козаків насамперед як іррегу-
лярних кіннотників, конче необхідних 
для ведення бойових дій проти прус-
ської армії. Утім, централізованого по-
стачання зброї українцям налагоджено 
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не було — кожний козацький очільник 
вирішував проблему озброєння свого 
відділу самотужки. Так, у списку зброї, 
надісланої для «Тисячного» компаній-
ського полку 1760 р. з Тули, зазначено 
415 палашів55. Іноді ця зброя назива-
ється шаблями, проте, судячи з опису, 
йдеться саме про палаші (Дод. 5).

Протягом XVІІI ст. форми палашів 
російської армії еволюціонували. Змі-
нювався як ефес, так і клинок, що до се-
редини століття поступово стає повні-
стю однолезовим й отримує масивний 
обух. Основна відмінність між числен-
ними різновидами армійських та гвар-

дійських, солдатських й офіцерських, 
кірасирських, драгунських та інших па-
лашів полягала у формі ефеса (насампе-
ред складної гарди, нерідко з вензелем 
правлячої особи) та піхов. верхів’я бу-
ли округлі, сплющені або у вигляді ор-
линої чи лев’ячої голови. У ХІХ ст. ефе-
си спрощуються та уніфікуються, піхви 
стають переважно металевими.

У палашів XVІІ–XVІІI ст. переважа-
ли клинки двох типів. Лінзоподібні у 
перерізі, частіше мали заокруглений 
бойовий кінець й призначалися насам-
перед для кавалерійської рубки. Інший 
різновид, з гранованим загостреним 

Рис. 8. Європейські палаші Раннього нового часу: А) дволезовий гусарський, кінець 
XVI ст., Угорщина, колекція палацу Баттіяні, Кьорменд, Угорщина. Довжина 
клинка 915 мм; Б) дволезовий 1710 р., Російська імперія, Державний Ермітаж, 
Санкт-Петербург, РФ. Довжина клинка 905 мм; В) кірасирський дволезовий 1740-х рр., 
Російська імперія, ВІМАІВВЗ, Санкт-Петербург, РФ. Довжина клинка 890 мм;  
Г) однолезовий карабінерський солдатський зр. 1763 р., , Російська імперія, ВІМАІВВЗ, 
Санкт-Петербург, РФ. Довжина клинка 900 мм*.

* Розміри зброї вказані за виданнями: Jäger F., 2010. — S. 40; Художественное оружие…, 
2010. — С. 181; Кулинский А. Н., 2001. — Т.1. — С. 58, 64.
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бойовим кінцем, більше підходив для 
колольних ударів. У першій полови-
ні ХІХ ст. палаші стають виключно ко-
лольною зброєю56.

У другій половині ХІХ ст. палаш по-
ступово був замінений різними типами 
шаблі, призначеними для функціональ-
но різних армійських підрозділів. Наразі 
розглянемо розвиток цього виду зброї, 
якому у нашому дослідженні присвяче-
но найбільше джерельного матеріалу.

шабля

Коріння походження шаблі губиться в 
сивій давнині. 

Нескінченні військові зіткнення ве-
личезних кочових та осілих імперій пе-
ріоду Раннього середньовіччя сприяли 
стрімкому розвиткові військової спра-
ви, у ході якого безперервно зростало 
значення кінноти. За цих умов корис-
ні військові винаходи, що миттєво по-
ширювались на величезних територі-
ях, спричинилися врешті до набуття 
кавалерією нових бойових якостей та 
серйозних змін у тактиці кінного бою.

Поява шаблі пов’язана з новим ком-
плексом військового оснащення, яке 
кардинально підвищило бойові мож-
ливості вершника. Найбільш очевид-
ні переваги шабля демонструвала в ру-
ках легкоозброєного кіннотника, який 
першим мав оцінити переваги різаль-
ного удару кривого однолезового клин-
ка. Завдяки шаблі кінний двобій згодом 
збагатився фехтувальними прийомами, 
що дозволили уповні реалізувати потен-
ціал нової зброї за допомогою стремен, 
сідла та кінської упряжі нової форми.

Незважаючи на сучасні досягнення 
історичної науки, до цього часу так і не 
створено спеціального дослідження, де 
проблематика походження шаблі була б 

висвітлена у повному обсязі. Це пов’я-
зано не тільки з величезним обсягом 
й етнічною строкатістю археологічно-
го матеріалу, який має бути залученим 
у подібне дослідження, але й чималою 
кількістю гострих, дискусійних питань, 
на які донині не знайдено остаточної від-
повіді. У результаті, незалежно від гли-
бини розроблення цілісної теорії, вона 
виглядатиме не тільки недостатньо об-
ґрунтованою, а й незавершеною. втім, у 
міру поглиблення археологічних дослі-
джень й освоєння нових масивів речових 
джерел, завдання комплексного вивчен-
ня еволюції шаблі набуває дедалі біль-
шої актуальності, хоча наразі видається 
очевидним, що до створення такої робо-
ти усе ще слід подолати чималий шлях. 

Нині у фаховій літературі прийнято 
вважати, що вперше шабля з’явилась 
на теренах Східної Європи у другій по-
ловині VII ст. н.е. У той же час наукова 
думка все більше схиляється до відмови 
від пошуків єдиного етносу або цивілі-
заційного центру, звідки цей вид зброї 
поширився по всьому континенту. На-
томість увагу концентрують на значних 
за розмірами територіях проживання 
євразійських кочових та напівкочових 
спільнот — осередків історико-куль-
турного середовища, в якому, на дум-
ку вчених, могла сформуватися шабля. 
Головною їхньою ознакою є специфіч-
на військова культура кінних вершників 
ранньосередньовічних кочових держав-
них утворень — Тюркських, Аварського 
та Хазарського каганатів тощо57.

Наразі основні етапи еволюції шаблі 
переважно розроблені в межах архео-
логічних досліджень, присвячених ви-
вченню одного або декількох комплексів 
поховань. відповідно теорії походжен-
ня шаблі ґрунтуються на локальному 
джерельному матеріалі. Більшість з них 
цілком узгоджується з етимологічним 
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аналізом давніх писемних джерел, що 
переконливо свідчить про поширення 
шаблі після меча58.

Теоретична розробка проблем ево-
люції шаблі розпочалося ще на початку 
ХХ ст.59. То були перші вправи у майбут-
ній історичній полеміці із залученням 
типологічних схем зброї з кривим клин-
ком. Незважаючи на нищівну критику 
ранніх теорій, що пов’язували поширен-
ня шаблі у Східній Європі з мадярськи-
ми племенами60, саме завдяки їм було за-
кладено потужне наукове підґрунтя для 

подальших студій. Адже перші дослід-
ники стояли біля витоків методологіч-
ного аналізу морфології ранніх шабель 
та їх класифікації. Достатньо пригадати, 
що саме піднята ними хвиля наукової 
полеміки сприяла появі сармато-алан-
ської концепції походження шаблі, яка 
й донині зазвичай розглядається як за-
саднича. Зрештою, «мадярська теорія» 
слугувала генератором наукових ідей 
майже до кінця ХХ ст.61.

У світлі сучасних уявлень про виник-
нення шаблі у науковій літературі домі-

Рис. 9. Зразки ранніх східних шабель: А) знахідка у Нішапурі, Східний Іран.  
ІХ–Х ст. н.е. Музей мистецтва Метрополітен, Нью-Йорк, США, інв. № 40.170.168. 
Загальна довжина — 715 мм*; Б) шабля «кальджурі», яку на думку дослідників можна 
розглядати як найдавнішу відому «хісравані». Музей палацу Топкапи, Стамбул, 
Туреч чина, інв. № 21/139. Загальна довжина — 1003 мм, клинка — 890 мм; В) одна з 
найдавніших відомих нині мамелюцьких шабель, кінець ХІІІ ст. Музей палацу Топ ка пи, 
Стамбул, Туреччина, інв. № 1/304. Загальна довжина — 840 мм, клинка — 805 мм**.

* Думки щодо морфологічних характеристик і датування цього зразка розходяться. Так, у 
музейному описі зразка його клинок названо «прямим дволезовим», а сам експонат дато-
вано VI–XI ст. Натомість Ш. аль Сарраф та ін. дослідники називають його «дещо викрив-
леною шаблею», датуючи ІХ–Х ст. [A Companion…, 2002. — Pl. XII–103].
** виміри зразків (Б), (в) наведені відповідно до праці: Yücel Ü., 2001. — Р. 34, 80.
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нує еволюційна теорія її походження від 
меча. Археологічні знахідки давніх па-
лашів* хронологічно збігаються з «пе-
рехідним» періодом історії шаблі, себто 
проміжком часу від V–VI ст. н.е. (Бор-
ковський, Кузьминський, Армеєвський 
могильники тощо) до середньовіччя, ко-
ли шабля виступила у своєму остаточ-
но сформованому вигляді. 

Дослідники, які дотримуються такої 
еволюційної концепції, розглядають 
однолезові мечі та палаші як своєрід-
ну перехідну форму від меча до шаблі62. 

в одній з найкраще розроблених, 
сармато-аланській теорії, висунутій у 
50-х роках ХХ ст. видатним археологом 
М. Мерпертом, проаналізовано матері-
али верхньо-Салтівського поховально-
го комплексу, розташованого на теренах 
сучасної України у Харківській області63. 
На основі виявлених артефактів вчений 
пропонує розглянути низку «перехід-
них» та кінцевих форм довгоклинкової 
зброї від прямих сарматських мечів до 
однолезових палашів та перших слабо-
викривлених шабель, розташованих ним 
у вигляді добре обґрунтованого еволю-
ційного ряду. Утім, сам дослідник цілком 
слушно визнає, що не претендує на все-
бічне висвітлення питання походження 
шаблі, яке неможливо вирішити на мате-
ріалах одного поховального комплексу64.

Наступна концепція була пов’язана 
зі знахідками ранніх шабель у Європі в 
аварських похованнях Середнього Поду-
нав’я, про що неодноразово повідомля-
ли та дискутували у фахових виданнях65. 

Досліджуючи зброю Східного Тур-
кестану, знаний археолог та історик 

* Тут і далі до кінця підрозділу термін «па-
лаш» вживається у значенні однолезової 
зброї з прямим клинком й нахиленим у 
бік леза руків’ям, що підсилювало різальні 
функції зброї, у період V–VIII ст. н.е.

М. Горелік пов’язує поширення одноле-
зової зброї з прямим клинком (протоша-
блі) з китайською імперією Хань та її пів-
нічними сусідами. До середини І тис. н.е. 
протошабля з усім комплексом супутніх 
ознак панувала на сході Центральної та у 
всій Східній Азії, а у VI–VII ст. пошири-
лася далеко на Захід, аж до Центральної 
Європи. Але початок процесу перетво-
рення протошаблі на шаблю, що охоплює 
Євразію у VIІI ст. н.е., М. Горелік пов’я-
зує вже з аварами Центрально-Східної 
Європи і відносить до другої половини 
VII — початку VIII ст. н.е.66. 

На противагу цій концепції, де у дав-
ній китайській зброї вбачають лише 
прототипи майбутньої шаблі, у сучасній 
науці обговорюється гіпотеза її безпосе-
редньо китайського походження67. Для 
обґрунтування наукової теорії є непога-
ні перспективи: відомі не тільки зобра-
ження в іконографічних джерелах, але 
й давні зразки перших шабель з майже 
прямими клинками VII–VIII ст.68. Біль-
ше того, археологами віднайдено ще дав-
ніші зразки з подібними до шабельних 
клинками, найдавніші з яких датуються 
І–ІІІ ст. н.е.69. З цього приводу фахівці 
відзначають, що винайдені майстрами 
Піднебесної шаблі використовували у 
Північному Китаї з І по VI ст. н.е. Проте 
значного поширення у цей період зазна-
чена клинкова зброя не отримала. Поча-
ток «епохи шаблі» в Азії слід пов’язува-
ти з широким упровадженням парних 
стремен та жорсткого сідла70.

Отже, на сьогоднішній день наукова 
думка розглядає три основних осеред-
ки звідки поширювалась шабля: Хазар-
ський каганат, Аварський каганат та Ки-
тай (можливо, від періоду династії Хань). 

Фактично ж, від 50-х років минулого 
століття, коли вперше було обґрунтова-
но сармато-аланську теорію, змінило-
ся небагато. Незважаючи на те, що аре-
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ал поширення найдавніших шабельних 
клинків простягається від Північного 
Китаю до Центрально-Східної Європи, 
до наукового обігу досі не введено до-
статньої кількості повноцінних еволю-
ційних рядів, аби виявити нові центри 
виникнення шаблі на цьому величезно-
му полі військової діяльності кочових та 
осілих спільнот. У цьому зв’язку показо-
во виглядає нескінченний переспів сучас-
ними дослідниками давньої фрази А. За-
харова71 про зародження шаблі десь «у 
степах від України до Маньчжурії»72, або 
«серед кочовиків Центральної Азії»73. І в 
цьому є свій сенс: хоч би в якому зі згада-
них регіонів з’явилася шабля, очевидно, 
що її поширення пов’язане з номадами. 
У створенні цього виду зброї безумовно 
брали участь кочові та напівкочові наро-
ди Центральної Азії, насамперед пред-
ставники салтівської культури — алани 
(аси)74 і хазари, а також Аварського ка-
ганату — авари. Неспроможність сучас-
них етимологів віднайти тюркське ко-
ріння лексеми «шабля», звичайно ж, не 
означає, що тюрки не стояли біля витоків 
цієї зброї. Більше того, саме тюрки мали 
виконати основну роботу з поширення 
та модифікації перших шабель*. 

На нинішньому рівні освоєння дже-
рельного матеріалу годі отримати більш 
точні відомості щодо винахідників шаблі, 
так само як і накреслити чітку лінійну 
схему її розвитку. важливо лише те, що 
виникнення ці єї зброї тісно пов’язане з 

* На нашу думку не завжди коректними ви-
глядають згадки у західній зброєзнавчій іс-
торіографії щодо т. зв. «предків тюрків» 
(«T’u Chueh» або «Tu-Kiu»), які користува-
лись шаблями [Khorasani, 2006 — P. 131, Oręż 
Perski i Indoperski…, 2000. — P. 41, 59]. На-
томість мова має йти про кок-тюрків («бла-
китних тюрків» або «ашина й тюрки») як 
засновників тюркського племінного союзу.

новітніми тенденціями розвитку військо-
вої справи на Євразійському континенті 
VII ст. н.е. у різних народів, що виступа-
ли носіями певної військової традиції. 

Подальші шляхи шаблі та її поява у 
найбільших імперіях Середнього Схо-
ду, звідки вона згодом остаточно підко-
рила Центрально-Східну Європу, також 
пов’язані з проникне нням у цей регіон 
військової культури тюркомовних кочо-
вих племен. Початки майбутньої попу-
лярності ша блі сягають Аббасидського 
халіфату. Загалом араби мали бути до-
бре знайомі з найбільш ранніми зразка-
ми шабельної зброї, адже саме на час її 
становлення припадає завойовницька 
активність халіфата, зокрема у Європі 
та на Кавказі. Утім прийнято вважати, 
що прийняття арабами шабель пов’яза-
не із заведенням халіфами, починаючи 
від аль Мутасима (р. п. 833–842) гвардії 
тюркських невільників «гулямів». Поява 
шаблі в Ірані у цей період підтверджуєть-
ся речовими75 та писемними джерелами. 
вже у ІХ ст. філософові й памфлетисту 
аль Джагізу (р. ж. 775–868) впали у ві-
чі «криві піхви» тюрків з Хорасану, себ-
то тюркської гвардії халіфів, про що він 
іронічно зауважив у памфлеті про тюр-
ків «Менакіб ат-Турк» («Про доблесть 
тюрків»). Криві клинки тоді ж згадав Ібн 
Ахі Хізам, військовий експерт і коман-
дувач хорасанських турків у 847–861 рр. 
Цю зброю турецьких гулямів називали 
«хісравані» (дослівно «півтора леза»)76. 
На сьогодні не маємо достатньо відомо-
стей, аби достеменно судити про її мор-
фологію на відміну від пізнішого типу, 
відомого від Х ст. як «кальджурі». Про 
характеристики останнього відомо біль-
ше. У давніх літописах цю зброю назива-
ють по-різному: калачурі (qalāčuri), кара-
чулі (qarāčuli) або караджурі (qarājuri), в 
арабських — кальджурі тощо, втім, в усіх 
випадках вочевидь йдеться про один і 
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той самий різновид. Клинок зброї описа-
но як довший за меч та викривлений; він 
бездоганно рубає та спричиняє надзви-
чайно тяжкі поранення. Його конструк-
тивні особливості стають зрозуміліші, 
коли зі свідчень самовидців дізнаємося, 
що цю зброю можна було використову-
вати як меч та як спис77. Очевидно, мо-
же йтися про широку слабовикривлену 
штабу з підсиленим, можливо гранова-
ним, бойовим кінцем, що пізніше отри-
мав масивну єлмань. 

Слід зауважити, що функціональ-
ною подібністю відзначалися пізніші 
зразки кавказької й татарської зброї 
XІV–ХVІI ст. У Ранній новий час вони 
поширилися на теренах Московської 
держави й Речі Посполитої (див. с. 80–
82, 348, 371). 

Аналізуючи писемні джерела — пра ці 
вищезгаданого Ахі Хізама, знаменитого 
арабського історика аль Кін ді, та маме-
люцького командувача Могаммада Ібн 

Манглі, дослідник арабської військової 
традиції Ш. аль Сарраф доходить вис-
новку, що хісравані, хоча й згадуються 
раніше за кальджурі, навряд чи суттєво 
різнилися між собою78 (Рис. 9-Б). Необ-
хідно також відзначити, що, попри висо-
кий символічний статус меча, середньо-
вічна мамелюцька еліта, за свідченнями 
писемних джерел, нерідко гребувала цією 
«тупою, придатною хіба що для рубання» 
зброєю на користь більш універсального 
слабовикривленого кальджурі79.

врешті, попри існування різних по-
глядів на хронологію появи шаблі на Се-
редньому Сході, найімовірніше, що саме 
через посередництво тюркських най-
манців зброя з кривим клинком швидко 
поширилися всією територією Халіфа-
ту, з часом набувши місцевих морфоло-
гічних та стилістичних рис.

У військовій справі османів, які ста-
ли спадкоємцями імперських традицій 
Арабського халіфату та Румського султа-

Пропонуючи найбільш раннє датування 
походження шаблі, сучасні дослідники об
ґрунтовують свої гіпотези за допомогою ре
чових та іконографічних джерел. 

Так, Л. Кобилинський, посилаючись на 
поодинокі іконографічні джерела, вважає, 
що появу шаблі в Ірані слід віднести до VIII 
ст. н.е.80. Утім, дослідження найвідоміших 
речових та іконографічних джерел усе ж 
відносять цю подію до ІХ ст. н. е.81. 

Ще більш раннє датування має прийня
ти дослідник, поклавшись на історичні ле
генди, що супроводжують музейні експо
нати з Департаменту священних реліквій 
палацумузею Топкапи у Стамбулі. Так, Я. 
Лебединський згадує про «особисту ша
блю Пророка Могамада» (очевидно, мова 
йде про інв. № 21/130), що має датуватися 
принаймні першою третиною VII ст. н.е. До
слідник відзначає наявність єлмані на сла

бовикривленому клинку зразка та робить 
висновок щодо його центральноазійсько
го коріння82. Утім, незважаючи на зовніш
ню схожість із ранніми шаблями, з ката
ложного опису експонату випливає, що це 
«прямий, плоский, дволезовий» меч83. На
віть якщо погодитись із твердженням про 
незначний вигин спинки штаби, який ймо
вірно має тут місце, факт наявності єлма
ні має свідчити на користь більш пізнього 
датування легендарного клинка.

Приймаючи традиційну для турецьких 
музейників легендарну атрибуцію іншої 
стародавньої шаблі (інв. № 21/139, VII ст. 
н.е., Рис. 9Б), Шихаб аль Сарраф пропо
нує розглядати її як чи не єдину збереже
ну до нашого часу хісравані84. І зновутаки, 
виразна дволезова єлмань, на наш погляд, 
підважує настільки раннє датування цьо
го зразка. 
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нату, шабля була здавна добре відома як 
важлива складова комплексу озброєння 
сельджуцького воїна85. Очевидно, попе-
редники засновників Османської імперії 
— кочові огузи (тюрки-сельджуки) ви-
користовували цю зброю задовго до їх-
нього прибуття до Хорасану в ХІ ст. н.е. 

Не менше вплинула на формуван-
ня османських різновидів шаблі збро-
ярська культура мамелюків, де, за свід-
ченнями писемних джерел, кальджурі 
все ще побутували за часів Фатимідів86. 

Остаточне завершення епохи доміну-
вання дволезового меча на Середньому 
Сході припадає на період падіння ма-
мелюцького султанату у XV ст. від то-
го часу історія довгоклинкової зброї у 
регіоні пов’язана з розвитком палашів 
та новітніх типів шаблі: карабелі, шам-
шира, килиджа та інших. 

У європейських країнах високого се-
редньовіччя зброя з кривим клинком 
спершу отримала поширення у вигля-
ді кривих мечів — фальшионів, насам-
перед у Південній Європі. Згодом криві 
мечі урізноманітнилися, виникли різно-
види бойових ножів з довгими, прак-
тично шабельними клинками. врешті, 
наприкінці XV ст. сформувався євро-
пейський тип армійської шаблі — так 
звана «швейцарська шабля», або шне-
пфер, що сполучала широкий і довгий 
слабовикривлений клинок з ефесом ме-
ча, нерідко півтораручного бастарда. 
Ця зброя комплектувалася розвинути-
ми закритими гардами, іноді зі щитка-
ми, від другої половини XVI ст. їх по-
чав дедалі частіше заступати складний 
ефес-кошик. Популярності цього різно-
виду у Центральній та Східній Європі 
сприяли німецькі та італійські фехту-
вальні школи, що активно практикува-
ли володіння одно- й дворучною зброєю 
з кривими клинками (в Італії — корте-
лас, у Німеччині — дюсак)87.

Майбутнє європейської шаблі усе ж 
вирішилося на Сході. Аванпостом ма-
сового проникнення й поширення схід-
ної шаблі до Європи у період Раннього 
нового часу стали регіони османського 
вторгнення, насамперед Угорщина. Са-
ме там у середині XVI ст. було створено 
автентичний, так званий «угорський» 
тип шаблі, що швидко підкорив Цен-
трально-Східну Європу, передусім — 
Річ Посполиту.

Ми вже зверталися до теми розвитку 
шаблі на теренах України періоду Серед-
ньовіччя, відзначивши її поширеність 
ще за Давньоруських часів88. Натомість 
у Речі Посполитій шабля з’являється у 
другій половині XV ст. Так, уже у 70-х 
роках в описах рот (так званих «попи-
сах») шаблі зафіксовані на озброєнні 
кінних і навіть піших формацій89. від 
першої третини XVI ст. шабля в обме-
жених масштабах з’являється у спо-
рядженні кавалерійських підрозділів 
на сході Речі Посполитої, доповнив-
ши комплект традиційного гусарського 
«p. d. t.». від середини XVI ст. у військо-
во-фіскальних документах шаблю почи-
нають згадувати у комплекті із сагайда-
ком (саадаком) — зазвичай у формаціях, 
призначених для служби на східних та 
південних кордонах Польсько-Литов-
ської держави. Іноді сагайдак і шаблю 
доповнював кончар. Прикладом можуть 
служити формації Бернарда Претви-
ча та Філона Кміти Чорнобильського90. 

Судячи зі згадок у писемних джере-
лах, у Польщі першої половини XVI ст. 
шабля ще не набула значної популярнос-
ті, принаймні у війську, залишаючись 
прерогативою «цивільних» прошарків 
населення. Натомість є відомими геть-
манські приписи воякам, аби ті «мечі ма-
ли, а не шаблі». Мало знайдено ділової 
документації, де б ішлося про виготов-
лення, оправу, ремонт шабель, а ті доку-
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менти, що є, подають розцінки дещо ви-
щі, ніж за аналогічні операції з мечами91.

Отже, якщо шабля і була поширена 
серед шляхти у першій половині XVI ст., 
то скоріше як цивільна зброя, аніж бо-
йова. Процес завоювання шаблею стату-
су зброї бойової зайняв другу половину 
XVI ст. За даними попису рот 1567 р. у 
більшості хоругов вКЛ шабля за поши-
реністю займала друге місце після корду, 
далі на південь її значення ще зроста-
ло й вона домінувала серед довгоклин-
кової зброї92. Утім, шабля не витіснила 
меч відразу: згадки про використання 
мечів під час збройних сутичок трапля-
ються до самого кінця XVI ст.93.

З плином часу комплекс військового 
оснащення вершника піддавався твор-
чому переосмисленню окремими ет-
носами відповідно до їхніх культур-
них традицій та практичних потреб. 
Так, спершу спільна мало не для всієї 
Євразії форма масивного слабовикри-
вленого клинка з одноманітними ефе-
сами, пройшовши через століття збро-
ярських експериментів різних народів 
та етнічних груп, перетворилася у де-
сятки, на перший погляд, мало схожих 
між собою різновидів. Шаблі Європи та 
Середнього Сходу за формами клинка 
та верхів’я доцільно об’єднати у кілька 
великих класифікаційних груп.

1.2. Формування та історичний шлях морфологічних  
типів шаблі Центрально-Східної Європи

шабля з верхів’яМ-ковпачкоМ

Надзвичайно давню передісторію ма-
ють оригінальні шаблі, відомі за бага-
тьма історичними назвами — «чечуги», 
«ординки» тощо. Багаторазові спроби 
польських фахівців пов’язати їх з відо-
мим нині за музейними зразками дже-
рельним масивом врешті таки досягли 
успіху завдяки працям в. Квасневича. 
Науковцю вдалося чітко визначити й 
ввести до наукового обігу наукову тер-
мінологію щодо цієї зброї, основану на 
історичних назвах94. Утім, як і завжди у 
таких випадках, вона має надзвичайно 
обмежене, цільове застосування.

У зв’язку з необхідністю студіювати 
походження цієї зброї на ширших тере-
нах та зважаючи на її давнє коріння, нам 
довелося звести виділені нашими попе-
редниками типи в єдину велику групу 
шабель з верхів’ям-ковпачком, розріз-
няючи окремі підтипи за сукупністю ін-

ших ознак та принагідно звертаючись 
до інших класифікаційних схем. 

Найважливіша спільна характерис-
тика цих шабель — нахилене в напря-
мі леза верхів’я, зазвичай увінчане ков-
пачком. 

Походження цієї класифікаційної 
гру пи сягає VII ст. н.е.95. Плоскими та 
овальними, іноді гранованими (з кіль-
кома гранями) ковпачками оздоблюва-
ли верхів’я ранніх аварських, аланських, 
північнокавказьких, пізніше давньо-
руських, сельджуцьких, мамелюцьких 
та монгольських шабель. Зауважимо, 
що ці початкові форми у більшості іс-
торичних регіонів залишалися незмін-
ними аж до кінця XIV ст.96. 

від XV ст. розвиток верхів’я-ковпачка 
продовжився, причому у різних істори-
ко-географічнних регіонах цей елемент 
набув самобутніх рис. Так, у перських 
шамширах ковпачок зберіг стародавню 
циліндричну форму з опуклим денцем й 
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бічними виступами, проте поменшав у 
діаметрі й отримав прямий кут нахилу 
відносно руків’я. Його спільне коріння 
з довгоклинковою зброєю кочовиків, 
що була поширеною на євразійських 
теренах, добре простежене у польській 
історіографії100.

Ранні османські зразки розвивалися 
під мамелюцьким впливом. Окрім ци-
ліндричної приплюснутої та опуклої на 
кінці форм, очевидно, запозичених ще 
від тюркських найманців або сельджу-
ків, на турецьких шаблях можемо бачити 
гранований (6-8 граней) ковпачок з пло-
ским або опуклим денцем. Руків’я також 
стали гранованими. Причому якщо ще у 
другій половині XV ст. актуальність збе-
рігав традиційний кут нахилу самого ли-
ше ковпачка, то вже у палах XVІ ст. бачи-
мо всю верхню частину руків’я зігнуту 
в напрямку леза та увінчану невеликим 
гранованим ковпачком (Рис. 12-В).

Після завоювання Мамелюцького сул-
танату у 1517 р., вивозу звідти ремісни-
ків та конфіскації арсеналів османське 
виробництво у повному обсязі успад-
ковує мамелюцькі зброярські традиції, 
що поєднуються з константинополь-
ськими та іншими звичаями: Осман-
ська імперія перетворюється на вели-
чезний ремісничий конгломерат. При 
цьому зброя поступово набуває своє-
рідних рис. Згодом верхів’я-ковпачок 
втрачає колишню популярність, посту-
пившись формам карабелі та класично-
го турецького килиджа. 

Натомість зброя з верхів’ям-ковпач-
ком продовжувала еволюціонувати на 
теренах Центральної та Східної Європи, 
де на її розвиток у XVI ст. радикально 
вплинули кавказькі, татарські, турецькі 
та перські зразки. Певною мірою це відо-
бражено в історичних назвах шабель Речі 
Посполитої, зміст яких не одне десятиліт-

Рис. 10. Ранні типи верхів’я-ковпачка, характерні для східноєвропейських  
шабель: А) салтівської культури (VIII–IX ст.)97; Б) кабарських, можливо виготов-
лених у Києві (ІХ–Х ст.), у тому числі легендарного «меча Карла Великого»  
з Музею історії мистецтв у Відні (В)98; Г) давньоруських (ХІІ–ХІІІ ст.)99.

А

Г

В

Б



80	 Денис	тоїчкін.	КЛИНКОВА	ЗБРОЯ	КОЗАЦЬКОЇ	стАРШИНИ

тя намагаються розшифрувати польські 
зброєзнавці. На сьогодні найважливіші 
фрагменти загадкового пазлу зайняли на-
лежні місця, відкривши у загальних ри-
сах картину розвитку цієї зброї.

Розглядаючи зброю з верхі в’ям-ков-
пачком, неможливо оминути увагою 
форми клинків, які встановлювали у 
ці конструкції. Незважаючи на велику 
варіативність, усе ж можемо вирізни-
ти найбільш характерні риси, пов’яза-
ні з основними віхами розвитку довго-
клинкової зброї.

Зауважимо, що шабельні клинки з 
дволезовим бойовим кінцем у Східній 
Європі та Передкавказзі відомі ще у ран-
ніх шабель VIII ст.101. Тоді ж формуються 
перші зразки з розширенням на ділянці 
бойового кінця102. З ІХ або Х по ХІІІ ст. 
можемо простежити появу перших про-
тотипів єлмані103, хоча масово цей еле-
мент з’являється тільки у XIV ст.104.

Слід звернути увагу на функціону-
вання в епоху Пізнього середньовіччя 
довгих важких клинків з видовженим 
гранованим «багнетоподібним» бойо-
вим кінцем, здатним пробивати обладу-
нок, та нахиленим у бік леза хвостови-
ком. Така зброя добре відома на теренах 
Золотої Орди, найкраще досліджена 
нині за кавказькими знахідками — са-

ме при археологічних розкопках адизь-
ких курганів було віднайдено значну 
кількість ранніх зразків, що датують-
ся від кінця XIV ст.105. Очевидно, ця 
зброя сформувалася раніше, адже зна-
чна кількість багнетоподібних клинків 
має особливі накладні платівки при ос-
нові клинка, призначення яких досі ос-
таточно не з’ясовано106. Такі накладки, 
на думку фахівців, розвинулися у Цен-
тральній Азії ще до ІХ ст., а побутували 
у Східній Європі протягом двох періо-
дів: у ІХ–Х ст. й від середини ХІІІ до пер-
ших десятиріч ХV ст.107. У цьому зв’язку 
варто згадати про унікальні бойові яко-
сті кальджурі, подібні до якостей аналі-
зованої зброї (c. 75–76). 

Багнетоподібний бойовий кінець та-
ких клинків міг мати зустрічну заточ-
ку, штаба — здебільшого незначний ви-
гин108. Ці особливості вкупі з великою 
довжиною клинка (більше за 1 м) й на-
хилом хвостовика забезпечували шаблі 
унікальні бойові характеристики та зу-
мовлювали особливу тактичну схему бо-
йових дій озброєних нею підрозділів. Ці 
особливості яскраво відображені у ши-
роко цитованому у зброєзнавчій літера-
турі свідченні Е. Челебі щодо черкеської 
холодної зброї: «вістря їх мечів схожі 
на вістря чотиригранних й тригранних 

Рис. 11. Руків’я шабель з вер-
хів’ям-ковпачком у колекції 
палацу-музею Топкапи, 
Стам бул, Туреччина): А) ос  -
манського султана Мехмеда ІІ 
(р.п. 1451–1481), інв. № 1/90; Б) 
мамелюцька, се редини XV ст., 
інв. № 1/133; В) періоду осман-
ського султана Селіма І Явуза 
(р.п. 1512–1520), інв. № 1/94; 
Г-Д) османського сул тана 
Сулеймана І Кануні (р. п. 1520–
1566), інв. № 1/463, 2/1136.А Б В Г Д
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списів. Спочатку вони зупиняють воро-
га мечами, потім мечами ж рубають»109.

Очевидно, що багнетоподібні шаб-
лі насамперед використовували як ко-
лольну зброю. Конструкція руків’я 
зра зків Нового часу передбачала мож-
ливість подвійного хвату — для руб-
ки та уколів, причому при останньому 
особливого значення набував широкий 
нахилений ковпачок, що створював до-
статню опорну площу для долоні та по-
легшував колольний рух. 

Зрозуміло, що звужений та підсиле-
ний бойовий кінець було створено для 
пробивання обладунку. Щодо цього та-
ка комбінована зброя частково переби-
рала на себе функції списа або європей-
ського кончара.

Потужний колольний потенціал, хо-
ча й дещо відмінний конструктивно, ба-
чимо у давніх османських шабель XV ст. 
з їхніми важкими широкими слабови-
кривленими клинками з масивними 
єл манями та у більш викривлених пал 
XVI ст. з вигнутою наперед верхньою 
частиною руків’я (Рис. 12-В). Усе ж ви-
дається, що головним призначенням ці-
єї османської зброї залишалася рубка. 

У XVI–XVІI ст.  шаблі з багнетоподіб-
ним бойовим кінцем у значній кількості 
зафіксовані у Московській державі, де на 
той час, насамперед в Оружейній палаті 
у Москві, працювало чимало кавказьких 
та іранських зброярів. Багнетоподібний 
бойовий кінець нерідко стає ознакою 
місцевого, так званого «черкасского», 
викову (детальніше див. с. 356–357). 

Експонати, що нині зберігаються у ко-
лекції ОП, переконливо свідчать також 
про виробництво клинків цього типу у 
Персії. Так, один із перських зразків до-
кументально зафіксований в Описі ОП 
другої половини XVII ст.110. Натомість 
серед традиційної перської довгоклин-
кової зброї багнетоподібні клинки за-

лишалися рідкістю. Cудячи з усього, ос-
новним осередком цієї традиції довгий 
час залишався Північний Кавказ. 

Загалом дослідники виділяють три 
основні морфологічні підтипи багне-
топодібних шабель. Поява пізнього різ-
новиду де гранований бойовий кінець 
суміщено з єлманню, очевидно слід по-
в’язувати із засвоєнням  кавказької ви-
робничої традиції сусідніми народами 
(насамперед у Персії та Росії) та її міс-
цевою інтерпретацією111. 

Очевидно, у XVI ст. клинки з багне-
топодібним бойовим кінцем дістали-
ся також Речі Посполитої й, звичайно, 
України (Рис. 12, Фото на с. 371. Незви-
чайну історію одного з таких зразків 
описано на с. 348.

Повертаючись до розвитку ефесів з 
верхів’ям-ковпачком, відзначимо, що 
великої популярності у XVII ст. на схід-
ноєвропейських теренах набули шаблі 
надзвичайно характерного вигляду, що 
сполучався зі своєрідним оздобленням 
піхов (Рис. 13-А). До його особливостей 
належать: подовжений гранований або 
циліндричний металевий ковпачок; ру-
ків’я дерев’яне насадне, обтягнуте шкі-
рою ската або акули*, якою, за деякими 
відомостями, оздоблювали зброю ще 
авари112. Гарди наслідували стародав-
ні шабельні перехрестя, що розвива-
лися від часів Раннього середньовіччя. 
Частіше за інші використовували фор-
ми невеликого простого плоского хрес-
тика, іноді з округлими завершеннями 
кільйонів. Зустрічаються й інші, з роз-

* Саме тут яскраво проявилася європей-
ська середньовічна мода на застосування 
шкіри ската або акули на зброї. Адже саме у 
XVI ст. у Голландії виникли перші європей-
ські ремісничі осередки, що спеціалізува-
лися на обробці риб’ячої шкіри, яка спершу 
звалася шагрень.
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ширеними кільйонами фігурної форми, 
зрідка — більш традиційні для Східної 
Європи та Османської імперії періоду 
Нового Часу хрестовини.  

Своєрідністю відзначалася металева 
оправа піхов, також виконана за серед-
ньовічним зразком. вона складалася з 
устя, наконечника та пари обоймиць з 
кріпленнями для рухомих кілець. Харак-
терною особливістю тут виступали осо-
бливі довгі металеві пластини з розши-
реннями, що розміщувалися у верхній 
частині піхов під обоймицями. Піхви об-
тягувалися шагреневою шкірою (Рис. 13). 

До регіону ймовірного походження 
цього типу зброї науковці свого часу 

долучили Кавказ113. Ця ідея отримала 
«нове життя» у сучасних досліджен-
нях114. Так, у праці К. Рівкіна та О. Пін-
чо навіть стверджується, що у XVI ст. 
багнетоподібна шабля отримала харак-
терний ефес, утворивши сталий чер-
кеський морфологічний тип, для позна-
чення якого дослідники використали 
історичну назву «джате» («дяте»). За-
уважимо, що цим терміном у зброєзна-
вчій літературі досі позначали коротку 
«сагайдачну» або «сідельну» черкеську 
шаблю, підстави для чого фахівці від-
находять насамперед у писемних дже-
релах115. На жаль, свою альтернативну 
версію К. Рівкін та О. Пінчо обґрунто-

Рис. 12. А) Шабля XVI ст. з верхів’ям-ковпачком та гранованим багнетоподібним 
бойовим кінцем. Хортицький музей-заповідник, Україна; Б) шабля кінця XVI — поч. 
XVII ст. з верхів’ям-ковпачком та гранованим багнетоподібним бойовим кінцем, 
атрибутована шведськими музейниками як «російська» або «перська». Загальна 
довжина 1113 мм, довжина клинка 989 мм. Королівська зброярня, Стокгольм, 
Швеція, інв. № 7530 (1880); В) османська пала XVI ст. Загальна довжина зброї  
970 мм, довжина клинка 800 мм. Історичний музей, Дрезден, Німеччина, інв. № 1606*. 
Відзначимо відмінні хвати, використовувані при потужних колольних рухах:  
у варіанті (В) майже «пістолетний», (А) й (Б) — нахил руків’я значно мен ший, 
відтак надійне утримання можливе передусім за рахунок значної товщини щічок.

* Schuckelt H., 2010 — P. 51; Princely Arms and Armour, 1975. — P. 228, Plate 170.
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вують лише загальними теоретичними 
міркуваннями: функціональне призна-
чення подовженого нахиленого ков-
пачка начебто має підтверджувати, що 
спершу таке верхів’я призначалося са-
ме для роботи з багнетоподібним клин-
ком116. Справді, нині є відомими при-
клади поєднання вищеописаного ефеса 
та клинка з багнетоподібним бойовим 
кінцем*. Причому іноді, задля уможли-

* Ці зразки, на нашу думку, радше свідчать 
про тривалість традиції виготовлення 
багнетоподібних клинків, що перекочува-
ли у XVII ст., отримавши популярний на 
цей період ефес.

влення «пістолетного» хвату, необхід-
ного для потужного колольного руху, 
верхня частина руків’я плавно виги-
нається (подібно до турецьких пал то-
го ж періоду), що не завжди зустріча-
ємо на інших, вочевидь, більш пізніх 
зразках, де руків’я може бути прямим 
й згинатись лише безпосередньо під 
довгий ковпачок. І все ж основна ма-
са введених до наукового обігу шабель 
виготовлена у ремісничих майстернях 
різних регіонів та оснащена клинками 
різноманітних типів (Рис. 13). За наши-
ми спостереженнями, частіше за інші 
зустрічаються довгі й слабко викрив-
лені штаби (так звані «смички»), що 

Рис. 13. Форми шабель з верхів’ям-ковпачком XVII–XVIII ст. За класи фікацією, 
запропонованою В. Ква сневичем: А) чечуги; Б) ор динка; В) парадні різновиди 
ординок вірменського виробництва117.
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за функціональністю лише нагадують 
багнетоподібні. 

відтак наразі не маємо достатніх під-
став, аби визначати сполучення багне-
топодібного клинка (який безумовно є 
прадавньою особливістю черкеської та 
адигської зброї) з розглядуваним ефесом 
як сталий, ексклюзивно «кавказький» 
морфологічний тип, ще й пов’язувати 
його з полемічним історичним терміном, 
про зміст якого мало що достеменно ві-
домо. На наше переконання спершу слід 
все-таки детально дослідити згадки про 
«джате» в писемних джерелах.

Наявні матеріали, на наш погляд, не 
дають змоги також з певністю судити 
про «винахідників» самого цього ефеса, 
який від XVII ст. набув великої популяр-
ності по всій Речі Посполитій.

Як уже відзначалося, науковці зда вна 
полемізують над історичним корінням 
роз глядуваних шабель. Досі непогано 
обґрунтованою виглядає гіпотеза їх 
кримськотатарського походження, за-
початкована польськими фахівцями ще 
у 30-х роках ХХ ст.118. На користь цієї 
гіпотези додатково свідчать історичні 
назви шабель у джерелах, що натяка-
ють на їхнє походження — «ординки», 
«татарські»; застосовані в оздобленні 
матеріали (риб’яча шкіра) — «чечуга»*; 
нарешті, популярна форма клинків, які 
пасували до розглянутого «харизма-
тичного» ефеса («смички»)**. 

водночас ціла низка дослідників 
схильна відносити досліджуваний ефес 
до більш широкого «татарсько-киргизь-

* Історичний термін прийнято виводити від 
одного з виду дністровських риб [Квасне-
вич, 2005. — С. 34–35].
** З. Жигульський вважає, що «смичками» 
називали якраз клинки з багнетоподібним 
бойовим кінцем [Żygulski Z. jun., 1975. —  
S. 279].

кого культурного кола»119. Свого часу ще 
в. Арендт розглядав ці шаблі як «кир-
гизькі», причому звертав особливу ува-
гу на оздоблення руків’я шкірою ската, 
що, на його переконання, принципо-
во вирізняло цей тип серед перських й 
османських «металевих оправ» (вчений 
вважав, що прототипи цієї зброї прибу-
ли з півночі разом з угорцями)120. 

На користь «татарсько-киргизь-
кої» гіпотези свідчать й новітні розвід-
ки російських археологів. Так, у праці 
Л. Боброва та Ю. Худякова шаблю за-
значеного типу згадано серед подарун-
ків від калмицької (торгоутської) зна-
ті*** цинському імператорові Цяньлуну 
(1735–1795)121. 

Зауважимо, що ефес, який у даному 
випадку є важливим типоутворюваль-
ним критерієм, на нашу думку, скорі-
ше підхоплює традиції османських пал 
— йдеться, насамперед, про форму ру-
ків’я, увінчаного гранованим або цилін-
дричним ковпачком з плоским денцем 
та оздобленого риб’ячою шкірою (Рис. 
12-в). Не слід також забувати, що крим-
ські татари як безпосередні спадкоємці 
золотоординських збройових традицій 
мали бути добре знайомі з багнетопо-
дібним клинком. 

З легкої руки Т. Маньковського у пер-
шій третині ХХ ст. у зброєзнавчій літе-
ратурі для «чечуг» та «ординок» з’яви-
лася нова назва — «вірменки»: видатний 
мистецтвознавець до кінця відстоював 
свою гіпотезу щодо вірменського ко-
ріння цієї зброї, виготовленої, на його 
думку, «…вірменами й для вірмен…»122. 

Утім, виокремлення національно-
го типу виключно на основі поодино-
ких написів на клинках вірменською 

*** Зазначені калмики відкочували з волги 
до берегів р. Ілі у 70-х роках XVIII ст.
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мовою не могло привести до позитив-
них результатів. Після багатьох науко-
вих дебатів термін «вірменки» стали 
здебільшого використовувати як уза-

гальнюючу назву для позначення типів 
шабель, що, на думку вчених, виготов-
лялися насамперед у вірменських ре-
місничих осередках великих міст Речі 
Посполитої. Найвідоміший з них розмі-
щувався у Львові, де серед іншої зброї 
виготовляли, за висловом Йєнджея Кі-
товича, «татарські чечуги»123. 

Серед «вірменок» в. Квасневич ви-
різняє більш давні шаблі «киргизько-
го» зразка, пов’язуючи їх з історичною 
назвою «чечуга» (йдеться про різнови-
ди з маленькою хрестовиною та загну-
тим верхом руків’я), пізніші «ордин-
ські» й «татарські» шаблі XVII–XVIII ст. 
(йдеться про шаблі з масивними пря-
мими руків’ями та масивними хресто-
винами, кільйони яких закінчуються 
розширеннями; клинки широкі, іноді з 
єлманню), а також «шаблі, споріднені з 
карабелями», де від розглядуваного на-
ми морфологічного типу зберігаються 
лише окремі елементи124. До останніх, 
зокрема, слід віднести популярні сво-
го часу шабельні верхів’я, що зберіга-
ють виразний нахил в бік леза, причому 
сам ковпачок на них, як такий, відсут-
ній. Натомість кінцеву частину зазви-
чай декорують рельєфним різьбленням. 

Незважаючи на надзвичайно вда-
лий, на нашу думку, розподіл матері-
алу всередині типу, зарахування усіх 
цих шабель до «вірменських» може 
бути доцільним тільки за жорстко-
го обмеження досліджень вузькими 
регіональними рамками, де, за під-
твердженою джерелами історичною ін-
формацією, виготовлення такої зброї 
зосереджувалося у руках саме вірмен-
ських майстрів. 

Якщо поглянути на проблему шир-
ше, видається, що сама лише наявність 
розглянутого характерного ефеса не 
дає підстав для оцінки ви робничих осе-
редків, де його виготовляли, як вірмен-

Зображення шаблі-чечуги на османській 
мініатюрі «Мисливець із соколом  
й собакою» (Палац-музей Топкапи. 
Бібліотека шедеврів, інв. № 2164)*

* Одним з перших на цю мініатюру, у зв’яз-
ку з дослідженнями типології «татарських» 
шабель, звернув увагу в. Прокопенко, автор 
оглядової статті «Сабли-чечуги» [Електрон. 
дані. Назва з екрану. — Режим досту-
пу: http://www.kitabhona.org.ua/index.php/
libwararmor/165-checuga].
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ських. Так само не можемо «віддавати» 
монополію на виготовлення таких зраз-
ків будь-якій іншій етнічній групі. Не 
маємо сумнівів, що цю зброю (зокрема 
й з багнетоподібними клинками) ви-
робляли й монтували у різних за наці-
ональним складом ремісничих колек-
тивах величезного регіону — від Речі 
Посполитої до кавказьких, кримських 
та османських теренів. 

Наочним відображенням такої крос куль
турності та невщухаючої полеміки щодо 
походження розглянутих шабель можуть 
бути атрибуції двох музейних експона
тів, укладені фахівцями Державного Ер
мітажу (РФ).

Перша шабля має надзвичайно довгий 
клинок з багнетоподібним бойовим кінцем 
та ефес з верхів’ямковпачком й руків’ям, 
обтягнутим шкірою ската. Відповідно до 
музейного провенансу, такі клинки харак
терні для черкеської зброярської тради
ції XVI–XVII ст. Монтування й піхви вико
нані пізніше, можливо, у Криму місцевим 

майстром. На користь цього твердження 
свідчать не тільки дані про достатньо тіс
ні контакти черкесів і кримців, а й напис 
(«Ця шабля Бахадур Кучум хана»), вико
наний османською мовою, яка використо
вувалась у багатьох тюркських державах, 
зокрема в Криму (Рис. 14-А)125.

Друга шабля має ефес аналогічного ти
пу з більш характерною для нього гардою у 
вигляді хрестика та довгим клинком малої 
кривизни з власницьким написом при осно
ві штаби. У каталожному описі відзначено, 
що зразок являє собою справжній сплав 
культур: клинок середини XVII ст. має іран
ське походження, руків’я піхви й монтуван
ня виконані киргизьким майстром, кири
личні написи з обох боків клинка свідчать 
про приналежність шаблі С. Ловчикову — 
політичному діячеві Московської держави 
(пом. 1710) (Рис. 14-Б)126.

На наш погляд, попри спільну стилісти
ку виконання ефеса, особливості оправи 
цих шабель (у тому числі піхов) свідчать 
про виготовлення їх у ремісничих осеред
ках вельми віддалених одне від одного іс
торичних регіонів.

Рис. 14. Шаблі у колекції Державного Ермітажу, Санкт-Петербург, РФ:  
А) шабля з піхвами. Клинок: ПівнічноЗахідний Кавказ, Черкесія, XVII ст. Руків’я, піхви, 
монтування та напис: Крим(?), XVIII ст. Загальна довжина 1130 мм, клинка — 990 мм. 
Інв. № В.О.6; Б) шабля з піхвами. Іран (клинок), Середня Азія  (руків’я, піхви, монту
вання), Росія (напис). Середина XVII ст. Загальна довжина 953 мм, клинка — 800 мм. 
Інв. № В.О. 3516.
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Інша річ, що саме вірмени у багатьох 
країнах були добре відомі як зо лотарі, 
які вправно монтували й оправляли 
зброю потрібної замовникам конструк-
ції, часто займаючи у цій справі провід-
ні позиції. 

У цьому зв’язку цікавими є свідчення 
поширення «чечуг» на теренах Осман-
ської імперії. Серед них — зразок з ко-
лекції О. Фельдмана, морфологія якого 
наслідує досліджувану зброю водночас 
демонструючи риси османських шабель. 
На нашу думку та за атрибуцією наших 
попередників, цей зразок виготовлено 
зброярами Османської імперії, можли-
во, вірменськими (див. с. 373).

Більш очевидні свідчення викори-
стання османами чечуг у тому ж ви-
гляді, що й на теренах Речі Посполитої, 
віднаходимо в іконографічних джере-
лах (див. с. 85).

Отже, нам видається очевидним, що 
при визначенні місця виробництва роз-
глядуваної зброї слід виходити з тих 
самих критеріїв, що й при визначенні 
місця виробництва інших шабель Ре-
чі Посполитої, Кавказького регіону та 
Османської імперії.

У підсумку зауважимо: шаблі з вер-
хів’ям-ковпачком представляють пер-
шочерговий інтерес для дослідження 
еволюції шабельної зброї від самих часів 
її появи. У своїй конструктивній формі 
зразки Нового часу значною мірою збе-
регли риси ранньосередньовічної кочів-
ницької зброї. відголоси давнини тут 
відчуваються в усьому, — від ковпач-
ків та хрестовин, що мало змінили свою 
форму, до оправи піхов, яка нерідко на-
гадує популярні середньовічні зразки*.

* Йдеться про поширені на євразійських те-
ренах широкі Р-подібні обоймиці на піхвах 
шабель і палашів.

Угорський та польсько-Угорський 
типи шаблі

Окремий напрям розвитку шабель з 
верхів’ям-ковпачком представляють 
шаблі так званих угорського та поль-
сько-угорського типів.

Розвиток довгоклинкової зброї ма-
дярських кочових племен до їхнього пе-
реселення у Подунав’я відбувався у руслі 
загальних східноєвропейських збройо-
вих традицій. Матеріальна культура цих 
напівкочових скотарів з елементами зем-
леробства127 формувалася під потужним 
впливом Хазарського каганату128.

Найважливішим різновидом зброї 
ближнього бою кочовиків-мадяр була 
довга, слабко викривлена шабля, що су-
проводжувала воїнів протягом їхнього 
довгого шляху до нової батьківщини — 
у Панонію129. Об’єднання мадярів з ка-
барами у ІХ ст. вплинуло на угорські 
шаблі, що стали ще більш схожими на 
різновиди, поширені у Хазарському ка-
ганаті, хоча й вирізнялися багатшим, 
ніж у хазар, оздобленням130.

Шабля продовжувала займати ва ж-
ливе місце у комплексі озброєння угор-
ських воїнів й після оселення їх напри-
кінці ІХ ст. у Карпато-Дунайському 
басейні. 

від часів реформ короля Кальмана 
(р. п. 1070–1116) уся військова система 
Угорщини перебудовується за західно-
європейським, передусім баварським, 
зразком, і до османського завоювання 
країни у XVI ст. основною довгоклин-
ковою зброєю угорців стає західноєв-
ропейський меч. Очевидно, протягом 
зазначеного періоду (ХІ–XVI ст.) ша-
бля усе ж продовжувала функціонува-
ти як допоміжна зброя легкоозброєних 
угорських підрозділів та їхніх союзни-
ків, зокрема — кочовиків, які у більшій 
чи меншій кількості завжди перебували 
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Рис. 15. Дворучні угорські шаблі першої пол. XV ст. А) за історичною легендою 
належала героєві антиосманського повстання, албанському князю Георгію Кастріо-
ті Скандербегу (р. ж. 1405–1468): клинок з тавром «пассауський вовк» XІV ст., 
оправа — XV ст.133; Б) з S-подібною гардою та у вигляді «вісімки». Останню знаний 
угорський зброєзнавець Дж. Кальмар вважає угорською з походження134*;  
В) зі щитком, який В. Бехайм вважає ознакою східної зброї135. 

Загалом цей оригінальний різновид, що за характером удару ближчий до мечів, аніж 
до шабель, є яскравим прикладом сполучення в угорських зразках східних і західних 
конструктивних елементів.

* S-подібну гарду, що є попередницею «вісімки», деякі фахівці пропонують виводити від 
мамелюцьких мечів (с. 66). 
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в Угорщині. їхня присутність особливо 
зросла у середині ХІІІ ст., насамперед, 
за рахунок половців, що рятувалися від 
монгольської навали.

 Отже, зіткнення з османами, що роз-
почалися від XIV ст., не так спричинили 
відродження шаблі в Угорщині, скільки 
надали нового імпульсу її розвиткові131. 

від кінця XІV — початку XV ст. угор-
ці запозичили від турецької зброї дов-
гий клинок з масивною дволезовою єл-
манню, що надавала помітних переваг 
кавалерійській шаблі132. У комбінації з 
ефесами європейських «великих» ме-
чів утворилася потужна зброя (з довжи-
ною клинка в середньому 900 мм та ва-
гою 1,3 кг), яка давала змогу впоратися з 
поширеним на той час важким обладун-
ком не гірше за класичний меч (Рис. 15). 

Зауважимо, що угорські довгі кри-
ві клинки завдячують своєю появою 
не тільки османським та кочівниць-
ким впливам. Серед угорської зброї, 
подібної до шабель, до нашого часу 
збереглися західно-європейські зраз-
ки XIV–XV ст., насамперед представ-
лені великими бойовими ножами. І все 
ж від другої половини XV ст. угорські 
гусари здебільшого озброювалися пов-
ноцінними османськими моделями, що 
найкраще відповідали запитам часу136. 

Угорці мали незліченні можливості 
для отримання турецької зброї — її за-
хоплювали як трофей, купували або от-
римували у подарунок. врешті існувало 
добре налагоджене місцеве зброярське 
виробництво*. 

Таким чином, наприкінці XV ст. угор-
ське зброярство, завдяки османам, ос-
таточно повернулося до того, з чого по-

* Після розгрому Угорщини у 1541 р. вели-
ка кількість зброярів була депортована до 
Стамбула.

чинало за 600 років до того — шаблі з 
верхів’ям-ковпачком. Повернулося для 
того, аби до середини XVI ст. витворити 
шаблю власного унікального типу, який 
згодом подав приклад для наслідування 
всій Європі, тоді як меч назавжди зник 
з комплексу угорського озброєння.

Найдавнішою автентичною угор-
ською шаблею, що збереглася до на-
ших днів, вважається шабля ерцгерцога 
Фердинанда II Тірольського (р. ж. 1529–
1595, Рис. 16-Д). У формах її ефеса вже 
добре простежуються початки майбут-
ніх конструктивних новацій. 

Загалом еволюцію угорського вер-
хів’я наочно демонструють відомі му-
зейні експонати XVI ст. У цей період в 
Угорщині поступово виходять з ужитку 
старі османські верхів’я-ковпачки й гар-
ди. Натомість у середині XVI ст. форму-
ється оригінальний тип ефеса з широ-
ким приплюснутим верхів’ям у вигляді 
мигдалеподібної «шляпки», нахиленої в 
напрямку леза, а також із довгими ви-
тягнутими кільйонами з перехрестям 
(Рис. 16-Є). 

При цьому паралельно продов жу вала 
побутувати зброя у старому османсько-
му стилі (Рис. 16-Ж). її місцева інтерпре-
тація, у свою чергу, привела до форму-
вання іншого впізнаваного різновиду 
«угорського ковпачка» (Рис. 16-З), хоча 
про походження зразків з таким вер-
хів’ям все одно можна говорити тільки 
після сукупного аналізу морфологічних 
особливостей усіх частин зброї.

Проста хрестоподібна гарда завдя-
чує формами надзвичайно видовжених 
кільйонів західноєвропейському мечу. У 
свою чергу перехрестя з видовженими 
шипами — очевидно, результат тран-
сформації у західноєвропейському стилі 
перехрестя східного137, адже їхнє сумі-
щення в оздобленні гард зустрічаємо ще 
на зразках початку XVI ст. (Рис. 16-Д).



90	 Денис	тоїчкін.	КЛИНКОВА	ЗБРОЯ	КОЗАЦЬКОЇ	стАРШИНИ

Отже, класичним угорським типом 
називатимемо шаблі, яким притаманні 
такі характерні риси:

— важкий і широкий, помірно ви-
кривлений клинок має масивну єлмань; 

— гарда відкритого або напівзакри-
того типу, хрестовина з палюхом, над-
звичайно довгими кільйонами та шипа-
ми перехрестя. У напівзакритих гардах 
дужка, що починалася на передньому 

кільйоні, не приєднувалась до верхів’я, 
частіше до нього навіть не доходячи*; 

— верхів’я у вигляді скошеної наперед 
та донизу мигдалеподібної голівки, часом 
оснащеної масивним окуттям; 

* Наприкінці XVII — на поч. XVIII ст. 
угорські зразки, слідом за польською гу-
сарською шаблею, отримують гарду закри-
того типу.

Рис. 16. Ефеси угорських 
шабель від ранніх до пізніх: 
А) ІХ ст., з поховання  
у Земпліні, Словаччина;  
Б) кінця ІХ, або Х ст.,  
з поховання у Гестереді, 
Угорщина; В) гусарської 
XV ст. Зброярня Національ-
ного музею Угорщини, Буда-
пешт, інв. № 55.3239; Г) 
гусарської середини XVI ст. 
Зброярня Національного 
музею Угорщини, Будапешт, 
інв. № 55.3390; Д) ерцгерцога 
Фердинанда II Тірольського 
(р. ж. 1529–1595). Зброярня 
Національного музею Угорщи-
ни, Будапешт, інв. № 55.3236; 
Е) графа Ніколаса Цринія, 
бана Хорватії (пом. 1566 р.). 
Колекція Музею історії 
мистецтва, зброярня форте-
ці Амбрас, Австрія, інв. 
№ 421 b; Є) угорського князя 
Георгія Бебека (пом. 1567). 
Зброярня Національного 
музею Угорщини, Будапешт, 
інв. № 55.3240; Ж) XVІI ст. 
Зброярня Національного 
музею Угорщини, Будапешт, 
інв. № 55.3351; З) середини 
XVІ ст. Колекція Р. З. Яньяка, 
інв. № ZK/114 (I/268).
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— руків’я дерев’яне насадне, обтягну-
те шкірою й обмотане дротом; 

— оправа піхов зазвичай сталева, 
обоймиці й наконечник прямокутної 
форми. 

Розглянутий тип угорської шаб лі ви-
користовувався, насамперед, у кавале-
рії та — з більш короткими клинками 
— у піхоті. Ця армійська зброя погано 
підходила для фехтування й признача-
лася, насамперед, для «швидкого бою» 
в умовах зіткнення великих мас вояків.

Термін «польсько-угорські шаблі» 
введений до наукового обігу польськи-
ми зброєзнавцями з метою виділити 
найдавніший засвоєний поляками тип 
шаблі та простежити його розвиток на 
місцевих теренах. Фахівці визнають, що 
перші «польсько-угорські» шаблі, які 
потрапили до країни за часів Стефана 
Баторія (р. п. 1576–1586), були, влас-
не, угорськими зразками, морфологіч-
ні характеристики котрих наведено ви-
ще. Наразі вирізнити серед них зброю з 
прикметами польського виробництва, 
що виготовлялася за угорським зраз-
ком, вельми проблематично138. 

в. Квасневич пропонує виділяти чо-
тири типи польсько-угорських шабель. 
До перших двох належать розглянуті ра-
ніше різновиди зброї з верхів’ям-ков-
пачком з округлим денцем та щойно 
описаний автентичний угорський тип. 
Третій тип є оригінальним різновидом 
угорської шаблі з циліндричним вер-

хів’ям-ковпачком. До четвертого типу 
вчений відносить шаблі із зооморфним 
верхів’ям, — так звані «шаблі орла»139.

Зауважимо, що другий тип польсь ко-
угорської шаблі отримав у Польщі по-
тужний еволюційний розвиток, який 
завершився створенням автентичних 
польських різновидів: гусарської (чор-
ної) шаблі (сер. XVII ст.) та костюшків-
ки (сер. XVII ст., Рис. 17).

Гусарська шабля є оригінальною 
формою польської довгоклинкової зброї 
з видатними бойовими характеристи-
ками. Клинок її має помірну кривизну 
і призначений, насамперед, для рубки, 
хоча й зберігає можливість завдання ко-
лольних ударів.

Ефес з гардою закритого типу. Хре-
стовина з палюхом, довгими кільйо нами 
й перехрестям. Передній кіль йон під 
майже прямим кутом переходив у ду-
жку, що, вигинаючись дугою, доходила 
до самої голівки (не сполучаючись з ос-
танньою у ранніх зразках). Зрідка дуж-
ку замінював ланцюжок, що з’єднував 
верхів’я з кінцем переднього кільйона. 
Задній кільйон закінчувався потовщен-
ням різної форми.

Руків’я насадне, масивне, дещо зігну-
те у верхній частині, звужене до вер-
хів’я. Останнє має форму мигдалеподіб-
ної голівки, іноді з масивним окуттям. 
верхів’я часто обтягувалося шкірою й 
обмотувалося металевим дротом або 
стрічкою. Піхви оснащувалися нако-

Рис. 17. Розвиток ефеса 
польсько-угор ської шаблі 
типу ІІ (за В. Квасневичем): 
А) тип ІІ з короткою 
хрестовиною;  
Б) гусарська (чорна) шабля;  
В) шабля-костюшківка.А Б В
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нечником з гребінцем та обоймицями 
у формі парних листків, до яких крі-
пились рухомі кільця для підвішуван-
ня шаблі.

Терміни «гусарська шабля», «гу сарсь-
кий палаш», «чорна шабля» та «кри вий 
палаш» є історичними назвами, що зу-
стрічаються в писемних джерелах для 
позначення цього типу зброї. Перші 
два пов’язані з популярністю цієї зброї 
серед польської гусарії. Термін «чорна 
шабля» має не однозначне походжен-
ня, що часом при зводить до плутани-
ни. У сучасній польській зброєзнавчій 
літературі ним нерідко позначають гу-
сарську шаблю як морфологічний тип. 
в ук раїнських і польських писемних 
джерелах прикметник «чорна» стосовно 
шабель за стосовувався у значенні «про-
ста», без коштовного оздоблення. Оче-
видно, таке трактування пішло саме від 
простих гусарських шабель, що справді 
виглядали чорними: адже їхня металева 
оправа виготовлялась із заліза («…ша-
бля чорна, тобто в залізній оправі…» 
іноді ще й «…зі срібним каптурцем…», 
що носилася найбіднішою шляхтою140).

Гусарська шабля, як ми вже відзна-
чали, розвинулася на основі класичної 
угорської шаблі типу ІІ, що підтвер-
джується наявністю перехідної форми 
зі збереженими рисами старішого типу 
та новітніми конструктивними елемен-
тами141. водночас зауважимо, що фор-
мування у Речі Посполитій закритого 
шабельного ефеса з єдиною дужкою ма-
ло свій перебіг цілком у руслі західно-
європейських зброярських тенденцій, 
де ефес зазначеного типу у комбінації з 
однолезовим прямим або кривим клин-
ком набув значного поширення від пер-
шої половини XVII ст.142.

У чому ж полягали переваги цієї зброї?
Головною особливістю, що вирізняє 

гусарську серед попередніх шабель, є 

гарда закритого типу з передньою за-
хисною дужкою, розміщеною під добре 
розрахованим кутом та палюхом, який 
захищав внутрішній бік кисті та част-
ково перебирав функцію темляка. Сто-
ліття успішного застосування засвід-
чили самодостатність цієї конструкції, 
що відкривала можливість подальшого 
ускладнення гарди за рахунок додаван-
ня нових елементів — це яскраво про-
явилося у пізніших зразках. Знайшовши 
широке використання, насамперед, як 
зброя важкої кавалерії, гусарська шабля 
здобула найвище визнання у колі профе-
сійних вояків по всій Речі Посполитій. 

До унікального виду, що поєднав у 
своїй формі риси угорських шабель з 
«чечугами» й «ординками», належать 
шаблі, які в історичних документах на-
зивають «козацькими» або «гусарськи-
ми карабелями» (див. с.161–172, 359). 

Зауважимо, що, на нашу думку, за-
значений різновид має всі ознаки стало-
го морфологічного підтипу, який можна 
безпосередньо включити до розглянутої 
раніше групи шабель з верхів’ям-ков-
пачком.

Насамперед він характеризується 
осо бливим ефесом.

Усі гусарські карабелі мають харак-
терне конічне насадне руків’я з вер-
хів’ям-ковпачком з витягнутим «кози-
рком» (на думку польських фахівців, 
цей ефес генетично пов’язаний з поль-
сько-угорським типом I). Руків’я вкрите 
шкірою акули чи ската, як у розгляну-
тих раніше «чечуг» й «ординок». Ефес 
зазвичай обладнано масивною хресто-
подібною гардою з палюхом та розши-
реними на кінцях кільйонами середньої 
довжини. Передній кільйон з’єднаний 
ланцюжком з «козирком» верхів’я.

У конструкції шабель цієї групи вста-
новлювали довгі кавалерійські клинки 
з пером або єлманню. 
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Дерев’яні піхви обтягували чорною 
шкірою з поздовжнім металевим швом, 
за турецьким зразком. Металева опра-
ва складалася з устя, наконечника та 
двох невеликих обоймиць.

вирізняється зазначена зброя також 
характером декору. Майже всі шаблі 
цього типу належать до вузької хроно-
логічної групи. Це засвідчує характер 
орнаментики, що, як правило, демон-
струє виразні риси європейського ба-
роко XVII ст. Більше того, унікальним є 

навіть розміщення декору: окрім звичай-
ного розташування на металевих части-
нах оправи, суцільна золочена орнамен-
тальна композиція з обох сторін вкриває 
чималу ділянку при основі клинка.

Усі ці риси свідчать, що маємо справу 
зі сталою виробничою традицією, ймо-
вірно локалізованою у межах одного або 
декількох ремісничих центрів Речі По-
сполитої та жорстко обмеженою у часі 
— більшість цих зразків датується дру-
гою половиною XVII ст. 

Рис. 18. Формування війська Речі Посполитої, 1626 р.* 146.

* Малюнок у виданні: Abraham B. Journael van de Legatie, gedaen in de Iaren 1627 en 1628 by 
de Ed. Erentfeste, Hoogh-Gheleerde … Heren Staten Generael, afgesonden, op den Vrede-Handel 
tusschen de Coninghen van Polen ende Sweden // Boot Abraham. — Amsterdam: Michiel Colyn 
Boeckverkooper, 1632. — 84 s.
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Але чому «козацька» та ще й «гусар-
ська карабеля»? Який тут зв’язок і звід-
ки походить назва? 

Нагадаємо, що ще за часів Сигізмунда 
Августа «козацькими хоругвами» у Ре-
чі Посполитій називали відділи серед-
ньої (полегшеної) кінноти, споряджені 
кольчугами й місюрками та озброєні 
списами, шаблями й луками, а часом 
пістолями або карабінами, іноді навіть 
щитом-калканом у персько-турецько-
му стилі. У Литві цю кінноту знали як 
«п’ятигорців» («petyhorców»)*. У XVI–
XVII ст. такі ополченські формування 
звали також «панцерною кіннотою». 
Єнджей Кітович неодноразово відзна-
чає, що литовські п’ятигорці фактично 
нічим не відрізнялися від «панцерних 
коронних»143. «Панцерників» високо ці-
нували за бойові якості. Так, під віднем 
1683 р. у розпорядженні Я. Собеського 
козацьких або панцерних хоругов, було 
вдвічі більше, аніж гусарських144.

Отже, від кінця XVI ст. назви «пан-
церні» і «козацькі» хоругви вживали-
ся паралельно, можливо, перша навіть 
є старшою. вже у XVII ст. у війську Ре-
чі Посполитої «козаками» почали на-
зивати також зовсім легку кінноту (на 
зразок «лісовичків»**), озброєну списа-
ми, шаблями та луками, без обладун-
ку й щита, іноді з «крилами» на гусар-
ський зразок145. Ці відділи складали 
переважно польські татари, кінні укра-
їнські козаки тощо.

* Назва «п’ятигорці» пов’язана з етнічним 
складом перших таких підрозділів, що фор-
мувалися із затягнутих на службу «черка-
сів, або циків» [Герберштейн С., 1866. — С. 
153] з району Пятигір’я («Беш даг», «Беш 
тау») зі своїм власним озброєнням.
** Назва «лісовички» походить від імені за-
сновника цих формувань — Лісовського 
[Марков М. и., 1887. — С. 141].

Очевидно у другій половині XVII ст. 
гусарські карабелі набули особливої 
популярності серед командного скла-
ду зазначених «козацьких» підрозділів. 

Щодо словосполучення «гусарська 
карабеля», тут маємо справу з нюан-
сами використання історичної термі-
нології. Так «гусарськими» наприкінці 
XVII– поч. XVIII ст. могли називати усі 
«давні» різновиди з хрестовидною гар-
дою. Термін «карабеля» тут вжито у зна-
ченні коштовно оздобленої зброї (див. 
також. с. 99–100).

До питання популярності цієї зброї 
серед українських гетьманських коза-
ків, повернемося на с. 359.

шаМшир

Цілком самобутній напрям еволюції 
східної зброї з верхів’ям-ковпачком де-
монструє шамшир (шамшер), один з 
найбільш відомих та пізнаваних типів 
шабель, що поширилися далеко за ме-
жами Середнього Сходу. 

Ця зброя набула високої популярнос-
ті протягом XVІ–ХІХ ст. на теренах від 
Індії, Ірану й Османської імперії до Росії 
і країн Центрально-Східної Європи. в 
Україні протягом останніх ста п’ятдеся-
ти років сформувалося стале уявлення 
про типовість шамшира для комплек-
су козацького озброєння (с. 310–315).

Слово «шамшир» (  — šamšir, 
šamšer) з’явилося у перській мові у ІХ ст. 
й перекладається як «хвіст лева» або 
«кіготь лева»: «шам» (šam) — «кіготь», 
«хвіст», «шир» (šir) — «лев». Як тоді, так і 
пізніше «шамшир» виступав узагальню-
ючою назвою клинка, у широкому розу-
мінні — меча, шаблі, й не був пов’язаний 
з якоюсь особливою формою клинка147. 

Ці семантико-історичні нюанси стали 
засадничими в розумінні лексеми «шам-
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шир» як у сучасному іранському зброєз-
навстві, де термін узвичаївся на означен-
ня будь-якої холодної довгоклинкової 
зброї, так і на побутовому рівні. Адже, 
оспівуючи «шамшир», Фірдоусі та інші 
давні іранські митці аж ніяк не ставили 
за мету підкреслити переваги спеціаль-
ного, визначеного сучасною зброєзнав-
чою наукою, різновиду зброї, маючи на 
увазі всього лише «клинок».

в європейських мовах термін «шам -
шир» пов’язаний зі студіями західних 
фахівців148. Під цією назвою тут розу-
міють цілісний тип шаблі «з іранським 
корінням», що мав особливі, притаман-
ні тільки йому, морфологічні характе-
ристики, а саме: клинок середньої і ви-
сокої кривизни, клинуватий у перерізі, 
без рікасо, дол, пера та єлмані, що плав-
но звужувався до однолезового бойо-
вого кінця; вістря розміщене на серед-
ній лінії клинка; ефес відкритого типу 
з хрестоподібною гардою з перехрестям 
та кільйонами із закінченнями кількох 
типів; щічки руків’я з кістки, рогу, дере-
ва або металу, закріплені на двох-трьох 
нютах; верхів’я металеве оливкоподіб-
ної форми, нахилене до хвостовика під 
прямим або майже прямим кутом (Рис. 
19). Оправа піхов складалася з устя, дов-
гого наконечника та двох мигдалеподіб-
них обоймиць з кільцями для ремінців.  

У західному зброєзнавстві усталив-
ся ще один спосіб визначення шамши-
ра — виключно за характерною фор-

мою перського клинка. Утім, сталий 
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 основний типологіч-
ний критерій: від кінця XVI ст. іранські 
«лев’ячі хвости» використовували чи 
не в усьому тодішньому цивілізовано-
му світі, монтуючи на їх основі зброю з 
традиційними національними ефесами 
й відповідною оправою149. Тому визна-
чення шамшира виключно за клинком 
виправдовує себе хіба що в деяких регі-
ональних типологічних схемах, де місце-
ві форми ефеса відіграють другорядну 
роль у докладній класифікації місцевих 
різновидів. Приміром, індійські шамши-
ри визначають передусім відповідно до 
морфологічних особливостей клинка, 
що, за невеликими винятками, стосу-
ється й усієї іншої індійської довгоклин-
кової зброї*. У разі дослідження зброї 

* Індійську довгоклинкову зброю також не 
оминули проблеми термінології. У визначен-
ні індійського шамшира та його відмінностей 
від традиційної індійської шаблі — тальвара 
дослідники дотримуються різних поглядів. 
Послідовники класичної школи (G. N. Pant) 
класифікують зброю за формою ефеса, то-
ді як прибічники більш сучасних концепцій 
(S. Z. Haider) обирають за головний класифі-
каційний критерій форму клинка. 

Рис. 19. Схематичний вигляд класичного шамшира.
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великих географічних регіонів та на пе-
репуттях багатьох культурних традицій 
класифікація тільки за формою клинка 
може спричинити термінологічну плу-
танину. Тоді доводиться додатково за-
стерігати, що йдеться саме про, скажімо, 
турецький чи індійський різновид шам-
шира150, отже, місткість самого понят-
тя «шамшир» неминуче зменшується.

Які ж особливі бойові якості зумови-
ли таку широку популярність шамшира 
на величезних просторах Євразії та на-
віть за її межами? Згідно з висновками 
фахівців конструкція цієї шаблі з клин-
ком підвищеної кривизни майже уне-
можливлює колольний удар, проте як-
найкраще надається для «вподобаного 
азіатами»151 рубання й різання. З цими 
характеристиками пов’язано основну 
функцію шамшира як зброї, призначе-
ної для швидкісної масової, навальної 
кінної атаки, де найважливіші — енер-
гійні січні «замашні» удари, які викону-

ють, спершись на стремена. При цьому 
найбільше навантаження припадає на 
початок ділянки, розміщеної у ¾ дов-
жини клинка від п’яти. Після удару «ав-
томатично» відбувається «відтяжка» 
клинка, характерна для розкроюваль-
ного удару, що фактично об’єднував 
рубальний проламлюючий (як у меча) 
з різальним. Цікавою конструктивною 
особливістю клинка була також можли-
вість виконувати ефективний удар обу-
хом (т. зв. «польську кварту»). 

Конструкція руків’я забезпечувала 
зручність рубання з силою. Нахилене 
під прямим кутом верхів’я давало до-
бру опору для долоні при сильних січ-
них ударах, а руків’я малого діаметра 
забезпечувало міцний хват.

Проте класичний шамшир не був фе-
хтувальною зброєю, як прямі чи по-
мірно викривлені клинки: орудуючи 
ним, важко зупинити удар чи зміни-
ти його напрям. Порівнюючи бойові 

Шамшири: А) балканський з колекції НМІУ, інв. № З-64. Загальна довжина 845 мм, 
довжина клинка 725 мм; Б) сирійський (саіф) з колекції О. Фельдмана, інв. № М30-
007. Загальна довжина 960 мм, довжина клинка 810 мм.

А

Б
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можливості класичного шамшира з ін-
шими іранськими шаблями (з анало-
гічними ефесами, але ширшими клин-
ками меншої кривизни), в. Заблоцький 
доходить висновку про набагато кра-
щу придатність останніх як до пішого 
фехтування, так і кінного двобою: ок-
ремі довершені зразки давали можли-
вість виконувати повноцінні удари са-
мим тільки рухом зап’ястка152. І все ж в 
умовах швидкоплинного групового бою 
кращої за шамшир кавалерійської зброї 
годі було шукати.

У науковій літературі існує думка, 
що описаний вище цілісний морфоло-
гічний тип шаблі найбільше поширив-
ся в Ірані за династії Сефевідів у кінці 
XVI — на початку XVII ст., а саме — за 
часів шаха Аббаса І (р. п. 1587–1629)153. 
Утім, сформуватися він міг і раніше. Бо 
ж відомо принаймні три шамшири кла-
сичної форми, клинки яких фахівці вій-
ськового музею у Тегерані, попри пев-
ні сумніви, датують кінцем XIV ст., а 
ще один — початком XVI ст.154. Однак, 
дослідження перської іконографії з ме-
тою виявити витоки шамшира не під-
тверджують такого раннього датування: 
якщо зображення клинків, подібних до 
шамшира, ще можна віднайти у рукопи-
сах першої половини XVI ст., то ковпа-
чок верхів’я набуває класичної форми 
й нахилу тільки наприкінці XVI ст.155.

Треба зауважити, що, як морфоло-
гічний тип, шамшир утверджувався в 
конкуренції з давнішими шаблями, що 
мали масивні клинки, — часто з єлман-
ню та долами. Ці зразки набули вели-
кої популярності після монгольського 
вторгнення ХІІІ ст.156. вихід шамшира на 
пік популярності не призвів до виходу 
з ужитку старіших різновидів. Щобіль-
ше, сам шамшир набував різноманітних 
форм у процесі експериментів зброярів 
у самому Ірані. Хоч описана вище фор-

ма клинка залишалася основною, з’яв-
лялися різновиди з хвилястим лезом, 
долами, навіть з єлманню157. А відколи 
ця зброя поширилася за межі країни, 
варіативність форм стала ще більшою. 
Так, до нашого часу дійшов вислів мос-
ковських зброярів XVII ст.: «на иранское 
дело — долом»158. 

У XVII ст. іранські шаблі під місце-
вою назвою «аджем-килидж» (себто 
«перський меч») широко побутували 
на теренах Османської імперії, а згодом 
там почався процес «натуралізації» цієї 
зброї159. Оправа та оздоблення перської 
зброї набули типових османських рис. 
Це стосувалося не тільки декоративних 
елементів, а й конструктивних. Так, бу-
ло змінено піхви: додано верхній розріз, 
рухомі обоймиці, збільшено кількість 
дорогоцінного металу в оправі. 

Османські зброярі лише зрідка відтво-
рювали класичний іранський ефес, від-
даючи перевагу місцевим формам. Утім, 
навіть у випадках збереження перської 
за формою оправи, форма ковпачка на 
верхів’ї далеко не завжди залишалася не-
змінною. Якщо у самому Ірані ковпачок 
протягом принаймні трьох століть збе-
рігав більш-менш сталу форму та пря-
мий кут нахилу відносно руків’я, то вже 
на величезних просторах Османської 
імперії, а тим паче за її межами, вироб-
ничі традиції значно різнилися. Часто 
ковпачок починав наслідувати типовий 
османський, що проявлялося, насампе-
ред, у зміні його кута нахилу та навіть 
форми. Один з таких нетрадиційних 
шамширів з колекції НМІУ належить 
до Балканського регіону, де характерні 
«чобітки» прийшли на зміну класичній 
перській та османській формам. Іншу 
зброярську традицію започаткували у 
Сирії де шамшири увінчували ковпач-
ками витягнутої форми, нерідко нахи-
леними до руків’я під гострим кутом.
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Зважаючи на вищесказане, стає зро-
зумілим, чому, ідентифікуючи шамши-
ри, конче потрібно давати їм чітке ви-
значення. У цій роботі нам видається 
за можливе певною мірою «розчинити» 
взірцевий перський прототип: адже се-
ред старшинської зброї мали б зустріча-
тися зразки з різних регіонів Близького 
та Середнього Сходу, видозмінені відпо-
відно до часових та національних упо-
добань. відтак припустимим для шам-
шира вважатимемо наявність дол і кут 
нахилу верхів’я, відмінний від прямого. 
На нашу думку, такі відмінності не оз-
начають концептуальних змін у диза-
йні зброї і принципово не впливають 
на процес її застосування.

шаблі орла та карабелі 
Карабелею називатимемо шаблі з ефе-
сом відкритого типу з хрестоподібною 
гардою, верхів’ям у вигляді стилізованої 
голови орла та зазвичай довгим кавале-
рійським клинком. Загалом у конструк-
ції карабелі встановлювали клинки 
різних типів, нерідко від перських шам-
ширів. Найдавніші карабелі (турецькі 
або виконані за турецьким зразком), що 
зберігаються у музеях Польщі, як пра-
вило, мають клинки з єлманями. 

У щільному зв’язку з карабелею пере-
бувають так звані «шаблі орла», голов-
ною ознакою яких виступає характер-
на форма верхів’я у вигляді голови орла, 
виконана у реалістичній манері, та гарда 
— у вигляді хрестовини з перехрестям. 

Походження історичного терміна «ка-
рабеля» та поява цього морфологічно-
го типу (у його сучасній інтерпретації) 
на європейських теренах неодноразо-
во ставали предметом гострих диску-
сій серед фахівців. У Речі Посполитій 
популярність карабелі протягом XVІI–

XVІІI ст. була вочевидь вищою, ніж в 
інших куточках Старого Світу, відтак 
і питання її походження найпослідов-
ніше розроблялося саме у польській 
історіографії. Основна полеміка серед 
польських та іноземних дослідників 
розгорнулася навколо визначення цього 
виду зброї та можливих центрів його по-
ходження, серед яких деякі зброєзнавці 
називали Туреччину ( Жигульський З. 
молодш., Квасневич в., Лебединський 
Я.), інші — Польщу (Чацький Т.), Пер-
сію (Бернацький Ц., Глогер З., Брюк-
нер А., Надольський А., Стефанська З., 
Пінчо О., Елгуд Р., Корасані М.), Ара-
війський півострів (Лепковський Ю.), 
навіть Італію (Джевановський в., Леду-
ховський С.). Складність цього питан-
ня, на наш погляд, полягає не тільки в 
тому, що для його вирішення досі не ви-
стачає джерельного матеріалу. видаєть-
ся, що постановка самої проблематики 
не є науково виправданою: іноді, почав-
ши з історії назви, дослідники непоміт-
но переходять до пошуків єдиного цен-
тру поширення самого цього виду зброї 
в Малій Азії та Центрально-Східній Єв-
ропі. Часом у своїх висновках науковці 
йдуть ще далі, пов’язуючи обставини 
походження назви цього виду шабель 
з його морфологічними особливостя-
ми, підмінюючи історичну аргумента-
цію полемічними етимологічними гі-
потезами. 

У таблиці (с. 99) наводимо основні те-
орії походження терміна «карабеля» й 
висновки, до яких часом приходять на 
основі цих припущень. 

Зауважимо, що на сьогодні дослідни-
ки так і не дійшли спільної думки щодо 
історичного змісту терміна «карабеля». 
Наразі цілком очевидно, що у різні пері-
оди він мав певні нюанси. Так, у писем-
них джерелах можна зустріти: дамаську, 
перську, турецьку, вірменську, черкеську 
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(татарську), угорську, навіть китайську 
карабелі. Тут же бачимо карабелі: кра-
ківську, варшавську, золочену львівську. 
Поряд із цим зустрічаються: дорожня, 
«бляхмальова», визолочена, золота, оп-
равлена у золото й усипана великими 

діамантами, старосвітська карабелі та 
багато інших. Згадують навіть шаблю 
— «карабельську». Проте майже ніде не 
зустрічаємо характеристики карабелі, 
пов’язаної з формою її верхів’я168. Зайве 
нагадувати, що те саме стосується біль-

Пояснення терміну  
карабеля

Дослідники,  
які запропону-

вали теорію

Регіон, з якого  
мала поши рю-

ватися карабеля

Особливості морфоло-
гії, пов’язані з назвою, 

та зауваження

Запропонував	альтерна-
тивне	«arrabella»		

(«арабська»,	«арабка»)

Лепковський	
Ю.160

Аравійський	п-ів,	
або	Персія

За	висловлюванням		
автора:	«від	арабів»

Від	арабського	«Carab»	
(«зброя») —

Від	імені	напівміфічно-
го	Карабела,	який	пред-
ставив	першу	карабелю	
поль	ському	королівсько-

му	двору	

Чацький	т.161 Польща

тип,	насамперед,	має	
характеризуватися		

як	легка	елегантна,	«са-
лонна»	зброя

Від	назви	міста		
Ке[a]рбелла	поблизу	

Багдада	(Ірак)

Бернацький	
Ц.162 Персія

сучасне	обґрунтуван-
ня	відповідно	до	версії	

М.	Корасані:	форма	вер-
хів’я	наслідує	арку	ме-

четі	з	усипальниці	імама	
Гусейна163

Від	італійського	«cara	
e	bella»	(«коштовна»,	

«прекрасна»)

Джевановський	
В.164

Італія

Характеризується,	не-
залежно	від	морфоло-
гії	ефеса	та	клинка,	як	

коштовно	оздоблені	ша-
блі,	придатні	до	бойово-

го	використання

Карабел-італієць Ледуховський	
с.165

Від	XVI	ст.	назва	стосу-
валося	будь-якої	коштов-

но	оздобленої	шаблі	з	
відкритим	ефесом;	від	
початку	XVII	ст.	визна-

чається	за	характерною	
формою	верхів’я166

Від	назви	міста		
Карабел	поблизу	Ізміра	

(туреччина)

Жигульський	
З.167

Османська		
імперія

—

турецьке	«qаrā»		
(«чорний»)	+	арабське	
«belâ»	(«прокляття»)

Назву	пов’язують		
з	кольором	руків’я		
перших	турецьких		
бойових	карабель

Від	латинського	«Cara-
velles»	(каравела)	—	наз-
ва	європейських	легких	

морських	суден

Європа

Легкість,	елегантність.	
Назва	зустрічається	у	

популярній	літературі	й,	
можливо,	пов’язана	з	по-
милковою	заміною	літери	

«Б»	(«В»)	на	«В»	(«V»)
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шості інших історичних назв шабель Се-
редньовіччя й Нового часу. Утім, окре-
мі дослідники наполягають, що зв’язок 
терміна «карабеля» з її морфологічною 
характеристикою усе ж існував, відно-
сячи його до межі XVI–XVII ст.169. 

Загалом слід відзначити, що хоча 
спро би інтерпретації історичних тер-
мінів та визначення на цій основі істо-
ричних видів зброї не припиняються 
досі, фахівці ще майже століття тому 
уподобали твердий ґрунт археологіч-
ної типології, бурхливий розвиток якої 
у 20-х роках ХХ ст. захопив також збро-
єзнавство. Саме завдяки типологічній 
класифікації стало можливим виокре-
мити карабелю у формально незалеж-
ний від шаблі орла морфологічний тип 
— від того часу їх зазвичай досліджу-
ють окремо170. 

Попри значні переваги й зручне ви-
рішення локальних наукових проблем 
такий підхід має й негативні сторони. 
«Затиснення» карабелі і шаблі орла у 
штучних лещатах формальної типології 
суттєво звужує наукові горизонти дослі-
дження, позбавляє його широкого істо-
ричного підґрунтя, яке необхідно вра-
ховувати, коли йдеться про історичні 

явища міжетнічного, міжрегіонального 
масштабу. відтак, у нашому досліджен-
ні ці типи розглянуті поряд як складо-
ві великої групи клинкової зброї із зо-
оморфним верхів’ям. 

Нагадаємо, що шаблі орла є лише не-
великою вершиною айсберга віковічної 
світової традиції декорування зброї (і не 
тільки клинкової) зображеннями голів 
міфічних та міфологізованих істот. Та-
ка зброя нерідко супроводжує віднай-
дені археологами збройові комплекси у 
похованнях найдавніших цивілізацій.

Щодо шабельних верхів’їв періоду па-
нування світових монотеїстичних релі-
гій, то ремісники лише підхопили давню 
міфологічну традицію, перенесли її зі 
світу язичницьких богів та пристосува-
ли до суто земних суспільно-політичних 
реалій. Найпоширенішою залишилася 
голова птаха, хоча нерідко трапляються 
й інші — голови левів, собак, дельфінів, 
міфічних істот тощо. 

відтак, розглянемо західне й східне 
коріння цієї традиції, відродженої у вер-
хів’ях карабелі і шаблі орла Нового часу.

Нагадаємо, що «пташина» форма вер-
хів’я була поширена на клинковій зброї 
народів Середземномор’я від античних 

Рис. 20. Зображення пташиних голів на верхів’ях європейських кортеласів  
і фальшионів кінця XV–XVІ ст.: А) натуралістичний; Б) стилізовані174.

А Б
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часів, про що свідчать численні речові 
та іконографічні джерела того часу171. 

Протягом середньовіччя ця традиція 
в Європі на деякий час занепала. вер-
хів’я зброї у вигляді голів різних істот, 
насамперед, птаха й лева, почали по-
вертатися до європейських країн вже у 
XV ст., що насамперед пов’язано з ре-
анімацією у культурі Ренесансу анти-
чної римської символіки на предметах 
озброєння172. Причому зооморфні вер-
хів’я далеко не відразу набули значно-
го поширення на європейських мечах, 
довго залишаючись прерогативою ок-
ремих коштовно оформлених, здебіль-
шого цивільних або піхотних, зразків з 
короткими клинками. Найбільшу попу-
лярність такі верхів’я отримали на ру-
ків’ях кортеласів (у Речі Посполитій — 
кордів) — так званих «великих ножів», 
що у вигляді одноручних та дворучних 
різновидів поширилися Європою, а та-
кож пізніх фальшионів. Цікаво, що по-
ширенню кортеласів й «пташиного» 
верхів’я найактивніше сприяли краї-

ни Південної Європи — Італія173, Генуя 
та венеція.

Як бачимо, шабля орла, що мала по-
тужне західне коріння, стала однією із 
засадничих форм модерної карабелі.

Фахівці відзначають, що мусульман-
ський світ Нового часу познайомився з 
цією формою, як античною спадщиною, 
через візантійське посередництво175. 
При цьому, однак, не слід забувати, що 
птахоподібне верхів’я було відоме на 
Сході задовго до візантії — його поши-
рення не в останню чергу було пов’я-
зане з проникненням грецької махай-
ри внаслідок завоювань Ахеменідів та 
Александра Македонського на величез-
ній території — від Єгипту до Індії176. 
Привнесене завойовниками «пташине» 
верхів’я мало цілком органічно вписа-
тися в розвинуту традиційну систему 
зооморфних елементів клинкової зброї 
Давнього Сходу. 

Другим витоком характерного вер-
хів’я карабель Нового часу ми вважа-
ємо архітектурні форми релігійних 

Рис. 21. Архітектурні форми, що могли вплинути 
на формування верхів’я карабелі: А) арка у вигляді 
«спини віслюка» (кілеподібна); Б) у формі трилисни-
ка, гостроверха; В) у вигляді факела; Г) склепіння  
у дверях усипальниці імама Гусейна у м. Карбела, Ірак 
[Khorasani M., 2006. — P. 189].
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споруд — аркового склепіння та купо-
ла-маківки.

вперше на «архітектурний» характер 
форм верхів’я карабель звернув увагу 
С. Ледуховський ще 1976 р. Дослідник 
пов’язав його з двома варіантами архі-
тектурних композицій. Серед них: цен-
тральний арковий елемент, так званий 
«хребет віслюка», покладений на дві 
повні напівкруглі арки в системі дво-
прогінної аркади, та гострокінцева ар-
ка у формі трилисника. відзначимо, що 
сюди можна зарахувати набагато біль-
ше аркових форм, що утвердилися в єв-
ропейській архітектурі від часів готики 
(Рис. 21 А-В). 

Зазначена концепція була гостро роз-
критикована З. Жигульським, який вва-
жав цей пошуковий напрям «хибним 
шляхом»177. Незважаючи на це, у подаль-
шій роботі С. Ледуховський розвинув 
свою ідею, відзначивши узвичаєність 
досліджуваних ним форм також для ін-
ших предметів польського військового 
оснащення, зокрема гусарських стремен 
кінця XVI — поч. XVII ст. Окрім того, 
вчений відзначив, що, при всій своїй 
популярності в європейській архітек-
турі, аналізовані пластичні форми ма-
ють, насамперед, східне походження178. 
І справді, трилиста гостроверха арка є 
одним із засадничих декоративних мо-
тивів в ісламській архітектурі й декора-
тивно-ужитковому мистецтві. 

Теорія С. Ледуховського мала значно 
підсилити позиції прибічників східного 
походження карабелі, проте багато ро-
ків не знаходила подальшого розвитку 
в історіографії. Лише нещодавно у фун-
даментальному історичному досліджен-
ні перської зброї було зроблено наступ-
ний крок у цьому напрямі. Іранський 
зброєзнавець М. Корасані переконливо 
продемонстрував, що характерна форма 
верхів’я карабелі тісно пов’язана зі скле-

пінням усипальниці імама Гусейна, роз-
ташованій у Карбелі, поблизу Багдада179. 
відтак, гіпотеза отримала послідовників 
й непогані наукові перспективи.

Остаточні звинувачення у «спекуля-
тивному», «абстрактно-теоретичному» 
характері аналогій верхів’я зброї з ар-
хітектурними формами або випадко-
вості такого «збігу» можна розвіяти, 
пригадавши шляхи розвитку східної 
клинкової зброї періоду високого се-
редньовіччя.

Перш за все слід відзначити, що варі-
ації верхів’я, схожого водночас на три-
лисник та аркову конструкцію (подібний 
до типу L, за Окшоттом), у ХІІІ ст. поши-
рилися насамперед у країнах, що несли 
на собі основний тягар війни з мусуль-
манським світом, пограниччі Європи, де 
століттями стикалися й перемі шувалися 
культурні впливи Заходу й Сходу — Іс-
панії та візантії. вдалим прикладом, на 
нашу думку, є знаменитий меч Ферди-
нанда ІІІ Кастильського (р. п. 1223–1253, 
Рис. 22-В). Цей зразок на сьогодні є чи не 
єдиним введеним у науковий обіг дослі-
дженим речовим джерелом, що підтвер-
джує існування у християнській Іспанії 
верхів’я такого типу, загалом нехарак-
терного для європейської зброярської 
традиції180. Про його іспанське корін-
ня й велику популярність на півострові 
свідчать також іконографічні джерела181. 

Протягом ХІV–ХV ст.182 у мусульман-
ській Іспанії поширилися так зва ні мечі 
у стилі жинета (мечі Боабділа*), що не-
рідко увінчувалися характерним вер-
хів’ям з куполом-маківкою. її схожість 
зі східними архітектурними формами 
або «цибулиною» («onion-shape») збро-
єзнавці відзначали віддавна183.

* Інші назви цієї зброї: меч у гранадському 
стилі, шпага гінета.
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Рис. 22. Верхів’я у вигляді купола-маківки й трилисника на клинковій зброї:  
А) на візантійських мечах ХІ ст. Рисунки у манускрипті «Огляд історії» візантій-
ського історика Іоана Скиліци (р. ж. 1040–1101)189; Б) на мечі Боабділа. Малюнок за 
фотографією з колекції Національного музею Прадо, Мадрид, Іспанія; В) на копії 
меча короля Фердинанда ІІІ Кастильського (ХІІІ ст.) зі зброярні королівського 
палацу у Мадриді, Іспанія; Г) на мамелюцькому мечі XV ст. у зібранні палацу-музею 
Топкапи у Стамбулі, Туреччина; Д) на оманському каттарі XVІІ–XVІІІ ст.  
у колекції Британського музею (Лондон, Великобританія); Е) на портреті Самуеля 
Калнокі, віце-канцлера Трансільванії (1703) у зібранні Національного музею Угорщи-
ни у Будапешті. Фактично зображене верхів’я карабелі наслідує форму куполу-ма-
ківки; Є) на італійському мечі др. пол. XVI ст. Зброярня історичного музею  
у Дрездені, Німеччина.

А В ЕБ

ЄДГ

В
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На іншому фронті боротьби з му-
сульманами, у візантії, верхів’я з купо-
лом-маківкою побутували ще раніше, 
у другій половині ХІ ст. (Рис. 22-А)184.

Зауважимо, що досліджувані форми 
навряд чи можна пов’язувати з якимось 
одним етносом, хоча верхів’я з купо-
лом-маківкою частіше розглядають як 
арабські185. З певними локальними від-
мінами вони зустрічаються у багатьох 
державах Середнього Сходу та Цен-
тральної Азії — від класичних форм на 
мечах Східного Туркестану ІХ–Х ст.186 — 
до округлих «куполів» на зброї мамелю-
ків кінця XV ст.187 (Рис. 22-Г).

Незважаючи на численні модифікації, 
верхів’я з куполом-маківкою у кількох 
історико-культурних регіонах протягом 
багатьох століть зберігалося у майже 
незмінному вигляді. Так, на оманських 
прямих мечах з Аравійського півостро-
ва — каттарах, — такі верхів’я зустріча-
лися навіть у XVIII ст. (Рис. 22-Д)188. в 
Ірані вже в епоху Каджарів тривало ви-
готовлення класичного перського пря-
мого меча, верхів’я якого залишалося 
незмінним принаймні від XVІI ст. (Рис. 
23-Г). У Центральній Європі (насампе-
ред — в Угорщині) мода на костюмну 
зброю з верхів’ям-маківкою, судячи з 

творів живопису, зберігалася ще на по-
чатку XVIII ст. (Рис. 22-Е). 

Загалом, утвердження «архітектур-
них форм» на європейській зброї без-
умовно пов’язане як зі східними, так і 
ренесансовими мистецькими тенден-
ціями. У повній мірі розвинувшись на 
клинковій зброї «скульптурного дизай-
ну» пізнього відродження, ця традиція 
пройшла довгий шлях, отримавши нове 
життя уже в ХІХ ст. 

Як бачимо, форма карабелі стала без-
посередньою спадкоємицею попередніх 
тенденцій як ісламського, так і європей-
ського зброярства. 

Очевидно, ще наприкінці XV ст., вод-
ночас з ранніми стилізаціями пташи-
ної голови, утворився гібридний різ-
новид, що виглядав як їх схрещення з 
формами купола-маківки і трилисника. 
Цю форму іноді порівнюють з гребін-
цем або навіть стилізованою квіткою 
тюльпана190. Фактично ж вона вигля-
дає ніби як «двостороння» карабеля 
(Рис. 23). Такі форми майже водночас 
поширилися як на західних кортела-
сах й фальшионах, так і східних мечах 
та палашах. Проте, якщо на ранніх за-
хідних вона більше схожа на стилізацію 
пташиної голови, то на східних зразках 

Рис. 23. Зразки верхів’я «двосторонньої карабелі»: А) на німецькому кортеласі, 
середини XVI ст.; Б)–В) на османських палашах XVIІ–XVIІI ст.; Г) на перському 
мечі XVIІI ст.

Б ВА Г
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у центрі уваги залишається загострена 
арка чи купол. Згодом верхів’я набуло 
завершених рис. 

На Середньому Сході зброю з такою 
характерною ознакою продовжували 
виготовляти принаймні ще два сто-
ліття, що знаходить підтвердження у 
збережених речових та іконографіч-
них джерелах.

врешті ще раз підкреслимо, що хоча 
фахівці нерідко приймають східне похо-
дження карабелі як аксіому191, нам вида-
ється безперечним, що у харизматичній 
формі її верхів’я нерозривно сплелися 
як східні, так і західні культурні впливи. 

Існують однак певні регіональні відмі-
ни, і на них варто зупинитися окремо.

вище ми вже відзначали, що у черго-
вому «поверненні» наприкінці XV ст. 
верхів’я зі стилізованою головою птаха 
немає нічого принципово нового. І все 
ж, схоже, що саме османи зініціювали 
нову хвилю його світової популярнос-
ті, насамперед, як спадкоємці культур 
Сходу й Заходу, які своїми масштаб-
ними завоюваннями утворили своє-
рідний культурний конгломерат на ве-
личезних підкорених ними просторах. 
відтак, процес формування й розвитку 
класичної османської карабелі, у свою 

Рис. 24. Ефес шаблі Селіма І Явуза 
(р. п. 1512–1520). Палацмузей Топкапи, 
Стамбул, Туреччина, інв. № 1/94*.

*  За іншими даними, інв. № 1/311 [Yücel 
Ü., 2001. — P. 167.]

Найдавніша введена до наукового обігу 
османська карабеля зберігається у пала
цімузеї Топкапи (Стамбул), датується пе
ріодом правління Селіма І Явуза ( Рис. 24). 
У західній історіографії побутує думка, що 
ця шабля належала султану особисто192, хо
ча, за даними турецьких фахівців, зазначе
не на клинку ім’я зброяра (Ahmad alTuqati) 
не згадується у жодному з відомих нині па
лацових документів193.

В атрибуції ефеса цього зразка серед іс
ториків немає одностайності — період йо
го виготовлення визначають у проміжку від 
XVІ до XVІІI ст. Так, щодо декору У. Юсель 
відзначає «витончені сельджуцькі мотиви» 
в орнаментальному оздобленні срібного 
каптурця та золоченої залізної хрестови
ни194. Інший турецький дослідник Х. Ейдін 
акцентує увагу на європейському стилі 
оздоблення ефеса, датуючи його XVІІI ст.195.

На нашу думку, руків’я та гарда цієї ка
рабелі справді декоровані під сильним 
впливом європейської стилістики, проте 
значно раніше — ще за часів Високого Ре
несансу (1500–1527). М’який нераціональ
ний малюнок, характерний для венеціан
ського стилю, форма мушлі — усе це дає 
змогу датувати виріб періодом від XVI ст.
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чергу, заснований на потужному між-
національному культурному підгрун-
ті, досі, до речі, як слід не простежений. 

Можливо, після підкорення візантії 
саме нова столиця Османської імперії 
стала місцем, де схрестилися східні та 
західні зброярські традиції, зародивши 
османську карабелю? Про це опосеред-
ковано свідчать орнаментальні мотиви 
декору на одній з перших достеменно 
відомих османських карабель (Рис. 24). 

врешті можемо констатувати, що 
на початку XVI ст. виникає новий для 
османської довгоклинкової зброї тип 
верхів’я, що нагадує водночас стилі-
зовану голову орла та аркове склепін-
ня. У зброєзнавчій історіографії можна 
зустріти різні думки з приводу періоду 
його формування196, утім, відомі речо-
ві джерела свідчать про появу перших 
зразків у першій чверті XVI ст. відзна-
чимо також рідкість у османів класич-
ної шаблі орла, що, не в останню чергу, 

пов’язано з суворими сунітськими ре-
лігійними обмеженнями на зображен-
ня живих істот.

Згодом спинки руків’я карабель на-
бувають більшого розширення в напря-
мі верхів’я, а самі верхів’я стають більш 
схожими на арку чи конічний купол, 
аніж на голову птаха (Рис. 26-А).

Очевидно, карабелями слід уважа-
ти більшість так званих «гаддаре» або 
«пал» XVII ст. У зброєзнавстві цими 
термінами фахівці оперують вельми 
довільно. У західній історіографії пала-
ми часто називають класичний осман-
ський килидж197, гаддаре часто плута-
ють з камою198. 

Відповідно до однієї з новітніх зброєзнав
чих традицій, прийнятих, зокрема, у сучас
ній російській науці, «палами» й «гадда
ре» називають османські шаблі XVІI ст. з 
коротким масивним клинком малої криви

Рис. 25. А) Зо бра
ження зразка клин
кової зброї у пра
ці Лу їд жіФернандо 
Мар сільї; Б) пала 
(гаддаре) XVII ст. 
згід но з виз на ченням 
Е. Аствацатурян;  
В) перський гаддаре 
XVIII ст. згідно з ви
значенням М. Кора
сані; Г) гаддаре на 
малюнку невідомо
го персь кого автора 
ХІХ ст., з підписом: 
«П’яний Наруз Алі 
Фатім Заргар з гад
даре» (палацмузей 
Ґулістан, Тегеран, 
Іран) 203.А В ГБ
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зни, з пером або єлманню та верхів’ям ка
рабелі або зігнутим у напрямі леза з ков
пачком, причому критерієм типоутворення, 
очевидно, вважається, насамперед, саме 
форма клинка199. Підставою для обґрун
тування цього терміна, як історичної наз
ви стали замальовки італійського вчено
го ЛуїджіФернандо Марсільї, наведені у 
його «Stato militare dell’Іmperio ottomano» 
(1732)200. Відтак дослідники залюбки ско
ристалися нагодою уточнити значення не
визначеного досі терміна, конкретизував
ши його на основі відомостей писемних та 
зображальних джерел. 

Визначаючи поняття «пала» і «гадда
ре» як синоніми, Е. Аствацатурян заува
жує перське коріння останнього201. У цьому 
зв’язку маємо нагадати, що термін «гад
даре» (qaddāre) у сусідній Персії протягом 
багатьох століть використовувався для по
значення саме короткого меча (або теса
ка) кавказького походження — з масивним 
клинком з долами, прямою спинкою, ви
кривленою лінією леза та, часом, розши
ренням на ділянці бойового кінця202 (Рис. 
25В). Зазвичай перський гаддаре був поз
бавлений гарди.

 Свого поширення у Персії ця зброя на
була від часів шаха Аббаса І (р. п. 1587–
1629), який активно рекрутував до своєї 
армії черкеських та грузинських найманців, 
що прибували на службу вже озброєними. 
З часом «гаддаре» набули такої великої по
пулярності в країні, що їх почали виготов
ляти місцеві зброярі, зокрема в Ісфагані та 
Маразі. Звідси клинки у стилі «гаддаре» по
ширювалися по всьому Середньому Сходу. 

Звичайно, з перським історичним тер‑
міном також усе зовсім не просто. Або йо‑
го значення таки було ширшим, ніж ми уяв‑
ляємо нині, або, що більш ймовірно, воно 
змінилося з часом. Так чи інакше, але вже 
у ХІХ ст. зустрічаємо перське зображення 
«гаддаре» з повністю викривленою шта‑
бою, як у повноцінної шаблі (Рис. 25‑Г). 

Наочно переконуємося, що схожість з кла‑
сичним «гаддаре» тут зводиться до відсут‑
ності гарди. 

І все ж, на наше переконання, перський 
історичний термін навряд чи може бути 
пов’язаний з османською зброєю, яку су
часні дослідники пропонують позначати як 
«пала». Не заглиблюючись тут у полеміку 
щодо походження османських «пал», від
значимо тільки, що у сформованому ви
гляді вони суттєво відрізняються від пер
ських «гаддаре».

Очевидно, на малюнку Л. Марсільї усе 
ж зображено коротку османську шаблю, а 
не перський «гаддаре»: наявна хрестовид
на гарда, штаба з розлогою спинкою має 
незначне викривлення. Про це ж свідчить 
і супровідний текст.

І все ж вирізнення в окремий тип форми, 
що передувала класичному килиджу, відо
кремлення її від сучасних їй же клинків, які 
відрізнялися хіба що трохи більшою криви
зною штаби, звісно, має практичний сенс. 
Хоча воно і виглядає дещо штучно, проте 
продиктовано давно назрілою потребою 
якось виділити та позначити вузьку групу 
османських шабель XVII ст. з широкими й 
короткими слабовикривленими клинками. 

Безперечно, і сам термін «пала» потре
бує сучасного наукового визначення. Про
те до оригінальної історичної назви щойно 
розглянутий сучасний зміст поняття, оче
видно, має не більший стосунок, аніж пер
ська лексема «шамшир» до аналогічного 
західного зброєзнавчого терміна. Відтак, 
на нашу думку, термін «пала», як і раніше, 
має бути вживаний у різних значеннях, за
лежно від дослідницьких завдань. У кож
ному разі його слід роз’яснювати окремо.

Розглянутий термінологічний казус по
рушує набагато глибиннішу проблемати
ку використання давніх історичних назв у 
науковій термінології, що завжди вимагає 
надзвичайної обережності. Ще яскравіше 
це видно на прикладі шамшира (с. 94). 
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Рис. 26. А) Руків’я османської карабелі XVII ст. ДІМ, РФ.; Б) ефес особистого ятагана 
османського султана Сулеймана І Кануні. Палац-музей Топкапи, Стамбул, Туреччи-
на, інв. № 2/3776; В) верхів’я османських ятаганів XVIII cт. Колекція ДІМ, РФ.

Не обійшлося у османів без згада ної 
вже «двосторонньої карабелі» (Рис. 23) 
Цікаво, що її форма на Рис. 23-Б нага-
дує верхів’я багатьох пізніх ятаганів — 
залишилося тільки «розвести» новоу-
творені «вуха» в різні боки (Рис. 26-В). 
З цього приводу варто також зауважи-
ти, що зооморфне верхів’я одного з най-
давніших османських ятаганів султана 
Сулеймана І Кануні (Рис. 26-Б) більше 
нагадує карабелю його батька — Селі-
ма І (Рис. 24), аніж класичні пізні зразки. 
Очевидно, процес формування осман-
ського ятагана відбувався не без впливу 
карабелі. Звісно, ми наводимо ці факти 
тільки з метою демонстрації величезно-
го авторитету та впливу традиції «пта-
шиного» верхів’я у османів, ніяк не запе-
речуючи поважну історію виникнення 
та розвитку ятаганного верхів’я, що, у 
свою чергу, налічує не одне тисячоліт-
тя і є спадком багатьох давніх культур, 
переосмисленим в османському кон-
тексті у період Раннього нового часу204. 

Проблематика появи й розвитку ка-
рабелі у Персії — непроста тема, пов’я-
зана з історією її стародавньої культури, 
збагаченої різноманітними зовнішніми 
впливами пізніших часів. Тут існувало 
давнє й потужне підґрунтя традиції ви-

конання верхів’я зброї у вигляді архі-
тектурних форм, зустрічаємо їх ще у пе-
редмусульманський період (Рис. 27-Б). 

Ще потужнішу національну й релі-
гійну основу має зброя із зображенням 
натуралістичної та стилізованої голови 
птаха, відома як за часів династії Ахе-
менідів, так і напередодні арабського 
завоювання: мечі, орнаментовані мо-
тивами пір’я, з верхів’ям у вигляді сти-
лізованої соколиної голови варгана*, 
були поширеними у сасанідському вій-
ську (Рис. 27-А). 

Більшість дослідників схиляється 
до думки, що перші карабелі у Персії 
з’явилися наприкінці XVI — на початку 
XVII ст. Принаймні про це свідчать пер-
ські мініатюри, насамперед, зображення 
зброї славетного шаха династії Сефеві-
дів — Аббаса І (р. п. 1587–1629)205. Од-
ночасно з’являються зображення ша-
бель орла.

На Рис. 27 наводимо зображення вер-
хів’їв перських шабель XVII–XVIII ст. 
Можна бачити, що вже за Сефевідів по-
ряд з класичною формою арки або за-

* Одне з утілень вретрагни, зороастрій-
ського божества війни, військової добле-
сті й перемоги.

А Б В
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гостреного купола (Рис. 27-В) існувала 
інша, дещо спрощена: масивний торець 
виконаний у двох площинах, взаємо-
розміщених під майже прямим кутом 
(Рис. 27-Г). Інші верхів’я, виконані за ці-
єю схемою, через варіативність шири-
ни часом набували редукованого вигля-
ду, стаючи вже зовсім мало схожими на 
класичну карабелю (Рис. 27-Д).

Чудовий приклад перської карабелі зазна
ченого типу зберігається в Національному 
музеї історії України. Характер виконання 
насічки та епіграфіки оправи зразка свід
чать, що принаймні його декор виготовле
но наприкінці XVIII ст. Шабля має якісний, 
очевидно більш давній клинок, викона
ний зі струменистого булату, прикраше
ний медальйонами з зображенням птахів 
і тварин, а також традиційним для східної 
зброї знаком якості — написом «Робота 
Асад[уллаг]а Ісфагані».

Окрім цих двох, існувала ще одна, 
менш поширена форма перської кара-
белі (Рис. 27-Е). Походження цього ори-
гінального морфологічного підтипу в 
науковій літературі спеціально не до-
сліджували. Тільки А. Ходинський від-
значив туркменські, на його погляд, мо-
тиви у формі розглянутого ним зразка, 
не вдаючись, утім, до більш детальних 
роз’яснень206. На наше переконання, при 
вивченні цього питання варто зверну-
ти увагу на сасанідські зброярські тра-
диції (зауважимо схожість форм на Рис. 
27-Б та Рис. 27-Е). Звичайно, неможли-
во без вагомих підстав встановлюва-
ти безпосередній зв’язок між типами 
зброї, відокремленими майже тисячею 
років потужних соціальних, військових 
та релігійних потрясінь. Однак в дано-
му випадку такі підстави все ж існують: 
у період XVII–XVIII ст., яким датується 
більшість цих зразків207, саме розпочав-
ся процес активної «реанімації» старо-

Перська карабеля, друга половина XVIII ст. (написи) НМІУ, інв. № З754. Булат, залізо, 
золото, ріг, мідний сплав. Параметри зброї: A=965; B=830; C=34; D=35; E=245; F=89(121)/ 
109; G=360–380/335–370; T=6; L=80; R=79; N=81; n1=21; n2=23; W=766; Wпіхв=1040.
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давньої символіки непереможної колись 
імперії, яку завзято відбудовували ша-
хи династії Сефевідів. 

У той самий час не можна виключа-
ти зворотні османські та європейські 
впливи. Так, у другій половині XVIII ст. 
у Польщі набули популярності карабе-
лі схожої морфології — з масивними, 
розширеними у верхній частині вер-
хів’ями. відлуння цієї тенденції поде-
куди виявляється навіть у формі зброї 
країн Західної Європи зазначеного пе-
ріоду, зокрема на австрійських тесаках 
і кортиках208.

Таким чином, власні стародавні тра-
диції, помножившись на зовнішні впли-

ви, привели врешті до формування у 
Персії Раннього нового часу двох ос-
новних напрямів в оздобленні клинко-
вої зброї — верхів’їв у вигляді архітек-
турних елементів та пташиної голови, 
між якими виникло чимало проміжних 
форм, що далеко не завжди піддаються 
однозначній інтерпретації. Часом про-
тотип годі упізнати. У багатьох же ви-
падках образ цілком однозначний (Рис. 
27-Є)210. Ці традиції зберігалися й у по-
дальшому, до часів занепаду ірансько-
го зброярства у XІХ ст. 

 Суттєві складнощі виникають і при 
намаганні простежити появу карабелі у 
Польщі. Звичайно, немає вагомих під-

Рис. 27. А–Б) Верхів’я мечів епохи пізніх сасанідів 
(VI–VII ст.) Національний музей Ірану, Тегеран, Іран; 
В) верхів’я карабелі часів шаха Сафі Сефевіда (р. п. 
1629–1642). Військовий музей Ісламської Республіки 
Іран, Тегеран, Іран, інв. № 372; Г) верхів’я шаблі, 
зображене на портреті шаха Сафі Сефевіда, 1633 р. 
Ермітаж, Санкт-Петербург, РФ209; Д) верхів’я 
карабелі часів Надер-шаха Афшарида (р. п. 1737–
1747). Музей Надарі, Машхад, Іран, інв. № 61;  
Е) модифікація карабелі періоду Занд (1750-1794). 
Військовий музей Ісламської Республіки Іран, Тегеран, 
Іран, інв. № 427; Є) верхів’я шаблі, зображене на 
портреті шаха Аббаса І, роботи Біхзада. Британ-
ський музей, Лондон, Великобританія.

А

Е

ЄВ Г ДБ
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став сумніватися у тому, що найдавні-
ші польські шаблі цього типу (відомі від 
першої половини XVII ст.) представле-
ні турецькими бойовими та церемоні-
альними зразками. Очевидно, через це 
у польській історіографії нині перева-
жає теорія, вперше науково обґрунто-
вана З. Жигульським-молодшим, згід-
но з якою карабеля з’явилася у Польщі 
саме завдяки османам. 

Зауважимо однак, що через брак від-
повідних речових джерел нині навряд 
чи можливо встановити, як вигляда-
ли й звідки походили найдавніші поль-
ські шаблі, звані «карабелями»: адже 
вперше цей історичний термін зафік-
сований у писемних джерелах ще на-
прикінці XV ст. Турецькі ж зразки запо-
лонили країну тільки у другому періоді 
«справжньої орієнталізації»211 Польщі. 
Можливо, усе ж йшлося про якусь ко-
стюмну, розкішно оправлену зброю або 
один з різновидів кордів. Адже перші 
стилізації пташиної голови, що стають 
відомими у Речі Посполитій наприкінці 
XV ст., очевидно, тісно пов’язані з попу-
лярними на той час натуралістичними 
формами на коротко- та довгоклинковій 
зброї (кордах, фальшионах та мечах)212. 

від початку XVІ ст. у Речі Пос по литій 
поширюються шаблі орла з клинками 
європейського виробництва. За мор-
фологією вони є типовими угорськи-
ми зразками (польсько-угорськими ти-

пу ІІ) того періоду*, з єдиною відміною: 
замість мигдалеподібного верхів’я на 
них змонтовано литу орлину голову 
(Рис. 28). У XVІІ ст. статус оздоблених 
орлиними верхів’ями шабель невпин-
но зростає, пов’язуючись вже з держав-
ною символікою — зустрічаємо їх навіть 
на портретах королівських осіб — Яна 
Казимира та Яна ІІІ Собеського. Тоді ж 
набувають особливої популярності ка-
рабелі, спершу турецькі, а згодом і міс-
цевого виробництва. 

На сьогоднішній день класичні ка-
рабелі Речі Посполитої добре вивчені 
й систематизовані. Першим детальну, 
науково обґрунтовану класифікацію 
ще понад 30 років тому запропонував 
З. Жигульський. Досі її використовують 
майже без змін. Дослідник виділяє три 
групи найдавніших іноземних карабель 
та п’ять груп польських, розміщуючи їх 
у хронологічному порядку214. 

Загалом розвиток османської, пер-
ської та польської карабелі і шаблі ор-
ла цікаві для нас, насамперед, у зв’язку 
з їхнім місцем у зброярських традиціях 
на теренах України.

Повертаючись до проблем формальної 
типології, зауважимо, що спроби істо-

* Зазначений факт дав підстави в. Квасне-
вичу віднести шаблі орла до групи поль-
сько-угорських шабель, виділивши їх в 
ок ремий підтип.

Рис. 28. Рання «шабля орла», Польща, клинок — Західна Європа, друга половина 
XVІ ст., колекція МВП, інв. № 33573. Загальна довжина 925 мм, довжина клинка  
780 мм, вага 1130 г 213.
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ричного аналізу «орлиної» зброї призво-
дять не тільки до висновку про складність 
вивчення цього типу як «інтернаціональ-
ного» (що вимагає від дослідника одно-
часної уваги до багатьох віддалених один 
від одного у географічному й культурно-
му відношенні осередків її побутування). 
Постає інша суто типологічна, до певної 
міри штучна проблема — пошуку єдино-
го критерію, за яким можна без вагань 
розподілити «пташині» верхів’я на ка-
рабелю та шаблю орла. Так, при аналізі 
ілюстрації зброї шаха Аббаса І (Рис. 27-
Є), постає логічне запитання: розглядати 
її як найдавніше відоме зображення ка-
рабелі чи все-таки визначати як шаблю 
орла? Де, власне, пролягає межа стиліза-
ції, за якою можемо чітко розмежувати 
зазначені типи, і коли стає необхідним 
такий поділ взагалі? Цілком зрозуміло, 
що відповіді на ці питання визначаються 
науковою доцільністю. Проблему мож-
на успішно вирішити традиційним для 
типологічного аналізу «подрібненням» 
географічних меж та хронологічних ра-
мок дослідження, узгоджених із дослід-
ницькими завданнями. Так, вивчаючи 
еволюцію верхів’я перських карабель 
XVII–XVIII ст., зваживши на сучасні до-
слідження у цій галузі, доцільно, на наш 
погляд, упорядкувати їхні форми, виши-
кувавши від «пташиної голови» до «ар-
хітектурних». Для турецької зброї нату-
ралістичне зображення орлиної голови 
є доволі рідкісним, тож турецькі карабе-
лі навряд чи варто поділяти на підтипи 

за цим критерієм. У той же час, дослід-
жуючи карабелі Польщі, не тільки мож-
ливо, а й конче необхідно виділити два 
окремі типи — надзвичайно популяр-
ні серед шляхти шаблі орла з ефесами 
місцевого походження, де голова орла 
нагадувала про державну символіку, та 
карабелі — іноземні й польські шаблі з 
верхів’ями-стилізаціями.

Розглянувши появу шаблі орла й ка-
рабелі, приходимо до висновку: на ни-
нішньому етапі розвитку історичної 
науки встановлення єдиного «реані-
маційного» центру «орлиного» (за тер-
мінологією З. Жигульського) верхів’я 
навряд чи можливе. Окрім того, такий 
пошук, на нашу думку, не є науково ви-
правданим, оскільки мало допомагає 
висвітлити розвиток цих видів шаблі у 
регіонах побутування зазначеної зброї. 
Головною ж рисою карабелі вважаємо її 
кроскультурність, універсальність для 
Сходу й Заходу.

килидж

Наприкінці слід розглянути наймолод-
ший морфологічний тип шабель, що 
сформувався на теренах Османської 
імперії.

Килидж (від тюркського qїlїč, араб-
ською qilīc — «меч», «клинок», Рис. 30.) 
— класичний тип пізньої турецької ша-
блі з коротким, сильно викривленим 
клинком та єлманню значних розмірів. 

Рис. 30. Схематичне зображення килиджа.
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Характерну особливість має вигин шта-
би: починаючи від самої п’яти, лінії леза 
та обуха майже рівнобіжні (іноді лезо 
навіть має невеликий зворотний ви-
гин) аж до ділянки, де клинок починає 
радикально викривлятися. При цьому 
Т-подібна у перерізі спинка надає жор-
сткості тонкій штабі та створює своє-
рідне заглиблення між першою чвертю 
клинка та єлманню. Килидж має ефес 
відкритого типу з хрестоподібною гар-
дою з довгими кільйонами. 

важливою особливістю килиджа вва-
жають характерне так зване «пістолет-
не» руків’я, як правило, з отвором для 
темляка. Форма пістолетного руків’я 
має дуже давнє походження. в історіо-
графії зустрічаються припущення щодо 
його індійського215, перського (сасанід-
ського)216, навіть гунського коріння217. 
Зауважимо, що схожі на османський 
«равлик» форми, поряд із пташиною 
головою, можна бачити ще на анти-
чних зображеннях махайр218. Ілюстра-
ції більш пізніх середньовічних зразків 
віднаходимо у візантійській іконогра-
фії другої половини ХІ ст.219. Зустріча-
ємо подібні форми також серед зобра-
жень середньовічної європейської зброї 
XV ст., насамперед фальшионів220. Утім, 
на теренах Османської імперії зазначена 
форма верхів’я починає активно еволю-
ціонувати тільки у XVІII ст.

Піхви килиджа традиційно мають ха-
рактерну оправу, що складається з устя, 
довгого наконечника та двох обоймиць 
посередині, з прикріпленими до них ру-
хомими кільцями. Причому обоймиці, 
зазвичай, настільки довгі, що відкритою 
залишається тільки невелика ділянка 
шкіри або тканини. Піхви деяких ша-
бель повністю обкладені металом, іноді 
мають одну обоймицю з кільцями з обох 
боків. Надзвичайно характерним для 
турецьких піхов є декоративний шов, 

яким стягнуто шкіру, виготовлений зі 
срібного чи латунного дроту.

У науковій літературі деякий час по-
в’язували історичні назви килидж та 
кальджурі (qaljūrī, детальніше див. с. 
75), вважаючи останній термін друго-
рядним та пояснюючи у такий спосіб 
походження відповідних типів зброї. 
Сучасний лінгвістичний аналіз свід-
чить, що між цими термінами та їхні-
ми похідними годі встановити безпо-
середній зв’язок221.

До османських завоювань cлово ки-
лидж з’являлося в арабських джерелах 
хіба що у зв’язку зі згадками імен і ти-
тулів сельджуцьких правителів. Окремі 
дослідники навіть безпосередньо пов’я-
зують їх з назвою зброї222. в усякому ра-
зі у ХІІ ст. термін вже вживається поряд 
із саїфом (Saif) у значенні прямого дво-
лезового меча223. відтак, як відповідник 
певного типу зброї, термін килидж про-
йшов тривалу еволюцію так само, як 
шамшир та саїф, що спершу познача-
ли просто клинок або меч у загальному 
значенні, без прив’язки до якихось кон-
кретних форм та характеристик. 

З точки зору дослідника історії ос-
манського ремісництва навряд чи до 
середини XVI ст. можемо вести мову 
про килиджі (у значенні місцевих ме-
чів та шабель) як «справжню» осман-
ську зброю. Перші автентичні довго-
клинкові зразки відомі від середини 
XV ст. й мають ті самі риси, що й маме-
люцька зброя. І хоча від часів підкорен-
ня Константинополя у розпорядженні 
османських султанів опинилася вся ви-
робнича потуга тамтешніх ремісничих 
осередків, знамените османське збро-
ярське виробництво набрало справж-
нього розмаху тільки у першій половині 
XVII ст., після військових успіхів у Пер-
сії та підкорення держави мамелюків, 
коли до Стамбула були масово депор-
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товані перські, єгипетські та сирійські 
зброярі. Тоді арсенали Порти поповни-
лися і масою трофейних клинків.

У зброєзнавчій історіографії прий-
нято вважати, що класичний килидж в 
описаному нами на початку підрозділу 
вигляді остаточно сформувався про-
тягом XVІII ст. Утім, найбільш харак-
терні риси типу склалися значно рані-
ше — за різними оцінками — упродовж 
XVІ–XVII ст. відтак, час від часу в нау-
ковий обіг потрапляють не відомі рані-
ше давні зразки, параметри яких дають 
підстави говорити про килидж як більш 
ранній морфологічний тип. Один з них 
ми розглянули на с. 214–219.

У своїй класичній формі килидж є 
вершиною еволюції турецької довго-
клинкової зброї, свого роду квінтесен-
цією кращих здобутків зброярства країн 
усього Середнього Сходу. У килиджі не 
тільки радикалізовано риси попередніх 
східних шабель XVII ст. Його клинку 
взагалі не притаманні якісь новітні кон-
структивні рішення, поява яких була б 
пов’язана з XVIII ст. У своєму найбільш 
досконалому, завершеному вигляді кла-
сичний османський килидж є чистим 
синтезом типових рис, успадкованих 
від більш ранньої зброї. Так, клинок з 
рівнобіжними сторонами у першій тре-
тині штаби, велика єлмань — усе це ха-
рактерне для давніх османських клинків 
XV–XVI ст. До них додалась невелика 
довжина масивних пал XVII ст., харак-
терна Т-подібна спинка та увігнута лінія 
леза у першій третині штаби, успадко-
вана від ятагана. У такому завершено-
му вигляді килидж формується саме 
у XVІII ст. Наразі невідомі більш ран-
ні зразки, що повністю вкладалися б в 
описану вище схему: попри значну по-
дібність таких шабель до килиджа їх 
завжди відрізняє від класичної форми 
якась особливість — інша форма вигину 

тощо. І все ж зростаюча кількість дав-
ніх знахідок створює ґрунт для припу-
щення, що килидж сформувався таки 
раніше, ніж це прийнято вважати нині.

Як же функціонувала ця конструк-
ція? За своїм призначенням килидж був 
армійською піхотною рубальною збро-
єю*. Ятаганний вигин у першій третині 
клинка, що виконувала функцію керма, 
виводив центр удару на майже ідеальну 
позицію для завдання потужного роз-
валюючого удару. За кінематикою удару 
килидж нагадує сокиру, шабельна від-
тяжка тут мінімальна. Як спеціалізова-
на рубальна зброя з коротким клинком, 
килидж малопридатний для фехтуван-
ня, колольних ударів або кавалерійської 
рубки, проте в умовах звалищного ру-
копашного пішого бою йому не було 
рівних. Ця зброя уможливлювала по-
тужні удари з будь-якої початкової по-
зиції, при мінімальній амплітуді зама-
ху, дозволяючи працювати навіть від 
ліктя. Сильною стороною килиджа бу-
ла можливість завдавати горизонталь-
ні й бічні удари у будь-якому напрямі, 
що є неоціненною якістю на полі бою. 
Килидж уможливлював також різаль-
ний удар першою половиною клинка, 
проте ця функція була другорядною**.

У XVІII–ХІХ ст. килидж набув вели-
чезної популярності у Східній та Захід-
ній Європі, а його характерний ефес 
почали постійно використовувати для 
оправи клинків цілком різного похо-
дження. Через це у сучасній зброєзна-
вчій літературі поняття «килидж» ча-
сом визначають за самою тільки формою 

* У мамелюків поширеними були кавале-
рійські різновиди килиджа.
** Автор дякує за консультацію науково-
му співробітникові Національного музею 
Збройних сил України, фахівцеві історич-
ного фехтування Н. Курсаніну.
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ефеса. Шаблі з такими оправами іноді ще 
називають «мамелюцькими», що пов’я-
зано з історією поширення цього виду 
зброї у Європі від часів єгипетської кам-
панії Наполеона Бонапарта. Ми, керую-
чись прийнятою у роботі методологією, 
будемо говорити тільки про класичний 
килидж, а також шаблі в оправі килиджа. 

 
*   *   *

Найкраще розповісти про козацьку 
довгоклинкову зброю дають змогу ре-
чові джерела. 

від часів монгольського завоювання та 
занепаду найбільших ремісничих центрів 
Київської Русі традиції розвитку місцево-
го зброярства було перервано. У XVI ст. 
Україна, так само як і Московська дер-
жава, цілковито входила до зони поши-
рення турецьких, польських, угорських 
та іранських типів клинкової зброї, роз-
глянутих нами вище. У цьому особливо-
му геополітичному регіоні, розташова-
ному поміж найбільшими східними та 
західними цивілізаційними центрами, 
сформувалися особливі, відмінні від су-
сідів, пріоритети. Порівняно з Польщею 
та Литвою на місцеві смаки значно силь-
ніше впливали східні моделі, безпосеред-
ньо поширені тут у значній кількості. 

Наявний джерельний матеріал свід-
чить, що в Україні не сформувалося осо-
бливого морфологічного типу шаблі. 
Принаймні, ані нашим попередникам, 
ані нам не вдалося виявити чогось по-
дібного224, хоча окремі зразки, що випа-
дають із загальної зброярської тенден-
ції, звичайно, зустрічаються, як, власне, 
й у будь-якому іншому куточку світу. З 
цього приводу хотілося б підкреслити, 
що факт відсутності особливого «уста-
леного» національного морфологічного 
типу давньої зброї в матеріальній культу-
рі народу не може впливати на історич-

ну оцінку рівня розвитку її зброярської 
справи. Адже зброю як продукт ремісни-
чого виробництва вивчають як цілісний 
виріб, беручи до уваги не тільки місце 
виробництва та морфологію основних 
частин, а й повний обсяг робіт з монту-
вання та оформлення кожного зразка. 
Стосовно шабель, то саме оправа надає 
цій зброї завершеного вигляду, дозволя-
ючи говорити не лише про сталий мор-
фологічний тип, а й про національну 
приналежність. вона значно більшою 
мірою, аніж клинок (що був предметом 
жвавої міжнародної торгівлі), дає мож-
ливість встановити зв’язок з регіоном 
виготовлення (монтування) зразка. Саме 
тому ми все ж маємо всі підстави гово-
рити про українську шаблю: адже наці-
ональними слід уважати не тільки зраз-
ки, виготовлені на території держави, а й 
змонтовані з довізних частин, стилістич-
но й декоративно оформлені відповідно 
до національного смаку. Цієї думки від-
давна дотримується чимало дослідників 
історії зброї225. Автентичність художніх 
традицій українського мистецтва, зокре-
ма декоративно-ужиткового, навряд чи 
кому спаде на думку ставити під сумнів. 

Утім, золотарське мистецтво звичай-
но мало свою специфіку, яка дещо дис-
танціювала його від народних сюжетів. 
Численні золотарі, серед яких було ба-
гато майстрів найвищого європейсько-
го рівня, по всій Україні створювали 
видатні шедеври, зокрема й зброю. ви-
готовленням та оздобленням шабель за-
ймалися також ремісники-шабельники, 
які об’єднувалися в цехи або працюва-
ли поодинці. Усе це докладно відобра-
жено у численних історичних джере-
лах. Більш детально це питання, як і 
проблематику засвоєних козаками ти-
пів шабель, ми розглянемо у розділі VI. 

Наразі перейдемо до розгляду кон-
кретних історичних пам’яток.
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Ми розпочинаємо наше дослідження 
з мечів — найбільш давньої військової 
довгоклинкової зброї. На українських 
теренах археологи знайшли чимало ме-
чів у похованнях, що сягають дописем-
ної історії.

Меч був важливою складовою комп-
лекту рицарського озброєння, що про-
тягом століть, ще з давньоруських ча-
сів, побутував на українських теренах. 
Стосовно руського воїнства дослідники 
військової історії та археології сміливо 
вживають прикметник «рицарський» 
саме у зв’язку з вивченням предметів 
озброєння князівських дружин1. Це під-
тверджується матеріалами речових дже-
рел: предмети з європейського рицар-
ського арсеналу постійно зустрічаються 
серед руських середньовічних знахідок.

Номенклатура зброї, віднайденої на 
руських землях, свідчить про побуту-
вання на Русі мечів насамперед євро-
пейських типів. велика кількість такої 

зброї нині зберігається в музеях Украї-
ни та Росії. Це, насамперед, мечі, виро-
блені у майстернях Середнього Рейну2, 
з таврами ULFBERHT (ІХ–ХІ ст.) та де-
кількома іншими, більш рідкісними3.

У Національному музеї історії Украї-
ни експонуються два мечі, що стали пер-
шими речовими джерелами, які засвід-
чили існування місцевого (ймовірніше 
за все, київського) клинкового вироб-
ництва. Написи на обох зразках виявив, 
дослідив та ввів до сучасного наукового 
обігу А. М. Кирпичников.

Першим віднайденим артефактом 
став знаменитий меч з руським імен-
ним написом «лЮДОТА КОВАлЬ» (ва-
ріанти: «лЮДОША», «КОВАл»), ін-
крустованим* на клинку дамаскованим 

* А. Кирпичников вживає термін «навод-
ка» [Кирпичников А. Н, 1966. вып. 1. — 
С.22].

РОЗДІЛ ІІ 
Мечі на теренах України. Клинкова зброя 
гетьманів Війська Запорозького 

2.1. Рицарська клинкова зброя в Україні 
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Меч з написом «КОВАЛЬ ЛЮДОТА» у колекції 
НМІУ, Х — перша половина ХІ ст.: А) загальний 
вигляд; Б) напис на клинку; В) прорис напису5;  

Г) ефес.

А

Б

Г

В
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дротом. Меч датується Х – першою по-
ловиною ХІ ст. Його знайшли напри-
кінці ХІХ ст. поблизу колишнього села 
Фощеватого на Полтавщині4. 

Судячи з усього, виявлена клинкова 
епіграфіка фіксує найдавніше з нині ві-
домих ім’я руського ремісника, власне 
коваля-мечника6.

Другий артефакт було знайдено у 
дружинному похованні поблизу Киє-
ва ще наприкінці ХІХ ст., хоча напис 
виявлено й опрацьовано тільки у 90-х 
роках ХХ ст.7. Очевидно, цей меч слід 
класифікувати як тип V за типологією 
Я. Петерсена. виготовлений він до се-
редини або третьої чверті Х ст. У про-
цесі розчищення клинка на поверхні 
долу стало можливим розрізнити вці-
лілий фрагмент напису уставними ки-
риличними літерами «СЛАв». Сполу-
чення літер, виконане інкрустованими 

відрізками дамаскованого дроту, пов’я-
зане, на думку фахівців, з фрагментом 
імені виробника. Зі зворотного боку ви-
явлено декоративно-маркувальну імі-
тацію напису.

Особливе маркування меча та стиліс-
тика його виконання, очевидно, свід-
чать про одночасне виконання клинка 
й ефеса в межах одного виробничого 
центру8.

Незважаючи на невщухаючу поле-
міку щодо змісту клинкової епіграфі-
ки9, у вітчизняній науці досі прийнято 
вважати, що зазначені речові джерела 
свідчать на користь гіпотези про роз-
винене місцеве виробництво мечів у 
Давній Русі. відтак, у другій полови-
ні Х — на початку ХІ ст. місцеві мечі 
доповнювали імпортовані. Разом во-
ни задовольняли потреби у клинко-
вій зброї вільних членів суспільства: 

Меч з фрагментом 
напису «СЛАВ»  
у колекції НМІУ, Х ст. 
та прорис напису.
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знаті, дружинників, купців, заможних 
міщан та ін.10. 

На думку А. М. Кирпичникова, у русь-
ких підписних мечах поєднані стилісти-
ка й ремісничі техніки різних регіонів: 
каролінзькі (техніка виконання напису), 
скандинавські (орнаментика) та руські 
(тавра й частково форма руків’я)11. 

Київська держава не випадково ста-
ла другою країною у Європі, де виго-
товляли власні підписні мечі. І справа 
тут не тільки у високому розвитку ре-
місничих технологій. Історикам добре 
відомо, що у літописних відомостях, 
що стосуються початкового періоду 
Київської держави, меч виступає як 
свого роду «національна» зброя й дер-
жавний символ. Не втручаючись тут у 
полеміку щодо витоків рицарської тра-
диції у Давній Русі та етнічної прина-
лежності її перших носіїв, зауважимо 
тільки загальновизнане: видається без-
заперечним, що саме інститут князів-
ської дружини, коло військових про-
фесіоналів були тим середовищем, де 
могло з’явитися високоспеціалізова-
не рицарське озброєння (у тому чис-
лі меч), використання якого вимагало 
фахової підготовки, а придбання — чи-
малих статків.

Номенклатура мечів, віднайдених на 
руських землях, опосередковано під-
тверджує інтернаціональний етнічний 
склад князівських дружин, куди пері-
одично запрошували іноземних «вій-
ськових фахівців»12. Яскравим прикла-
дом цьому може служити дружина 
Ярослава володимировича, де певний 
час перебували такі колоритні персо-
нажі, як майбутній норвезький король 
Гарольд Гардрада та Еймунд син Грін-
га, також особа королівської крові13. 
У такій якості міжнародного символу 
рицарської звитяги, нерозривно поєд-
наного зі споконвічним поняттям ри-

царства*, меч на руських землях зберігав 
своє значення майже до кінця XVI ст.

На українських землях у другій по-
ловини XVI ст. окремі елементи ри-
царської культури були сприйняті та 
засвоєні новоутвореним станом — ко-
зацтвом.

Українські історики слушно відзна-
чають, що феномен козацтва за всіма 
зовнішніми ознаками цілком можна 
вважати своєрідним проявом військо-
во-рицарської, навіть орденської куль-
тури середньовічної Європи. Тут і сі-
мейно-родинний принцип організації 
братства, і морально-етичний кодекс 
поведінки, інститут кобзарів-труверів, 
спеціальна підготовка молоді, специфіч-
не ставлення до жінки, аскетизм, релі-
гійність, колективне землеволодіння, 
культ Покрови — Божої Матері. Давніми 
елементами рицарської культури у коза-
ків, що сягають корінням IV–III тис. до 
н.е., є культ коня, бойового пояса, чер-
воного кольору, ритуальний зв’язок між 
битвою та бенкетом, характерники-бер-
серкери тощо, нарешті «культ меча»14. 
Справді, у цих проявах, що взагалі ха-
рактеризують чоловічі військові союзи 
від найдавніших часів15, козацьке брат-
ство спільне з рицарськими орденами.

Ранньомодерне «козацьке» тракту-
вання інституту рицарства цілком вкла-
дається у картину економічних, вій-
ськових та суспільних перетворень у 
державах Європи, що не тільки карди-
нально вплинули на зовнішні атрибути 

* Поняття «рицарство» (від нім. «ritter» — 
«вершник») має значення здебільшого за-
гальне, аніж точне. Історики по-різному 
підходять до визначення цього терміна. До-
тримуючись формулювання Моріса Кіна, 
під «рицарством» розуміємо етос, у якому 
воєдино сплавлені військові, аристократичні 
та релігійні складові [Кин М., 2000. — С. 34].
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рицарського етосу, а й від XVI ст. змі-
нили самі традиційні підвалини його іс-
нування. Саме як рицарську (збройну) 
людність у межах східних воєводств Ре-
чі Посполитої усвідомлювало себе коза-
цтво Середнього Подніпров’я та Запо-
рожжя протягом XVI – початку XVII ст. 
І саме на рицарському типі свідомості 
базувалася станова ідентичність укра-
їнських козаків16.

Поява універсалу Сигізмунда ІІ Ав-
густа до козаків 1568 р. поклала початок 
своєрідного імунітету невизнаного доти-
стану у Польсько-Литовській державі та 
довготривалому процесові автономіза-
ції майбутнього війська Запорозького. І 
хоча договір вже наступного правителя 
— Стефана Баторія з козацьким товари-
ством з правової точки зору більше на-
гадував відносини із «затяжними» най-
манцями, у козацькому середовищі угода 
про військову службу від 1578 р. з часом 
почала сприйматися як домовленість між 
сюзереном (королем) та васалом (Низо-
вим козацтвом)17. Так засадничий прин-
цип феодальної сеньйоральної залежно-
сті набув у ранньомодерній козацькій 
інтерпретації своєрідних рис, витворив-
ши модель «колективного васалітету» 
низового товариства перед конкретною 
особою, що репрезентувала монарше 
управління. Причому за низки обставин 
військо Запорозьке як «рицарський люд» 
залишало за собою право обирати ново-
го сюзерена та протектора18. 

Утвердження козацтва як «рицарсь-
кого» стану в очах  іноземних волода-
рів та європейського поспільства знач-
ною мірою пов’язано з прикордонним 
протистоянням османо-татарській за-
грозі, очолюваним «степовими рица-
рями», нерідко відомими й заможними 
шляхтичами, що до того ж займали по-
мітні адміністративні посади. І якщо у 
Речі Посполитій експедиційне козаку-
вання князів та шляхти не трактувалося 
як підстава всеохопного улегітимнення 
стану, то для сусідніх правителів, заці-
кавлених у козацьких послугах, вияви-
лося цілком достатньо того, що коза-
ків перед ними представляли вихідці 
зі шляхти, а то й князі19. 

відтак козацтво та його провідники 
цілком органічно вписалися в ідеалізо-
вану на той час європейську концепцію 
рицарського ідеалу20 передусім як борці 
зі східною загрозою. від другої полови-
ни XVI ст. у тогочасній європейській лі-
тературі образ козака перетворюється з 
«хлопа», «волоцюги» та «степової наво-
лочі» на  мужнього і витривалого сте-
пового воїна, захисника християнського 
світу21.  Про «рицарське самоусвідом-
лення» провідників козацького това-
риства свідчать численні писемні дже-
рела, де козаки  послідовно називають 
себе «людьми рицарськими» принайм-
ні від початку 1590-х рр.22. 

У першій третині XVІI ст. українська 
козацька старшина вже вважала себе 

Меч у колекції ЛІМ, XVI ст., інв. № З-2358. Параметри зброї: А=1292; В=100; С=42.
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прямою спадкоємицею давньоруської рицар-
ської традиції23. Очевидно, у поширенні таких 
поглядів не останню роль відіграв традицій-
но високий освітній рівень руської шляхти, 
що долучалась до кращих здобутків європей-
ської культури за кордоном та на Батьківщині.

Статус «українського рицаря» тісно пов’я-
заний з традиційним комплексом рицар-
ського озброєння, з якого козаки засвоїли 
довгоклинкову зброю, причому малопри-
датний в умовах сучасної їм війни меч був 
замінений на більш актуальну шаблю. І хо-
ча з часом на шаблю у повному обсязі було 
перекладено усі основні функції меча (воєн-
но-технологічну, соціо-етнопопуляційного 
маркування, комунікативну та сакральну24), 
шляхетна рицарська «світла зброя» ще не од-
не століття залишалася традиційним, «іде-
альним» символом приналежності до вищої 
аристократичної «рицарської» касти.

Протягом XVI ст. меч як військовий ін-
струмент на українських теренах хоча й був 
значно посунутий іншими видами довго-
клинкової зброї — кордами, тесаками, на-
решті шаблями, проте все ще не втратив 
актуальності. Про це свідчать писемні, іко-
нографічні, а також речові джерела в укра-
їнських музеях. 

Яскравим прикладом такої зброї є меч, 
який нині зберігається у львівському Музеї 
зброї «Арсенал» (с. 129). Артефакт було від-
найдено у р. Південний Буг біля м. Сокаля. 
Історична легенда пов’язує цей меч із бит-
вою між татарськими та польсько-руськими 
військами, яка відбулася в цій місцевості 2 
серпня 1519  р.25. Конструкція предмета, що 
його за класифікацією Е. Окшотта слід від-
нести до типу XVII, та обставини знахідки 
не викликають серйозних заперечень у та-
кій атрибуції26. 

Інший зброярський виріб походить зі 
Львова. Це церемоніальний меч львівських 
війтів роботи майстра угорського походжен-
ня (з м. Сегеда) Івана венгрина про що свід-
чить клинкова символіка та епіграфіка. Так, 

Церемоніальний 
виносний меч, 
Львів, 1577 р., 
майстер Януш 
Венгр. ЛІМ,  
інв. № З-3477. 
За гальна довжина 
— 1495 мм, 
довжина клинка 
— 1083 мм, шири-
на клинка при 
п’яті — 66 мм.
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з одного боку клинка при основі штаби 
у картуші бачимо оточений лавровим 
вінком герб Львова і дату «A.D.1577», а з 
другого — у такому ж картуші герб м. Се-
геда, оточений лавровим вінком та напис 
«JANUS WКGR / ZH M.SIGIETA». Ма-
люнки і написи в оточенні рослинного 
орнамента виконані у техніці травлення 
на заглибленому пунктированому фоні.

Свого часу П. Жовтовський згаду-
вав про цей зразок як про видатний 
при клад роботи львівських мечників. 
Дослідник також відзначив, що клинок 
меча вкритий травленим орнаментом у 
ренесансному стилі27.

Зі свого боку відзначимо, що за мор-
фологічним типом зразок є класичним 
прикладом мечів типу ХХ за класифіка-
цією Окшотта. Його форма є розвитком 
попереднього типу ХІІІа, що започатку-
вав традицію «великих мечів» («Espées 
de Guerre», «Grete Swerdes») у Європі від 
кінця ХІІІ — початку ХIV ст.28. 

Ефес меча увінчаний верхів’ям типу 
Т4 за Окшоттом, яке є типовим пред-
ставником групи грушоподібних вер-

хів’їв, що функціонували від другої по-
ловини XIV до кінця XVI ст.29.

Отже, у формі львівського меча кінця 
XVI ст. можемо спостерігати збережен-
ня давніх європейських зброярських 
традицій попередніх періодів. Очевид-
но відсутність у конструкції виразних 
«модерних» рис, збереження стародав-
ньої форми тісно пов’язане саме з тра-
диційним призначенням «великих» ви-
носних мечів у Європі.

Мечі типу ХХ побутували на євро-
пейських теренах протягом XIV–ХVІ ст. 
Серед ранніх зразків більшість є пів-
тораручниками, хоча найбільші можна 
розглядати як справжніх дворучних по-
передників класичних «біденгендерів» 
(дворучників) кінця XV–XVI ст. 

Судячи з усього, мечі типу ХХ стали 
першим спеціальним типом церемоні-
альних мечів. У зброєзнавчій літерату-
рі їх недарма охрестили «виносними». 
Навіть у часи активного функціонуван-
ня такої зброї як бойової вже існували 
особливі парадні зразки, що їх під час 
урочистостей виносили, тримаючи пе-

Рис. 30. Меч князя Миколая Радзивілла, виготовлений у Вільні, 1572 р. Німецький 
історичний музей, Берлін, Німеччина, інв. № W 2265. Загальна довжина — 1565 мм. 
Клинок довжиною 1080 мм має ромбічний переріз. Ширина клинка при п’яті — 
64 мм, загальна вага зброї — 3500 г [Müller H., 1984. — P. 198–199]. Ефес з круглою  
у перерізі гардою та характерним для бастардів двосекційним обтягнутим шкірою 
руків’ям увінчаним срібним золоченим верхів’ям типу Т5(?). Зразок класифікується 
як тип ХХ за Окшоттом і є дворучним різновидом мечів-бастардів.
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ред собою. велетенські розміри окремих мечів 
справляли враження на публіку, але практично 
виключали їх бойове використання. Абсолют-
ний рекорд тут належить мечам урочистої охо-
рони графа Едуарда Честерського (майбутньо-
го принца Уельського) останньої чверті XV ст., 
довжина яких досягала 2,26 м30.

У цьому зв’язку цілком органічним вигля-
дає призначення майже півтораметрового меча 
львівських війтів, що служив емблемою влади 
міста. Зброя займала почесне місце в залі суду у 
ході засідань, а під час урочистих процесій меч 
несли перед війтом.

Серед особистої зброї русько-литовської 
шляхти також зустрічаються надзвичайно ве-
ликі, власне дворучні мечі, робота з якими ви-
магала від рицаря особливої фізичної витри-
валості й спеціальної бойової підготовки. Так, 
у Музеї німецької історії в Берліні зберігаєть-
ся зразок, атрибутований німецькими фахівця-
ми як дворучний меч литовського князя Мико-
лая Радзивілла (р. ж. 1512–1584), виготовлений 
у вільні 1572 р. (Рис. 30). 

Атрибуція предмета ґрунтується на аналізі 
зображеного на мечі герба і напису. Справді, та-
ким гербом послуговувалися дві гілки родини 
Радзивіллів принаймні від 40-х рр. XVI ст. Зо-
крема, він належав віленському воєводі Мико-
лаю Чорному31. Напис («MRWW» — Миколай 
Радзивілл воєвода віленський) підтверджує при-
належність зброї зазначеній особі. Напис зі зво-
ротної сторони засвідчує дату виготовлення ме-
ча: «DE VISIN 1572».

Надзвичайно поширеними на теренах Украї-
ни у др. пол. XVI ст., принаймні у західних регіо-
нах залишалися мечі західноєвропейських типів 
з усіма модерними атрибутами — розвинутими 
гардами-кошиками та верхів’ями популярної у то-
гочасній Європі форми. Так, у ЛІМ зберігається 
група таких мечів, позначених міщанськими ґмер-
ками. Попри сумніви в автентичності, які від часів 
виходу праці в. Лозинського незмінно виклика-
ють тавровані ґмерками предмети зі Львова, біль-
шість експонованих нині мечів впевнено демон-
струє типові риси довгоклинкової зброї XVI ст.

Меч «у півтори руки». Німеччи-
на, Золінген (?), XVIст. ЛІМ, інв. 
№ З-3143. За гальна довжина — 
1330 мм, довжина клинка — 1098 
мм, ширина клинка — 39 мм.  
У першій чверті штаби розмі-
щені клейма, таушовані міддю. 
Пред ставлений на фото знак 
відтворює львівський міщан-
ський гмерк Шимон-Томашевичів.
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2.2. Золотий меч Петра Сагайдачного

Мечів з підтвердженою документальною історі-
єю в Україні, налічують одиниці. Однією з най-
рідкісніших пам’яток, що свідчать про безпо-
середнє долучення козацьких провідників до 
європейської рицарської традиції, причому за 
безпосередньої участі монаршої особи, є «золо-
тий» меч легендарного козацького провідника 
Петра Конашевича Сагайдачного (пом. 1622).

Роки діяльності П. Сагайдачного як очільни-
ка війська Запорозького недарма вважаються 
періодом найвищого розквіту козацької слави.

видатний політик, полководець, меценат, світ-
ський та церковний діяч незмінно відстоював пра-
ва й вольності козацтва та невтомно боровся за 
автономію українських земель у складі Речі Поспо-
литої. З його допомогою було відновлено україн-
ську православну єпархію та закладено підвалини 
для розвитку системи освітніх закладів в Україні.

Мабуть, ще більшими від світських були вій-
ськові звершення Сагайдачного. від середини пер-
шого десятиріччя XVII ст. гетьман безпосередньо 
керував майже всіма значними походами — як су-
хопутними, так і морськими, що досягли на той час 
особливої сили, розмаху й масштабів. До найваж-
ливіших подій належать захоплення Перекопської 
фортеці 1608 р., штурм Кафи, Трапезунда, Сино-
па і Стамбула 1616 р. Навесні 1618 р., очоливши 
10-тисячне козацьке військо, Сагайдачний взяв 
участь у поході королевича владислава на Москву.

 Справжньою «лебединою піснею» військової 
діяльності уславленого гетьмана стала Хотинська 
війна 1620–1621 рр. у якій 40-тисячне козацьке 
військо під його проводом відіграло вирішальну 
роль у розгромі турецької навали. Тяжко поране-
ний під Хотином, Сагайдачний помер у 1622 р., 
заповівши майже весь свій статок на відновлен-
ня храмів та утримання братських шкіл.

Саме після Хотинської битви П. Сагайдачний 
нібито отримав від польського королевича вла-
дислава меч — нагорода мала продемонструвати 
визнання європейським монархом величезних за-
слуг гетьмана перед Річчю Посполитою. 

Портрет і герб Петра 
Конашевича Сагайдачного. 
Зображення на клинку 
меморіальної шаблі, виго-
товленої на честь звершень 
уславленого гетьмана 
(де тальніше див. с. 142–143).
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Нині ця зброя по праву займає по-
чесне місце в експозиції вавельсько-
го замку поряд з уславленими поль-
ськими коронаційними мечами. Нам 
залишається лише здогадуватися, 
якими шляхами дарунок повернув-
ся до своїх попередніх власників. 
Наразі лише відомо, що до 
музею меч надійшов із зі-
брання Тарновських у замку 
м. Суха Бескидзька. 

Зображення меча як особистої 
зброї королевича владислава Жиг-
мунта вази та гетьмана Петра Сагай-
дачного кілька разів публікували у 
польських зброєзнавчих виданнях32. 
Проте ґрунтовного дослідження цієї 
зброї так і не здійснили. Так, А. На-
дольський спромігся лише відзначити 
незвичну форму руків’я цього меча33.

Більш детально цей зразок опи-
сав З. Жигульський34. Зауваживши 
пізньоренесансний стиль виконан-
ня зброї, дослідник відзначив її по-
ходження, стисло охарактеризував 

декоративне оздоблення та навів 
напис на клинку.

Публікували зображення 
меча також у дослідженнях, 

присвячених історії цен-
тральноєвропейської зброї. Так, 
Я. Лебединський відзначив церемо-
ніальне призначення цього зразка35. 
Однак, найгрунтовнішу атрибуцію 
досі можемо віднайти в облікових 
записах й публікацях вавельської 
королівської зброярні (Дод. 37).

в Україні меч Сагайдачного до-
недавна був мало знаний поза ву-
зьким фаховим колом*. 

* Певно, одним з перших представни-
ків громадськості на «шаблю Сагай-
дачного» звернув увагу письменник 
Ю. Андрухович, який ще у 1990 р. при-
святив уславленому гетьману та його 
зброї вірш:

ШАБЛЯ
Пшепрашам, панове поляки, 
дуже мені прикро, 
що мушу потурбувати вас 
через таку дрібницю. 
Йдеться мені 
про шаблю гетьмана Сагайдачного,  
нині ув’язнену за склом 
вавельської музейної експозиції 
у місті Кракові. 

Той гетьман  
був страшний міняйло.  
Одного разу поміняв жінку  
на тютюн та люльку,  
іншого — 
москалів на турків, 

а тепер ось, як бачимо,  
Київ на Краків. 

Мені не йдеться тут про анексію  
чи контрибуцію,  
навіть не про місто Перемишль,  
мені йдеться про шаблю.

Я клянуся, даю слово честі,  
що нікого нею не порубаю,  
навпаки — 
берегтиму, як національну святиню. 

Йдеться лише про те,  
аби всі вони,  
ті, хто біля мене і позаду,  
бачили і пам’ятали: 

колись ми ходили з шаблею при боці. 

[Цит. за вид.: Андрухович Ю. Кишень-
ковий Яворницький // Незалежний 
культурологічний часопис «ї». — 1990. 
— 3, лютий].
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Наскільки нам відомо, вперше (й поки 
що востаннє) раритет побував в Україні 
у квітні 1999 р. у складі виставки «Іван 
виговський — постать і доба», що від-
бувалась у залах Львівської галереї мис-
тецтв. Тоді в Україні уперше експону-
вали козацькі реліквії з музеїв Польщі.

виставка викликала чималий сус-
пільний резонанс та фахове зацікавлен-
ня в наукових колах. З’явилися публіка-
ції, присвячені окремим експонатам36. 
Привернув до себе увагу й меч Сагай-
дачного. Перша й досі єдина науко-
во-популярна розвідка, присвячена цій 
зброї, авторства Т. Чухліба*, побачила 
світ у 2002 р.37.

2007 р. зображення меча у супрово-
ді короткої атрибуції опублікувано у 
фундаментальному каталозі козацьких 
старожитностей «Україна — козацька 
держава»38.

Нарешті, перший історичний аналіз 
клинкової епірафіки здійснили дослід-
ники Хотинської битви П. Сас та Г. Кір-
кене у 2011 р.39.

Поглянемо ретельніше на цей ше-
девр західноєвропейського зброярсько-
го мистецтва.

Меч, Західна Європа (Італія),  
клинок від XV ст., оправа XVI ст. 

* Т. в. Чухліб — доктор історичних наук, 
провідний науковий співробітник Інститу-
ту історії України НАН України.

Місце зберігання: 
Музей Королівського палацу у вавелі 
(Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu). 
Краків, Польща, інв. № 2059.
Матеріали:
сталь, золото, срібло. 

Техніки: 
кування, лиття, гравіювання, карбуван-
ня, насічка.

Технічні параметри зброї:
А=1165; B=965; C=45; N=113; L=369. 

Стан збереження, консервація  
та реставрація.
Зразок у доброму, майже відмінному 
стані, клинок законсервовано. На ме-
талі практично відсутні сліди корозії 
— очевидно далися взнаки хороші умо-
ви зберігання меча протягом чотирьох-
сот років.

Морфологічна характеристика.
Довгий, майже метровий дволезовий 
клинок виконаний у стилі давніх се-
редньовічних мечів рубального призна-
чення. Такі клинки з широкою штабою, 
майже паралельними лезами й округ-
лим бойовим кінцем призначалися для 
завдання вершником потужних рубаль-
них ударів по добре захищеному су-
противникові, — адже від кінця ХІІІ ст. 
значно вдосконалюється захисний обла-
дунок. Поява «великих» мечів, очевид-
но, стала першою відповіддю на цей ви-
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клик, простим розвитком віковічної ідеї 
посилити рубальний удар за допомо-
гою більш міцного, масивного клинка40.

Неглибокий центральний дол аналізо-
ваного клинка закінчується ще до середи-
ни штаби. Обабіч дола від п’яти проріза-
но численні короткі долики й борозенки, 
які закінчуються хрестиками та серпи-
ками славнозвісного клейма — «гурди». 

Основа клинка позбавлена звичайно-
го для різновидів типу ХІІІ розширення. 
Нерівні лінії рікасо створюють вражен-
ня, що цю ділянку звузили пізніше, аби 
надати їй модерних рис XVI ст.

Датування клинка уточнює напис на 
внутрішньому боці, що нанесений не 
раніше від 1426 р.

Ефес напівзакритого типу з дужками 
та щитовидною гардою. Хоча Е. Окшотт 
відзначає, що сама по собі форма гарди 

не дає достатніх підстав для датування, 
однак для пізніх мечів хронологічний 
орієнтир усе ж таки існує: найбільша 
кількість художніх зображень розвину-
тих гард з дужками й кільцями з’явля-
ється від середини ХV ст. Низка свідчень 
дозволяє пов’язати походження розви-
нутої гарди з Піренейським півостровом, 
звідки вона поширилася по всій Європі41. 

Очевидно, ефес досліджуваного ме-
ча все ж виготовлений у XVI ст. Про це 
свідчать характерні закінчення кільйо-
нів та орнаментика. великий захисний 
щиток становить, мабуть, найбільш 
виразну «ренесансну» прикмету ме-
чів та ранніх шпаг XVI ст.*, хоча він 

* Іншою такою важливою прикметою є ран-
ні гарди-«кошики».
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відомий у Європі принаймні століт-
тям раніше.

Руків’я меча обплетено товстим сріб-
ним дротом.

Найбільш незвично виглядає вер-
хів’я. Недарма А. Надольський заува-
жив його «фантазійну форму». Проана-
лізувавши цю конструкцію, ми виявили, 
що в ній суміщено два різновиди, що по-
бутували в європейському зброярстві 
різних хронологічних періодів. Очевид-
но, складність верхів’я пов’язана з ба-
жанням перетворити півтораручне на 
коротке одноручне руків’я і, не вкоро-
чуючи хвостовика, додати максималь-
ну кількість декоративних елементів. 
Закріплена на руків’ї грибоподібна го-
лівка — з плоским денцем й основою — 
виконана як монолітний елемент, який 
наслідує стародавній тип в1 за Окшот-
том (розвиток типу Х за Петерсеном), 
особливо популярний наприкінці Х – 
напочатку ХІ ст.42. Утім, «основним», 
очевидно, слід уважати грушоподібне 
верхів’я, яке виглядає різновидом ти-
пу Т5. Е. Окшотт відзначає, що форми 
цього типу є найпізнішими серед грушо-
подібних — частіше за все їх можна зу-
стріти на мечах, датованих від 1500 р.43. 

Зважаючи на коротке руків’я, меч, 
очевидно, слід класифікувати, як тип 
ХІІІb, хоча довгий хвостовик (на якому 
разом з руків’ям водночас вмістилися 
два верхів’я) дає підстави припускати, 
що в минулому меч міг відноситись до 
типу ХІІІа з довгим півтораручним ру-
ків’ям. Про те, що зброя могла бути пов-
ноцінним «великим» мечем, свідчить 
вигляд бойової частини клинка, при-
наймні його останніх двох третин: скла-
дається враження, що штабу перекову-
вали, відтак, її довжина наразі менша, 
аніж була колись. Про це може свідчи-
ти й маркування бойового кінця клинка 
трьома заглибинами, що разом зі «сер-

пиками» гурди, які також присутні на 
штабі, поширилися на італійських клин-
ках наприкінці XV ст.44, а у Речі Поспо-
литій — від другої половини XVI ст.45. 

Е. Окшотт відзначає, що «великі» 
рубальні різновиди типу ХІІІа й ХІІІb 
повністю не вийшли з ужитку навіть у 
першій третині XV ст., незважаючи на 
поширення від середини XIV ст. повно-
го пластинчастого обладунку. Нагада-
ємо, що дата на клинку не обов’язково 
позначала рік його виробництва — мечі 
у період Пізнього середньовіччя вико-
ристовувались так само як і в попередні 
епохи вікінгів й великого переселення 
народів, кількома поколіннями власни-
ків46. відтак, клинок міг бути виготовле-
ний від другої половини XIІІ до почат-
ку  XV ст. включно.

Клинок заново оправлений вже у 
XVІ ст. Нагадаємо, що різновиди мечів 
типу ХІІІ наприкінці XV ст. отримали 
«друге життя». Чимало відомих нині 
зразків, змонтовані з ефесами 1475–
1525 рр., мають клинки, вироблені як у 
XV, так і протягом ХІІІ–XIV ст.47.

Символіка та орнаментика.
Клинок меча вирізняється своєрідною 
символічною системою. Так, централь-
ний дол закінчується хрестом, доли-
ки — традиційною італійською гурдою 
(серпиками з крапками або заглибина-
ми). Характерно розташовані заглиби-
ни (у вершинах умовного трикутника) 
бачимо навіть на округлому бойовому 
кінці клинка. 

Найбільш пишно орнаментовано оп-
раву меча. Насамперед, йдеться про за-
хисний щиток гарди. На ньому золотою 
та срібною насічкою майстерно відтво-
рено сцену з біблійної притчі про суд 
царя Соломона. Образи персонажів на-
повнені характерним для ренесансних 
композицій алегоричним змістом. 
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Грибоподібна частина верхів’я з презентацій-
ного зовнішнього боку прикрашена виконаним 
золотою й срібною насічкою погруддям воїна у 
шоломі, зазвичай у такому стилі зображали ан-
тичного бога війни Марса.

Основна грушоподібна частина складного вер-
хів’я оздоблена рослинно-геометричним орна-
ментом, виконаним у техніці срібної насічки. 
Рослини представлені S-подібною гілкою з три-
лисниками, маленькими листочками та вели-
кими розквітлими бутонами троянд. Квіти ви-
конані у натуралістичній манері. Тло заповнене 
округлими цятками та крученими листочками 
на кшталт арабескових мотивів, що надає орна-
менту «килимового» вигляду. Композиція обме-
жена пунктирними бордюрами.

Подібним рослинним орнаментом, устеленим 
густим «килимом» маленьких листочків й за-
витків, виконаних золотою насічкою, оздобле-
но хрестовину.

в цілому оздоблення оправи демонструє ви-
разні риси художніх стилів пізнього італійсько-
го Ренесансу. відчуваються тут і впливи східної 
орнаментики, характерні для тогочасного мисте-
цтва країн Південної Європи, яскраво виражені, 
зокрема, в оздобленні зброї XVI ст.48.

Епіграфіка.
Про факт королівського дарунка меча свідчить 
латинський напис скорописом на зовнішньому 
боці клинка:

VLADISLAVS + Konasevicio Koszovio  
ad Chocimum contra Osmanum
(вЛАДиСЛАв  +  Конашевичу Кошовому  
під Хотином проти Османів)49.

Саме дарчий напис викликає найбільше сумні-
вів — за манерою написання, стилем й, більше то-
го, самим змістом фраза надзвичайно далека від 
традиційних, що наносили на європейські мечі від 
епохи Середньовіччя. Привертає увагу вже саме 
титулування П. Сагайдачного «кошовим». У праці 
П. Саса та Г. Кіркене відзначено, що гетьмани XVI 
ст. сприймали кошових отаманів Запорозької Сі-
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чі як підлеглих собі осіб, котрі, порівняно з ними, 
стоять на нижчому владному щаблі. Тож звернен-
ня до запорозького гетьмана як до кошового («не 
як до голови, а як до кошових») мали розцінюва-
ти як образу та приниження гетьманської гідності, 
що навряд чи могло мати місце у даному випадку50.

Натомість перша частина тексту виконана як 
класична середньовічна клинкова епіграфіка — 
літери імені «вЛАДиСЛАв» заголовні, розміще-
ні уздовж дола, їхня висота приблизно дорівнює 
ширині дола, наявний і розділювальний хрест*. 
Досліджуваний напис відрізняється від тради-
ційних, на честь коронованих осіб, відсутністю 
титулу. Зауважимо, що цьому є очевидне пояс-
нення — на момент Хотинської битви королевич 
владислав ще не обіймав польського престолу. 

Утім, «дарчу», напевне, могли нанести й пі-
зніше за монарше ім’я. До такого висновку схи-
ляють результати аналізу ще одного латинсько-
го напису, виконаного на  внутрішньому боці 
клинка травленням:

C Iuningens 1426 + Uirtyto hujus  
Ensis nostra Terra Culmensis.
(… 1426 + Мужністю [від мужності]  
цього Меча наша Земля Кульменська)**

Очевидно тут йдеться про польське міс то Хел-
мно (Chełmno) — у минулому прусський Кульм 
(латин. — Culmen, нім. — Colmen, Culm). Про-
тягом 1228–1230 рр. цей населений пункт був 

* А. М. Кирпичников зауважує, що такі хрести на 
штабі спершу могли мати магічне призначення [Кир-
пичников А. Н., 1966. вып. 1. — С. 40].
** Лінгвістичний аналіз тексту на мечі та переклад ви-
конав О. Олейниченко. Слідом за польськими колега-
ми дослідник зауважує, що «UIRTYTO» очевидно є 
неправильно відмінюваним «VIRTUTE» (мужністю). 
Щодо взаємозаміни літер «U» і «V», то її нерідко мож-
на зустріти в пізньосередньовічних латинських тек-
стах центральноєвропейського походження, зокрема 
підписах польських монархів. Подібну мішанину зу-
стрічаємо також у написі на зовнішньому боці клинка 
— ім’я «VLADISLAUS» написане як «VLADISLAVS». 
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переданий Тевтонському ордену Кон-
радом І Мазовецьким в обмін на допо-
могу рицарів у боротьбі проти пруссів. 
У підлеглість польської корони місто 
перейшло вже після остаточної пораз-
ки тевтонів у 1466 р.

Згадана на мечі дата (1426 р.) пов’я-
зана з неспокійним історичним періо-
дом від поразок тевтонських рицарів 
від поляків і литовців протягом 1410–
1422 рр. до початку Тринадцятирічної 
війни (1454–1466 рр.), що поклала край 
могутності Ордену. У цей період шлях-
та Хелмнської (Кульмської) землі ак-
тивізує розпочату ще 1397 р. боротьбу 
проти тевтонів, кульмінацією якої стає 
заснування Хелмном (Кульмом) 1440 р. 
разом з 19-ма іншими містами так зва-
ної Прусської конфедерації.

відтак цілком можливо, що меч опи-
нився у королівській зброярні як сим-
вол пропольських настроїв та запорука 
лояльності хелмнської шляхти до тодіш-
нього польського монарха владислава ІІ 
Ягайла (р. п. 1386–1434 рр.), засновника 
династії Ягеллонів.  

*   *   *
Історія з королівським дарунком 

П. Са гайдачному є по-своєму унікаль-
ною. вона належить до тих рідкісних 
випадків, коли введення до наукового 
обігу досі не відомої історичної події 
залежить від визнання автентичності 
речового джерела — у нашому випадку 
меча та його клинкової епіграфіки. Ад-
же, як справедливо відзначив професор 
в. Потульницький*, інших джерел, які б 

* в. А. Потульницький — доктор історич-
них наук, професор Львівського націо-
нального університету ім. Івана Франка, 
провідний науковий співробітник Інститу-
ту української археографії та джерелознав-
ства ім. М. С. Грушевського НАНУ. 

підтверджували факт дарування меча, 
досі не виявлено51.

Зауважимо, що техніка виконання 
дарчого напису не викликає у нас запе-
речень проти його датування XVI сто-
літтям. Сумніви можуть викликати на-
самперед стилістичні нюанси змісту, а 
також відношення до «дарчої» частини 
тексту імені «владислав».

У свою чергу, можемо підтвердити 
датування клинка від першої чверті 
XІV, а оправи — XVI століттям. Про це 
свідчить ціла низка особливостей, що 
видають ренесансне походження виро-
бу. Не викликає сумнівів, що у процесі 
виготовлення нової оправи штаба та-
кож не уникла втручання ковальсько-
го молоту.

Нагадаємо також, що мечі, виконані 
в аналогічному стилі, набули чималої 
популярності серед представників на-
йшляхетніших родин Європи XVI ст., 
насамперед в Італії. 

Яскравим зразком такої зброї є меч 
герцога Еммануеля Філіберто Савой-
ського (р. ж. 1528–1580), що зберіга-
ється у Королівській збройовій палаті 
у м. Турині (Італія). Хоча зразок має 
менші за «меч Сагайдачного» розмі-
ри та ідентифікується фахівцями як 
«піхотний»52, форми кільйонів і шта-
би, елементи оздоблення виконано у 
спільному стилі. Звертаємо увагу на 
клинок, форма якого характерна для 
італійської зброї XVI ст. 

Згідно із зауваженням знаного до-
слідника козацької доби Т. Чухліба,: 
«вручення Сагайдачному меча май-
бутнім королем Польщі згідно з то-
гочасними звичаями означало не що 
інше, як визнання високого суспіль-
но-правового становища козацького 
гетьмана та очолюваного ним війсь-
ка Запорозького. віднині за останнім 
визнавалися права рицарського люду 
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українських воєводств Речі Посполи-
тої. вручена зброя як засадничий ри-
царський символ на довгі роки стала 
своєрідною охоронною грамотою для 
українського козацтва…»53.*

Мабуть, неможливо переоцінити 
внесок Петра Сагайдачного у розгром 
турків під Хотином, так само, як і рів-
ня особистих владних можливостей, 
якого він набув по закінченні війни 
як гетьман війська Запорозького. І все 
ж ми не станемо наполягати на фор-
мальному значенні особистого дарунка 
вдячного польського принца (короно-
ваного лише 1630 р.) українському ге-
рою-рятівникові, тяжко пораненому у 
вирішальній битві, де пліч-о-пліч би-
лися найшляхетніші поляки, литовці 
й українці. Цей рицарський меч рад-
ше символізує зразок єдності у скруті 
трьох таких різних народів, що, попри 
взаємні незгоди, до останньої краплі 
крові разом боронили свою спільну 
країну та, врешті, всю Європу від му-
сульманської навали.

* Параметри зброї наведені за виданням: 
Lupo M., 2007. — P. 26–27.

Уславлення величних звершень Са
гайдачного розпочалося одразу по йо
го смерті, коли на похороні гетьмана учні 
братської школи продекламували пане
гірик, укладений ректором школи Касі
яном Саковичем. У тому ж 1622 р. вірші 
було видано окремою книжкою під наз
вою: «Вірші на жалосный погреб зацно
го рыцера Петра Конашевича Сагайдач
ного, гетмана Войска Єго Королевской 
Милости Запорозкого. Зложоный през 
инока Касіана Саковича, ректора школ 
Кієвских, в брацтві. Мовленые от єго спу
деов на погребі того цного рыцера в Кієві, 
в неділю проводную, року Божого тисяча 
шестьсот двадцать второго». 

Видання прикрашають три гравюри, 
серед яких відома емблема Війська За
порозького та знаменитий домовинний 
портрет гетьмана на коні. Третя гравюра 
— «Здобуття Кафи» — перше в україн
ській книжковій графіці композиційне 
зображення батальної сцени — штурму 
турецької фортеці козаками з моря. 

Українська книжка 1622 р. стала пер
шим історикопоетичним твором про 
Сагайдачного. Пізніше з’явилося чима
ло творів, у яких згадували уславленого 
гетьмана, адже по закінченні Хотинської 
війни слава запорозьких козаків і їхнього 
провідника поширилася по всій Європі.

Рис. 31. Меч герцога Еммануеля Філіберто Савойського. Королівська збройова палата 
у м. Турині (Італія), інв. № G.24. Технічні параметри зброї: A=860–985, B=700–850, 
C=40–50*.
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Не забувають звершень гетьмана й у наш час. 
До традиційних форм офіційного вшанування до
даються громадські ініціативи, часом цілком не
сподівані, що засвідчують справжню народну 
любов і повагу до величної постаті Петра Сагай
дачного та славних сторінок своєї історії.

Так, у Запоріжжі майстри НВК «Діана92»* 
створили унікальну меморіальну зброю — шаблю 
на честь діянь великого гетьмана. Голова підпри
ємства та керівник цього проекту пан В. Шлай
фер зауважив, що робота над шедевром зайня
ла понад два роки. На клинку зображено подвиги 
гетьмана Сагайдачного — взяття Кафи та битва 
під Хотином. Візерунок на клинку в десятки ра
зів тонший за людську волосину. Ще коштовніше 
оздоблено піхви, оправлені сріблом, діамантами, 
смарагдами, гранатами, коралами та бірюзою54.

* Зауважимо, що до складу НвК «Діана-92» вхо-
дить один із перших в Україні найбільших при-
ватних музеїв історії зброї.

«Здобуття Кафи». Перше в українській  
книжковій графіці композиційне зображення  
батальної сцени — штурму турецької фортеці  
козаками з моря.
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В час свого гетьманства взяв
місто кримське Кафу,

Що аж сам султан зазнав 
немалого страху!

Чотирнадцять йому там
тисяч люду збив,

Каторги одні спалив, 
інші потопив.

Із неволі безліч він 
християн звільнив,

Бог його і воїнство
в тім благословив.

За найбільшую лицар в нас 
має нагороду

Як з неволі визволя 
бранців на свободу.

І за те йому гріхи 
всі бог відпускає,

А по смерті він його
в небі поміщає.

*  *  *
Пізнав лицарську силу

його турчин сильний,
У тогорічним бою — 

бо то воїн дільний,
Проти полків турецьких

умів мужгьо стати, 
З малим товариством 

вовків розігнати.
*  *  *

На безсмертну славу ти 
заслужив, гетьмане,

Твоя слава на віки
в пам’яті зостане,

Поки Дніпр наш із Дністром 
на рибу багаті,

Будуть плинуть, всі тебе
будуть пам’ятати.

Не пірнеш ніколи ти
в забуття глибоке,

І мовчанню не дадуть
тебе довгі роки...55
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Зиновій Богдан Хмельницький 
(р. ж. 1595–1657) — мабуть, найбільш 
уславлений серед українських військо-
вих, політичних і державних діячів. 
Гідний спадкоємець справи Петра Са-
гайдачного зумів подолати величезну 
історичну прірву між автономічними 
змаганнями окремих козацьких про-
відників та цілком незалежною укра-
їнською державою. Очоливши ви-
звольну війну українського народу 
(1648–1657) він пройшов переможний 
шлях від гетьмана війська Запорозького 
до провідника цілої козацької держави 
у Наддніпрянській Україні. У складній 

міжнародній обстановці, під потужним 
військово-політичним тиском довко-
лишніх держав, Богдан Хмельницький 
зумів не тільки завоювати, а й зберег-
ти фактично незалежний державний 
устрій України.

У послужному списку великого ди-
пломата й полководця можна налічити 
не так уже й багато поразок. Однією з 
найболючіших у військовому й політич-
ному відношенні, та, мабуть, і для само-
любства нового володаря України, став 
конфузний розгром козацьких військ 
під Берестечком 1651 р. У певному сенсі 
є знаковим, що досліджені нами зразки 
меморіальної клинкової зброї пов’язані 
саме з цією подією. 

На відміну від більшості розглядува-
них у нашій книзі зразків, історичний 
шлях клинкової зброї, що традиційно 
приписується Богданові Хмельницько-
му, загалом досліджений непогано і, не в 
останню чергу, через інтригуючі написи, 

2.3. легендарна зброя  
Зиновія Богдана Хмельницького

Гондіус В. Богдан Хмельницький.  
1651, НХМУ.

Один із перших відомих нині  
гербів Богдана Хмельницького, 
розміщений на титульному аркуші 
Реєстра Війська Запорозького 1649 р. 
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неодноразово повторювані на іс-
торичних клинках. Досі серед 
фахівців немає одностайного 
погляду на цю проблему, як і на 
походження та приналежність 
цієї зброї самому Б. Хмельниць-
кому взагалі. Наразі настав час 
підвести підсумки непростої істо-
рії «гетьманських» клинків.

У 2002 р. в Україні відбулася 
нова виставка козацьких релік-
вій (про першу виставку 1999 р. 
ми згадували на с. 135) з колекцій 
європейських музеїв, на цей раз 
присвячена гетьманським клей-
нодам та особистим речам Бог-
дана Хмельницького56. Результа-
ти цієї експозиції опрацьовані у 
роботі одного з її засновників — 
Ю.  Савчука. Клинковій зброї тут 
приділено особливу увагу — за-
значене дослідження досі зали-
шається найбільш ґрунтовною 
студією над зброєю уславленого 
гетьмана57. 

Нагадаємо основні віхи історич-
ного шляху раритетів.

Ґрунтовну, документально під-
тверджену історію має палаш, що 
зберігається у Музеї фундації кня-
зів Чарторийських Національного 
музею у Кракові (Польща).

Уперше раритет згадується се-
ред пам’яток зібрання князів Чар-
торийських, яке у 1801–1831 рр. 
функціонувало у Пулавах як му-
зей «Святині пам’яті», згодом — 
«Святині Сивілли». Саме в інвен-
тарях останньої зустрічаємо такі 
описи гетьманської зброї:

«Pałasz w czarnych pochwach, 
oków żelazny, z portretom ze złota 
wybitym Bogdana Chmielnickiego 
i przez niego dany był do kościoła w 
Sokalu. Na głowni napis: “Szczo pod 

Zborowem Zbarażem, toby w naszey 
Sławi nie buło utraty”»58*.

(«Палаш у чорних піхвах, оков 
залізний, із золотим портре-

том Богдана Хмельницько-
го й ним наданий до костелу 
у Сокалі. На лезі напис: “Що 

під Зборовом, Збаражем, тоби в 
нашій славі не було утрати”»**).

«Pałasz w czarnych pochwach. 
Oków żelazny. Należał do Bohdana 
Chmielnickiego»59.

(«Палаш у чорних піхвах. Окови 
залізні. Належав Богдану Хмель-
ницькому»).

Історія пам’ятки документаль-
но продовжується після переїзду 
колекції до Кракова. Для «Катало-
га Збройовні від 1877 р.» склали но-
вий опис зразка:

«Szabla prosta, zniszczona rdzą, 
z  popiersiem złotym B ohdana 
Chmielnickiego. Bez pochwy»60.

(«Шабля проста, знищена ір-
жею, із золотим погруддям Богда-
на Хмельницького. Без піхов»)

І все ж найважливішим писем-
ним джерелом, що дає змогу іденти-
фікувати шаблю як зброю Богдана 
Хмельницького, є рукописний ката-
лог Станіслава Сьвєжа-Залеського, 
де вперше у повному обсязі наве-
дено реконструйований укладачем 
текст на клинку 61. (див. Символіка 
та епіграфіка), а також підхоплено 

* Описи досліджуваного експона-
ту залучені Ю. Савчуком з таких дже-
рел: Poczet Pamiętników w Św. Sybilli; 
Inwentarz Świątyni Sybilli w Puławach 
(1815) 1849: Рукопис; Bentkowski L. 
Katalog Zbrojowni Świątyni Sybilli z r. 
1877.: кatalog: рукопис; Świerz-Zaleski 
S.: кatalog: рукопис.
** Тут і далі переклад Ю. Савчука.
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думку попередників про пожертвування 
гетьманом шаблі на користь костелу в 
Сокалі («Szabla Bohdana Chmielnickiego 
ofiarowana przezeń do kościoła w Sokalu. 
Wiek XVII»62). З цього приводу Ю. Сав-
чук висловлює слушні сумніви: нині не 
маємо свідчень ані щодо присутності 
гетьмана у Сокалі, ані щодо обдарову-
вання ним котрогось з місцевих като-
лицьких храмів63.

Спробуємо виявити нову джерельну 
інформацію у ході докладного зброєз-
навчого аналізу раритету.

Палаш, сер. XVII  ст., ефес — др. пол. 
XVIII ст., Польща — Україна.

Місце зберігання: 
Музей фундації князів Чарторий ських 
Національного музею у Кракові, Поль-
ща, інв. № MNK XIV-35.

Матеріали: 
Сталь, золото, дерево, шкіра.

Техніки: 
Кування, насічка.

Технічні параметри зброї: 
A=995; B=874; C=52.

Стан збереження, консервація  
та реставрація. 
Уперше інформація про стан палаша 
з’являється у вже згаданому краківсько-
му каталозі 1877 р., де відзначено, що 
зброя «знищена іржею» та «без піхов». 
Ймовірно, це пов’язано з жахливими 
умовами її зберігання під час поневірянь 
пулавських колекцій у 1831–1874 рр.64.

Клинок зброї понівечений іржею, се-
редня частина знищена. У верхній та 
нижній частинах утворилися наскрізні 
отвори. Більша частина поверхні вкри-
та кавернами.

З декору повністю зберігся тільки 
портрет.

Ефес у посередньому стані.

Морфологічна характеристика.
КЛиНОК сталевий, помірно викривле-
ний, широкий, без пера та єлмані. Бо-
йовий кінець дволезовий, вістря на се-
редній лінії клинка. На зовнішньому 
боці клинка при п’яті золотою насічкою 
у колі зображено погруддя козацького 
гетьмана з булавою у правиці, помітні 
також залишки рамки та напису. У цен-
тральній частині клинка — фрагменти 
золотої шестипроменевої зірки.

У ранніх описах досліджувану зброю 
недарма називали то палашем, то ша-
блею. Адже за формою та розмірами 
клинка вона займає ніби проміжне по-
ложення між шаблею та палашем важ-
кої кавалерії, що поширилися в євро-
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пейських арміях у XVII ст. Наявність 
незначного викривлення спинки ма-
сивного клинка на зразок «гусарсько-
го палаша»65 та нахил руків’я в бік леза 
відображає процес пошуку оптималь-
ної форми штаби ранніх палашів, що 
передував їх пізнішій уніфікації вже в 
кірасирських та драгунських частинах. 
Дволезовий бойовий кінець характер-
ний для палашів XVII ст.

Загалом морфологічні особливості 
клинка безперечно свідчать про євро-
пейське походження зброї. 

ЕФЕС закритого типу, гарда дугопо-
дібна щитова, з перехрестям. Широкий 
каптурець, що охоплює частину руків’я, 
завершується мигдалеподібним вер-
хів’ям. Аналізовану форму шабельно-
го ефеса, призначену, насамперед, для 
кавалеристів, польські фахівці пов’язу-
ють із розвитком гусарської шаблі, від-
носячи появу цієї форми до другої по-
ловини XVІII ст.66

Руків’я насадне дерев’яне, обтягнуте 
шкірою чорного кольору.

Загалом у пізнішій заміні ефеса не-
має нічого незвичайного.  Меморіальна 
зброя служила століттями, часто її вико-
ристовували за основним бойовим при-
значенням, відтак ефеси доводилося пе-
ріодично замінювати на більш сучасні.

ПІХВИ втрачено.

Символіка та епіграфіка.
Усі зображення та написи на клинку ви-
конані в єдиній техніці та стилі, що свід-
чить про їхню композиційну та хроно-
логічну цілісність.

За даними С. Сьвєжа-Залеського, на 
клинку шаблі був такий текст:
SZCZO POD ZBOROWOM 
ZBARAZOM SŁAWY ZAROBYLI /  
JNJ POD BERESTECZKOM NA 
HŁOWU UTRATYLI / NE BUŁO NA 
ŁACHOW SWOICH SIA PORYWATY 

/ J Z B[…] ZARAZ W SKOK 
UTEKATY /
TOBY W NASZOY SŁAWIE NE BUŁO 
UTRATY 1652
(Що ПІД ЗбоРоВоМ, ЗбАРАжоМ 
СлАВИ ЗАРобИлИ/
ІНШІ ПІД бЕРЕСтЕчкоМ  
НА голоВУ ВтРАтИлИ/
НЕ бУло НА ляХІВ СВоїХ  
ПоРИВАтИСя/
І З б… ЗАРАЗ В Скок УтІкАтИ/
то бИ НАШІй СлАВІ НЕ бУло 
УтРАтИ 1652)

Вразливим місцем опрацювання на-
пису є факт дослідження не оригіналь-
ної клинкової епіграфіки, що не зберег-
лася, а її реконструкції за рукописними 
нотатками. До більш детального аналізу 
написів повернемося пізніше, коли бу-
демо розглядати шаблю богдана Хмель-
ницького з Переяславського музею.

Надзвичайно важливою ознакою 
клинка є саме дата — 1652 р. Датування 
зазвичай присутнє на пам’ятній зброї, 
становлячи важливу частину меморі-
альної традиції. На жаль, саме така тра-
диційність не дозволяє за нанесеними 
датами точно встановлювати період по-
ходження написів. Зазначені на клинках 
роки радше мають стосунок до пам’ятних 
подій, пов’язаних із правлінням уславле-
них правителів, аніж до часу виготовлен-
ня клинка та самої наявної епіграфіки.

Золота схематизована шестипромене-
ва зірка не тільки позначає центр удару, 
але й має символічний зміст, адже її ви-
конано у період розквіту астрологічної* 

* В астрологічній символіці шес ти про-
менева зірка — це насамперед відображен-
ня одного з астрологічних аспектів (тобто 
взаємодії, взаємного розташування астро-
логічних домів), а саме гармонійного, — 
т. зв. «Секстиля». 
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та алхімічної символіки в Європі (див. 
також с. 240). 

Зірка такої форми, як її зображе-
но на клинку, більше схожа на шпору, 
яку часто зображали на зброярських 
клеймах67. Утім, ані розміщення, ані спо-
сіб виконання не дають нам підстав вва-
жати нанесений знак клеймом.

Іконографія.
Неоціненним для атрибуції зразка є ана-
ліз портрета, нанесеного на клинок зо-
лотою насічкою. Традиція виконання 
подібних зображень на клинковій зброї 
була надзвичайно популярною у Речі По-
сполитій ще від часів Стефана Баторія. 
Загалом золотий портрет можновладця 
на клинку — важлива, майже обов’яз-
кова складова польської традиції ме-
моріальних клинків, добре розроблена 
зброєзнавцями на матеріалах численних 
«баторівок», «янівок» та «августівок» ще 
від 30-х рр. ХХ ст. Такі зображення вико-
нували, насамперед, на честь зображеної 
особи та з метою вияву вірнопідданських 

почуттів: факт наявності портрета на 
клинку ні в якому разі не можна вважа-
ти беззаперечним свідченням приналеж-
ності останнього саме портретованому68.

Утім, досліджуване зображення по-
мітно вирізняється серед маси портре-
тів можновладців на польських клинках. 
Джерелознавці та історики мистецтва 
одноголосно відзначають унікальність 
художнього образу, який поєднує уза-
гальнені риси представника «козацької 
нації» з історичною конкретикою69. Пор-
третований постає людиною з виразни-
ми рисами обличчя, пишними вусами та 
зачіскою з оселедцем. Слід зауважити та-
кож багатий, можливо, святковий одяг, 
відсутність головного убору (на клин-
ках, що уславлюють монархів, корона 
є неодмінним атрибутом) та наявність 
символу влади — гетьманської булави. 

У відомій на сьогодні іконографії 
Б. Хмельницького даний портрет є уні-
кальним й становить високу джерельну 
цінність. Цілком імовірно, що основою 
портрета слугувала досі невідома гра-
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вюра із зображенням Богдана 
Хмельницького70. 

Ракурс та риси обличчя пор-
третованого, на наш погляд, 
майже повністю відповіда-
ють знаменитому зобра-
женню на гравюрі в. Гон-
діуса (с. 144). 

Отже, за сукупністю ознак, 
клинок краківського палаша, по-
за сумнівом є надзвичайно цінним, 
раритетним зразком, який презен-
тує українську меморіальну зброю 
XVII ст. Про це свідчать не тільки 
документальна історія раритету, а й 
морфологічні характеристики зброї, 
застосовані ремісничі техніки, непе-
ресічний рівень оздоблення клинка, 
нарешті, зміст клинкової епіграфіки. 

Не можемо, звичайно, виключати й 
особисту приналежність шаблі само-
му Богданові Хмельницькому, про що, 
зокрема, зазначається у вищенаведених 
документах початку ХІХ ст. Проте во-
ни, швидше за все, творять харизматич-
ну історичну легенду — стихійні лиха та 
численні військові спустошення Сока-
ля і його святинь протягом трьох остан-
ніх століть практично поховали надію 
знайти документальні підтвердження 
передачі незвичайного гетьманського  
дарунка місцевим католицьким храмам.

І все ж найбільша інтрига утворила-
ся навколо іншого зразка — шаблі, що 
нині зберігається у Переяслав-Хмель-
ницькому державному історичному 
музеї. Історичний шлях цього рари-
тету оповитий аурою таємничості 
від самого початку появи шаблі у 
полі зору дослідників.

Перші відомості про «шаблю 
Хмельницького» з’являються у ка-
талозі зібрання українських ста-
рожитностей в. в. Тарновсько-
го за номером 126. Знаменитий 

колекціонер не тільки розмістив фото-
механічну репродукцію цієї «козацької 
шаблі» зі своєї колекції, а й виконав над-

звичайно докладний, як на свій час, 
опис видатного зразка (Дод. 6)71.

від того часу раритет зберігався 
у створеному на базі колекції Тар-

новського Чернігівському історич-
ному музеї. У 1954 р. експонат було 
передано до новоствореного Пере-
яславського історичного музею у 
зв’язку з відзначенням 300-ї річниці 
«возз’єднання» України з Росією72, 
де він перебуває дотепер. 

Легендарна історія експонату 
по в’язана, насамперед, із похо-
дженням шаблі. 

Текст першого каталога замов-
чує обставини придбання в. Тар-
новським раритету. Натомість із 
музейної інвентарної книги мож-
на дізнатись таке:

«Речі Ю. Хмельницького, у т.ч. і 
шабля, потрапили до Туреччини, 
де її придбав болгарський магнат. 
Під час російсько-турецької вій-
ни 1877–78 рр. Росія звільнила 
Болгарію від турецького ярма. в 
знак великої вдячності болгарин 
подарував шаблю російському ге-
нералу Скобєлєву. Зберігалася у 
нащадків генерала, в яких її ку-
пив в. в. Тарновський…»73.

Нині навряд чи хто з праців-
ників музею достеменно може по-
яснити походження цієї історії. 
Через брак джерел, котрі б могли 
слугувати обґрунтуванням такої 
привабливої гіпотези, вона швид-

ко перетворилася на історичний 
міф з новими яскравими подро-
бицями. Так, нині  «виявляється», 
що шаблю подарував Хмельниць-
кому сам король Речі Посполитої 
Ян Казимир напередодні Переяс-
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лавської ради, аби заручитися прихиль-
ністю непокірного гетьмана (в іншій 
версії фігурує король Сигізмунд ІІІ). 
Пізніше Богдан Хмельницький передав 
шаблю старшому синові Тимошу, далі 
вона перейшла до Юрія Хмельницько-
го, а після смерті останнього опинила-
ся у турків74.

У популярній літературі та численних 
публікаціях у засобах масової інформа-
ції різні варіації цього, нині вже кочово-
го сюжету дивним чином сполучаються 
з уривками справжньої історії вищеопи-
саного краківського експонату, зокре-
ма трагічними сторінками його пере-
ховування у стінах палацу Замойських 
у Клеменсові впродовж 1830–1860-х рр.

Нова легенда була започаткована по-
діями кінця ХХ ст. За вельми загадкових 
обставин у 1992 р. шаблю викрали з му-
зею. Не менш несподіваним виглядало 
повернення раритету 2002 р. за безпо-
середньої участі тодішніх перших осіб 
держави. Де шабля знаходилася впро-
довж десяти років — досі не розголошу-
ється, достеменно можна тільки сказа-

ти, що вона змінила кількох власників, 
не полишаючи меж України75.

Численні варіації сучасного міфу за-
сновані на кількох гіпотетичних посту-
латах: викрадення шаблі являло собою 
сплановану політичну провокацію; до 
зникнення та повернення шаблі «докла-
ли руку» державні посадовці найвищо-
го рівня; до заповідника повернуто не 
справжню шаблю, а копію76.

Як відомо, «диму без вогню не буває» 
— виникнення пліток, чуток, нарешті 
переростання їх у легенду спричинено 
низкою реальних подій та збігів, які люд-
ський поголос заплів у справжній горді-
їв вузол. Так, зникнення шаблі відбуло-
ся напередодні всеукраїнської козацької 
ради з денонсації Переяславських угод 
1654 р. «віднайшовшись», зброя деякий 
час перебувала в адміністрації Прези-
дента; до Переяслава раритет власноруч 
повернула в музей тодішня перша леді 
країни. Нарешті, достеменно відомо про 
існування принаймні однієї копії знаме-
нитої шаблі. відтак несподівано вияви-
лося, що опис та репродукція у каталозі 

Фототипія «шаблі Богдана Хмельницького» (№ 126) з каталога В. Тарновського. 

Копія шаблі Богдана Хмельницького, виконана у 90-х роках ХХ ст. майстром 
Володимиром Афоніним. Колекція В. Недяка77.
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в. Тарновського становлять велику цін-
ність не тільки як перше дослідження ра-
ритету, але й як матеріал для порівняння. 

Порівняльний пошаровий візуальний 
аналіз фотографій оригіналу та репро-
дукції з каталога Тарновського, викона-
ний за допомогою електронного редак-
тора растрових зображень, не дає нам 
змоги говорити про розбіжності, що без-
заперечно свідчили б про підробку самої 
шаблі або її піхов. відмінностей чимало, 
утім майже всі вони на наше переконан-
ня, пояснюються недбалими умовами 
зберігання зброї, насамперед, у період 
викрадення та аматорськими спробами 
«поліпшити» її вигляд. Так, від часів Тар-
новського збільшилася кількість каверн 
та окислених ділянок на клинку, пошко-
джень зазнала шкіра та металева опра-
ва піхов. Голівки нют на руків’ї втрачені.  
Найбільші зміни спостерігаємо у формі 
бойового кінця, який, можливо, нама-
гались некваліфіковано гострити. Су-
дячи з усього, лезо по всій довжині під-
дали нищівному шліфуванню: зарубки 
поменшали у розмірі, частина їх зникла 
зовсім.  Деякі невідповідності таки важ-
ко пояснити. Зокрема повністю зникла 
глибока вибоїна у третій чверті клинка. 

Натомість, автентичність музейно-
го зразка, підтверджує історик-джере-
лознавець,  віце-президент української 
асоціації «Реліквія» Ю. Покрасс, який 
проводив експертний огляд експонату 
після його повернення до музею78.

Остаточне вирішення цієї проблеми 
потребує грунтовних матеріалознавчих 
досліджень. Наразі ж, до появи нових 
фактів, будемо вважати тимчасово за-
вершеним цей епізод історичної легенди.

Продовжуючи далі наш історико- 
зброєзнавчий аналіз, сподіваємося не 
тільки заповнити лакуни у сучасних 
знаннях про пам’ятку як стародавню 
клинкову зброю, а й виявити нову дже-

рельну інформацію щодо походження 
одіозної клинкової епіграфіки. 

Карабеля, Османська імперія —  
Річ Посполита, др. пол. XVII ст. 

Місце зберігання: 
ПХМ, інв. № ПХМ 3569/Кв 1319.
Матеріали: 
Сталь, золото (проби 958, 585, 750), юве-
лірне срібло, мідний стоп, слонова кіст-
ка, дерево, шкіра.

Судячи з виявленої надзвичайно не-
рівномірної твердості, великої кількості 
дефектів у вигляді каверн та даних про 
характерну макроструктуру, можемо 
зробити такий висновок: клинок виго-
товлений зі зварної (поліпшеної, або т. 
зв. фасонної) сталі.

Зауважимо, що гарда вкрита позоло-
тою 750°, тоді як мідний чи бронзовий 
каптурець з яскравою синьо-зеленою па-
тиною золочений сплавом нижчої про-
би — 585°. Металеві деталі оправи піхов 
вироблені з ювелірного срібла й вкри-
ті шаром високоякісної позолоти 958°. 
відтак, золотіння було виконано різни-
ми амальгамами, можливо не одночасно.

Техніки: 
Кування, лиття, гравіювання, карбу-
вання, рифлення, золотіння, чорніння, 
різьблення.

Відмінності у формі бойового кінця 
музейного зразка «шаблі Богдана Хмель-
ницького» (зверху) та на зображенні  
у каталозі В. Тарновського (знизу).
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Технічні параметри зброї: 
A=925; B=805; C=36; E=170; F=53 (82) 
/65; G=360–420 / 300-360; L=117; R=68; 
N=70; n1=29; n2=31

Механіко-кінематичні характери-
стики:
W=780; Wпіхв=1220; V=580; X=360

вага шаблі має прагматичний, ціл-
ком робочий показник, типовий для 
східної зброї XVII ст. Центр ваги дещо 
зміщений до руків’я, уможливлюючи 
як колольний, так і січний удари. все 
ж зброя більше адаптована до рубан-
ня, чому також сприяє пряме, без на-
хилу, руків’я.

З обох боків клинка, біля основи пера 
— на відстанях 210 та 225 мм —  розмі-
щені заглиблення, що мають позначати 
центр удару. Утім вагу ефеса підібрано 
таким чином, що центр удару зміщено 
ближче до середини клинка.

Форма поперечного перерізу клинка, 
його проникаючі властивості оптимізо-
вані широкими долами.

Беручи до уваги комплекс технічних 
параметрів та механіко-кінематичних 
характеристик, можемо зробити висно-

вок, що перед нами, насамперед, рубаль-
на кавалерійська зброя.

Мікротвердість клинка, як ми вже 
зазначали, варіюється у надзвичайно 
широких межах. Так, на бойовому кін-
ці показники не перевищують 38 HRC. 
На решті штаби зберігається одна й та 
сама тенденція: значення поблизу леза 
коливаються від 13 до 38 HRC, поблизу 
обуха — від 20 до 36 HRC. Усе ж на обусі 
середній показник дещо нижчий за та-
кий на лезі. На ділянці поміж п’ятою та 
центром ваги сформувалися окремі точ-
кові вогнища з підвищеною мікротвер-
дістю, де значення сягають 50–65 HRC. 

Така нерівномірність, вочевидь, по-
в’язана не тільки зі зневуглецюванням 
сталі у місцях корозії, розкиданих по всій 
штабі, але, насамперед, з низькою якістю 
зварної сталі, що була недостатньо очи-
щена («віджата») у процесі виробництва 
та подальшої ковальської обробки.
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Стан збереження, консервація  
та реставрація. 
Ефес шаблі у задовільному стані. Щічка 
руків’я з внутрішнього боку шаблі по-
требує реставрації.

вочевидь, десять років поневірянь не 
минули для клинка безслідно. Наразі за-
недбана клинкова сталь потребує термі-
нового чищення та належної консервації.

Морфологічна характеристика.
КЛиНОК сталевий, сильно викривле-
ний, з невиразним пером та одним ши-
роким неглибоким долом. Обух зву-
жується в напрямку пера з верхнім 
фальшлезом. Бойовий кінець дволезо-
вий, вістря на середній лінії клинка.

Із внутрішнього боку клинка вигра-
віювано мальтійський хрест.

На зовнішньому боці клинка вигра-
віювано напис польською мовою.

У першій чверті клинка з кожного бо-
ку симетрично розташовано по п’ять за-
глиблень, ще двома парами відзначено 

початок єлмані. Судячи з усього, йдеть-
ся про свого роду міжнародну традицію 
зброярського виробництва: подібні за-
глиблення, іноді прості, часом заповне-
ні золотим стопом або навіть у вигляді 
кастів для ювелірного каміння, з’явля-
ються на шабельних клинках кочовиків 
ще від часів Раннього середньовіччя. Пі-
зніше традиція вкорінилася як вироб-
ниче маркування в Європі (насамперед 
Італії) та Речі Посполитій (див. також 
с. 216). За спостереженнями Р. Косаре-
ва та Ю. Покрасса, прості (без прикрас) 
заглиблення частіше можна зустріти 
на європейських клинках XVІ–XVІI ст.

ЕФЕС відкритого типу. Гарда проста, 
хрестоподібна, виготовлена зі срібного 
стопу, золочена. Довгі тонкі кільйони 
закінчуються кульками з крученим лі-
нійним орнаментом. Перехрестя утво-
рює єдину конструкцію з хрестовиною, 
шипи середньої довжини. Гарда вкрита 
гравійованим та карбованим орнамен-
том, прикрашеним чорнінням.
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Щічки руків’я з різьбленої білої сло-
нової кістки, закріплені на трьох заклеп-
ках, що завершувалися розетками. Бічні 
грані щічок звужуються в нижній ча-
стині, що характерно для польських та 
турецьких бойових карабель XVII ст.79. 
верхів’я виконано у вигляді стилізова-
ної голови орла. вздовж руків’я проля-
гає бронзовий каптурець, прикрашений 
гравіюванням.

ПІХви дерев’яні, обтягнуті шкірою 
чорного кольору. Оправа піхов з ювелір-
ного срібного стопу, золочена, склада-
ється з устя, двох обоймиць з рухомими 
кільцями й наконечника. Усі елементи 
оправи вкриті карбованим та гравійова-
ним рослинно-геометричним орнамен-
том, прикрашеним чорнінням. 

Орнаментика.
Оформлення ефеса та піхов витримано 
в єдиній стилістичній манері. 

Щічки руків’я вкриті різьбленням із 
зображенням дволисників, на верхів’ї 
скомпоновані разом з маленькими ли-
сточками. 

Срібна позолочена гарда вкрита гра-
війованим орнаментом, прикрашеним 
чорнінням: посередині гладкого поля, 
у центрі зображено окрему квітку в ко-
лі, в оточенні чотирьох крупних, симе-
трично розташованих, дволисників. На 
каптурці також гравійовані дволисни-
ки, що творять арабеск.

Піхви оздоблені у класичних турець-
ких техніках — гравіюванням та чорнін-
ням. Художня композиція побудована 
на основі крупних, симетрично розта-
шованих багатопелюсткових розеток та 
фестончастих арок, заповнених дволис-
никами. Тло всередині арок оброблено 
рифленням.

Загалом досліджена орнаментика пе-
ребуває у руслі традицій османського 
декоративно-ужиткового мистецтва 

періоду кінця XVI – другої половини 
XVII ст.80. У манері виконання декора-
тивних елементів відчуваються євро-
пейські впливи.

Символіка та епіграфіка.
Найбільшу інтригу, звичайно, стано-
вить напис на клинку, що повторює 
текст з клинка описаного нами раніше 
краківського палаша, з деякими відмін-
ностями:
 BOGDAN/CHMIELNICKI
(БОГДАН / ХМЕЛЬНиЦЬКиЙ)

Далі на клинку розміщуються п’ять 
заглиблень і продовження напису: 
SZCZO POD ZBOROW … 
ZBARAZEM SŁAWY ZAROBYLY/
TO Y POD BERESTEСZKOM NA 
HOŁOWU UTRATYLY/
NEBUŁO SIE NA LAHOW SWOYH 
PORYWATY/
Y WSKOK ZA NEMY UTEKATY/
TO NE BUŁOBY W NASZY SŁAWY 
UTRATY./ 
(ЩО ПІД ЗБОРОв... ЗБАРАЖЕМ 
СЛАви ЗАРОБиЛи/
ТОЙ ПІД БЕРЕСТЕЧКОМ НА 
ГОЛОвУ вТРАТиЛи/
НЕ БУЛО НА ЛЯХІв СвОїХ 
ПОРивАТи/
УСКОК ЗА НиМи УТІКАТи/
ТО НЕ БУЛО Б У НАШІЙ СЛАвІ 
УТРАТи.)

На сьогодні єдиний порівняльний 
аналіз двох текстів виконав Ю. Савчук. 
Дослідник вважає, що краківський ва-
ріант більшою мірою «полонізований»*. 

він також відзначає, що поява про-
стого мальтійського хреста, гравійова-

* Див. написання слів «Beresteczko», «sławie» 
«hłowa», а не «hołowa», передача звуку «h» 
як «ch» тощо. Хоча зустрічаємо й зворотні 
приклади: «Zbarazom» замість «Zbarazem».
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ного на внутрішній стороні зброї при 
п’яті, «полонізує» всю символіку: хрести 
такого типу не мали значного поширен-
ня у козацькому середовищі. 

Цей хрест, широко вживаний гуса-
рією, підкріплений польськомовним 
висловом «не було на ляхів своїх по-
ривати»*, справді міг би стати силь-
ним аргументом на користь думки про 
започаткування меморіальної «клин-
кової» традиції саме у середовищі по-
лонізованого крила шляхетського ото-
чення гетьмана. Проте слід взяти до 
уваги, що хоча мальтійський хрест і не 
набув значної популярності на україн-
ських військових прапорах, а у народній 
символіці Нового часу найчастіше тра-
пляється у західних регіонах України81, 
він, однак, періодично зустрічається на 
старшинських гербах, а також предме-
тах декоративно-ужиткового мистецтва 
XVII ст., насамперед — золотарських 
виробах з Центральної України82. від-
так, навряд чи форма хреста у даному 
випадку відкриває можливості для та-
ких далекосяжних висновків.

До того ж, стилістика текстів створює 
стійке відчуття того, що їх було скомпо-
новано в українському мовному середо-
вищі. Ю. Савчук навіть припустив мож-
ливість виконання первинного напису 
на клинку кирилицею та пізнішу тран-
слітерацію латиною вже у каталозі (такі 
випадки часом траплялися у польській 
музейній документації)83. 

Наукова інтуїція не підвела дослідни-
ка — обидва тексти на клинку вияви-

* Ю. Савчук припускає, що тут криється 
докір козацькій голоті, яка під Берестечком 
виявила особливу недовіру до козацької 
старшини («ляхів своїх»), серед якої була 
й чимала частка української та польської 
шляхти, та своєю панічною втечею («за ни-
ми в скок утікати») поглибила поразку. 
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лися значно більш «українізованими», 
ніж це могло здатися на перший погляд. 
Аналіз написів, виконаний у відділі ста-
родруків та рідкісних видань Націо-
нальної бібліотеки України ім. в. І. вер-
надського, засвідчив, що їхня лексична 
структура типова саме для української 
мови XVII ст. Українські слова фактично 
транслітеровані латинськими літерами*. 

Очевидно, слід погодитися з думкою 
дослідника, що наведений на клинку ви-
слів міг належати як самому гетьману, 
так і його шляхетському оточенню, ад-
же зміст напису цілком корелюється з 
політичними настроями та атмосферою, 
що запанували в Україні 1652 р., згаду-
ваного в одному з написів84. відтак на-
уковець висловив припущення, що ви-
готовлення шаблі могло мати певний 
символічний сенс як «пам’ятки досяг-
нутого козацькою елітою порозуміння, 
вияву солідарної готовності до продов-
ження збройної боротьби»85. 

* Аналіз виконала старший науковий спів-
робітник відділу стародруків та рідкісних 
видань Національної бібліотеки України ім. 
в. І. вернадського І. О. Ціборовська-Рима-
рович (осінь 2011 р.).

Окрім палеографії існує ще один, 
матеріалознавчий, спосіб визначення 
порівняльного віку напису відносно 
клинка — через встановлення техніки 
нанесення літер.

Проаналізувавши збільшені під 
мікроскопом зображення та провів-
ши фахові консультації86, ми дійшли 
висновку, що обидва написи, хоча й 
виконані в один і той самий час кла-
сичним методом площинного граві-
ювання, проте нанесені на повністю 
готовий клинок. Саме використання 
трудомісткої техніки, замість звично-
го у XVIII–XIX ст. протравлення, є ще 
одним аргументом на користь автен-
тичності напису. 

По бл и з у  н а п и с у :  « B O G DA N /
CHMIEL NICKI» помітні сліди якогось 
декору, можливо знищеного арабсько-
го напису. Цей цікавий факт не супере-
чить гіпотезі про автентичність напи-
сів латинських — брутальне зведення 
східної орнаментики й епіграфіки з ме-
тою нанесення нової неодноразово за-
фіксовано на давніх клинках не тільки 
нами, але й іншими дослідниками87.

Отже, на сьогодні хоча й неможливо 
напевне встановити період нанесення 
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написів (точно можемо тільки ствер-
джувати, що краківський варіант має 
більш давню документальну історію), 
проте є достатньо вагомих підстав від-
носити їх до середини XVII ст. 

Не бачимо також переконливих аргу-
ментів для обґрунтування ідеї пізнішої 
підробки переяславського напису. Ок-
рім вищенаведених дослідницьких ре-
зультатів та висновків, тут слід узяти до 
уваги такі міркування. 

Каталог в. Тарновського був надру-
кований задовго до опрацювання ру-
копису С. Сьвєжа-Залеського. У більш 
ранній період (до переховування кра-
ківського оригіналу у 1831–1860-х рр.) 
повний текст на шаблі не публікували, 
судячи ж з інвентарних записів «Свя-
тині Сивілли» (які, до речі, так і не бу-
ли видані88) його вже тоді годі було ро-
зібрати. Отже, фальсифікатор мав би у 
період з 1801 по 1831 рр. відвідати но-
востворений музей у Пулавах, прове-
сти непросту роботу з виявлення та 
реконструкції напису і, занотувавши 
його, пізніше з помилками перенести 
на стародавній шабельний клинок! ви-
глядає все, вищесказане, так само ма-
лоймовірним, як й сама ідея про те, що 
підробники якимось чином використа-
ли результати неоприлюдненої роботи 
С. Сьвєжа-Залеського.  Дотримуючись 
твердження про підробку, послідовні-

шим було би приурочити її до кінця 
XVIII ст., а самого «фальсифікатора» 
вважати персоною з оточення князів 
Чарторийських, які мали доступ до кня-
зівської колекції. Утім, як відомо, XVIII 
століття ще не відало масового колек-
ціонування, а підробки мали зовсім ін-
ше спрямування, орієнтуючись, насам-
перед, на уславлені виробничі клейма 
тогочасної «діючої» зброї. 

Нині найбільш «очевидним» аргу-
ментом для обґрунтування «неавтен-
тичності» переяславського напису ви-
ступає рівень оздоблення шаблі, занадто 
простий як на предмет, що безпосеред-
ньо належав гетьману. Цей факт відзна-
чив ще Ю. Покрасс, який припустив, що 
шаблю спеціально замовила для Хмель-
ницького невдоволена результатами Бе-
рестецької битви козацька старшина89.

З цього приводу зауважимо, що через 
втрату автентичного ефеса й піхов нині 
вже неможливо встановити вигляд пер-
вісного оздоблення краківського пала-
ша. Проте абсолютна більшість давніх 
польських меморіальних клинків — це 
прагматична зброя з бойовими клинка-
ми та вельми стриманим оформленням. 
Фахівці відзначають, що лише незна-
чний відсоток відомих у наш час «бато-
рівок» мають пишний декор90. 

Окрім того, в оформленні переяс-
лавського клинка відчутно прозирає 
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ідея копії, сприйнята багатьма дослід-
никами за ще одну ознаку підробки. 
Як слушно підмітив Ю. Савчук, про-
стий гравійований напис «BOGDAN/
CHMIELNICKI» на переяславській 
шаблі виконує ту саму функцію, що й 
складний у виробництві високовартіс-
ний портрет на краківському клинку91. 
Тут ми спостерігаємо одну з найбіль-
ших відмінностей класичних польських 
меморіальних шабель, що уславлюють 
монархів, від досліджуваної зброї: на 
обох зразках відсутня обов’язкова вка-
зівка на найвищі можновладні титули 
портретованого. Натомість на краків-
ському палаші присутній тільки пор-
трет, на переяславській шаблі — тіль-
ки ім’я та прізвище. На нашу думку, цей 
факт, як і взагалі ідея «гетьманської» 
меморіальної шаблі, чудово відображає 
унікальний статус українського гетьма-
на — не визнаного офіційно провідни-
ка цілої нації, свого роду «некоронова-
ного короля» України*. Напис-сентенція 
на клинку пом’якшує «монаршу» функ-
цію портрета, формально вона акцен-
тує на тому, що зброя присвячена не 
стільки уславленню певної особи, скіль-
ки пам’ятним і повчальним подіям з її 
участю. Таким чином, шабля ніби су-
міщає дві центрально-східні європей-
ські традиції меморіальних клинків: з 
гаслами та на честь коронованої особи. 
Такий дипломатичний хід був цілком у 
стилі Б. Хмельницького. І важко не по-
годитися з Ю. Савчуком, який вкладає 
напутливий, майже самознищуваль-

* Дотепну аналогію між державним ус тро-
єм Гетьманщини й Польщі проводить З. 
Жигульський, називаючи гетьмана «ніби 
виборним королем», генерального писаря 
— «ніби канцлером», а козацьку раду при-
рівнюючи до сейму. [Żygulski Z. jun., 2005. 
— S. 27–28].

ний вислів на шаблях у вуста самого 
великого гетьмана92. У цьому контек-
сті польська транслітерація, якою ви-
конані написи, виглядає дієвим засо-
бом проведення у життя оригінальної 
«клинкової дипломатії». Нагадаємо, що 
у Речі Посполитій написи та зображен-
ня на клинках активно використовува-
лися у ході політичних баталій ще від 
часів Стефана Баторія. 

У світлі всього вищесказаного про-
стий короткий напис «BOGDAN/
CHMIELNICKI» без усіляких допов-
нень та уточнень цілком зберігає ди-
пломатичний задум, що є непоганим 
аргументом на користь автентичності 
переяславських написів. 

Отже, підсумуємо. вагомих підстав 
вважати переяславський експонат осо-
бистою зброєю Богдана Хмельницько-
го, на наш погляд, усе ж замало. Обидва 
раритети доцільніше розглядати як ша-
блі з меморіальними написами на згад-
ку Берестецької битви, традиція яких 
започаткована самим славетним геть-
маном або наближеною до нього шлях-
тою. Причому, якщо краківський палаш 
цілком міг належати самому Б. Хмель-
ницькому або заможному достойнико-
ві з гетьманського оточення, то влас-
ником переяславської шаблі (що вже є 
спрощеним та здешевленим наслідуван-
ням), очевидно, міг бути  представник 
дрібнішої української шляхти, проте 
безпосередній учасник буремних подій 
визвольної війни. 

Хоча клинкова епіграфіка вимагає 
подальших досліджень, уже тепер, без 
перебільшення, можемо констатувати: 
вивчення «шабель Богдана Хмельниць-
кого» відкриває нову сторінку в історії 
української зброї. вперше маємо вагомі 
підстави заявити про існування україн-
ської традиції меморіальних написів на 
клинковій зброї.
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Іван Мазепа (р. ж. 1639–1709) — один 
з найвідоміших у світі українських дер-
жавних, політичних і військових діячів. 
Ставши гетьманом війська Запорозько-
го, очолив козацьку державу на Ліво-
бережній (1687–1704), а згодом і всій 
Наддніпрянській Україні (1704–1709). 
Уся діяльність Івана Мазепи була при-
свячена відновленню козацької держави 
в кордонах часів Хмельниччини та укрі-
пленню влади гетьмана в Україні. вели-

кий адміністратор, дипломат та меценат 
підніс економічний та культурний роз-
виток Лівобережжя на небувалий до того 
рівень.  Незважаючи на пильний нагляд 
з боку Москви, Іванові Мазепі вдалося 
налагодити зносини з іноземними дер-
жавами, відродивши дипломатичні тра-
диції козацького полівасалітету та право 
гетьмана обирати сюзерена. Довгий час 
підтримуючи Петра І у Північній вій-
ні проти Швеції, 1708 р. І. Мазепа рап-
тово для росіян перейшов на бік Карла 
ХІІ. Після поразки шведів під Полтавою 
1709 р. врятувався втечею до Молдови. 
Того ж року помер у м. Бендери.

Протягом усього періоду Гетьман-
щини в Україні не було іншого держав-
ного діяча, який би отримав таку вели-
чезну кількість цілком протилежних за 
змістом наукових та емоційних оцінок 
— від найщирішого захоплення загад-

2.4. Шаблі Івана Мазепи

Ранній варіант герба І. Мазепи  
з видання поеми Стефана Яворсько-
го «Echo głosu wołającego na puszczy» 
(Чернігів, 1689).

Бернігерот І. М. Іван Мазепа.  
Публікація на титульній сторінці  
журналу «Die europäische Fama, welche 
den gegenwärtigen Zustand der vornehmsten 
Höfe entdecket», — Leipzig, 1706. — Vol. XXV. 
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ковим романтиком, величним держа-
вотворцем, благодійником й меценатом 
до палкої ненависті як до історичного 
авантюриста й ницого зрадника. Могут-
ня харизма «козацького князя» швид-
ко переросла межі Центрально-Східної 
Європи, сягнувши воістину світового 
масштабу — протягом кількох минулих 
століть найвидатніші митці різних кра-
їн та континентів присвятили постаті 
Івана Мазепи десятки художніх творів.

вплив непересічної особистості геть-
мана на сучасний йому політикум був 
настільки потужним, а звершення мали 
такий значний розмах і політико-соці-
альне відлуння, що навколо них, врешті, 
утворився своєрідний «мазепинський» 

мікрокосм: видаються сотні наукових 
праць та художніх творів, провадяться 
конференції та виставки, не вщухає по-
літична й суспільна полеміка. У проце-
сі цієї буремної діяльності витворився 
своєрідний легендарний образ Мазепи 
— величного та необачного, геніального 
та недалекоглядного, героїчного та зрад-
ливого, романтичного та дріб’язкового, 
— провокаційний, майже скандальний, 
що продовжує жити власним незалеж-
ним життям, підживлюваний суспіль-
ною свідомістю, новими й заново від-
критими історичними фактами.

У цей контекст цілком органічно впи-
сується історія з «шаблею Мазепи». Цей 
одіозний зразок з колекції Державно-

Рис. 32. Малюнок «шаблі Мазепи» з каталога Є. Каммерера, 1863 р.99

Рис. 33. Рисунок шаблі Мазепи у книзі В. Заблоцького103.
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го Ермітажу (м. Санкт-Петербург, РФ) 
просто необхідно розглянути, адже роз-
горнута у ЗМІ медійна кампанія блиска-
вично перетворила його з буденного, не-
одноразово досліджуваного музейного 
експонату на «живу» класику сучасного 
історичного міфотворення*. Більше то-

* Див., напр.: публікації у журн. «Музеї 
України» (2007. — № 20–21); «Нова Січ» 
(2007. —бе резень — квітень); газ. «Блик» 
(2007. — 27 квіт.).

го, роздмухана сенсація викликала на-
стільки потужний суспільний резонанс, 
що його відлуння проникло навіть у со-
лідні наукові видання93.

Зауважимо, що автентичний зразок 
«мазепинської» шаблі дійсно має високу 
історико-джерелознавчу цінність, його 
непростий історичний шлях неоднора-
зово зафіксовано у писемних джерелах.

Серед українських істориків цим ра-
ритетом уперше зацікавився О. Лаза-
ревський, який оприлюднив власне до-

На новій хвилі підвищеного інтересу до втрачених Україною історичних реліквій взагалі  
й шаблі Мазепи зокрема зародилися оригінальні творчі ініціативи. Однією з них стало ви
готовлення вітчизняними фахівцями Науковотехнічного центру «Булат НВР» копії «ша
блі Мазепи» з Державного Ермітажу, презентованої на відкритті виставки «Романтика 
булатної зброї» у Музеї гетьманства в Києві у жовтні 2010 р. За свідченням начальника 
художньої студії центру Олега Козяра на виготовлення шаблі пішло вісім місяців94. Вра
ховуючи вартість роботи та використаних матеріалів (клинок з булатної сталі, оправа — 
срібна 925°, сусальне золото), копія вийшла напевне дорожчою за оригінал.



162	 Денис	тоїчкін.	КЛИНКОВА	ЗБРОЯ	КОЗАЦЬКОЇ	стАРШИНИ

слідження шаблі у «Киевской 
старине»95 (Дод. 7). Знаменитий 
дослідник виконав зразковий для 
свого часу опис експоната, вка-
завши матеріали, окремі мор-
фологічні характеристики та 
художній стиль оправи. він 
також навів та проаналізував 
клинкову епіграфіку. 

О. Лазаревський подає відомості, 
з яких випливає, що у 1836 р. граф 
Бутурлін пожертвував шаблю для 
музею, який передбачалося відкрити 
у воронежі на честь Петра І. Експо-
нат зберігався у воронезькій міській 
думі.  Шабля не дочекалася передачі 
до місцевого музею: у 1849 р. міністр 
внутрішніх справ Л. Перовський уро-
чисто підніс її імператору Миколі І. 

Слід відзначити, що на момент оп-
рилюднення статті О. Лазаревського 
(1883) шабля вже понад три десятиліття 
зберігалася в арсеналі Царського Села. 
За цей час з нею, звісно, встигли попра-
цювати співробітники імператорського 
зібрання. Так, ще 1860 р. було опублі-
ковано опис шаблі, виконаний другим 
зберігачем царскосельської колекції 
Ф. Жилем (Дод. 8)96. На думку дослід-
ника шабля, виконана «на польський 
смак», належала гетьману Іванові Ма-
зепі. Тоді саме було опубліковано пер-
ше зображення раритету — рисунки 
для каталога виконували художники 
А. Рокштуль та Н. Богданова. 

1863 р., укладений Ф. Жилем ката-
лог був заново опрацьований завід-
увачем особистих Його величності 
арсеналів та бібліотек Є. Кемме-
рером97. У новому описі між ін-
шим у черговий раз відзначено, 
що шабля була «заготована для 
Мазепи, судячи з напису, у са-
мий рік обрання його гетьма-
ном» (Дод. 9.)98.

Після надходження шаблі до Дер-
жавного Ермітажу її заново атри-
бутував головний зберігач зброї, 
один із перших російських фахів-
ців історичного зброєзнавства, 
видатний дослідник Е. Ленц100. 
він першим порушив питання 
про автентичність написів на 

зброї, які на його думку, були під-
робкою (Дод. 10).  

Згадки про шаблю як раритет ма-
зепинської епохи також неоднора-
зово зустрічаються у документах, 
пов’язаних з кампаніями повер-
нення в Україну історичних ре-
ліквій з російських музеїв у 1918 
та 1930 рр.101. 

За радянських часів досліджен-
ня історичної клинкової зброї ма-
ли вузьке спрямування. Серйоз-
них фахівців були одиниці, маса 
джерельного матеріалу атрибуту-
валася нашвидкуруч. У каталож-
них картках найбільших музеїв 
Росії і країн СНД досі зберіга-
ється величезна кількість таких 
застарілих, майже аматорських 
атрибуцій зброї. Така ж гірка до-
ля спіткала й «шаблю Мазепи», 
яку не спромігся серйозно дослі-
дити ніхто з відомих радянських 
істориків зброї, які працювали на 
той час в Ермітажі. воно й не див-
но: наслідки роботи з подібним 
«ідеологічно ненадійним» предме-
том у ті складні для науки часи мог-
ли бути непередбачуваними.

Початком сучасного науково-
го життя експоната можна вва-
жати кінець 80-х років ХХ ст., ко-
ли його було досліджено у книзі 
в. Заблоцького102, проілюстрова-
ній авторськими замальовками 
й кресленнями. Тоді вперше було 
проаналізовано основні параме-
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три зброї та її бойові мож-
ливості. Зауважимо, що, за 
інформацією у книзі в. За-
блоцького, у дослідженій ав-
тором каталожній картці Ер-
мітажу зазначалося, що «шаблю 
подаровано Мазепі у 1687 р.». 

1991 р. у Державному Ер-
мітажі, на основі його ко-
лекцій, відбулася виставка 
художньої зброї Польщі XVII–
XІХ ст. Серед інших раритетів ек-
спонувалася мазепинська шабля. 
Результати виставки підсумували 
у брошурі, де було уперше викона-
но сучасну фахову атрибуцію ша-
блі, хоча й далеко не у повному обся-
зі104. Зброю там охарактеризовано як 
«польський або український» виріб 
першої половини XVІII ст. від-
так дослідники залишили теоре-
тичну можливість приналежності 
зброї Мазепі, усе ж відзначивши пізні-
ше походження клинкової епіграфіки. 
На той час шабля уперше відбула офі-
ційно задокументовану реставрацію, у 
процесі якої на руків’ї біля перехрестя 
виявили «плями крові», а на хвосто-
вику «два слабо розрізнених клейма». 
Останні не були ідентифіковані, про-
те саме вони дали підставу припусти-
ти «німецьке» походження клинка105.

2007 р. історичний шлях шаблі як 
втраченої історичної реліквії розгля-
нув С. Кот, заново опублікувавши 
опис О. Лазаревського та просте-
живши перипетії непростої істо-
ричної долі шаблі у перші десяти-
ліття радянської влади (Дод. 11)106.

І ось, нарешті, за допомогою 
колег з Росії, у співробітництві з 
керівництвом та працівниками 
фон дів Державного Ермітажу, 
ми маємо можливість об’єдна-
ти та критично проаналізувати 

висновки попередників, провівши влас-
не ретельне дослідження й визначивши 
нарешті, що ж собою являє знаменита 
«шабля Мазепи» з погляду сучасного 
дослідника.

Гусарська карабеля («козацька 
шабля»), Річ Посполита — Росій-
ська імперія, від поч. XVIII ст. 
(оправа, клинок) — перша пол. 
ХІХ ст. (оздоблення, напис).

Місце зберігання: 
Державний Ермітаж (Санкт-Пе-
тербург, РФ), інв. № 30-6986.

Матеріали: 
сталь, позолота, срібло, мідь, де-
рево, шкіра (галюша, хоз).

Деталі ефеса, оправа піхов та 
декор на клинку вкриті шаром 
високоякісної позолоти (999°). 
Сама металева оправа шаблі й 
піхов виконана з ювелірного 
срібла. З низькопробного срі-
бла виготовлено тільки гребі-
нець на піхвах (можливо, пізні-
шого походження).

Техніки: 
Кування, лиття, золотіння, про-
травлення, обронне та площин-
не гравіювання, карбування, 
канфаріння, просічка. 

Орнаментальні мотиви та на-
писи на клинку виконані у тех-
ніках протравлення та доведені 
гравіюванням. Декор металевих 
частин ефеса виконаний об-
ронним та площинним граві-
юванням та карбуванням, тло 
оброблено канфарником. При 
оздобленні піхов, окрім карбу-
вання й гравіювання, застосо-
вано просічку.
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Технічні параметри зброї: 
A=990; B=840; C=33; D=28; E=240; F=55 
(86)/72; G=370–450 / 340–400; T=7; 
L=112; R=78; N=114; n1=41; n2=28.

Механіко-кінематичні  
характеристики: 
W=940; Wпіхв=1480; V=680; Х=320–370.

Чимала вага шаблі, як на зброю з від-
критим ефесом, зумовлена відсутністю 
дол та великою товщиною штаби при 
п’яті (7 мм). Центр ваги знаходиться за 
дві третини довжини шаблі від бойово-
го кінця. Щодо бойової придатності цієї 
конструкції в. Заблоцький зауважує, що 
шабля добре виважена для січних уда-
рів від плеча, проте палюх не виконує 
всіх своїх функцій (зміни напрямку та 
зупинки удару). Окрім того, «руків’я не 
пристосовано до клинка»107.

Загалом сукупність характеристик 
шаблі свідчить про кавалерійське при-
значення цієї зброї, основною її функ-
цією була рубка.

Мікротвердість штаби варіюється від 
30 до 53 HRC. Зауважимо, що хоча у ці-
лому такі показники відповідають до-
слідженим нами зразкам XVII–XVIII ст., 
нерівномірність мікротвердості клинків, 

вироблених до початку епохи масових 
промислових сталей, як правило, була 
значно вищою. вістря та різальна кром-
ка пера підсилені до 50–53 HRC, тоді як 
ділянка зустрічної заточки пера зниже-
на до 37–45 HRC. Зона центру удару має 
прагматичні значення 44–49 HRC. Далі 
мікротвердість поступово знижується, 
сягаючи 30 HRC при п’яті. враховуючи 
підвищену товщину штаби, таке значен-
ня, очевидно, вважали достатнім, аби за-
побігти зламу клинка при бойових на-
вантаженнях. Зауважимо, що сталь на 
цій ділянці нерідко робили ще м’якішою.  

Стан збереження, консервація  
та реставрація.
Стан збереження добрий. Чудово збе-
реглося навіть полірування клинка. З 
внутрішнього боку руків’я шкіра розі-
рвана. У кінці 80-х років ХХ ст. прове-
дено комплексну реставрацію експона-
ту. Тоді ж виконано консервацію клинка 
композицією на восковій основі.

Морфологічна характеристика.
КЛиНОК сталевий, сильно викривле-
ний, без рікасо та дол, із дволезовим пе-
ром, що має виразну ділянку зустрічної 
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заточки. Бойовий кінець дволезовий, ві-
стря на лінії обуха.  

З приводу морфології штаби зазна-
чимо, що клинки аналогічної форми 
встановлювали у польських карабе-
лях (зокрема гусарських) ще у XVII ст., 
хоча найбільшого поширення в армі-
ях європейських країн вони набули 
від середини XVІII ст. Щоправда, від-
сутність дол та рікасо, характерних 
для статутної зброї другої половини 
XVІII ст., надають штабі більш давніх 
рис. До речі, саме через це шабля по-
більшала у вазі, а її бойова придатність 
знизилася. Утім, зразок цілком придат-
ний до бойового використання, хоча й 
оформлений як костюмний.

ЕФЕС відкритого типу, металеві ча-
стини (гарда, верхів’я) виконані з юве-
лірного срібла з тонкою позолотою, 
густо вкриті складною рослинно-гео-
метричною орнаментальною компози-
цією. Гарда проста, хрестоподібна. Пере-
хрестя становить спільну конструкцію з 
хрестовиною. Кільйони короткі, розши-
рені на кінцях, із закінченнями у вигляді 

мушель. На перехресті мідними закле-
пками закріплено широкий палюх, на 
якому у техніці лиття та оброну викона-
но в анфас жіночу фігуру — каріатиду. 

верхів’я у вигляді циліндричного ков-
пачка з широким плоским, витягнутим 
у бік леза козирком, вкритим рослин-
но-геометричним орнаментом. Кінець 
козирка з’єднаний широким срібним 
ланцюжком з переднім кільйоном.

Руків’я трубчасте дерев’яне, закрі-
плене на мідній нюті, вкрите галюшею.

ПІХви дерев’яні, вкриті чорною шкі-
рою. Оправа складається зі срібного 
золоченого устя, двох обоймиць з ру-
хомими кільцями та наконечника з гре-
бінцем-кулькою. Усі металеві елементи 
оправи вкриті ажурним орнаментом, 
що разом з оздобленням ефеса вигля-
дає як цілісна композиція.

враховуючи надзвичайно характер-
ну форму ефеса, шаблю слід відносити 
до польських гусарських карабель, по-
пулярних ще у XVII ст. Уточнити дату-
вання та регіон походження цього зраз-
ка дозволяє орнаментика.
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Деталі ефесу «шаблі Мазепи»:  
А) Зов нішня сторона гарди; Б) Оздо-
блення палюха у вигляді каріатиди, 
виконаної у бароковому стилі;  
В) Ковпачок верхів’я (вид зверху).

А

Б В
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Орнаментика.
Орнаментика клинка, ефеса та піхов 
має свою специфіку, і її слід проаналі-
зувати окремо.

На зовнішній та внутрішніх сторо-
нах клинка декор майже ідентичний. 
При п’яті зображено медальйон з арма-
тюрою.  Його, та розміщений нижче ге-
ометричний орнамент у вигляді фігур-
ної решітки  виконано на тлі, вкритому 
поперечним та поздовжнім штрихуван-
ням. Далі розміщено композицію з ме-
дальйоном у пальметах та фігурними 
решітками, продовжує їх зображення 
квіткової вази з рослиною. Орнаменти 
виконані травленням, доведені позитив-
ним обронним гравіюванням та позоло-
чені амальгамним способом. Зауважимо, 
що фігурним решіткам у цьому виконан-
ні, взагалі усьому антуражу притаманна 
симетрія, характерна для стилю роко-
ко-два, що набув популярності у Росій-
ській імперії у першій половині ХІХ ст.

верхів’я та гарду — з каріатидою й ве-
ликою неоренесансною мушлею у цен-

трі — виконано у стилі німецького ба-
роко кінця XVII — початку XVIІI ст.

На відміну від клинка та ефеса, орна-
ментика металевої оправи піхов вико-
нана у так званому стилі регентства: 
за збереження основних барокових 
рис вони стають легшими, з’являєть-
ся певна витонченість. відтак, маємо 
відносити оправу до перших десяти-
літь XVIІI ст.

Символіка та епіграфіка, тавра.
На спинці клинка при п’яті вигравійова-
но три симетрично розташовані геоме-
тричні фігури, що являють собою сти-
лізацію містичної символіки, звичайної 
на європейській зброї кінця XVIII — по-
чатку ХІХ ст.108.

Під час реставрації на хвостовику ви-
явлено залишки тавр, які не були задо-
кументовані. Ідентифікувати їх праців-
никам музею свого часу не вдалося109.

На зовнішній та внутрішній бічних 
площинах клинка відповідно знаходять-
ся виконані скорописом написи:
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Нa гибель сuпостата vъ Сиче дерzающемu 
смерть 1687
(На гибель супостата в сече дерзающему 
смерть 1687)

Нaдежда vъ Боzе а крипость vъ рuце 
правомu дилu Конецъ. МАЗЕПА
(Надежда в Боге а крепость в руке правому  
делу конец. МАЗЕПА)

впадає в око, що написи ніби випадають 
із загальної стилістичної концепції декора-
тивного оформлення шаблі. На них, зокре-
ма, повністю відсутня позолота, якою густо 
вкриті всі інші декоративні елементи. Оче-
видно, саме цей факт укупі з недбалим вико-
нанням літер наштовхнув Е. Ленца на думку 
про «погано протравлений підробний напис». 
Проти автентичності напису свідчить також 
факт його нанесення з обох сторін клинка, по 
всій його довжині, що у європейській зброяр-
ській практиці Раннього нового часу зустрі-
чається рідко.

За змістом напис у найбільш загальній фор-
мі поєднує в собі традиції польської меморі-
альної клинкової епіграфіки з гаслами-девіза-
ми та на честь правлячої особи. 

Нагадаємо, що напис з іменем правителя на 
клинках центрально- та східноєвропейської 
зброї зазвичай не свідчив про її приналежність 
самій цій вельможній особі. У Гетьманщині ж 
за часів Мазепи мали зберігатися сформовані 
ще за Речі Посполитої епіграфічні традиції. У 
будь-якому разі за змістом досліджений напис 
стоїть дещо осторонь від відомих річпосполит-
ських та московських меморіальних написів, 
так само, як і української клинкової епіграфіки 
XVII – поч. XVIII ст. (детальніше див. с. 334). 
Написи, подібні за змістом розглянутому, на-
були популярності вже у XVIII ст.110.

Намагання визнати власником шаблі І. Ма-
зепу саме на підставі напису його імені на клин-
ку пов’язаний, насамперед, з великоруськими 
традиціями клинкової епіграфіки, що свого 
часу побутували також в Україні. 
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Традиція зображення на зброї імені або іні
ціалів власника має глибоке, можливо ан
тичне, коріння111. На відміну від Речі Поспо
литої, де власницькі підписи у XVI–XVІI ст. 
траплялися зрідка112, у Московській дер
жаві Раннього нового часу * особисту клин
кову зброю підписували нерідко. У музеях 
Російської Федерації зберігається чимало 
зразків зброї XVI–XVIII ст., факт належнос
ті яких відомим історичним постатям під
тверджений іменами на клинках. Причому 
форма написів була різною — від звичай
них власницьких («Сабля боярина Михаи
ла Борисовича Шеина»**) до жалуваних 
(«7150. Государь царь и великий князь 
Михаил Федорович всея Руси пожаловал 
сею саблею стольника Богдана Матвееви
ча Хитрово»), а також апеляцій до боже
ственних сил («Господи востани в помощь 
раба твоего Димитрия» — на шаблі Д. По
жарського). Найвідоміші з таких предме
тів належали цареві Михаїлу Федоровичу 
(XVII ст., ОП, інв. № 6210), князю Ф. Мстис
лавському (XVI ст., ОП, інв. № 5921) та ін
шим представникам московської еліти113.

* А. М. Кирпичников відзначає, що влас-
ницькі підписи на давньоруських мечах 
практично невідомі, натомість превалю-
ють виробничі маркування [Кирпични-
ков А. Н., 1965. — С. 198.]. 
** Написи наводяться згідно з правила-
ми сучасного російського правопису.

Щодо техніки виконання, то літери 
справді виконані у спрощеній техніці 
протравлення, що тільки додає аргу-
ментів на користь думки про пізніше 
походження напису, хоча й не дозволяє 
уточнити датування.

Немає одностайності щодо похо-
дження напису й серед істориків-пале-
ографів. Так, О. Лазаревський зауважує, 
що форма літер напису південноросій-
ська, саме така, яку ми бачимо у напи-
санні, наприклад, універсалів того ж та-
ки Мазепи114. 

Ми вирішили продовжити розпоча-
ту знаменитим істориком роботу, залу-
чивши до вивчення проблемного тексту 
фахівців з відділу кодикології та кодико-
графії Інституту рукопису Національної 
бібліотеки України ім. в. І. вернадського. 

О. Іванова, яка досліджувала текст, 
відзначає, що манера написання ок-
ремих літер абсолютно нехарактерна 
для скорописів XVI – першої полови-
ни XVIII ст. (Рис. 34). 

Дослідниця також зауважує, що сам 
загальний вигляд напису, співвідно-
шення параметрів та конфігурації літер 
не характерні для зазначеного періоду. 
враховуючи вказані особливості, напис 
слід датувати принаймні першою поло-
виною ХІХ ст.115. 

Додамо, що форма літер очевидно у 
повній мірі відповідає задуму виконав-

Рис. 34. Фрагменти напису на «мазепинській» 
шаблі, не притаманні рукописній традиції 
XVI – першої половини XVIII ст. (детальніше 
— див. Дод. 12).
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ця, адже напис виконано у техніці про-
травлення, яка не потребувала роботи 
штихелем, нерідко пов’язаної з певним 
спотворенням форми знаків.

Результати сучасного палеографіч-
ного аналізу, як бачимо, йдуть урозріз з 
висновками О. Лазаревського, у той же 
час підтверджуючи думку Е. Ленца що-
до підробки напису. Маємо віддати на-
лежне науковій інтуїції петербурзького 
зброєзнавця, адже за його часів засад-
ничі принципи палеографічної науки 
тільки починали формуватися.

*   *   *
Духом конспіративізму, що супрово-

джував справи великого Гетьмана, досі 
проникнута навіть його особиста зброя. 
У процесі дослідження думки фахівців 
щодо шаблі розділилися.

Із здійсненого нами разом з Д. Горба-
човим детального мистецтвознавчого 
аналізу випливає, що виріб є результатом 
понад сторічної ремісничої діяльності.

Найдавнішим видається ефес — ба-
рокова орнаментика його деталей ціл-
ком типова для мазепинських часів. 
Оправу піхов, найвірогідніше за все, ви-
готовили вже у 20-х–30-х роках XVIІI ст. 

Найбільша ж інтрига, звичайно, зо-
середжена у клинку, який орнаментова-
но та підписано, ймовірно, уже у першій 
половині ХІХ ст. 

Ю. Єфімов116 та Р. Косарев117 не вва-
жають доцільною таку хронологічну де-
талізацію, звертаючи увагу, насамперед, 
на цілковиту, на їхню думку, стилістич-
ну єдність оформлення різних частин 
зброї, характерну для другої полови-
ни XVIІI ст. 

Хитке припущення про більш давнє 
походження штаби навряд чи витримає 
серйозну критику, якщо справа дійде до 
металознавчих досліджень. На користь 
пізнішого походження клинка уже зараз 
опосередковано свідчать показники мі-
кротвердості штаби, занадто рівномір-
ні для зброї XVIІ – поч. XVIII ст., а та-
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кож вигляд макроструктури клинкової 
сталі. До цього варто долучити відзна-
чену в. Заблоцьким «невідповідність» 
ефеса клинку.

І все ж постає логічне запитання: чи 
існує бодай якась можливість визна-
чення приналежності цієї шаблі вели-
кому гетьману, як його особистої зброї? 

в результаті наших досліджень ми 
змушені відповісти без бажаного ствер-
дження: схоже на те, що на відповідність 
мазепинським часам може претендува-
ти тільки ефес. 

Припускаємо, що шаблю у її ниніш-
ньому вигляді «заготували» вже у ХІХ ст. 
і не «для Мазепи», як вважали Ф. Жиль 
та Є. Кеммерер, а для Миколи І, причо-
му використали старовинний ефес та 
збірну оправу піхов. У результаті, росій-
ські зброярі фактично реконструювали 
зразок, який за формальними ознаками 
цілком міг належати Івану Мазепі.

І все ж питання походження «шаблі 
Мазепи» не можна вважати вирішеним 
остаточно. Звісно, шабля у теперішньому 
її вигляді — то не повністю автентичний 
виріб кінця XVII — поч. XVIII ст. Утім, 
морфологія клинка та декор ефеса, сама 
незвичайна доля шаблі (згадаємо хоча б 
факт її піднесення російському імперато-
рові), постійні згадки у давніх описах про 
приналежність зброї Мазепі  усе ж зали-

шають нам шпарину для припущення, 
що за всім цим стоїть щось більше, аніж 
незграбна спроба «порадувати» першого 
колекціонера Росії, прекрасного знавця 
давньої зброї, засновника арсеналу Цар-
ського Села імператора Миколу І зви-
чайною, хоча й витонченою російською 
роботою ХІХ ст. у стилі «а-ля Мазепа». 
врешті, й сама форма ефеса не є випад-
ковою: гусарські карабелі були пошире-
ними у колах найзаможніших представ-
ників козацької еліти наприкінці XVII ст., 
про що свідчить не тільки іконографіч-
ний матеріал (див. с. 358) та сама наз-
ва зброї, а й незмінно представницьке 
оформлення шабель цього різновиду, що 
зберігаються у фондах найбільших музеїв 
України, РФ та Центрально-Східної Єв-
ропи.  Можливо, окремі частини добре 
відомої на той час, пошкодженої особи-
стої зброї когось із шляхетних послідов-
ників великого гетьмана або навіть йо-
го самого справді отримали нове життя 
у розкішному «імперському» оздобленні. 

Отже, у справі дослідження раритету 
ще зарано ставити крапку: як і раніше, 
його продовжує огортати ореол загад-
ковості. Наразі можемо напевне ствер-
джувати тільки одне: легендарна доля 
шаблі цілком відповідає духу супере-
чливої постаті Мазепи, ставши невід’єм-
ною частиною всієї сучасної мазепіани.
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Чудовий зразок гусарської карабелі зберігається 
у колекції ПХМ. Його морфологічні характеристи
ки наведені у нашій попередній праці118, але тут ми 
звертаємо увагу на вишукане оздоблення, викона
не у манері стилістично подібній до «шаблі Мазепи».  

Попри втрачене верхів’я, декоративне оздоблен
ня цього зразка і в наш час справляє враження 
справжнього ремісничого шедевру. На відміну від 
мазепинської карабелі, орнаментальна композиція 
виконана в єдиному, хронологічно цілісному стилі  
(т. зв. «стилі Людовика XIV»), типовому для витворів 
європейського мистецтва другої половини XVII ст.

Гусарська карабеля у колекції ПХМ, інв. № 1703.



	РОЗДІЛ	ІІ.	Мечі	на	теренах	україни.	Клинкова	зброя	гетьманів	Війська	Запорозького	 173

Окрім розглянутого нами 
вище зразка існують принайм-
ні ще дві шаблі, які традицій-
но приписують Івану Мазепі, 
причому одна з них — з ме-
моріальним написом. 
Обидва експонати 
походять з колек-
ції в. Тарновського 
і нині зберігаються 
у Чернігівському іс-
торичному музеї.

Згідно з каталогом 
в. Тарновського, мемо-
ріальна шабля належа-
ла гетьману особисто. 
Колекціонер вважав її 
зброєю «догетьманського пе-
ріоду Мазепи». Раритет був 
придбаний «у селі Бахмач 
Чернігівської губернії, у ко-
зака в хаті» (Дод. 13)119.

Наступного разу малюнок 
зброї був опублікований у пра-
ці М. Грушевського «Ілюстрована 
історія України» та передрукова-
ний звідти у праці І. Крип’якевича 
та Б. Гнатевича120. 

Пізніше було складено новий 
опис шаблі в каталозі Чернігівсько-
го історичного музею, де вона оха-
рактеризована як «Сабля турецкая 
XVIII в.» (Дод. 14). Окрім морфо-
логічної характеристики зразка, 
вперше було висунуто припу-
щення про польське походжен-
ня клинка, щоправда, ніяк не ар-
гументоване122.

2007 р. ми вперше здійснили 
спробу заново атрибутувати 
цей предмет, проте без осо-
бливого успіху123.

Нарешті, останній раз про 
шаблю було згадано серед 
«особистих речей гетьма-

на Мазепи», хоча і з застереженнями 
щодо її датування124. Загалом, протягом 
останнього десятиріччя світлину цьо-

го зразка неодноразово використовува-
ли при оформленні науково-по-

пулярних праць, присвячених 
мазепинській добі. 

Шабля в оправі килиджа (т. зв. 
«мамелюцька»), кінець ХVІІІ ст. 
(клинок) — ХІХ ст. (оправа, на-
пис), Західна Європа (клинок) 
— Україна (напис). 

Місце зберігання: 
ЧІМ, інв. № и-2895*.

Матеріали: 
Сталь, латунь, ріг, дерево, 
шкіра (хоз).

Судячи з вигляду макро-
структури та значень по-
казників мікротвердості та 
рівномірності її розподілу, 
матеріал штаби належить 
до сталей епохи масово-
го промислового вироб-
ництва. 

Техніки: 
Кування, травлення, граві-
ювання, різьблення. 

Технічні параметри зброї: 
А = 9 0 0 ;  B = 7 5 0 ;  C = 3 2 ; 
F=88(114)/100;  G=340–
380/300–340; L=145; R=78; 
N=90; n1=26; n2=23.

* Інвентарний номер подано від-
повідно до сучасного облікового 
запису. У каталозі 1990 р. експо-
нат опубліковано під № и-2896 
[Каталог коллекции холодного 
оружия, 1990. — С. 23.].
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Механіко-кінематичні  
характеристики: 
W=710; V=610; Х=400.

Шабля має відносно малу вагу за 
рахунок невеликої довжини клинка 
з долами та відкритої гарди з хресто-
виною й перехрестям. Через легкість 
ефеса центр ваги зброї знаходиться на-
прикінці першої чверті клинка. Утім, 
це майже не вплинуло на розміщення 
центру удару, розташованого майже 
посередині штаби. Навіть масивний 
бойовий кінець не дозволив змісти-
ти його ближче до вістря. Між іншим, 
висока кривизна штаби передбачає ру-
бальну функцію зброї як основну. від-
так маємо шаблю тільки зовні схожу на 
кращі східні клинки — функціональ-
ність дослідженої конструкції суттє-
во погіршена. 

Мікротвердість клинка розподілена 
вельми рівномірно, показники харак-
терні для зброї, що виготовлялася від 
кінця XVIII ст. Бойовий кінець та центр 

удару мають підвищену твердість, у той 
час, як обух трохи відпущений з ме-
тою підвищити пластичність. від цен-
тру удару до п’яти показники поступо-
во знижуються (причому вздовж обуха 
падіння більш різке), досягаючи міні-
мальних значень на найбільш «зламо-
небезпечній» ділянці при основі клинка.

Загалом значення мікротвердості за-
свідчують цілковиту робочу придат-
ність клинка, розрахованого на кололь-
ні та рубальні удари.

Стан збереження, консервація  
та реставрація. 
Клинок, ефес та сталева оправа піхов у 
задовільному стані. По штабі зустріча-
ються каверни та незначні вогнища ко-
розії. Дерев’яна обкладка піхов частково 
знищена, потребує реставрації.

Морфологічна характеристика. 
КЛиНОК сталевий, надзвичайно ви-
кривлений, з двома вузькими долами. 

Фототипія шаблі № 134 у каталозі колекції В. В. Тарновського (ЧІМ, інв. № И-2895).

Малюнок у книзі М. Грушевського з підписом: «Шабля Мазепи в чернигівськім музеї 
(з написом: Іван Мазепа, 1662)»121.
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Масивний бойовий кінець однолезо-
вий, вістря на лінії обуха. З правого боку 
клинка, при п’яті нанесено два округлих 
знаки, вздовж штаби витравлено кири-
личний напис. 

Загалом морфологія штаби типова 
для західноєвропейської зброї другої 
пол. XVIII– першої пол. ХІХ ст.

ЕФЕС відкритого типу. Сталева гар-
да проста, хрестоподібна, закріплена на 
хвостовику сталевою заклепкою. Пере-
хрестя витягнутої ромбічної форми з 
двома парами шипів, становить моно-
літну конструкцію з хрестовиною. Кін-
ці кільйонів — у вигляді конічних голі-
вок. Щічки прямого руків’я виготовлені 
з темного рогу, закріплені за допомогою 
сталевої заклепки та латунної втулки 
для темляка. верхів’я комоподібне.

ПІХви дерев’яні, обтягнені шкірою 
чорного кольору. Металева оправа скла-
далася з устя (нині втраченого), двох 
обоймиць з рухомими кільцями та на-
конечника. Із внутрішнього боку шкіра 
скріплена поздовжнім швом.

Судячи з матеріалу, стилю й техніки 
виконання гарди та обоймиць, їх виго-
товлено пізніше за клинок.

Символіка та епіграфіка, клейма. 
Судячи формально, напис на клинку 
«Іоанн Мазепа 1665» виконано у тра-
диції польських меморіальних шабель, 
що уславлюють знаменитих правителів. 
Утім, форма написання літер має сти-
льову особливість — фразу виконано 
руським скорописом, причому іміто-
вано гетьманський підпис. Іншою осо-
бливістю є спрощена техніка виконан-
ня напису протравленням. 

Яким же чином особистий підпис 
гетьмана міг опинитися на шабельно-
му клинку?
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«Особисті підписи» на зброї зазвичай 
пов’язані з монограмами. Прийнято вва
жати, що початок популярності монограм у 
середньовічній Європі поклали німецькі ху
дожники доби пізньої готики. Згодом таки
ми стилізованими підписами почали позна
чати цінні речі, у тому числі зброю. 

На руських теренах монограми могли 
ро з винутися як у результаті безпосеред
ніх контактів із Західною Європою, так і че
рез посередництво Візантії, де під західни
ми впливами склалася своєрідна система 
символіки. Так, у порівнянні з лаконічни
ми графічними монограмами Палеологів 
XІV ст., вживаними насамперед на монетах, 
написи й символи XV ст. мають виразний 
геральдичний зміст125. Немає сумнівів, що 
найважливіші з них* вплинули на розвиток 
символіки й геральдики на руських теренах, 
починаючи від повних фігур (двоголового 
орла) і до «малих форм», якто монограми.

У той же час слід взяти до уваги, що по
значення майна знаками, які передають 
власне або родове ім’я, має надзвичайно 
давнє язичницьке коріння. У середньовіч
них кочових спільнотах так звані тамги ви
користовували для позначення колективної 
та особистої приналежності предметів по
буту, зброї, худоби тощо**. Помножившись 
на скандинавські та візантийські традиції, 
ця своєрідна «степова геральдика», уповні 
відбилася у системі власницьких символів 
руських князів ще за часів Київської Русі126.

* Найповніший відомий на сьогодні спектр 
імперської візантійської символіки, на дум-
ку дослідників, представлено на поховаль-
ному покрові Марії Мангупської Палеолог 
(пом. 1477). 
** в Османській імперії тамги, трансфор-
мувавшись у султанські тугри, застосовува-
лись як пробірні клейма; подібні позначки 
зустрічаємо й на таврах, що засвідчують 
приналежність зброї до найбільших сул-
танських арсеналів.

У цьому зв’язку слід згадати про один з 
найбільш ранніх, начебто власницьких на
писів на руській зброї, який дослідники май
же одностайно розцінюють як кириличну 
або грецьку літеру «А». Йдеться про зна
мениту «сокирку Андрія Боголюбського», 
знайдену на початку ХХ ст. у межах коли
шніх володимиросуздальських володінь. 
Ототожнивши зображення зі стилізованою 
заголовною літерою як початковим ініціа
лом Великого Володимирського князя Ан
дрія Боголюбського (пом. 1174), мали б 
отримати одну з перших монограм, що по
значає особисту князівську зброю. Заува
жимо, що трактування згаданої декоратив
ної композиції як монограми, тим більше 
зв’язок її із князівським іменем, на наш по
гляд, позбавлені поважної аргументації. По
лемічним залишається і саме походження 
предмета, конструкції та оздобленню якого 

Культова або рангова сокирка, яку тради
ційно пов’язують з ім’ям Великого  
Володимирського князя Андрія Боголюб
ського. Др. пол. ХІ– поч. ХІІ ст. ДІМ.
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притаманні риси різних регіонів — від Дав
ньої Русі до Пруссії та Скандинавії127. 

До зображень на цьому предметі ми ще 
раз повернемося при розгляді зооморфної 
орнаментики на зброї (с. 347).

На клинках центрально та східноєвро
пейської холодної зброї Нового часу мо
нограми власників — вже не рідкість (рис. 
35В). Натомість монограми монархів на 
клинках радше продовжують традицію 
уславлюючих та пам’ятних написів, аніж 
свідчать про їхню особисту приналежність. 
Найбільшої популярності монарші імена у 
вигляді монограм або підписів набули від 
початку XVIII ст. Історикам зброї добре ві
домі протравлені або гравійовані вензелі 
з літер «AR» (Augustus Rex — король Ав
густ) та «SAR» (Stanislaus Augustus Rex — 
король Станіслав Август)128.

У цьому зв’язку не можемо принагідно 
не згадати про шаблю, з колекції Переяс
лавського історичного музею (інв. № ПХМ
1876). Морфологія та стилістика декору 
цього зразка типові для групи карабель, 
виготовлених у Польщі наприкінці XVІI — 
першій половині XVІII ст. Особливу цікавість 
для дослідників становить монограма, в ос
нову якої покладено дві опозитно розгор
нуті та переплетені між собою літери «С». 

Цей мотив з двох літер неодноразово 
повторюється на монограмах можновлад
ців, зокрема Швеції та Речі Посполитої: так 
зустрічаємо його серед особистих знаків 
шведського короля Карла ХІІ. 

Один з найдавніших таких вензелів на 
польській зброї нанесено на клинок ша
бліжигмунтівки першої половини XVII ст. 
(Рис. 35А). 

Найдавніші виявлені на зброї російські 
монограми — виконані у техніці простого 
гравіювання «підписи» князя О. Д. Менши
кова (р. ж. 1673–1729) на клинках кортиків, 
що зберігаються у колекціях ВІМАІВВЗ (інв. 
№ 127/49; 111/18, рис. 35Б) та ОП (інв. № 
ОР4387). Фахівці Оружейної палати вва
жають, що мисливський кортик з їхнього зі
брання (монограма повторюється на гарді) 
міг належати як самому князю О. Д. Мен
шикову, так й імператорам Петру І або Пе
тру ІІ, одному з яких цю зброю Меншиков 
подарував129. Таке припущення є цілком ло
гічним, адже монограми продовжують вже 
російську традицію символів особистої при
належності зброї у вигляді написів з імена
ми та прізвищами.

Зауважимо, що вочевидь марно споді
ватися виявити «у металі» точну передачу 
підпису вельможної особи: шабельна шта
ба — далеко не папір. Утім, дослідження 
джерельних масивів доводять, що у моно
грамах (вензелях) застосовували устале
ну, добре впізнавану комбінацію літер ха
рактерної форми, яку більшменш точно 
відображали за допомогою різноманітних 
матеріалів — від металів монет та зброї до 
будівельної цегли. Вирізнення цих форм на 
предметах ремісничого виробництва до
сі залишається головним аргументом при 
ідентифікації пов’язаних з ними імен відо
мих історичних постатей *.

* Згадаємо хоча б полеміку щодо походжен-
ня монограми О. Меншикова на пробно-
му гривенику 1726 р. (т. зв. «меншиковому 
гривенику»). Див. також дослідження пала-
ша Розумовських у нашій книзі.

Вензель на клинку 
польської карабе
лі, початку XVІІI ст. 
Колекція ПХМ, 
інв. № ПХМ1876.



178	 Денис	тоїчкін.	КЛИНКОВА	ЗБРОЯ	КОЗАЦЬКОЇ	стАРШИНИ

Причин сумніватися в автентичності 
«мазепинського» підпису чимало. Най-
більше підважує його позиції порівнян-
ня зі справжніми підписами І. Мазепи 
на універсалах, які він начебто наслідує. 
Так, дослідивши свого часу матеріали у 
колекції НМІУ, старший науковий спів-
робітник музею О. Попельницька від-
значила, що манера написання літер на 
клинку та їхня форма кардинально від-
різняються від оригінальних131.

При уважному вивченні напису все 
ж відзначимо спільні ключові елемен-
ти, які можуть свідчити про обізнаність 
творця «автографа» з автентичними 
гетьманськими підписами. 

Слід також нагадати, що через хво-
робу суглобів гетьман нерідко доручав 
підписувати листи та інші важливі до-
кументи своїм помічникам й заступни-

кам. відтак, дослідники виділяють цілу 
історіографічну групу писемних джерел 
з такими підписами. Окремі з них бу-
ло розтиражовано у популярних та на-
віть наукових виданнях ХІХ–ХХ ст., як 
факсимільні зображення власноручного 
підпису Івана Мазепи. Судячи з усього, 
саме до цієї групи і слід відносити аналі-
зований нами напис на «мазепинській» 
шаблі. Більше того, клинкова епігра-
фіка сама могла стати джерелом пізні-
ших факсиміле, один з яких наводимо 
на рис. 36-Б 133.

врешті приходимо до логічного вис-
новку: досліджений «автограф» не має 
безпосереднього відношення до підпи-
сів І. Мазепи й ні в якому разі не може 
пролити світло на особу власника ша-
блі. Не витримує критики й теорія щодо 
«пам’ятної зброї». Наскільки нині відо-

Рис. 35. А) Вензель, нанесений на пам’ятній шаблі на честь короля Жигмунта ІІІ  
Вази (р. п. 1587–1632) із зібрання Р. З. Яньяка, інв. № ZK/92 (I/241)130; Б) монограма князя 
О. Д. Меншикова на клинку у колекції ВІМАІВВЗ (інв. № 127/49); В) монограма на шаблі 
угорського князя Георгія Бебека (див. також Рис. 16Є).

Напис, розміщений на зовнішньому боці клинка «Шаблі Мазепи». 

А Б В



	РОЗДІЛ	ІІ.	Мечі	на	теренах	україни.	Клинкова	зброя	гетьманів	Війська	Запорозького	 179

Опубліковані оригінальні підписи гетьмана Івана Мазепи з колекції НМІУ.  
О. Попельницька відзначає, що існувало декілька різновидів гетьманського підпису: 
всі вони вирізняються енергійністю написання, великим розміром і розмахом літер132.

Рис. 36. Підписи, що 
приписуються І. Мазепі: 
А) досліджуваний підпис 
на шабельному клинку;  
Б) пізнє факсиміле «геть-
манського підпису», прото-
типом якого, можливо, 
стала розглядувана нами 
клинкова епіграфіка. 

А

Б
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мо, з роком «1665», вказаним на клинку, 
не пов’язано жодних помітних історич-
них подій за участю майбутнього геть-
мана, яким пізніше могли б присвяти-
ти меморіальний напис. Тож мотиви 
авторів «меморіальної дати», залиша-
ються нам невідомими — можливо, йш-
лося про гіпотетичну «дату виготовлен-
ня зброї».

На внутрішньому боці клинка у йо-
го першій третині гравійовано знак, 
очевидно виробниче клеймо. На сьо-
годнішній день нам не вдалося вияви-
ти подібних аналогів. Більше за все цей 
знак нагадує тавра османських арсена-

лів, виконаних у стилі «видозміненої 
тамги». Не виключено, що зброя свого 
часу перебувала в одній з армій схід-
них імперій.

При п’яті на зовнішньому боці клин-
ка нанесено округлий знак, поряд — за-
лишки ще одного. їхні розміри та роз-
міщення викликають у нас серйозні 
сумніви у тому, що ці символи є вироб-
ничими таврами. Очевидно, їх можна 
інтерпретувати як знаки майнової або 
корпоративної приналежності. І все ж, 
порівнюючи їх з відомими на сьогодні 
виробничими клеймами, відзначимо, 
що перший знак віддалено нагадує по-
пулярну серед британських зброярів 
XVІІ–XVІІІ ст. характерну корону134, 
на другому представлено симетричну 
фігуру, реконструювати яку нам досі 
не вдалося.

Наразі загальний вигляд фігур схиляє 
нас до думки про західноєвропейське 
походження цієї незвичайної символіки.

*   *   *
На нашу думку, монтування зброї у 

її теперішньому вигляді припадає на 
першу половину ХІХ ст. Подібні шаблі 
в «мамелюцькому» стилі набули вели-

Знак, гравійований у першій третині 
клинка на внутрішньому боці

Знаки, гравійовані клинка на зовнішньому боці клинка при його основі
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чезної популярності у країнах Західної 
Європи від часів єгипетської кампа-
нії Наполеона Бонапарта, поширюю-
чись протягом усього ХІХ ст. Спершу 
їх привозили зі сходу, пізніше виго-
товляли на місці, оправляючи клин-
ки східного та місцевого виробництва 
«під мамелюка»135. 

Отже, ймовірніше за все, «в хаті» у 
«бахмацького козака» ця шабля опи-
нилася у результаті буремних подій ро-
сійсько-французьких або російсько-ту-
рецьких війн ХІХ ст. 

Щодо напису, то ми не бачимо ваго-
мих підстав сумніватись у його пізні-
шому походженні. Судячи з усього, «ав-
тограф Мазепи» був протравлений в 
Україні вже у другій половині ХІХ ст. 
з метою підвищити вартість шаблі як 
предмета колекціонування, причому 
творець підробки, ймовірно, був зна-
йомий з факсимільними копіями геть-
манських підписів. Можливо у вибо-
рі типу зброї для підробки не останню 
роль відіграла відома картина Г. Седер-
стрьома «Мазепа і Карл ХІІ на Дніпрі» 

(1879), де гетьмана зображено з шаблею 
турецького типу. 

відтак, для створення розглянутого 
нами «історичного зразка», потрібно бу-
ло не просто бути активним гравцем на 
ринку антикварної зброї, але мати не-
абияку освіту, певні фінансові й техніч-
ні можливості, врешті креативне мис-
лення. Скидається на те, що у процесі 
купівлі в. Тарновським «мазепинської» 
шаблі брали участь хапкі й високопро-
фесійні ділки, які, за спостереженнями 
сучасників, нерід ко обводили колекці-
онера навколо пальця136.

Що стосується таких привабливих 
для відвідувачів музею оповідок про 
шаблю, що її тримав у руці сам Мазе-
па, то слід зауважити наступне. Шабля 
вже здобула оприлюднену не один раз у 
літературі та переказах легендарну бі-
ографію, яка стала невід’ємною части-
ною історії цього експонату. Саме в 
якості історичної легенди вона існу-
ватиме завжди, поряд зі зброєзнавчи-
ми дослідженнями зразка і його фахо-
вою атрибуцією. 
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Аналіз ще однієї «шаблі Мазепи» за-
початковує тему, присвячену вірмен-
ському зброярському виробництву, до 
якої ми повертатимемось у цій книзі 
неодноразово. 

Цей відомий зразок належав пред-
ставникові козацької старшини, набли-
женої до Івана Мазепи. За історичною, 
очевидно, родинною легендою, гетьман 
подарував якомусь осавулу на прізвище 
Савич комплект зброї (рушницю, пару 
пістолів та шаблю). Саме шаблю в. Тар-
новському вдалося викупити в одного 
з нащадків осавула.

На жаль, на сьогодні маємо недостат-
ньо історичної інформації, аби точно 
встановити особу, відзначену почесним 
коштовним гетьманським дарунком. 

встановлено, що за гетьманування 
Мазепи представники родин Савичів не 
посідали урядів генеральних осавулів, 
тож ітися може про осавулів полкових, 
артилерійських або сотенних. Зауважи-
мо, що у процесі кар’єрного зростання 
звання осавула раніше чи пізніше от-
римувала більшість знатних військових 
товаришів. Утім, перейшовши на вищу 
посаду, вони залишалися у пам’яті на-

щадків більш поважними урядовцями. 
відтак мова може йти про людину, най-
більшим досягненням якої стала поса-
да осавула, можливо, полковника (са-
ме посаду полковника врешті посідали 
полкові осавули).

З представників чотирьох найстарі-
ших родів Савичів наближеними до Ма-
зепи були діти Сави Прокоповича  (до 
1672 р. писаря ГвС, у 1672–1687 рр. ге-
нерального писаря, у 1687–1701 рр. ге-
нерального судді). Серед них найвідомі-
шим був Семен Савич (пом. 1725), який 
досяг чину генерального писаря та ге-
нерального судді137. Окрім Семена, Са-
ва Прокопович мав ще чотирьох синів, 
про яких мало що відомо138. Дослідник 
козацької еліти Гетьманщини в. Кри-
вошея згадує одного з них як «осавула 
полкового комонного» у зв’язку з коло-
мацькими подіями, проте про кого са-
ме йдеться, не уточнює 139.

Більш повну інформацію маємо про 
лубенського полкового осавула та пол-
ковника василя Савича (пом. 1714), з 
роду, започаткованого Савою Кирило-
вичем (у 1671–1672, 1695 рр. лубенський 
полковий сотник, від 1675 р. полковий 

Фототипія шаблі № 143 у каталозі колекції В. В. Тарновського (ЧІМ, інв. № И-2926).
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суддя й обозний). Утім, зазначений 
рід згас ще до кінця XVIII ст.140 між 
іншим, у каталозі в. Тарновського 
згадано принаймні про двох на-
щадків — братів.

Отже, мова, очевидно, все 
ж має йти про когось з більш 
віддалених нащадків Сави Про-
коповича.

Про «шаблю Савича» періодич-
но згадували у науковій літерату-
рі, проте належного досліджен-
ня як її самої, так і її історії не 
здійснили. 

Морфологічну характеристику 
зброї уперше наведено у катало-
зі Тарновського. Дослідник за-
значив розміри окремих частин, 
ретельно описав форму клинка 
та орнаментику, які він вважав 
«грецькими»141 (Дод. 15).

Пізніше Б. Мельник та О. Ку-
линський уклали новий опис 
для каталога зброї Чернігівсько-
го історичного музею. І хоча, 
через складність орнаменталь-
ної композиції та специфічну 
морфологію, більшість про-
блемних питань тоді не були 
навіть поставлені, дослідники 
уперше висловили припущення 
щодо пізнішої заміни шабель-
ної гарди, яку вони відносять до 
XVIII ст.142 (Дод. 16).

востаннє про шаблю згадували 
при вивченні мазепинських релік-
вій у 2010 р.143. 

У 2007 р. ми розпочали вивчен-
ня цього зразка144. Нині маємо змо-
гу довести до логічного завершення 
цю роботу. 

Карабеля. Клинок — кінець ХVІІ ст., 
Османська імперія. Ефес — перероб-
ка ХІХ–ХХ ст. 

Місце зберігання: 
ЧІМ, інв. № и-2926 (з колекції Тар-
новського, № 143).

Матеріали: 
сталь, золото, ювелірне срібло, 
шпінелі або топази, яшма.

При вивченні макроструктури 
клинка нами виявлено малюнок, харак-
терний для пакетної (дамаської) сталі.

Клинок інкрустовано високопроб-
ним золотом, ювелірним сріблом та 
ювелірним каменем. Щодо останніх 
можемо занотувати: прозорі мінера-
ли діаметром 3 мм червоного кольору, 
блиск скляний. враховуючии показни-
ки твердості (близько 8 од. за Моосом) 
та теплопровідності (позиція показни-
ка вимірювального приладу відповідає 
початку сектора «Topaz»), можемо зро-
бити висновок, що мінерали є дорого-
цінними каменями третього порядку 
— шпінелями або топазами*. 

Нагадаємо, що іще у XVIII ст. чер-
вону шпінель приймали за різновид 
рубінів145, часто використовуваних в 
оздобленні центрально- та східноєвро-
пейської клинкової зброї.  

Прикладом такої багато декорованої зброї 
може служити хоча б шабля, описана в 
«Regestre Rzeczy w Skarbu Jaworskim» від 
1672 р., як «Szabla zlota rubinami sadzona», 
що належала Яну Собеському (тоді ще ко
ронному гетьманові)146. Зауважимо також, 
що, на думку польських фахівців, оздо
блення зброї дорогоцінним камінням ак
тивно застосовували львівські вірмени. 
Саме до їхньої роботи відносять чимало 
шабель, оздоблених у такий спосіб147. 

* У писемних джерелах XVII–
XVIII ст. — «лал».



184	 Денис	тоїчкін.	КЛИНКОВА	ЗБРОЯ	КОЗАЦЬКОЇ	стАРШИНИ

Техніки: 
Кування, лиття, інкрустація сталі юве-
лірними каменями та стопами (у тому 
числі рельєфне таушування й насічка), 
гравіювання.

Ювелірні камені ограновані кабо-
шоном, закріплені у глухому золотому 
касті, інкрустованому у сталеву штабу.

Технічні параметри зброї: 
A=950; B=825; C=33; D=34; E=236; F=55 
(86)/73; G=320–370/300–365; T=5; L=117; 
R=54; N=81; n1=34; n2=36.

Механіко-кінематичні  
характеристики: 
W=920; V=650; Х=250.

Шабля досить важка, що обумовлено 
не тільки її технічними характеристи-
ками (висока товщина штаби при осно-
ві, велика єлмань, щічки руків’я з ка-
меню), але й пізнішою конструкцією із 
заміною гарди на сталеву, більш масив-
ну. Центр ваги та удару зміщено до єл-
мані (до реставраційних робіт центр ва-
ги мав знаходитись ще далі від руків’я). 
відтак шабля призначена насамперед 
для рубальних, практично проломлю-
ючих кавалерійських ударів.

Різкі відміни мікротвердості на окре-
мих ділянках штаби загалом характер-
ні для пакетної сталі, утім, зауважимо 
низькі у середньому показники на ос-
новній робочій ділянці. Сталь надзви-
чайно м’яка у центрі удару та на єлмані, 
ймовірно, з метою запобігти невідновній 
руйнації клинка при надзвичайно силь-
них рубальних ударах, подібних до уда-

рів мечем — тут ефект нерідко швидше 
досягався за рахунок сили удару, аніж 
гостроти леза. На вістрі та інших ділян-
ках леза твердість значно вища. На обуху 
мікротвердість знижено з метою підви-
щення пластичності й пружності штаби.

Загалом показники мікротвердості 
характерні для давніх клинків, виго-
товлення яких передувало епосі масо-
вого промислового виробництва ста-
лі, та водночас свідчать про практичну 
придатність зброї. 

Стан збереження, консервація  
та реставрація. 
Клинок у доброму стані. Біля п’яти 
лезо вищерблене, втрачений один із 
трьох ювелірних каменів. Консерва-
ція відсутня. 

Ефес у незадовільному стані. Щіч-
ки руків’я тріснуті, гарда й каптурець 
пізнішого походження — виконують 
функцію своєрідного футляра, що утри-
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мує руків’я від подальшої руйнації. 
Піхви втрачені. 

Морфологічна характеристика.
КЛиНОК сталевий, сильно викривле-
ний, без рікасо та дол, клинуватий у пе-
рерізі. велика єлмань має зустрічну за-
точку. Бойовий кінець дволезовий, вістря 
на лінії обуха. Зовнішній бік штаби при-
крашений складною художньою компо-
зицією. Уздовж обуха таушовано напис.

ЕФЕС закритого типу. Гарда склада-
ється із захисної дужки, що переходить 
у хрестовину. Перехрестя з двома парами 

шипів становить монолітну конструкцію 
з хрестовиною. Загнутий донизу правий 
кільйон закінчується кулькою. Дужка 
кріпиться до перехрестя заклепкою. Ста-
левий каптурець кріпиться до хрестови-
ни та захисної дужки двома гвинтами. 
Щічки руків’я із сірої яшми, закріплені 
на хвостовику трьома сталевими нютами. 
верхів’я — класичної для карабелі форми.

Судячи з морфології, матеріалів та тех-
нік виконання гарди й каптурця, їх ви-
готовили значно пізніше за клинок та 
руків’я, з метою ремонту та подальшого 
збереження ушкоджених яшмових щічок. 
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Орнаментика.
Декор складається з рослинно-геоме-
тричної орнаментики та сюжетів христи-
янської іконографії. При п’яті таушова-
но картуш у вигляді сегментованої арки, 
який закінчується пальметою з медаль-
йоном. Далі — дві запалені срібні свічки 
у золотих підсвічниках — з кущем шип-
шини між ними, Богородиця з дитям в 
округлому картуші, два янголи, які увін-
чують Богородицю короною. Зображен-
ня фігур виконано золотом, дрібні деталі 
— обличчя, одяг тощо — тонким граві-
юванням, що прорізує шар позолоти до 
сталі (до речі, ця технічна деталь відріз-
няє орнаментику дослідженого клинка 
від подібних з колекції ДІМ).

Складна орнаментальна та іконо-
графічна композиція, представлена на 
клинку, непогано досліджена в історіо-
графії, адже розглянутий сюжет відтво-
рений на чималій кількості шабель, які 
нині зберігаються у провідних музеях 
Центрально-Східної Європи та Росій-
ської Федерації. 

Найбільш очевидне пояснення по-
ходження досліджуваної композиції, 
яке досі фігурує в атрибуціях вітчизня-
них та європейських фахівців, випли-
ває з православного характеру сюжету 

та грецької мови написів — від ХІХ ст. 
декор, а слідом за ним і саму зброю не-
рідко розглядали як «грецькі». Таким 
второваним шляхом пішов в. Тарнов-
ський і врешті опинився зовсім неда-
леко й від нинішнього стану опрацю-
вання цієї проблематики.

Грецьке походження досі припису-
ють клинку шаблі у колекції Львівсько-
го історичного музею. Знаменно, що 
саму шаблю при цьому вважають мол-
давською148. Можливо, вирішальне зна-
чення у такому експертному висновку 
відіграла не стільки морфологія та орна-
ментика ефеса*, скільки давня наукова 
версія щодо молдавського походження 
православної художньої композиції на 
клинку (про це мова далі).

З позицій мистецтвознавства розгля-
нутий сюжет одним із перших ґрунтов-
но вивчав російський дослідник в. Про-
хоров. Саме він обґрунтував думку про 
те, що ці християнські композиції пере-
важно виконані «під сильним західним 

* Польські фахівці вважають таку форму 
ефеса продуктом діяльності львівських ві-
рменських ремісників, визначаючи такі ви-
роби як «шаблі споріднені з карабелями» 
[Квасневич, 2006. — С.35.].

Шабля ХVІІ ст. Клинок — Османська імперія (Стамбул), оправа — Молдова (?). 
ЛІМ, інв. № З-3916. Параметри зброї: А=957; В=836; С=37; D=32.
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впливом» і у більшості не мають, «окрім напи-
су, нічого грецького»*. Серед наведених ним ар-
гументів: сам сюжет «Нев’янучого цвіту», який 
з’явився у греків тільки наприкінці XVІI ст., ви-
конання Богородиці з непокритою головою, він-
ці над головою її та Спасителя, що відрізняються 
від прийнятих у східнохристиянській іконогра-
фії; манера зображення херувимів, Святого Ду-
ха, а також корони (до того ж «західного типу»), 
характерна насамперед для західноєвропейської 
іконографії149. У той же час дослідник відзначив 
неоднорідність іконографічного матеріалу на 
окремих клинках, де, на його думку, можна зу-
стріти композиції, виконані як у цілком захід-
ноєвропейській (серед розглянутих автором їх 
начебто більшість), так і більш східній, навіть 
«руській» манері150. 

Аргументацію в. Прохорова переосмислив 
Е. Ленц. він перший здійснив і зброєзнавчий 
аналіз, зауваживши деталі, які красномовно за-
свідчують участь османських ремісників у про-
цесі виготовлення зброї. Йдеться про тавра на 
хвостовиках та оправі шабель у вигляді султан-
ських тугр, а також частину клинкової епіграфі-
ки, а саме — дати, що відповідають літочисленню 
турецького календаря. На підставі своїх спо-
стережень фахівець дійшов висновку про єди-
ний центр виробництва цих клинків, причому 
у «країні з християнським населенням, що жи-
ве серед мусульманських обставин життя». На 
думку Е. Ленца, найкраще висунутим умовам 
відповідає Молдавія: місцеві майстри зводили 
зі східних клинків мусульманську символіку, за-
мінюючи її на християнську151. Розглянутий далі 
матеріал підтверджує, що висловлені вперше здо-
гади вченого були небезпідставними (див. с. 290).

У зв’язку з дослідженням мистецтва Греції за-
значений сюжет аналізували мистецтвознавці 

* До в. Прохорова елементи західноєвропейського 
мистецтва у «православних» композиціях на клин-
ках відзначили укладачі описів ОП, пов’язавши їхню 
появу із завоюванням венеціанцями Мореї та поши-
ренням впливу країн так званого Священного Сою-
зу проти турків (1684 р.) [Прохоров в., 1877. — С. 5.].
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другої половини ХХ ст. Так, в. Полевой 
вбачає тут поєднання західноєвропей-
ських (італійських) та східних впливів152.

Пізніше клинки з аналогічною орна-
ментикою у колекції ДІМ досліджували 
відомі російські історики зброї — О. Ти-
хомирова та Е. Аствацатурян. Заува-
живши єдину орнаментальну та реміс-
ничу стилістику групи пам’яток, що 
складаються зі «золотої насічки з грець-
ким написом, квіткового орнаменту та 
християнської символіки», О. Тихоми-
рова припускає існування єдиного збро-
ярського центру у Стамбулі, який спе-
ціалізувався на виготовленні зброї «для 
християнських народів, котрі входили у 
той час до складу турецької держави»153.

Слідом за О. Тихомировою, Е. Аства-
цатурян також приходить до виснов-
ку про стамбульське походження цих 
клинків. Детально розглянувши кілька 
зразків з цієї групи, дослідниця відзна-
чила факт таврування їх султанськими 
туграми, іноді датами (зокрема, 1685 
та 1692 рр.), що беззаперечно свідчить 
про османське походження позначених 
виробів154. Е. Аствацатурян вважає, 
що рослинні та геометричні мотиви, 
які оточують біблійних персонажів на 
клинку, виконані у типово османсько-
му стилі. Окрім посилання на вивчен-

ня аналогічних християнських сюже-
тів, популярних від кінця XVI ст., в 
інших видах мистецтва Османської 
імперії155, дослідниця наводить низ-
ку додаткових аргументів на користь 
стамбульського виробництва проа-
налізованих клинків, серед яких є ха-
рактерною техніка виконання інкрус-
тацій, зокрема таушування.

Своє слово у дослідженні розгляду-
ваного тут мотиву на клинках сказали 
й польські фахівці. Адже шабля з ана-
логічним оформленням зберігається та-
кож у Музеї війська Польського у вар-
шаві (Рис. 39). 

Слідом за С. Ледуховським, укладачі 
музейного каталога 1994 р., вважають, 
що ця зброя має львівське походжен-
ня, принаймні її клинок або оправа156. 
Не обійшлося також без вже узвичаєної 
«грецької» (у трактуванні А. Надоль-
ського — «балканської») версії похо-
дження зразка157.

Маючи у розпорядженні кілька пе-
реконливих думок та висновків знаних 
фахівців, ми не могли оминути власних 
мистецтвознавчих консультацій. На 
думку професора Д. Горбачова, у даній 
композиції не менш яскраво за захід-
ну представлені коптська (власне мо-
нофізитська) та візантійська традиції. 

Зображення святих  
на хачкарі зі середньовічно-
го вірменського меморіаль-
ного цвинтаря Джульфа 
(Djulfa, Old Jugha, Culfa),  
м. Нахічевань, Азербайджан.
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Так, образам Богородиці та янголів притаман-
на площинність, характерна стилізація зборок 
одягу та самих облич.

На користь східного походження шаблі свід-
чить також зображення візантійського крину 
(схематизованої лілеї, символу непорочності та 
чистоти), мотив якої повторюється декілька ра-
зів — від полум’я свічок до графічного елемен-
ту над короною. Богородиця у руці тримає паль-
метку — символ безсмертя. 

Щодо зауваження в. Прохорова про корону за-
хідного типу, то тут не бачимо особливого про-
тиріччя. Хоча зображення подібного типу коро-
ни, форма якої віддалено схожа на папську тіару, 
не було поширеним у традиційній візантійській 
іконографії, воно є давнім атрибутом вірменської 
іконографічної традиції158.

в цілому ж, у присутності елементів західної 
зображальної традиції немає нічого дивного, 
зважаючи на латинські церковні впливи на об-
ряди у тій-таки вірменській апостольській цер-
кві. Не останню роль мало відіграти тут і світове 
геополітичне значення Стамбула, де, ймовірно, 
розміщувався ремісничий центр виготовлен-
ня цих клинків та декору: католицькі місіонери 
здавна розгорнули активну прозелітичну діяль-
ність усередині місцевої вірменської громади.

Додамо, що у загальному стилі орнаментики 
виразно присутні турецькі мотиви, які є кла-
сикою оздоблення османських клинків — тут і 
сегментована порожня арка при п’яті, що закін-
чується «списоподібним» медальйоном, зобра-
ження квітучого куща поміж свічками та паль-
метка, яка увінчує корону.  Зауважимо, що від 
середини XVII ст. у провідних галузях декора-
тивно-ужиткового мистецтва стрімко зростає 
кількість християнських сюжетів, часто викону-
ваних майстрами відповідного віросповідання 
на християнські ж замовлення. Біблійні й цер-
ковні мотиви, нерідко у супроводі молитовних 
текстів, зустрічаються на кахлях, посуді тощо159. 
Знайшлося їм місце і на предметах озброєння. 
Зокрема зображення Богоматері з немовлям та 
Св. Георгія з’являються на зброї османського по-
ходження вже у XVІI ст.
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Клейма, символіка та епіграфіка.
Уздовж обуха із зовнішнього боку 
клинка таушовано напис старогрець-
кою мовою: 

THN ПАƩAN EɅПIΔA MOƳ  
IƩ(Ʃ)E ANATIƟIMI MH(TЕ)P TOƳ 
Ɵ(EO)Ƴ ΦIɅAΞON IMAƩ IП(О) 
TIN ƩKEПIN ƩOƳ
(УСЮ НАДІЮ СвОЮ НА ТЕБЕ
ПОКЛАДАЮ, МАТи БОЖА, ЗАХиСТи 
НАС ПІД ПОКРОвОЮ СвОЄЮ!)

виконаний в Інституті історії Украї-
ни НАН України переклад засвідчує, що 
текст напису є покаянною молитвою до 
Пресвятої Богородиці*. 

Фахівець з палеографії Є. Чернухін, 
який проаналізував текст, зазначає, що 
попри велику кількість скорочень та 
граматичних неточностей, звичайних 
для середньовічних грецьких написів 
на предметах побутового вжитку, не-
має підстав вважати цей напис викона-
ним поза межами грецького культурно-
го середовища160. 

Ця сама молитва неодноразово пов-
торюється на клинках з ДІМ, про які 
йшлося вище. На відміну від більшості 
російських експонатів, де вона залиша-
ється незавершеною, на аналізовано-
му клинку представлено повний текст.

На нашу думку, грецька мова релігій-
ного напису не виключає його виконан-
ня вірменськими ремісниками. вірмен-
ська мова нерідко фігурувала у написах 
на продукції вірменських ремісників в 
Османській імперії, насамперед на ках-

* Зазначений текст зазвичай розміщують 
у православних канонічних молитовни-
ках у розділі «Молитви покаянні». Йо-
го ж можна віднайти у «Богородичній» з 
гласу другого «Богородичної восьми гла-
сів…» додатку до часослова.

лях161. Проте навряд чи можна вважати 
її обов’язковою, коли йшлося про за-
доволення вимог багатонаціонального 
контингенту місцевих замовників-хри-
стиян, у тому числі самих вірменів, аси-
мільованих ще за візантійських часів. 
Адже саме з візантійськими традиція-
ми церковного богослужіння пов’язано 
грецьку мову християнської молитви**.

*   *   *
відзначимо, що за технікою виконан-

ня та стилістикою орнаменту, морфо-
логічними характеристиками, навіть 
ковальською технікою виготовлення 
штаби, досліджений нами зразок безпе-
речно належить до виробничої традиції, 
відомі зразки якої зберігаються у ЛІМ, 
ДІМ та багатьох європейських музеях. 
Як і окремі наші попередники, схиляє-
мося до думки, що цю зброярську тра-
дицію започатковано в одному й тому 
самому ремісничому центрі — у Стам-
булі — групою ремісників-християн у 
другій половині ХVІІ ст. 

Окрім того, мистецтвознавчий аналіз 
іконографії дає змогу внести уточнен-
ня щодо етнічної приналежності вико-
навців оздоблення дослідженого нами 
клинка: ними були, скоріш за все, вірме-
ни-монофізити. 

Звичайно, ці висновки не можуть бу-
ти остаточним вердиктом, зважаючи 
хоча б на надзвичайно високий ступінь 
розподілу ремісничої праці. відомо, що 
у Стамбулі працював окремий цех на-
віть для такої вузькофахової справи, як 
гравіювання по сріблу162, не кажучи вже 
про ювелірів, котрим спеціально замов-
ляли оздоблення зброї163. 

** Церковне богослужіння вірменського 
обряду здавна здійснювалось грецькою та 
сирійською мовами, від V ст. н.е. — на дав-
ньовірменському грабарі. 
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Вірменів небезпідставно вважають «не 
меншими візантійцями, аніж греки», адже 
вони залишили значний спадок у візантій
ській культурі. Нагадаємо, що масове за
селення вірменами Константинополя по
чинається у IV ст. а вже у VI ст. н.е.  вони 
мали у візантійській столиці окрему цер
ковну громаду. Від 1461 р. було засновано 
константинопольську вірменську патріар
хію. Вторгнення османів тільки посилило 
приплив переселенців, але вже з волі сул
тана, як противагу непокірному грецькому 
населенню. Протягом XVI – поч. XVII ст. ве
лика кількість вірменів мігрувала з Кавка
зу до Стамбула.

Вірменська національна громада (т. 
зв. «мілет») мала широку автономію. Па
тріарх вірменської православної церкви 
Стамбула об’єднував також християнміа
фізитів усіх регіонів Малої Азії та Африки, 
підкорених османами — єгиптян, сирійців 
та інших. Чимало ремісників цих націо
нальних християнських меншин працю
вало у столиці.

І все ж, вірменихристияни в Османській 
імперії були позбавлені частини прав, по
рівняно з мусульманами, зокрема мож
ливості здійснити військову або адміні
стративну кар’єру. Особливе суспільне 
становище посідали тільки найповажні
ші та найзаможніші родини, які разом з 
греками стамбульського кварталу Фанар 
здебільшого перебували на престижній 
державній службі. Але більшість вірменів 
разом з іншим немусульманським насе
ленням Стамбула та інших великих міст 
Османської імперії мусила займатися ре
меслом або торгівлею. 

Вірмени займали друге місце після гре
ків за чисельністю серед нетурецького на
селення столиці. Як і греки, вони брали 
активну участь у міжнародній торгівлі та 
банківській справі.

Помітну роль вірмени відігравали у 
ремісничому виробництві імперії. Чле

ни вірменської громади нерідко займали 
керівні посади у традиційних мусульман
ських цехах — еснафах, етнічний та ре
лігійний склад яких у XVII ст., як правило, 
вирізнявся надзвичайною строкатістю. 
Причому, відзначимо, власне турки зу
стрічалися серед майстрів нечасто. Най
більш вправними та відомими ремісника
ми були греки, вірмени, грузини, євреї, 
албанці й перси. Надзвичайно високий 
ступінь поділу праці зумовив існування 
величезної кількості вузько спеціалізо
ваних цехових об’єднань: тільки зброяр
ське виробництво у першій половині XVII 
ст. поділялося на 36 спеціальностей, юве
лірне — на 29164. 

Одним з найважливіших джерел для 
вивчення османського ремісничого ви
робництва є записи знаменитого турець
кого вченого, дипломата та мандрівника 
XVII ст. Евлія Челебі. Сам син голови цеху 
золотарів, який став відомим у віках хроні
стом, у своїй знаменитій «Книзі мандрів» 
чимало уваги присвятив опису стамбуль
ських цехів. 

Е. Челебі виділяє більше 1000 стам
бульських еснафів, що за родом діяльно
сті об’єднувалися у 48 виробничих груп, 
національна структура яких суттєво варі
ювалася. Так, в описі ремісників, що оздо
блювали дорогоцінними металами й камін
ням зброю та інші вироби (виробництвом  
та монтуванням зброї займалися інші ес
нафи), одразу після грека Михаїла, Челебі 
згадує інших уславлених майстрів цього ж 
цеху — вірменина Хачатура Айдина та ал
банця Османа Челебі.

Зауважимо, Евлія Челебі згадує також 
про мононаціональні еснафи, що утво
рювалися в межах однієї національної та 
конфесійної громади165. Нагадаємо, що 
саме вони представляли значну частину 
ювелірної справи Османської імперії. Зо
крема, вірменів вважали першими серед 
сріблярів166.
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Інше зауваження стосується етнічної строкато-
сті «змішаних» цехів: поряд з мононаціональни-
ми об’єднаннями існували еснафи, де пліч-о-пліч 
могли працювати ремісники-вірмени, сирійці, 
єгиптяни та ін. Тому, говорячи про «вір менське» 
виробництво, ми маємо на увазі, насамперед, ха-
рактерні художні особливості та ремісничі при-
йоми виконання християнської символіки на до-
сліджених нами клинках, хоча й схиляємося до 
думки про їх виготовлення у межах особливих 
етноконфесійних груп.

Тут саме час згадати про багатих вірменських 
власників ремісничих майстерень у великих містах 
Анатолії. Значна частина їхніх підприємств мала 
так чи інакше працювати зі зброєю, повний цикл 
виготовлення якої вимагав залучення ремісників 
найрізноманітніших спеціалізацій й відповідних 
еснафів. Зброярські виробництва були пошире-
ні по всій Османській імперії  — на північному 
сході Малої Азії, в Ерзурумі й Трабзоні, де знач-
ну частину ремісників також становили вірмени.

У художньому стилі стамбульських вірмен-
ських майстрів, безумовно, сполучалися вірмен-
ські й турецькі сюжети та ремісничі техніки, 
що було результатом тривалих і глибоких взає-
мовпливів різних культурних традицій167. 

І все ж, заново відкрити для себе «хри сти-
янську» зброю та зробити більш обґрунтовані 
припущення щодо її замовників зможемо пізні-
ше, після дослідження зброярського шедевру, що 
зберігається у фондах того ж таки ЧІМ, за інвен-
тарним номером 2916 (див. с. 281).

На сьогодні, на жаль, навряд чи можливо до-
кументально підтвердити родинну легенду щодо 
дослідженої шаблі як дарунка Івана Мазепи своє-
му прибічникові. Утім, маємо справу з рідкісним 
випадком, коли атрибуція та відомі сторінки істо-
ричного шляху експонату не тільки не входять у 
протиріччя з історичною легендою, а й навіть під-
штовхують нас до її прийняття. За рівнем виготов-
лення та оздоблення розглянута шабля відповідала 
чи не найвищим споживчим запитам свого часу. 
Єдиний відносний недолік — матеріалом клинка 
є не булатна, а дамаська (пакетна) сталь. Утім, як 
добре відомо ковалям-мечникам, високоякісний 

Шабля в піхвах (фрагмент), 
Туреччина (Стамбул), др. пол. 
XVII ст. Колекція ОП, інв. 
№ Ор-4567/1-2. Шабля належа-
ла московському царю Івану V.
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дамаск мало чим поступався булату. На-
гадаємо також, що інша шабля цієї ж «се-
рії», досліджена О. Тихомировою, атри-
бутована як особиста зброя московського 
царя Івана V (р. п. 1682–1696). Не цурали-
ся російські царі такої зброї й пізніше — 
ще один зразок XVIII ст. (нині у колекції 
ОП, інв. № Ор-4455/1-2) з православним 
сюжетом на клинку та агатовим руків’ям 
належав імператору Павлу І. 

відтак, навіть зауваживши різницю 
у вартості оздоблення оправи, дарунок 
Мазепи своєму соратникові (який був 
у кращому разі полковим осавулом) 
можна розцінювати майже як царський. 

Маємо також принагідно рекоменду-
вати працівникам Чернігівського істо-
ричного музею усе ж відшукати можли-
вість для відновлення первісного вигляду 
зброї. Ми усвідомлюємо всю гостроту 
щойно поставленого питання, що стосу-
ється не стільки суто технічних нюансів, 
пов’язаних зі складнощами реставрацій-
них робіт, скільки підвалин самої «ідео-
логії» зберігання та реставрації речових 
джерел. Цілком поділяємо надзвичайно 
обережне ставлення наукового колективу 
ЧІМ до зберігання музейних експонатів. 
Фахівці музею докладають усіх можливих 
зусиль, аби зберегти історичні зразки у 
тому вигляді, як їх було придбано музе-
єм, й у цьому їх можна лише підтримати.

Та не слід ігнорувати той факт, що 
план реставрації кожного, насамперед 
рідкісного, експоната має розроблятися 
з урахуванням багатьох факторів, зокре-
ма можливих численних видозмін кон-
струкції зразка, що відбувалися з ним 
протягом як джерельного, так і додже-
рельного функціонування.

Зразок зброї як музейний експонат — 
власне сукупність конструктивних ча-
стин різного віку та походження може 
набувати музейно-джерелознавчої цін-
ності передусім у зв’язку з концептуаль-

ним баченням його як частини певної 
тематичної експозиції. відтак, у процесі 
ретельної науково-дослідної роботи не-
обхідно створити найбільш доцільну та 
змістовну історико-джерельну концеп-
цію зразка, відділити першочергове від 
другорядного. Набагато важче побудува-
ти та втілити в життя план реставрації 
раритету, який, насамперед, врахував би 
визначені науковим колективом істори-
ко-джерелознавчі пріоритети. Зайве го-
ворити, яку величезну обережність слід 
виявляти у цьому питанні — мова в жод-
ному разі не може йти про остаточну й 
незворотну зміну вигляду, в якому зразок 
надійшов до музею. Проте повністю від-
мовлятися від втручання в конструкцію 
експоната, на нашу думку, також не слід. 

Повертаючись до нашої шаблі, корот-
ко зупинимось на заходах, які, на наш 
погляд, слід було б здійснити, аби по-
вернути первісний вигляд зброї, що ек-
спонується як подарунок Івана Мазепи 
осавулові Савичу.

Необхідно, насамперед, перемонту-
вати руків’я, заново виготовити гарду, 
каптурець та нюти, прийнявши за взі-
рець османську «християнську» кара-
белю XVII ст., ретельно підібрану в од-
ній з музейних колекцій. Тільки так до 
зразка повернеться первинна, втрачена 
нині гармонія форм, яку належить ма-
ти справді «царському» дарункові вели-
кого Гетьмана. При цьому стару гарду 
можна експонувати поряд з оновленою 
зброєю та відповідними поясненнями.

У більш ощадливому варіанті можна 
зробити «реставрацію на папері» — ма-
люнок або фотомонтаж, розмістивши їх 
в одній вітрині з експонатом.

Останнє слово, звичайно, залиша-
ється за музейним колективом ЧІМ. 
Не полишаємо надії побачити оновле-
ну музейну вітрину з цим непересіч-
ним зразком. 
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Брати Олексій (р. ж. 1709–1771) та Ки-
рило (р. ж. 1728–1803) Розумовські на-
родилися у козацькій родині на Київщи-
ні. Старший Олексій завдяки чудовому 
голосу потрапив до придворної капели 
у Петербурзі, а невдовзі став фаворитом 
майбутньої російської цариці Єлизаве-
ти Петрівни. Після приходу Єлизаве-
ти до влади, у чому Олексій брав актив-
ну участь (1741), почався стрімкий злет 
кар’єри братів Розумовських. Обидва от-
римали графський титул (1744), Олек-
сій став кавалером усіх орденів та про-
йшов блискавичний шлях від поручика 
лейб-кампанії (1741) до генерал-фельд-
маршала (1756). І хоча у державних спра-

вах О. Розумовський помітної участі не 
брав, утім, домігся багатьох пільг для 
української старшини, сприявши віднов-
ленню інституту гетьманства на Лівобе-
режній Україні, скасованого ще 1734 р. 
На Глухівській раді 1750 р. за розпоря-
дженням цариці гетьманом Лівобережної 
України обрали Кирила Розумовського.

На межі 1750-х та 1760-х рр. К. Розу-
мовський у повній мірі проявляє себе, 
як зрілий державний діяч: клопочеть-
ся про підвищення статків запорозь-
ких козаків, відстоює права Малоро-
сії в Сенаті. Зі своєї резиднції у Глухові 
К. Розумовський розгортає програму 
масштабних перетворень у дусі Про-
світництва, зокрема судову та військову 
реформи: у гетьмана були далекосяжні 
наміри щодо майбутнього Гетьманщини 
та її збройних сил. Протягом короткого 
періоду змінюються вимоги до матері-
альної і бойової готовності українсько-

2.4. Палаш Кирила Розумовського

Герб графів Розумовських.  
[Джерело: Общий Гербовник дворянских 
родов Всероссийской Империи. Ч. 1 — 
1797. — С. 21.].

Шмідт Г. Ф. Портрет гетьмана  
К. Г. Розумовського. За копією невідомого 
автора з картини Л Токе. 1762 р., НХМУ.
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го війська. Нові кондиції відображено, 
зокрема, вже у перших ордерах К. Розу-
мовського до полковників. Усі виборні 
козаки (20 тис.), а також полкова стар-
шина, сотники із сотенною старшиною 
та значкові товариші мали відтоді бу-
ти завжди «во всякой подлежащой им 
воинской доброте и исправности»168. 
Знаменним виявився 1757 р., з якого 
почалась нова сторінка в історії «мало-
російського» козацького війська. З при-
воду підготовки до Прусського походу 
5000-ої команди козаків ГвК на чолі з 
гетьманом впровадила реформу «воїн-
ської екзерциції» (вишколу) козацьких 
команд*. Кінець 50-х років XVIII ст. від-
криває також нову сторінку історії ко-
зацького обмундирування, що розпоча-

*  До того часу сотники проводили вишкіл 
козакам на власний розсуд, не маючи наста-
новлення зверху, через що навіть в одному 
полку козаки не були узгоджені в екзерциції.

лась з ініціатив лубенського полковника 
Івана Кулябки. Невдовзі останній етап 
історії українського козацького війська 
ознаменувала широкомасштабна уніфі-
кація і видозмінення службового ко-
стюму. вже протягом 1763 р. спільним 
рішенням генерального і полкових уря-
дів реформа обмундирування охопила 
усе «малоросійське» козацьке військо169.

У 1763 р. було складено новий «Та-
бель класів малоросійським чинам» і 
водночас, з дозволу імператриці Кате-
рини ІІ, зрівняно місцеву старшину з ро-
сійським дворянством через офіцерські 
звання. А вже восени  1763 р. на з’їзді 
козацької старшини у Глухові було ви-
роблено пункти «Прошения малорос-
сийского шляхетства и старшин вместе 
с гетьманом о восстановлении разных 

Герб графа Олексія Розумовського.  
[Джерело: Тройницкий С., 1914. — С. 3.].

Портрет Олексія Григоровича  
Розумовського.
[Джерело: «Изображения людей знаме-
нитых или чем-нибудь замечательных, 
принадлежащих по рождению или 
заслугам Малороссии». — М., 1844].
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старинных прав Малороссии», ад-
ресовані імператриці Катерині ІІ. 
Сміливі, рішучі і масштабні пе-
ретворення у козацькій державі, 
що вели до зміцнення позицій 
гетьмана, старшини, і, врешті, 
політичної незалежності Геть-
манщини стали фатальними 
для української автономії, 
прискоривши її ліквідацію. 
1764 р. було видано імпера-
торський наказ про скасування 
гетьманства в Україні. Самому 
ж К. Розумовському було зали-
шено все його майно і титули, 
навіть присвоєно звання гене-
рал-фельдмаршала.

Останній гетьман Украї-
ни закінчив свої дні у власно-
му палаці у Батурині. Протя-
гом усього свого гетьманства 
(1750–1764) К. Розумовський 
мав за офіційну резиденцію 
Глухів, перетворений ним на 
місто європейського рівня. 
Утім, його давньою мрією бу-
ло відродження Батурина як 
стародавньої гетьманської 
столиці. від 1760 р., коли ім-
ператриця Єлизавета Петрів-
на подарувала йому це місто, 
у Батурині  розпочалося інтен-
сивне будівництво. За іронією 
долі повернути місту колишній 
блиск К. Розумовському дове-
лось вже у часи остаточного 
знищення автономії України 
та фактичної ліквідації полко-
вого козацького устрою.

У Батурині, у нині відрестав-
рованому і перетвореному на 
музей родовому палаці Кири-
ла Розумовського зберігається 
палаш, що експонується як сі-
мейна реліквія родини Розумов-

ських. Звичайно, ми не могли за-
лишити без уваги такий раритет.

Тривалий процес створення 
Національного історико-куль-
турного заповідника  «Гетьман-

ська столиця» (м. Батурин, 
Україна) був дуже непро-
стим: довелося практично 
заново звести весь комплекс 

історичних будівель та по крих-
тах зібрати необхідний експози-
ційний матеріал. Гострий брак 
коштів та експонатів у значній 
мірі компенсували вітчизняні та 

зарубіжні меценати, які взяли ак-
тивну участь в облаштуванні запо-
відника. Не оминув увагою музей і 
прямий нащадок Кирила Розумов-
ського — його правнук у шосто-
му поколінні граф Григір Розумов-
ський, який нині мешкає в Австрії. 
Саме він урочисто передав музею 
родинний раритет — «шаблю», вік 
якої, на його думку, не менший за 
200 років170.

На новий експонат у фондах му-
зею було заведено інвентарну карт-
ку (форма № 1 Міністерства культу-
ри і туризму України) та складено 
опис (Дод. 17)171.

Нині цей зразок клинкової зброї 
займає почесне місце в експозиції 
палацу Кирила Розумовського.

Спробуємо дізнатися більше про 
цей раритет, поглянувши на нього з 
позицій історичного зброєзнавства.

Палаш лейб-кампанійський, Ро-
сійська імперія, 1740–1760-ті рр.

Місце зберігання: 
Національний історико-культур-
ний заповідник «Гетьманська сто-
лиця» (м. Батурин, Україна), інв. 
№3-1968.
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Матеріали: 
Сталь, латунь, дерево, шкіра (хоз, 
сап’ян).

Клинкова сталь — фасонна (так зва-
на поліпшена зварна).

Техніки: 
кування, лиття, карбування, гравіюван-
ня, лютування.

Технічні параметри зброї: 
A=1045; B=890; C=38; T=10; L=117; 
N=100; n1=29; n2=20.

Зауважимо, що довжина клинка дра-
гунських та кірасирських палашів за 
часів Єлизавети Петрівни складала до 
870 мм (1 аршин та 31/2 вершки), ши-
рина — майже 39 мм (7/8 вершка)172. На 
прикладі вцілілих до нашого часу речо-
вих джерел можемо спостерігати деяку 
розбіжність у довжині, що зазвичай не 
перевищує 44 мм (1 вершка)173. 

Механіко-кінематичні  
характеристики.
W=1320; Wпіхв=1590; V=750; X=570.

Розглянутий зразок, як і більшість ро-
сійських армійських палашів XVIII ст., 
є прикладом спеціалізованої армійської 
клинкової зброї. За конструктивним за-
думом значна вага мала сприяти поліп-
шенню рубки, хоча фактично лише по-
гіршувала фехтувальні можливості, які 
остаточно зводилися нанівець незграб-

Фрагменти клинкової сталі у середній 
частині штаби зі збільшенням.
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ною гардою. Захисний кошик обмежу-
вав рухи зап’ястка, жорстко пов’язую-
чи його з передпліччям. відтак зброя 
добре підходила для силової кавалерій-
ської рубки від плеча, для якої, власне, 
і призначена. 

Утім, масивна гарда зумовлює роз-
міщення центру ваги поблизу руків’я, а 
центру удару — на початку другої трети-
ни клинка, що негативно впливало та-
кож і на рубальні властивості цієї зброї.

Поперечний переріз клинка лінзо-
подібний, доли не тільки полегшують 
клинок, але й знижують опір матеріа-
лу. Проникаючі якості погіршуються 
ближче до основи клинка.

Розподіл мікротвердості штаби мав 
би демонструвати специфіку викори-
стання палаша як різновиду клинкової 
зброї. Так, бойовий кінець має підвище-
ні показники, що місцями сягають 53 
HRC. Якщо розмірковувати теоретич-
но, висока твердість вістря вимагала-
ся при застосуванні кіннотниками ко-
лольного удару. Загострений бойовий 
кінець зазвичай можна бачити не тіль-
ки на вузьких гранованих, а й на ши-
роких клинках армійських палашів, 
призначених для рубки (Рис. 8). Зде-
більшого це характерно для російської 
зброї другої половини XVIII ст.174. Утім, 
палаші елітної кавалергардії зберігали 
давню форму у 60-х, навіть у 90-х рр. 
XVIII ст.175. Можливо причиною цьо-

го було їх костюмне призначення: на 
практиці палашем з округлим бойовим 
кінцем навряд чи можна було успіш-
но колоти. 

Основна частина штаби, зокрема й 
центр удару, має невисоку твердість, аби 
запобігти викришуванню та спрости-
ти відновлення різальної кромки леза: 
35–43 HRC. Очевидно, нижчий показ-
ник усе ж пов’язаний зі зневуглецю-
ванням та низькою культурою вироб-
ництва штаби (слід зауважити досить 
великі розбіжності показників твердо-
сті на сусідніх ділянках). 
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Чимала ділянка штаби  при п’яті (100 
мм) відпущена майже до стану сирце-
вого заліза — значення твердості ко-
ливаються в межах 12–20 HRC, місця-
ми знижуючись іще більше. Очевидно, 
тільки завдяки чималій товщині обуха 
штаба з місцевої масової низькоякісної 
зварної сталі витримувала високі бойо-
ві навантаження.

Стан збереження, консервація  
та реставрація.
Зброя у посередньому стані. Клинкова 
сталь загалом збереглася непогано, про-

те вкрита безліччю каверн та непрова-
рів, що, насамперед, пов’язано з неви-
сокою якістю виробу. Символіка при 
п’яті знищена. Клинок доглянутий, сис-
тематично оброблявся мастилом. Гарда 
зі слідами механічних пошкоджень та 
тріщиною на щитку. Фіксуючий гвинт 
пізнішого походження. Дріт обплетення 
руків’я зберігся фрагментарно. 

Піхви у посередньому стані, шкіра та 
обоймиці мають сліди механічних уш-
коджень.

Поблизу устя закріплено фрагмент па-
перового аркуша з рукописним текстом.
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Морфологічна характеристика.
КЛиНОК сталевий, прямий, значної 
довжини, з двома глибокими паралель-
ними долами уздовж обуха. Форма дво-
лезового, з округлим завершенням, бо-
йового кінця характерна для першої 
половини XVIII ст. Спинка клинка плав-
но звужується від п’яти, за 200 мм до ві-
стря переходячи у фальшлезо. верхній 
та нижній доли закінчуються відповід-
но за 160 мм та 95 мм від вістря.

ЕФЕС закритого типу. Дугоподіб-
на щитова гарда з кошиком виготов-
лена з латуні та прикрашена рельєф-
ним орнаментом. Щиток та ажурний 
кошик — з вензелем імператриці — 
захищають кисть спереду та ззовні. Із 
внутрішнього боку палаша щиток пе-
реходить у дужку, від центру якої до 
хрестовини розміщено кільце для ве-
ликого пальця руки. Кошик фіксується 

на верхів’ї гвинтом. Основна (передня) 
захисна дужка з’єднана з верхів’ям за 
допомогою лютування. Лите верхів’я 
має вигляд орлиної голови з ґудзиком 
у формі перевернутого зрізаного кону-
са. Руків’я дерев’яне, закріплене у всад-
ний спосіб, обтягнуте чорною шкірою 
(хозом), було обплетене крученим мід-
ним дротом.

ПІХви дерев’яні, обтягнуті коричне-
вим сап’яном, із внутрішньої сторони 
скріпленим поздовжнім швом. Оправа 
представлена латунним устям з рухо-
мим кільцем та наконечником. 

Зауважимо, що на російських клин-
ках середини XVIII ст. доли не були од-
номанітними. Часом зустрічався один 
невеликий центральний дол або їх не 
було зовсім. Подвійні ж, як у дослідже-
ному зразку, трапляються вкрай рідко. 
Інші морфологічні особливості — фор-

Рис. 37. Вензелі Єлизавети Петрівни: А) на сумі та підсумку гренадерів лейб-гвар-
дійської кампанії (1742–62 рр.); Б) на штандарті лейб-гвардійської кампанії 1741 р.
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ма клинка, ефеса та піхов —  цілком від-
повідають прийнятим на російських па-
лашах того періоду.

Орнаментика.
Хоча орнаментальне оздоблення ефеса 
досить скромне, у ньому добре відчут-
ні елементи панівного у середині XVIII 
ст. стилю рококо, насамперед у фор-
мі вензельних завитків та асиметрич-
ної мушлі.

Символіка та епіграфіка.
Однією з важливих ознак, які дають 
змогу встановити походження зброї, є 
форма вензеля правлячої імператриці, 
що зображувався на військовій атрибу-
тиці (кокардах, бляхах, ефесах), навіть 
зброї у різних родів військ та окремих 
частин (Дод. 18). 

власне самі вензелі на різних військо-
вих предметах не завжди були одно-
манітними, іноді відрізняючись навіть 
від зображень на полкових прапорах176. 
Утім, у нашому випадку вензель неодно-
разово повторюється, зокрема на штан-
дарті лейб-кампанії від 1741 р. (Рис. 
37-Б). Зауважимо, що навіть у «мате-
ринського» для кампанійців лейб-гвар-
дійського Преображенського полку пра-
пора вензель дещо інший177. 

Традиція зображати вензелі правля-
чої імператриці на гардах стосувалася 
як офіцерської, так і солдатської зброї. 
Щодо палашів, дослідники відзначали 
її, зокрема, у драгунських полках, де ре-
шітка гарди могла набувати «різнома-
нітного вигляду»178 (Дод 18-і).   

Як бачимо, форма вензеля на гарді 
досліджуваного палаша відповідає при-
йнятому у лейб-гвардійській кампанії 
1742–1762 рр. 

Залишки ще двох вензелів (обабіч 
клинка) можемо бачити при основі шта-
би. На жаль, їх майже цілком знищено, 
реконструювати первісний вигляд нам 
не вдалося. Можна тільки припустити, 
що тут також мали бути вензелі Єлиза-
вети Петрівни, які традиційно розміщу-
вались у зазначених ділянках клинка на 
зброї нижніх чинів.

Цікавість для дослідників може стано-
вити також уривок паперу з фрагментом 
рукопису, прикріплений до піхов. На ньо-
му можемо розібрати тільки окремі сло-
ва: «…Kirill Grigor…» та «… Hetman…».  
Нині ми не маємо можливості визначи-
ти вік та походження напису, хоча мимо-
волі складається враження, що йому не 
один десяток років. Цілком можливо, що 
перед нами історичне свідчення форму-
вання живої родинної легенди.
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*   *   *
Отже, перед нами рідкісна історична 

пам’ятка — урочистий палаш нижніх 
чинів лейб-кампаніїї Єлизавети Петрів-
ни, виконаний до того ж у неуставній 
манері: на латунній гарді замість дво-
голового орла розміщується вензель ім-
ператриці, прийнятий у лейб-кампаній-
ській емблематиці. Ефес не золочений.

Уніфікації військового убору за часів 
Єлизавети Петрівни приділялася чима-
ла увага, однак повної одноманітності, 
зокрема у справі оснащення військо-
виків клинковою зброєю, досягнуто 
не було. І якщо, скажімо, драгунський 
капрал замовляв собі решітку на гарді 
палаша у формі полкового вензеля, то 
елітні лейб-кампанійці могли дозволи-
ти собі набагато більше. 

І все ж виникає запитання: кому міг 
належати цей предмет?

Зауважимо, що Кирило Розумовський 
та його старший брат Олексій, як усі ви-
щі офіцери, звичайно, мали належну їм 
за штатом холодну зброю.

Граф Кирило Розумовський від 1748 р. 
був підполковником лейб-гвардійсько-
го Ізмайловського полку. відповідно 
до чину йому належало мати шпагу, як 
усім іншим чинам піхотних лейб-гвар-
дійських полків179.

На відомих нині прижиттєвих пор-
третах Кирила Розумовського останній 
український гетьман незмінно зображе-

ний з офіцерською шпагою свого часу 
— важливою частиною придворного 
вбрання та ознакою дворянського ста-
ну й офіцерського звання.

Граф Олексій Розумовський також 
деякий час мав підполковницький чин. 
У лейб-гвардійському кінному пол-
ку, яким він командував від 1748 р., 
справді прийняли на озброєння па-
лаші, проте тільки для нижніх чинів. 
важливішим є те, що у полку вико-
ристовували вензель іншого типу. На 
гарді ж прийнято було зображати дво-
голового орла180.

І все ж набагато цікавішим для на-
шого дослідження є факт, що у період 
приходу до влади Єлизавети Петрівни 
у 1741 р. О. Розумовський отримав чин 
поручика* новоствореної тоді лейб-кам-
панії181. Одним із перших заходів імпе-
ратриці, як відомо, було перетворення 
гренадерської роти лейб-гвардійсько-
го Преображенського полку в елітну 
лейб-кампанію, яка фактично замінила 
собою петрівську кавалергардію. 

Усі кампанійці, незалежно від звання, 
були озброєні офіцерськими шпагами. 
Проте в урочистих заходах імператор-
ського двору, зокрема коронації 1742 р., 

* Поручик (від 1730 р.) — молодший офі-
церський (обер-офіцерський) чин ХІ класу 
у піхоті (IХ класу у гвардії) згідно з «Табе-
лем про ранги».
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військовослужбовці надівали кавалер-
гардський убір. Його неодмінною части-
ною (у рядових та унтер-офіцерів) був 
палаш із золотим темляком та позоло-
ченим ефесом, на решітці гарди якого 
було зображено двоголового орла. Офі-
цери залишались при шпагах із позоло-
ченим ефесом, золотим темляком та  ка-
нительною китицею182. 

Загалом такий стан речей був цілком 
у руслі тогочасної, спільної для всього 
російського війська, тенденції: палаші 
належало мати тільки нижчим чинам, 
офіцери озброювалися шпагами.

Зараз можемо лише гадати про шля-
хи, якими лейб-кампанійський палаш 
нижніх чинів опинився в родині Розу-
мовських, і яку роль свого часу він міг 
відіграти у житті графів — Олексія та 
Кирила. Безсумнівно тільки те, що ця 
зброя пов’язана зі знаменними подіями. 
Беручи до уваги «офіцерський» стиль 
виконання, не виключено, що палашем 
користувався  молодий Олексій Розу-
мовський на початку кар’єри або хтось 
із його лейб-кампанійських товаришів 
у ході урочистостей, пов’язаних з коро-
нацією Єлизавети Петрівни.

Значення раритету як сімейної релік-
вії підтверджує її вивезення за кордон 
— очевидно, в очах тодішніх власників 
він становив певну цінність. 

Принагідно зауважимо, що дослідже-
ний палаш цінний насамперед своїм 
походженням та історичною легендою, 
серед тогочасної зброї він не відзнача-
ється якимись видатними особливос-
тями. Масове виробництво російських 
шпаг та палашів на місцевих заводах за-
початковано ще Петром І — від тих часів 
до початку ери промислового виробни-
цтва та введення у дію Златоустівсько-
го зброярського заводу масові армійські 
клинки не вирізнялися високою якістю. 

На завершення додамо, що повністю 
поділяємо патріотичні почуття та енту-
зіазм музейного колективу заповідника 
«Гетьманська столиця», з приводу попов-
нення колекції таким визначним рари-
тетом. в умовах, коли навіть жалюгідні 
рештки особистого майна К. Розумов-
ського зберігаються поза межами Укра-
їни, з’явилася унікальна нагода вистави-
ти в експозиційній залі палацу особисту 
зброю останнього українського гетьмана! 

І все ж у світлі останніх досліджень 
коректніше охарактеризувати проана-
лізований експонат середини XVIII ст. 
як лейб-кампанійський палаш родини 
Розумовських, що міг належати Олек-
сію Розумовському на світанку стрім-
кого злету його кар’єри. Причому така 
історична легенда, як бачимо, має ціл-
ком конкретні джерелознавчі підстави.  

У зв’язку з оцінками сучасниками якості 
сталі, з якої вироблялися клинки напере
додні епохи масового промислового ме
талургійного виробництва, маємо згадати 
про колись добре розвинене українське 
ремісниче зброярство, від якого у другій 
половині XVIII ст. залишилися жалюгідні 
рештки. Шаблі місцевої роботи цього пе
ріоду в історичних документах згадуються 
як «…часто ремонтовані, іржаві, без опра
ви, із заліза найнижчої якості…»183.

Яскравою ілюстрацією такого безрадіс
ного становища може бути шабля з колек
ції приватного музею історичного культур
ного надбання Платар (м. Київ, Україна). 
Цей експонат має безпосередній стосу
нок до розглядуваної у цьому розділі теми, 
оскільки заявлений як зброя, власноруч 
виготовлена батьком графів Розумов
ських — Григорієм Розумом (пом. близь
ко 1730), про що начебто свідчить напис 
та дата на клинку:
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1745 / Марта / Выдhлалъ / Розuмъ

Про цього козака, як і його батька — Яко
ва Романовича, відомо тільки те, що обидва 
вони були реєстровцями Козелецької сотні 
Київського полку.

Пов’язана з написом історична легенда 
виглядає непереконливо, хоча б уже через 
невідповідність нанесеної на клинку дати 
рокам життя Григорія, не кажучи вже про 
поширеність його прізвища в козацькому 
середовищі184. Незважаючи на це, джере
лознавча цінність експонату залишається 
досить високою. 

Шабля, що за типом верхів’я характери
зується як килидж, має клинок очевидно 

місцевого (українського) виробництва, ви
готовлений зі зварної, надзвичайно пога
но прокованої й очищеної сталі — штаба є 
суцільною мішаниною каверн та непрова
рів з ділянками неоднорідної структури, які 
легко вирізнити навіть неозброєним оком. 
Можна тільки здогадуватись чи могла така 
зброя повноцінно функціонувати як бойова.

Наявність подібних предметів на озбро
єнні козаків є однією зі складових частин 
загальної картини «військової непридат
ності» тодішніх козацьких формувань, яку 
регулярно змальовували перед керівниц
твом російські військові інспектори та во
єначальники, що перевіряли бойову під
готовку українців напередодні Семирічної 
війни (1756–1763). 

Рис. 38. Замальовка  
«шаблі Розума» з колекції  
музею «Платар» та прорис  
напису на штабі.
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У Миргородському краєзнавчому му-
зеї, як нам стало відомо, зберігається 
унікальний експонат з гучною історич-
ною легендою. Шабля начебто є родин-
ною зброєю славетного гетьмана Данила 
Апостола, добута із сімей-
ного склепу Апостолів, а 
також має на клинку осо-
бливі «відмітки» — за чис-
лом убитих ворогів, рівних 
за чином власникові шаблі.

Звичайно, ми не мог-
ли оминути такий інтри-
гуючий зразок «істинно 
козацької» зброї. Життє-
ві реалії, як то часто буває, 
внесли свої корективи.

У стінах Миргородсько-
го краєзна в чого музею рари-
тет тривалий час до с лі джувала 
старший науковий співро бітник 
Л. Розсоха1. Дослідниця проаналізува-
ла походження експоната, виявила та 
інтерпретувала два з трьох написів на 
клинку. Нині можна вважати встанов-
леним, що шабля не входила до списку 
речей з родинного склепу Апостолів у 
Сорочинській церкві. Про це свідчить 

акт огляду музею, укладений ще 1933 р. 
Можливо шабля потрапила до музею 
разом з предметами приватних колек-
цій, які надходили з маєтків місцевих 
дідичів — Чарнишів, Фролових-Багреє-

вих, Муравйових- Апосто-
лів, Трощинських, Кома-
рецьких та інших. Раритети 
віднаходили миргородські 
ентузіасти краєзнавчої ро-
боти — етнограф і худож-
ник О. Сластьон, директор 
Миргородського музею в. 
Омельченко та інші, не бай-
дужі до історичного мину-
лого громадські діячі2.

Через втрату музейних 
архівів документальна іс-

торія шаблі розпочинається 
тільки від 1972 р. Саме цим ро-

ком датовано запис «Д-39» в інвен-
тарній музейній книзі, де наведено стис-
лий опис шаблі (Дод. 19)3. Зображення 
зброї у повному кольорі з коментарями 
Л. Розсохи уперше представлено у ка-
талозі «Україна — козацька держава»4.

Спробуємо розібратися, що ж являє 
собою цей раритет? 

РОЗДІЛ ІІІ 
Шаблі старшини низового 
та городового козацтва

3.1. Шабля Олексія Апостола

Герб Апостолів  
у «Ма лоросійському 
гер бовнику» [Лу-
комский В. К., 1914. 

— Табл. ХLIІ]
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Шабля гусарська (чорна), 
Річ Посполита, клинок —
друга половина XVII ст., 
ефес — середина XVІII ст.

Місце зберігання: 
Миргородський краєз-
навчий музей, інв. № 104 
(155).

Матеріали:
Залізо, сталь, дерево. 

Техніки:
Кування, гравіювання.

Технічні параметри зброї:
А=980; в=865; С=33; D=35; Е=650*; 
F≈58(61); G≈40-50**; T=10; Tєлм.=5; 
L=118; R=72; N=90; n1=43; n2=32.

Механіко-кінематичні  
характе ристики:
W=1003; V=215; X=560***

Показники мікротвердості штаби, як 
і можна було передбачити, суттєво різ-
няться навіть на сусідніх ділянках — від 
3 до 45 HRC, відтак клинкова «рафіно-
вана» сталь має надзвичайно низький 
рівень очищення. 

На відміну від штаби у цілому, лезо 
демонструє більш однорідні та високі 
показники, які варіюються у середньо-
му близько 40–47 HRC, а місцями під-
німаються навіть вище. Так, на ділянці 
центру удару зустрічається значення 54 
HRC, центру ваги — 58 HRC, біля п’яти 
60 HRC. Очевидно, лезо все ж прохо-

* виміряно від п’яти.
** Через втрату вістря показники  
F та G встановлено приблизно.
*** відстані виміряно від п’яти.

дило окрему обробку, простіше при-
пустити, що воно є наварним, хоча на-
певне підтвердити це нам не вдалося. 

Про конструктивні переваги гу-
сарської шаблі сказано чимало. Цей 
винахід середини XVII ст. здійснив 

свого роду «шабельну революцію» на 
теренах Речі Посполитої, на довгі роки 
ставши улюбленою клинковою зброєю 
польської кавалерії.

в. Заблоцький, розглядаючи бойові 
якості гусарської шаблі, дійшов вис-
новку, що вона чудово пристосована 
як для пішого двобою, так і кінно-
го поєдинку проти кількох супро-
тивників, завдання проламлюваль-
ного удару від плеча та рубального 
від ліктя, з відтяжкою та без неї. 
Одне слово, гусарська шабля була 
справжнім універсальним бойовим 
інструментом5.  І все ж характери-
стики окремих екземплярів сут-
тєво варіювалися. Так, вочевидь, 
розглядувану нами зброю можемо 
віднести до гусарських шабель на-
самперед за формою ефеса. При-
кметними особливостями клинка 
є виразна єлмань та відсутність у 
конструкції палюха, відтак можли-
вості ретельного контролю за збро-
єю знижені й шабля за бойовими 
можливостями мала більше нага-
дувати турецькі бойові карабелі. 

Структура клинкової сталі  
на ділянці бойового кінця. 
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Перед нами, отже, насамперед ефектив-
на рубальна кавалерійська зброя.

Стан збереження, консервація  
та реставрація.
Стан збереження зброї поганий. Бойо-
вий кінець обламаний. Піхви втрачені. 
Клинок у посередньому стані, має не-
значні поверхневі ушкодження, лезо 
— зі слідами використання. Ефес у по-
середньому стані, вкритий шаром чор-
ного окису, руків’я тріснуте у двох міс-
цях уздовж деревних волокон. 

Зразок потребує реставрації руків’я, 
чищення й консервації.

Морфологічна характеристика:
КЛиНОК сталевий, сильно викрив-
лений, з виразною дволезовою єлман-
ню, що зі сторони обуха переходить у 
фальшлезо. Форма обуха відтворює ту-
рецький килидж. Широка пряма роз-
ложиста спинка на відстані 185 мм від 
п’яти стрибкоподібно знижується, утво-
рюючи довгий плавний вигин до почат-
ку єлмані, де вона знову різко підвищу-
ється та розширюється на основі єлмані. 

Клинок має по одному долу вздовж 
обуха, які починаються від п’яти, та ще 

по два доли у середній частині штаби, 
що починаються за 70 мм від п’яти й за-
кінчувалися на вістрі нині втраченого 
бойового кінця. На відстані 670 мм від 
п’яти реберцю при обусі надано форму 
акантового завитка з круглим отвором, 
що позначає початок єлмані.

Ближче до руків’я, на штабі знахо-
дяться невеликі заглибини круглої фор-
ми: на зовнішньому боці клинка — 3 і 
6, на внутрішньому — 3. 

Форма клинка свідчить про раннє по-
ходження зброї — зразки XVIIІ ст. зде-
більшого були менш масивними6.

ЕФЕС залізний, закритого типу, має 
гарду у вигляді хрестовини з передньою 
захисною дужкою, що змикається з го-
лівкою. У центрі хрестовини, із зовніш-
нього боку шаблі, вибито позначку з 
трьох концентричних кіл. Переріз кіль-
йонів прямокутний. Руків’я насадне, де-
рев’яне, утримується розклепаним на 
голівці хвостовиком. верхів’я залізне — 
у вигляді плоского широкого ковпачка з 
довгим заднім окуттям-каптурцем. За-
галом форми ефеса характерні для кла-
сичних гусарських шабель7, у багатьох 
деталях наближуючись до уставної лег-
кокавалерійської зброї др. пол. XVIII ст.
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Символіка та епіграфіка.
З обох боків клинка, як ми вже від-
значали, знаходяться округлі заглиблен-
ня, що нині отримали легендарну «ге-
роїчну» інтерпретацію. Насправді їхнє 
призначення було більш прозаїчним — 
маємо справу зі своєрідним виробни-
чим маркуванням.  

З кожного боку штаби перші три за-
глибини розміщені у вершинах уявно-
го рівностороннього трикутника перед 
центральними долами, наступні шість 
— уздовж доли по прямій. «Трикутни-
ки» із заглибин зазвичай є неодмінними 
супутниками серпиків знаменитої «гур-
ди». Такі ж «крапки», або «кільця», не-
рідко супроводжують інші відомі євро-
пейські тавра — «N» та «Н», які польські 

зброєзнавці схильні вважати клеймами 
асимільованих у Польщі італійських 
зброярів або навіть прерогативою ви-
ключно місцевих виробників8.

У частині клинка, що прилягає до 
ефе са, впоперек штаби з обох боків ви-
гравіювано кириличні написи. На зов-
нішньому боці клинка розміщено текст:

Алgkgи. / Апо҇толъ / Мирого / 
роцкiи / Р҂АХП
(АЛЕКСЕЙ. / АПОСТОЛ / МиРОГО / 
РОЦКІЙ / 1680)

Текст на лівому боці шаблі при п’я-
ті, розміщений упоперек штаби, важко 
піддається реконструкції: надпис част-
ково стертий. Окрім того, прочитанню 

҃   ҃   ҃
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заважають «сторонні» позначки, у значній кіль-
кості присутні на клинку — їхнє походження 
нині встановити неможливо. Схоже на те, що 
це залишки іншого напису або гравіювальних 
вправ майстра. 

відзначимо, що, на думку укладача музейного 
опису шаблі 1972 р., цей погано прочитуваний 
напис є завершальною частиною фрази, яка по-
чинається на зовнішньому боці при п’яті. У та-
кому разі напис може містити важливі деталі, 
пов’язані з історичною постаттю власника шаблі.  

впевнено розшифрувати цей загадковий текст 
при основі клинка не вдалося. Утім, окремі слова 
й словосполучення піддані нами реконструкції 
(Дод. 20). вдалося навіть сформулювати кілька 
гіпотез щодо змісту сентенції. 

врешті, текст може бути відтворений так:

БОГ НАМ / ПРиБДЕЮ / ЩЕ и СиМ [СиЛА?] 
/ ПОМОЩ / НиК

Зважаючи на інтерпретації фрагментів напису, 
приходимо до висновку про християнський зміст 
фрази — своєрідної захисної формули,  звернен-
ня по допомогу до божественних сил.

Третій напис гравійовано на внутрішньому 
боці шаблі уздовж клинка. Це дидактична сен-
тенція, написана характерним для XVII ст. сила-
бічним двовіршем із жіночою римою.

Наразі маємо два варіанти прочитання напи-
су, що різняться першими двома словами:
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«ЗЛиСЯ — НЕ ЗАЛиЙСЬ [БДиСЯ —  
НЕ БДиСЬ]: БЕЗ СУДУ СМЕРТЬ НЕ 
БУДЕТ / СТАвСЯ — НЕХАЙ ЖЕ и 
БОГ К ТЕБЕ ПРиБУДЕТ»

Перша інтерпретація («Злися — не за-
лийсь…»), запропонована Л. Розсохою. 
Слово «залитися» ужито в значенні: по-
мерти від раптового припливу крові че-
рез надмірне почуття, злість. відтак ав-
тор повчання хоче сказати: хоч який би 
ти не був злий, а карати на смерть без 
суду не можна; коли ж суд стався, тоді 
й бог тобі допоможе (карати)9.

У каталозі «Україна — козацька дер-
жава» припущення підкориговане: «хоч 
який би ти був злий, а карати на смерть 
без суду не будуть; коли ж суд відбувся, 
тоді до тебе і Бог прийде»10.

Другий варіант («Бдися — не бдись…») 
запропонований Є. Славутичем у ході на-
шого дослідження. На нашу думку, таке 
трактування виглядає більш органічно.

Зрештою, обидві наведені інтерпре-
тації мають право на існування: напут-
ливий напис на штабі залишає широкі 
межі для трактування.

Щодо стилістики й граматики вико-
нання текстів на клинку, О. Іванова та 
Є. Славутич відзначають їх повну від-
повідність прийнятим у XVII ст. Літери 
однорідні, написи виконані в єдиному 
стилі, типові для кінця XVII ст. 

*   *   *
Ким же міг бути цей «Миргородсь-

кий» Олексій Апостол? 
Л. Розсоха припускає, що ця осо-

ба була сотником Миргородської сот-
ні Миргородського полку. Розвиваю-
чи цю тезу, дослідниця зауважує, що у 
XVII ст. полковникові й сотникові на-
лежала фактично вся повнота влади в 
довірених їм військово-територіальних 
адміністративних одиницях — у полку 

й сотні. Тож така настанова, як на ша-
блі Олексія Апостола, зрозуміло, була 
не зайвою: вона щоразу нагадувала ко-
зацькому провідникові й можновладце-
ві про його відповідальність за людські 
долі. Можливо, ця шабля була подарова-
на Олексію Апостолу в час його вступу 
на сотницький уряд від миргородсько-
го полковника Павла Апостола, який, 
знаючи Олексієву вдачу, вважав не за-
йвим на своєму презенті зробити ще й 
застереження: будь, мовляв, поміркова-
нішим, мудрішим, обачнішим і не поспі-
шай карати, не розібравшись у справі11.

відзначимо, що «формальні» підстави 
вважати Олексія миргородським сотни-
ком не надто переконливі. Припущення 
Л. Розсохи ґрунтується на аналогії. Так, 
за формою напис «МиРОГОРОЦКІЙ» 
аналогічний до позначення в реєстрі 
Миргородського полку 1649 р. сотника 
Попівської сотні Кирика (Кирила) Яки-
менка (Якимовича), згаданого як «Кирик 
Попівський»12. З цього приводу заува-
жимо, що козацькі прізвища, пов’язані 
з назвами населених пунктів, частіше оз-
начали походження, — у нашому випад-
ку Олексій міг бути родом з Миргорода.

У той же час, напис дійсно може свід-
чити про високу посаду власника зброї. 
Миргородська сотня як військовий під-
розділ Миргородського козацького пол-
ку створена 1625 р., як адміністратив-
на одиниця — 1648 р. За чисельністю 
населення і територіально її періодич-
но поділяли на Першу, Другу, Третю та 
Четверту Миргородські сотні, число їх 
неодноразово змінювалося. Прізвищ 
усіх сотників досі не встановлено. 

Не можна також виключати, що за-
значений на клинку Олексій походив зі 
знаменитого роду миргородських Апо-
столів. Нагадаємо, що у ході кар’єрного 
зростання представники цієї родини, 
яка більш ніж півстоліття міцно утри-
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мувала найвищі уряди Миргородсько-
го полку, періодично займали посади 
сотників. Так, ще у 1651 р. П. Апостол 
очолював Першу, а 1657 р. Другу сотню 
Миргородського полку13.

На користь висловленого вище при-
пущення проливає нове світло наукова 
розвідка Д. вирського. Дослідник припу-
скає, що у справі розграбування в степу 
влітку 1679 р. московського посольства 
до Криму один із головних обвинуваче-
них, «готвянський сотник Олексій Пав-
лов», був Олексієм Павловичем Апосто-
лом, братом гетьмана Данила Апостола14. 
Згідно з відомостями у джерелах, сотни-
ка-розбійника скарали на смерть напри-
кінці грудня 1679 р.15. У цьому зв’язку на-
пис на шаблі, виконаний 1680 р., набуває 
цілком нового змісту. Цілком можливо, 
що інформацію про злочини шляхетно-
го власника шаблі й справедливу кару, 
що його спіткала, збережено на клинку у 
поетичній, напутливій формі, як повчан-
ня прийдешнім поколінням. відтак, має-
мо нову історичну легенду, частково під-
кріплену джерельним матеріалом. Так, 
меморіальна шабля та справа про по-
грабування посольства досі залишають-
ся єдиними підтвердженнями гіпотези 
про існування  у Данила Апостола брата 
Олексія. Звичайно, розставити усі кра-
пки над «і» дозволить тільки аналіз не-
досліджених поки що писемних джерел. 

З метою позначення зброї з подібни-
ми написами, призначеними зберігати 
па м’ять про небіжчика, Д. вирський на-
віть запропонував термін «погребова 
шабля»16. На нашу думку, необхідність 
окремо вирізняти епіграфіку «погребо-
вого» змісту відсутня, адже вона цілком 
вкладаються у більш загальну традицію 
пам’ятних й уславлюючих написів. Зокре-
ма у текстах на «шаблі Апостола» поєдна-
но кілька традицій клинкової епіграфіки: 
напутливої настанови (що притаманне 

написам саме на українських клинках) 
та власницьких написів, характерних для 
російських підписних клинків.

Незважаючи на простоту оздоблен-
ня, шабля Апостола має високу істори-
ко-джерельну цінність, не меншу, аніж 
у багатьох розкішно оправлених рари-
тетних зразків. Зброя є рідкісним дока-
зом озброєння представників козацької 
старшини шаблями гусарського типу, а 
також має непересічне значення у зв’яз-
ку з дослідженнями еволюції східних і 
східноєвропейських шабель.

Укладаючи морфологічну харак те-
ристику клинка, ми не даремно зга дали 
про килидж. Нагадаємо, що су ча сна на-
ука відносить появу оригінальних рис 
цієї османської зброї (у тому числі фор-
ми її штаби) до XVIII ст. Як ми вже від-
значали (с. 114), цю концепцію періо-
дично підважують окремі знахідки, 
більшість з яких, однак, досі залиша-
ються не введеними до наукового обігу. 

Нині ж у конструкції гусарської ша-
блі XVII ст. ми безпомилково іденти-
фікуємо відверто запозичений східний 
елемент — цілком сформовану спинку 
османського килиджа з характерним 
вигином між першою чвертю клинка та 
єлманню. варто замислитись, чи не є це 
черговим свідченням існування більш 
ранніх форм цієї зброї вже у XVII ст.?

Не менш важливим видається і на-
пис на клинку, що може свідчити про 
наявність серед керівного складу одні-
єї з Миргородських сотень Миргород-
ського полку досі не відомої історичної 
особи — О. Апостола. 

Сподіваємося, що майбутні архівні 
дослідження остаточно знімуть завісу 
загадковості, якою досі оповита ця по-
стать, адже на сьогодні «шабля Апосто-
ла», на нашу думку, залишається одним з 
найбільш рідкісних й надійних прикла-
дів козацької зброї XVII ст.
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У Національному музеї істо-
рії України вже кілька де-
сятків років зберігається 
рідкісна козацька шабля. 
її унікальність полягає не 
тільки у коштовній, май-
стерно виконаній оправі 
та високотехнологічно-
му булатному клинку, а 
й історії походження, що 
супроводжувала зразок 
від моменту його надхо-
дження до музею. 

Сімейну реліквію — ша-
блю свого прапрадіда — 
музею подарував у 1962 р. 
Іван Антонович вовченко 
(р. ж. 1905–1976), уславле-
ний генерал-майор танко-
вих військ радянської армії, 
герой великої вітчизняної 
війни, начальник Київського 
училища самохідної артилерії, 
автор документальної повісті 
«Танкісти»17. 

відповідно до сімейної ле-
генди, зброя у XVIII ст. належа-
ла предкові його родини — ку-
рінному козацькому отаману на 
прізвисько вовк, що зафіксова-
но в музейній картці зі слів да-
рувальника (Дод. 21).

У відомих нині писемних 
джерелах XVІI–XVIII ст. ко-
зацьке прізвище вовк є до-
сить поширеним, — най-
більш відомі представники 
родин, які проживали на 
Київщині та служили у 
лівобережних полках18. 
Утім, достеменні відо-
мості маємо тільки про 

одного курінного — Івана вовка, 
який у 1726 р. очолював воронь-
ківський курінь (села вороньки 
та веприк) Басанської сотні Пе-
реяславського полку19.   

Попри той факт, що зображен-
ня шаблі декілька разів публіку-
вали в різних каталогах, жодного 
разу її не спромоглися досліди-
ти як слід. Найбільш докладний 
аналіз пов’язаний з реставрацією 
цього зразка, виконаною під ке-
рівництвом проф. О. Мінжуліна 
2010 р. Саме тоді було укладено 
належну морфологічну характе-
ристику шаблі, вивчено ремісни-
чі техніки та матеріали, за допо-
могою яких було виготовлено 
цей непересічний експонат20.  

Свого часу ми також розпо-
чали вивчення цього рарите-
ту21. Наразі маємо можливість 
завершити його аналіз. виявив-
ши та актуалізувавши макси-
мум джерельної інформації, 
спробуємо не тільки перевіри-
ти правдивість красивої істо-
ричної легенди, але й встано-
вити походження зразка.

Карабеля, Персія (Ширван) 
— клинок та насічка, Осман-
ська імперія або Річ Поспо-
лита — оправа, перша поло-
вина  XVIII ст.

 
Місце зберігання: 
НМІУ, інв. № З-1365.

Матеріали: 
Сталь, золото, ювелірне срібло, 
напівдорогоцінне каміння дру-

3.2. Шабля січового курінного отамана Вовка
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гого порядку — яшма, напівпрозора 
кобальтово-синя емаль, ебенове дере-
во, шкіра.

Клинок виконано з високоякісного 
сорту булатної сталі (сітчастий булат).

Техніки: 
Кування, лиття, насічка, гравіювання, 
гаряче емалювання, лютування, інкру-
стація яшмою, різьблення по дереву.

На оправі піхов та руків’ї у глухих 
срібних овальних кастах (~ 8Х11 мм та 
11Х18 мм) інкрустовані яшмові кабо-
шони. Ще три прямокутні глухі срібні 
касти (~14Х21 мм) — один на піхвах та 
два на руків’ї (останні втрачені) були 
заповнені емаллю. 

Емалювання, яким прикрашені касти, 
сполучає у собі техніки найдавнішої виїм-
кової та відомої від початку епохи відро-
дження рельєфної (просвічуючої) емалі.

Технічні параметри зброї:
A=880; B=725; C=35; D=32; E=230; F= 
65 (93) / 80; G=310-340 / 300-340; T=7; 
Tєлм.=4; N=98; n1=35; n2=39.

Механіко-кінематичні  
характеристики:
W=780; Wпіхв.=1420; V=580; X=330. 

Зауважимо, що, попри відновлену 
гарду, значення ваги шаблі не мають 
суттєво відрізнятись від початкових, хо-
ча зброя все ж таки полегшала: новітній 
захисний елемент виконано не з ювелір-
ного срібла, як в оригіналі, а з бронзи.

Шабля є зразком добре виваженої 
кавалерійської зброї — ділянка центру 
удару знаходиться трохи позаду єлма-
ні (ближче до руків’я). При цьому центр 
ваги усе ж залишається поблизу руків’я, 
полегшуючи фехтування. Клинуватий 
переріз клинка дещо зни жує проника-
ючу ефективність рубальних ударів та 
оптимізує зброю для проламлюючих й 
розвалюючих кавалерійських ударів.

варто відзначити також невелику в 
цілому довжину зброї, але збільшене 
руків’я (саме його ефективна частина), 
відтак частина, що припадає на клинок, 
ще зменшується. Схоже на те, що влас-
ник шаблі вирізнявся невисоким зро-
стом, але великими кистями рук.
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враховуючи добре видиму неозбро-
єним оком крупну макроструктуру 
булату, нами було вирішено виміряти 
мікротвердість штаби. Експеримент 
підтвердив складність такої робо-
ти. Так, при середніх показниках мі-
кротвердості 37-39 HRC, фактичні 
значення на окремих ділянках у шарах 
фериту й цементиту коливаються в ме-
жах від 11 до 68 HRC!

виміри підтвердили висновки гру-
зинських дослідників щодо низьких се-
редніх значень мікротвердості старо-
давніх булатів (с. 33). У той же час  нам 
не вдалося виявити суттєвого зростан-
ня твердості у напрямі бойового кінця. 
Навпаки, найвищі значення зафіксова-
ні нами при основі штаби. Утім, оскіль-
ки поряд зосереджені також найнижчі 
показники, припускаємо, що спостере-
жений розбіг пов’язаний, насамперед, 
з особливостями ковальської термоо-
бробки цієї ділянки.

Стан збереження, консервація  
та реставрація.
Під час комплексної реставрації 2010 р. 
було виконано такі роботи:

демонтаж; видалення локальних пи-
лових та жирових забруднень.

Срібло: видалення забруднень, суль-
фідів, витончення шару патини, виправ-
лення деформованих ділянок, обробка 
інгібітором корозії.

Клинкова сталь: хімічне видалення 
продуктів корозії, стабілізація залиш-
ків продуктів корозії, консервація по-
лімером.

За зразком шаблі з інв. № 8147 (ОС-
219) з колекції ХІМ виготовлено брон-
зову копію гарди, посріблену електро-
літичним способом та запатиновану.

Дерев’яні деталі (щічки руків’я, об-
кладки піхов): видалення забруднень, 
склеювання та консервація.

Шкіра: видалення забруднень, плас-
тифікація, відновлення втрачених ча-

Оздоблення піхов кастами з емалюванням: А) виїмковим; Б) рельєфним. 

А Б
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стин шляхом підбору та склеювання, 
тонування потертостей, консервація.

Мінерали: очищення поверхневих за-
бруднень, консервація.

Монтування та загальна консерва-
ція усіх складових елементів пам’ятки.

Детальну розповідь О. Мінжуліна 
про процес реставрації пам’ятки вине-
сено нами у додатки (Дод. 22).

Морфологічна характеристика.
КЛиНОК булатний, сильно викривле-
ний, без дол, з виразною дволезовою 
єлманню. Спинка клинка широка, роз-
ложиста, звужується на єлмані, пере-
ходячи у фальшлезо. Бойовий кінець 
дволезовий, вістря на лінії обуха. На 
відстані 95 мм від п’яти обабіч клинка 
насічкою виконано рослинно-геоме-
тричний орнамент з написом.

ЕФЕС відкритого типу. Гарду заново 
виготовлено у процесі реставрації. Об-
кладки руків’я з дерева, утримуються 
3-ма заклепками. На щічках було роз-
міщено по 2 овальних (відновлені) та 1 
прямокутному глухому касту для яшми 
та емалі. Каптурець з ювелірного срібла 
з гравійованим рослинним орнаментом, 
розширюється на верхів’ї. У верхній 
частині каптурця (на верхів’ї) викона-
но вставки у вигляді 9 овальних глухих 
кастів (1 відновлений), в які вправлено 
коричневі та зелений яшмові кабошо-
ни. верхів’я у вигляді стилізованої го-
лови орла або мечеті.

Дерев’яна обкладка ПІХОв обтяг-
нена шагреневою шкірою чорного ко-

льору, шов знаходиться на зовнішньо-
му боці зброї. Металева оправа цілком 
виконана з ювелірного срібла, склада-
ється з устя, наконечника та обоймиці. 
На усті з великим прорізом закріпле-
но рухоме кільце та розміщено по три 
яшмові кабошони у срібних рельєфних 
емальованих овальних глухих кастах. 
На обоймиці з рухомим кільцем — по 
одному зеленому яшмовому кабошону 
у такій самій оправі. Наконечник з гре-
бінцем складної фігурної форми закін-
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чується кулькою. На зовнішньому боці 
наконечника у срібні рельєфні емальо-
вані овальні глухі касти вправлено три 
невеликі коричневі яшмові кабошони, 
ще один більший, рожевого кольору та 
емаль синього кольору — у прямокут-
ному глухому касті. Оправа піхов вкри-
та рослинним орнаментом.

Загалом морфологія шаблі перебуває 
у руслі османських зброярських тради-
цій: тут і форма верхів’я, типова оправа 
піхов, нарешті характерні прийоми ін-
крустації шабельної оправи. 

Орнаментика та епіграфіка.
Обабіч штаби золотою насічкою на-
несено арабеск, складений з дволис-
ників. У його сере дній частині розмі-
щуються на писи арабською мовою, 
виконані сулюсом.

О. Галенко, який перекладав та інтер-
претував написи відзначає, що текст на 
зовнішньому боці клинка скомпонова-
но аматором, який кілька разів відсту-
пає від нормативних лігатур. 

Характерна техніка виконання насічки 
на клинку дозволяє датувати її XVIII ст.

На внутрішньому боці клинка роз-
міщено текст:
 

«НАЙ ПОКЛАДАТиМУСЬ Я  
НА АЛЛАГА! ТАК ХОЧЕ АЛЛАГ!»

На зовнішньому боці клинка нанесе-
но ім’я власника зброї:

«ЙОГО (ЦЬОГО МЕЧА) вЛАСНиК 
— ЕЛЬ-ГАДЖЖ ІСМАїЛ ШиРвАНІ».

Фотографії написів на клинку до рес-
таврації — див. Дод. 22.
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Декор, гравійований на каптурці та 
оправі піхов, виконано в європейському 
постбарокововому стилі. Про це свід-
чать різка асиметричність композиції, 
недостатня рельєфність малюнка та на-
явність подрібнених («пунктирних») 
форм. У той саме час в оздобленні ема-
льованих кастів вже простежуються еле-
менти рококо. Очевидно, декор вико-
нано у манері «вщухаючого 
бароко» приблизно у другій 
чверті XVIII ст.

*  *  *
Зразок цікавий змішаною 

стилістикою, в якій просте-
жуються перські, турецькі 
та європейські мотиви. На 
нашу думку, все ж тут прева-
лює османський стиль, що, 
насамперед, знаходить вияв 
в оправі шаблі. 

Епіграфіка засвідчує, що 
зброя з цим клинком свого 
часу належала якомусь Ісма-
їлу — мешканцю області 
Ширван, що протягом 1538–
1748 рр. входила до складу 
держави Сефевідів. Сам бу-
латний клинок з розлогою 
спинкою і великою єлманню 
виконаний в османській ма-
нері й може бути датований 
від середини XVII ст. 

Зауважимо, що оправа та оздоблення 
шаблі цілком вкладаються у концепцію 
орієнталізованого зброярського вироб-
ництва Речі Посполитої, у тому числі 
України. Насамперед це стосується фор-
ми верхів’я та рослинних мотивів опра-
ви піхов (детальніше див. с. …). 

видається, що зразок, під сильним 
європейським впливом, могли оправи-

ти як ремісники Османської 
імперії, так і Речі Посполи-
тої (України).

Щодо приналежності ша-
блі представникові козаць-
кої старшини з роду вовків, 
можемо тільки констатува-
ти її відповідність докумен-
тальним описам козацької 
клинкової зброї XVIII ст. 
Серед представленого у на-
шій роботі матеріалу дана 
шабля — чи не єдина, що за 
сукупністю характеристик 
начебто зійшла зі сторінок 
численних описів старшин-
ського майна. 

відтак є усі підстави вва-
жати, що родинна історич-
на легенда відповідає істо-
ричним реаліям XVIII ст., а 
зразок цілком заслуговує на 
почесне місце в експозиції 
«козацької» зали Національ-
ного музею історії України. 



226	 Денис	тоїчкін.	КЛИНКОВА	ЗБРОЯ	КОЗАЦЬКОЇ	стАРШИНИ

У Полтавському краєзнавчому 
музеї зберігається цінний рари-
тет — нагородна зброя старши-
ни Гадяцького полку П. Ф. Ніжин-
ця (Неженця), пожалувана йому 
імператрицею Єлизаветою Пе-
трівною. 

Павло Федорович Ніжинець 
(нар. 1723) походив з родини 
козацької старшини. Прізви-
ще його батька — Федора Ні-
жинця фігурує у списку значко-
вих товаришів, які склали присягу 
на вірність імператриці 1732 р.

Останні генеалогічні досліджен-
ня пролили більше світла на цю іс-
торичну постать. 

У 1736 р. П. Ніжинець вже був 
відомим селітряним заводчиком. 
1745 р. він розпочав також військо-
ву кар’єру. 

1748 р. імператриця високо оці-
нила заслуги П. Ніжинця у розбу-
дові селітроварної промисловості, 
зокрема пожалувавши йому цін-
ний дарунок — нагородну шаблю 
з золотою насічкою. У нагород-
ній практиці того часу піднесен-
ня нагородної зброї не за військо-
ві, але цивільні заслуги є досить 
рідкісним випадком. Після того 
швидко пішла вгору й військова 
кар’єра Ніжинця — 1749 р. бачи-
мо його у чині полкового коміса-
ра, 1758 р. він — військовий 
товариш у Гадяцькому полку, 
пізніше — абшитований бун-
чуковий товариш (1788–1790). 
Разом з кар’єрними успіхами 
зростав і майновий статок під-
приємливого козака: у 1775 р. 
він мав лише 20 підданих, тоді 

як у 1790 р. їхня кількість збіль-
шилась до 90 осіб22.

Досліджуваний зразок наго-
родної зброї є одним з найдав-
ніших надбань Полтавського 
музею, що потрапив до нього у 
складі колекції старожитностей 
видатної лубенської меценатки, 

видавця й просвітницької ді-
ячки К. М. Скаржинської (р. 
ж. 1854–1932) у 1906 р. По-

при те, що зображення й опис 
шаблі декілька разів були опублі-

ковані, досі не укладено навіть її 
належної морфологічної характе-
ристики. Дослідники здебільшого 
відзначають, цитують та інтерпре-
тують жалуваний напис на клинку. 
Усе ж з нині відомих нам описів мо-
жемо дізнатися про деякі особливос-
ті раритету.

Перший опис зразка, виконаний 
у процесі підготовки каталога ще за 
часів перебування шаблі у складі ко-
лекції Скаржинської, так і залишив-
ся не виданим, як, власне, й сам ката-
лог. У частково вцілілому рукописі, 
що зберігається у Державному архі-
ві Полтавської області під номером 
67523, можна віднайти цей каталож-
ний запис (Дод. 23)*.

У каталозі виставки «Пам’ятки 
козацької слави у зібранні Полтав-
ського краєзнавчого музею» 1991 р. 
шаблю датовано як виріб XVIII ст., 
відзначено її східне походження. ви-
значено також матеріали, викори-

* Автор дякує заступникові директора  
з наукової роботи ПОКМ в. Мокляку  
за надані матеріали.

3.3. Шабля Павла Ніжинця
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Фрагменти шаблі із зібрання ПОКМ, інв. №Зб-82 
зі збільшенням під мікроскопом: А) Обламаний 
кінець штаби; Б) Ріжучий край клинка у перерізі; 
В-Г) Срібні нитки шва на піхвах; Д) Шов на 
піх вах; Е) Фрагмент золотої насічки на клинку. 

А Б

ГВ

Д Е
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стані при виготовленні зброї та інтер-
претовано напис на клинку (Дод. 24)24.

в останній раз повнокольорове зо-
браження шаблі було опубліковане у 
праці «Україна — козацька держава». 
Автори заново навели зміст напису на 
клинку та подали його інтерпретацію. 
водночас було додано відомості що-
до ремісничих технік, у яких виконано 
зброю, її розміру та стану збереження25.

На нашу думку, ця унікальна кара-
беля варта набагато більшої уваги з бо-
ку дослідників спеціальних історичних 
дисциплін, аніж їй приділяли досі. Дода-
мо, що це єдина на сьогодні відома нам 
шабля з дарчим імператорським напи-
сом представникові української козаць-
кої старшини. 

Карабеля, Османська імперія (Бал-
кани — Прізрен?) — виріб, Російська 
імперія — насічка, кінець XVІI ст. — 
середина XVIII ст.

Місце зберігання: 
ПОКМ, інв. № Зб-82.

Матеріали:
Сталь, золото 585° та позолота 999°, юве-
лірне срібло, срібний дріт (нитка), сло-
нова кістка, дерево, шкіра (хоз).

Техніки:
Кування, лиття, карбування, гравіюван-
ня, рифлення, насічка, золочення.

У конструкції клинка встановлено 
наварне лезо.

Піхви скріплені товстим швом сріб-
ними нитками. Судячи з усього викори-
стано не чисту срібну нитку, а змішану. 
відомо, що центри виробництва таких 
ниток знаходилися на теренах Осман-
ської імперії, зокрема у Стамбулі. Для їх 
виготовлення на подвійну шовкову нит-
ку наносили срібло, після чого волочили 
її між двома полірованими валиками26*.

Технічні параметри зброї:
A≈990; B≈900**; C=34; T=6; L=116; R=82; 
N=88; N1=38; N2=34.

Механіко-кінематичні  
характеристики:
W=720.

визначити точні параметри зброї че-
рез обламаний клинок нині неможливо. 
Утім, беручи до уваги розміри та кри-
визну піхов, можемо зауважити, що ша-
бля мала значну довжину й вагу, її кли-
нок був сильно викривлений. Загалом 
параметри шаблі — звичайні для ка-
валерійської зброї першої половини 
XVIII ст.

Мікротвердість штаби має типову для 
«поліпшеної» зварної сталі першої поло-
вини XVIII ст. нерівномірність — від 22 
до 40 HRC. Утім, на лезі показники вищі 

* Маємо також відомості щодо виробни-
цтва тонкого срібного дроту, або ниток, в 
Україні [Спаський І. Г., 1970. — С. 48].
** Приблизні значення, визначені на основі 
довжини піхов.



	 РОЗДІЛ	ІІІ.	Шаблі	старшини	низового	та	городового	козацтва	 229

й більш рівномірні — 50–52 HRC. Уваж-
но вивчаючи різальну кромку та пере-
різ клинка на зламі під мікроскопом, 
ми прийшли до висновку про викори-
стання у конструкції цієї шаблі навар-
ного леза підвищеної якості й твердості.

Стан збереження, консервація  
та реставрація.
висновок про незадовільний стан збере-
ження шаблі пов’язуємо тільки з фактом 
зламу клинка. Сам уламок з насічкою, 
ефес та піхви у доброму стані. Клинок 
і оправа потребують чищення та кон-
сервації. 

Морфологічна характеристика.
КЛиНОК сталевий, високої кривизни. 
На зовнішньому боці штаби розміщено 
золоту насічку (585°).

ЕФЕС відкритого типу. Срібна гар-
да у вигляді хрестовини з перехрестям 
складається з двох симетричних частин. 
її вкрито гравійованим орнаментом та 
шаром чистої позолоти (999°). Короткі 
широкі кільйони мають приплюснуті 
округлі фігурні закінчення із нютами, 
що скріплюють половинки гарди. Щіч-
ки руків’я зі слонової кістки скріплені 
трьома латунними нютами зі срібними 
золоченими  фігурними голівками у ви-
гляді солярних розеток. Між щічками 
прокладено срібну позолочену (958°) 
гіверсу. верхів’я, що є продовженням 
щічок, виконане у вигляді стилізова-
ної голови орла. Руків’я розширюєть-
ся донизу.

ПІХви дерев’яні, обтягнуті чорною 
шкірою (хозом), скріпленою швом зі 
срібних ниток. Уся металева оправа ви-
готовлена з високопробного позолоче-
ного срібла, складається з устя, обойми-
ці та наконечника, вкритих карбованим 
орнаментом. На усті та обоймиці звер-
ху кріпилися рухомі кільця.

Символіка та епіграфіка.
На зовнішньому боці клинка золотою 
насічкою у 4 рядки розміщено напис:
ПО УКАЗU Е± ВЕЛИЧЕСТВА 
ГDРHИ IМПЕР...ЦЫЕЛИСАВЕТЪІ 
ПЕТРОВHЫ САМОДЕРЖИЦЫ 
ВСЕРОССіИСКОИ ПРА... /
САБЛЕЮ МАЛОРОССІИСКАГО 
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ГАД±ЦКАГО ПОЛКUСТАРШИHЕСЕЛИТЕРHОГО  
КАМПАHЕИЩИКА ПАВЛА ФЕДОРОВА СHА HЕЖЕHЦ... /
В ПОЛЗU.ГОСUДАРСТЕHHUЮ В HЕМАЛОМЪ 
РАЗМHОЖЕHИ СЕЛИТЕРHЫХЪ ЗАВОДОВЪ 
РАДЕHИЕВ САHКТЪ ПЕТЕРЪБUРГЕ... / 1748 ГОДU

(По указу ее величества Государыни императрицы Ели-
заветы Петровны Самодержицы всероссийской пра… 
/ саблею малороссийского гадяцкого полку старши-
не селитерного кампанейщика Павла Федорова сы-
на Неженц…  / в пользу государственную в нема-
лом размножении селитерных заводов радение в 
Санкт-Петербурге  / 1748 году).

Перед написом біля п’яти розміщено орна-
ментальну композицію та двоголового орла 
в обрамленні перехрещених гілок. 

Орнаментика.
Орнамент на штабі демонструє зде-
більшого геометричні мотиви — ба-
чимо тут джгути, гілку та варіації 
традиційного декоративного еле-
менту «баранячих рогів». Гар-
да та металева оправа піхов 
густо вкриті рослинно-гео-
метричним орнаментом, 
виконаним у техніках 
карбування й гравію-
вання на розроблено-
му рифленням тлі. 
За стилем орна-
мент помітно 
відрізняється 
від інших, 
розгля-
нутих у 

цій книжці, 
оскільки має 

надзвичайно 
виразні, своє-

рідні риси. Най-
більш виразною 

особливістю орна-
ментальної компози-

ції є її центрально-симе-
трична побудова. У центрі 

композиції гарди розміщено 
восьмипелюсткову розетку в 

оточенні акантового листя. Цен-
тральний елемент вміщено у ве-

ликий сегмент, утворений сегмен-
тованими арками та фігурами, що, 

наслідуючи старовинні орієнтальні 
«хмарки-чі», вибудовують ярусні пірамі-

ди з округлим верхом, на зразок балдахіна. 
І все ж провідним мотивом усієї ком-

позиції є вже згадувані спірально закруче-
ні «баранячі роги», стилізовані під арабескові  

дво- та трилисники. Найбільше їх з’являється 
в оздобленні оправи піхов, де спіралі набувають 

різноманітних форм. Бачимо тут і нові елементи 
— шестипелюсткові розетки, стилізовані мушлі та 

вузли, причому на усті мушля не тільки займає міс-
це центрального елементу композиції, а й виконує роль 

медальйона, традиційного для османського зброярства, 
який, зазвичай, увінчує паз для нижнього шипа перехрестя. 
Сама композиція тут більш геометризована, чітка симе-

трія набуває своєрідної ієрархічності — кожний елемент за-
ймає чітко визначене для нього положення. 

҃ 
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Уся ця побудова, велика кількість гео-
метричних спіральних елементів, спосіб 
зображення мушлі тощо характерні, на-
самперед, для стилю Людовика XIV (так 
званого «класицируючого бароко») дру-
гої половини XVII ст. На думку Д. Гор-
бачова, орнамент усе ж слід датувати 
кінцем XVII – навіть початком XVIII ст. 

*  *  *
Атрибуція зразка як балканського 

виробу основана на характері орнамен-
тики та морфології верхів’я. Карабе-
лям, виготовленим у ремісничих цен-
трах Балканського півострова, зазвичай 
притаманне хвилясте верхів’я у вигля-
ді своєрідного гребінця, який бачимо 
на дослідженому виробі. Утім набага-
то промовистішим є оздоблення опра-
ви. Хоча за своїми особливостями де-
кор шаблі відразу викликає асоціації як 

з ценрально- й західнокавказьким так і з 
балканським стилем, саме досліджений 
різновид орнаменту зустрічається неча-
сто. Подібні композиції — з видовже-
ними стилізованими волютами, «бара-
нячими рогами», вузлами, гілками, що 
згинаються під прямим кутом тощо — 
часом можна бачити в оздобленні зброї, 
виготовленої у Прізрені у XVІII ст.

Місто Прізрен (нині у Сербії) відо-
ме виробництвом високоякісної руч-
ної вогнепальної зброї та шабель з да-
маської сталі ще від XVII ст. Особливо 
уславились прізренські зброярі коштов-
но оздобленими пістолетами (так зва-
ними «златками»), які у другій половині 
XVІII ст. продавалися по всій Осман-
ській імперії27. Cаме на одному з таких 
пістолетів можемо бачити декор по-
дібний до розглянутого нами на шаблі 
Павла Ніжинця. 
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відтак, оздоблення шаблі могло бути 
виконане кількома десятиліттями пі-
зніше за початок XVIII ст., недарма фа-
хівці підкреслюють консервативність 
балканських майстрів, які могли дотри-
муватися прийнятої колись декоратив-
ної схеми майже століття29. Саме через 
це не маємо можливості датувати виріб 
точніше, аніж кінцем XVІI – серединою 
XVІII ст. (до 1748 р., коли було зробле-
но напис на штабі).

врешті зауважимо, що це далеко не 
єдиний задокументований у джере-
лах випадок, коли балканський зразок 
опинявся в руках української, зокре-
ма полтавської, шляхти. Так, у колек-
ції ПОКМ зберігається ще один зразок 
карабелі XVIII ст., оздобленої у типово 
балканській манері. Зазначена шабля, 
ймовірно, належала полтавскому бур-
містрові Павлові Руденку (детальніше 
див. с. 366–369).

Фрагмент оздоблення пістолета, що належав сербському воєводі Луці Лазаревичу 
(р.ж. 1774–1852), керівникові першого антитурецького повстання 1804–1813 рр. 
Фахівці відносять цей зразок до продукції прізренських зброярів28. Історичний музей 
Сербії, Белград, інв. № W43/2056.
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Старшинський рід Мануйловичів 
має поважну історію, сягаючи ко-
рінням засновника роду — Оліфера 
Остаповича Голуба (відомого також 
як Стеблівець або Черняк), 
гетьмана реєстрового та ни-
зового козацтва у 1622–1623 
рр.*. Його правнук Михайло Ма-
нуйлович згадується в документах 
від 1637 р. як козацький реєстро-
вий полковник зі Стеблева. Три 
сини останнього, котрі переїха-
ли на Чернігівщину й Сумщину, 
продовжили родовід, який зго-
дом збагатився постатями сла-
ветних сотників, значкових й 
бунчукових товаришів, канце-
ляристів Генеральної військової 
канцелярії та інших визначних 
представників козацької стар-
шини. До згаслого відгалужен-
ня роду належить чи не найвідо-
міший з Мануйловичів — Іван, 
глухівський сотник, пізніше — 
генеральний осавул, один з ав-
торів «Прав, по которым судит-
ся малороссійский народ». 

Найміцніше рід Мануйловичів 
утвердився на Сіверщині. відто-
ді, як у середині XVIII ст. Іван Хо-
мич Мануйлович пішов стопами 
свого батька, остаточно змінивши 
шаблю на священицьку ризу, пред-
ставники роду стали здебільшого 
відомі як особи духовного сану. Так, 
кілька поколінь Мануйловичів слу-
жили в церкві св. Миколи у Новго-

* Автор дякує О. Алфьорову та Ю. Мануй-
ловичу за надані матеріали.

роді-Сіверському. 
Церква вціліла й 
досі залишається 
визначною істо-
ричною пам’ят-

кою краю. 
П о р у ч  і з 
ц е р к в о ю 

зберігся родовий 
будинок. При цер-
кві Мануйловичі 
утримували шко-
лу (відому принаймні від 1750-х рр.), 
якою опікувалися понад 100 років. У 
другій половині ХІХ ст. окремі гілки 
зрослої родини переселилися до Мези-
на та Житомира. При цьому покоління 
«мезинців» продовжували традиційну 
кар’єру священнослужителів, представ-
ники ж житомирської гілки зосереди-
ли свою діяльність на ниві освітянства.

 Крізь століття нащадки славетного 
козацького роду зберегли родову релік-
вію — шаблю, якою, за сімейною леген-
дою, володів перший з Мануйловичів 
— полковник Михайло або, за іншою 
версією, генеральний осавул Іван. від 
нинішнього власника зброї, нащадка ко-
зацького роду Мануйловичів, видатного 
українського художника та дизайнера, 
одного із засновників Спілки дизайне-
рів України Юрія Миколайовича Ма-
нуйловича нам і стала відомою істо-
рія легендарного зразка у ХХ ст. 

Свого часу шаблю отримав у спа-
док дід василь, художник та учас-
ник революційних подій, що меш-
кав у м. Житомирі. Після його 
загибелі у роки громадянської 
війни сімейна реліквія перейшла 
до тітки Тетяни Миколаївни Ма-

3.4. Шабля родини Мануйловичів

Герб Мануйло ви чів 
у «Малоросійсь-
кому гербовнику» 
[Лукомский В. К., 
1914 — Табл. LIV].
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нуйлович, журналістки та викладачки 
жіночої гімназії, що задля безпеки збе-
рігла зброю разом з іншими цінностя-
ми у земляній схованці. Після закінчен-
ня Другої світової війни, у 1950-х рр., 
батько Юрія Миколайовича — Микола 
васильович отримав ці речі від тітки як 
старший спадкоємець по чоловічій лінії 
й перевіз їх до Києва. Жахливі умови, в 
яких перебувала реліквія протягом де-
сятиліть, мало не знищили зброю: вці-
лів тільки заіржавілий клинок.

У свою чергу, отримавши шаблю у 
спадок від батька, Юрій Миколайович 
власноруч взявся до її відновлення. Кли-
нок було обережно почищено від корозії 
та ретельно законсервовано олією. То-
ді ж у реставраторів було замовлено де-
талі ефеса — гарду, руків’я та верхів’я.

Нарешті 2009 р. шаблю вперше було 
введено до наукового обігу30.

Поглянемо ближче на сімейну релік-
вію та спробуємо з’ясувати, що собою 
являє ця зброя з історико-зброєзнав-
чого погляду.

  
Шабельний клинок. Не раніше  
першої половини XVIII ст., Росій-
ська імперія або Європа.

Матеріали:
Сталь, позолота.

Техніки:
Кування, протравлення, золочення.

Технічні параметри зброї:
А=960; в=805; С=33; F(f )=60 (91)/76; 
G=370–440 / 343–391; Т=9.

Механіко-кінематичні  
характеристики:
W=950; V=650; Х=480. Зауважимо, що 
вага зразка значно перевищує номіналь-
ну за рахунок невідповідного ефеса.

Мікротвердість штаби коливається в 
межах 30–47 HRC. Цікаво відзначити, 
що на окремих ділянках (насамперед на 
ділянці центру удару) показник значно 
знижений (до 30 HRC), на відміну від 
вістря та обуха, де він місцями сягає 
47 HRC. Така вогнищева зміна власти-
востей сталі може бути пов’язана з руй-
нівним впливом несприятливих умов, 
у яких тривалий час перебувала зброя.

У конструкції типу клинків, до якого 
належить аналізований, закладено ком-
промісний задум оптимального сполу-
чення рубальних та колольних ударів, 
характерний для європейських пошуків 
«ідеальної зброї» Нового часу. При цьо-
му за рахунок широких дол намагали-
ся знизити значну вагу зброї, якої вона 
набувала через ускладнену гарду. У ре-
зультаті центр ваги зміщувався до ефеса, 
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погіршуючи рубальні властивості, про-
те поліпшуючи фехтувальні. На жаль, 
практика довела неможливість досягти 
на цьому шляху чогось справді видатно-
го. «Гібридна» зброя була неспроможна 
рубати й колоти з однаковим успіхом, 
зазвичай, навпаки, те й інше вона ро-
била вкрай посередньо. І все ж у реаль-
них умовах війн XVІІI–XX ст. її бойові 
якості виявилися достатніми для вирі-
шення поточних бойових завдань. Біль-
ше того, у процесі перебудови армій на 
регулярній основі такі шаблі прийняли 
на озброєння не тільки в європейських, 
а й у східних країнах — Ірані, Туреччи-
ні та ін., де до того переважав цілком 
відмінний погляд на клинкову зброю. 

Стан збереження, консервація  
та реставрація.
Клинок пошкоджений корозією, прове-
дено чистку й консервацію лляною олі-
єю (власнику нами рекомендовано міне-
ральну олію нерослинного походження). 
Штаба має переконливі сліди бойового 
минулого — змінене рікасо, численні за-
рубки на ділянці центру удару.

Морфологічна характеристика.
КЛиНОК сильно викривлений, має по 
одній широкій долі з кожного боку, що 
творять реберце вздовж леза. Обух ши-
рокий, розложистий. Спинка клинка 
радикально звужується, утворюючи 
фальшлезо на бойовому кінці довжи-
ною 30–35 мм. вістря на лінії обуха. Де-
талі ефеса неавтентичні, виконані у ході 
реконструкції. Піхви втрачено.

Через втрату ефеса та піхов атрибуція 
клинка значно ускладнюється. вирізня-
ються широкі доли — майже на всю пло-
щину штаби. вони надають шабельним 
клинкам такого типу характерної фор-
ми, за яку ті навіть отримали особли-
ву назву — «Монморансі» (за формою 
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клинків, що від 1770 р. стали застосо-
вувати у шаблях драгунів Монморансі 
у Франції)31. 

Клинок має «рідне» рікасо довжиною 
10 мм, пізніше «збільшене» до 30 мм, що, 
очевидно, пов’язано з фехтувальними 
уподобаннями власника. Зауважимо, 
що саме особлива потовщена форма рі-
касо поширюється на європейських ша-
блях вже у середині ХVIII ст. в цілому 
ж, морфологія клинка відповідає моде-
лям європейських шабель різних періо-
дів — від першої половини ХVIII ст. до 
середини ХІХ ст.

 
Орнаментика та символіка.
У таких утруднених для точної атрибу-
ції умовах справжнім рятівником стає 
декор, нанесений з обох боків штаби 
при п’яті клинка. Декор, виконаний ме-
тодами травлення та золотіння — кла-
сичними техніками XVIII ст., являє со-
бою художню композицію з предметів 
озброєння та флористично-геометрич-
ного орнаменту — арматюру. У декора-

тивно-ужитковому мистецтві арматюри 
відомі ще з античних часів. їх укорінен-
ня в європейській мистецькій традиції 
розпочалося за часів відродження, апо-
гею ж свого розвитку арматюри досягли 
в період панування ампіру, на початку 
XІХ ст. Утім, у стилістичних особли-
востях композиції на клинку присут-
ні всі ознаки іншого, більш раннього 
стилю — бароко. Причому у динаміч-
ному асиметричному малюнку вже від-
чуваються початкові риси рококо. Оче-
видно, орнамент слід віднести до межі 
XVII–XVIIІ ст., він відчутно відсуває 
«нижню» хронологічну межу датуван-
ня зразка. Зауважимо, що оздоблен-
ня «у старому стилі» могли виконати 
й дещо пізніше. Про пізніше виконан-
ня свідчить присутня в декорі символі-
ка, характерна, передусім, для XVIII ст. 
Латна правиця з шаблею — варіація на 
популярну в російській та європейській 
символіці «руку Господа», відому також 
як королівський символ влади (ще й ді-
яльності, справедливості)32. 

Згідно з найбільш поширеною інтерпрета
цією цього символу, «рука Господа» мечем 
має скарати невірних. Проте існує ще одне 
тлумачення, також глибоко вкорінене в се
редньовічному світогляді, пов’язане з уяв
ленням про два божественні мечі — духов
ний та світський, що відповідають церковній 
та державній владі. Саме єдністю й супер
ництвом цих «мечів» позначено хід євро
пейської історії протягом століть. Очевид
но, «божественна рука» в обладунку мала 
символізувати саме об’єднання світської 
та духовної влади, ідею, відому у західно
європейській літературі ще у ІХ ст. Просу
ваючись на схід,вона згодом потрапляє на 
терени України та Росії. Так, на малюнку 
титульної сторінки книги Лазаря Барано
вича (1593–1693), архієпископа Чернігів

ського та НовгородСіверського, «Меч ду
ховный еже есть глас божий» (Київ, 1666), 
хрест на державі представлений у вигляді 
меча, а сама держава спирається на «ду
ховні» мечі царя Давида та апостола Пав
ла (Старий та Новий заповіти відповідно)33.

Пізніше концепція єдності світської та 
духовної влади й відповідної символіки ще 
більше вкорінюється в ЦентральноСхідній 
Європі та Російській імперії. Так, у Поль
щі «рука Господа» розглядалася як «осо
бливий знак короля», у Росії від XVIІI ст. 
символ почали активно використовувати 
у символіці військових прапорів34. З часом 
він став настільки популярним, що перетво
рився на геральдичну фігуру та увійшов до 
найбільших друкованих збірок символічних 
зображень, що поширювалися Європою.
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Окрім стилістики, хронологію декору 
уточнюють предмети, що могли стати 
художньою натурою не раніше XVIII ст. 
Так, серед звичних ще від XVII  ст. але-
бард, списів, гармат та труб зауважимо 
на шаблі темляк з китицею. Нагадаємо, 
що зображення китиць на темляках ві-
домі від першої половини XVIII ст.

*   *   *
Отже, результати аналізу особливос-

тей декору та морфології клинка дозво-
ляють датувати його першою полови-
ною XVIII ст. Очевидно, мова має йти 
про європейські гусарські шаблі пер-
шої третини століття.  відтак зауважи-
мо, що такому клинку мав би пасувати 
ефес, форма якого більше відповідала б 
історичним реаліям.

Результати нашого зброєзнавчого до-
слідження викликають серйозні сумніви 
щодо приналежності дослідженої зброї 
засновникові роду — Михайлу Мануйло-
вичу, діяльність якого припадає на пер-
шу третину XVII ст. Натомість цілком 
імовірно, що власником шаблі був зга-

даний вже Іван Мануйлович (пом. 1740). 
Зауважимо, що до середини XVIII ст. чи-
мало чоловіків родини Мануйловичів 
успішно будували військову кар’єру і 
досліджена шабля могла належати будь- 
кому з них. Одним з гіпотетичних влас-
ників зброї міг бути Федір Мануйлович 
— канцелярист ГвК (1731–1735) та бун-
чуковий товариш (1738).

Не слід також забувати, що Мануй-
ловичі по чоловічій лінії споріднені з 
Зіневичами — представники цієї роди-
ни від початку XVIII ст. займали високі 
посади у Сатродубському полку. Серед 
них були значкові й бунчукові товари-
ші, полкові обозні та осавули.

Непроста історична доля сімейної ре-
ліквії переконливо свідчить наскільки 
складно буває відрізнити історичні ле-
генди від історичних реалій. Утім, робити 
це необхідно, хоча б із поваги до славних 
діянь минулих поколінь: адже, розвіяв-
ши одну легенду, одночасно творимо ін-
шу, узгоджену з історичними фактами, 
зі своїми героями та заново відкритими 
сторінками родинного минулого.

Зображення «руки  
Господа» на клинках 
XVIII ст.: А) у колекції 
НМІУ на кавалерійській, 
солдатській шаблі,  
Баварія,  інв. № З398. 
Б) у колекції ЧІМ  
на гусарській карабелі, 
інв. № И2899, Польща 
або Україна.

А Б
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На відміну від розглянутих раніше 
раритетів, шабля войськового судді 
війська Запорозького низового Пав-
ла Головатого добре досліджена са-
ме як речове джерело. Слід віддати 
належне провідним співробіт-
никам Державного історично-
го музею (м. Москва, РФ), де 
зберігається зразок, які провели 
непросту роботу з аналізу його 
морфологічних характеристик, 
клинкової символіки  та епігра-
фіки, нарешті, реконструкції на 
основі розрізнених відомостей 
біографії самого Павла Флоро-
вича Головатого.

Павло Флорович Головатий 
уперше згадується як войсько-
вий суддя Запорозької Січі 
1765 р., коли кошовий ота-
ман П. І. Калнишевський, що 
на два роки відбув  на чолі 
запорозького посольства до 
Санкт-Петербурга, призна-
чив його управляти кошем. 

1767 р. запорожці обира-
ють П. Головатого депутатом 
до Санкт-Петербурга для уча-
сті у роботі Комісії з розроб-
ки проекту Нового Уложення.

Під час російсько-турець-
кої війни 1768–1774 рр. П. Го-
ловатий проявив себе як та-
лановитий командир. У ході 
бойових дій проти кримських 
татар і турків 12–13 серпня 
1769 р. відділ під його команду-
ванням увірвався в Очаківську об-
ласть, захопивши багату здобич. 
На марші запорожців під проводом 
Калнишевського в напрямку Очако-
ва й Гаджибея у червні 1770 р. П. Голо-

ватий був залишений за старшого 
при головному обозі, бунчуці, ко-
рогвах та інших клейнодах.

У вересні 1770 р. П. Головатий 
очолює експедиційну партію у 
1000 запорожців під Очаків, де 

знову було взято чима-
ло трофеїв.  Після цієї 
перемоги герою було по-
жалувано іменну золоту 
медаль35.

Після ліквідації За-
порозької Січі 1775 р. 

кошового отамана Кал-
нишевського, писаря Гло-

бу і войськового суддю 
Головатого було спочатку 

ув’язнено, потім відправле-
но до Москви й засуджено до 

смертної кари. У 1776 р. вирок 
був замінений на довічне за-
слання: Калнишевського — до 
Соловецького монастиря, Гло-
бу й Головатого — до Сибіру. 
Подальших відомостей про до-
лю П. Ф. Головатого не маємо36.

З писемних джерел відо-
мо, що П. Головатого ув’язни-
ли у Знаменському монастирі 
м. Тобольська. Його майно та 
особиста зброя були описа-
ні та передані до державного 
секвестру Російської імперії37.

Перші достеменні відо-
мості про особисту шаблю 
П. Головатого  належать до 
1926 р., коли ДІМ викупив 
раритет у колекціонера 
в. І. Маркевича.

вперше задокументо-
ване обстеження зразка 
було здійснено 1953 р. 

3.5. Шабля Павла Головатого
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Його результати відображені на сторін-
ках музейної облікової картки.

Наступне дослідження шаблі було 
оприлюднене Н. І. Соболєвим 1956 р. у 
збірнику наукових праць, присвяченому 
іменній холодній зброї38. вивчаючи ша-
блю як речове джерело, дослідник проа-
налізував морфологію шаблі, її клинкову 
символіку та епіграфіку. Однак основну 
увагу фахівець зосередив на біографії са-
мого П. Головатого. Результати його до-
слідження також були занотовані у ката-
ложній картці разом з неопублікованими 
зауваженнями палеографів щодо особли-
востей клинкової епіграфіки  (Дод. 25).

Нарешті повнокольорове фотогра-
фічне зображення зразка оприлюдне-
не у монументальній праці «Україна — 
козацька держава»39. 

Здавалося б, після таких ґрунтовних 
досліджень що нового можемо внести ми 
у цю проблематику? віддаючи належне 
попередникам, усе ж не слід забувати, що 
від останнього вивчення зразка минуло 
понад півстоліття. За цей час з’явилися 
нові методи й методологічні схеми робо-
ти з речовими джерелами, розширивши 
наукове поле зброєзнавчих досліджень. 
відтак спробуємо заново розглянути  
раритет та остаточно закрити залишені 
попередниками «білі плями» у вивченні 
цього непересічного експонату. 

Шамшир в оправі килиджа, Іран 
(клинок) — Закавказзя та Східна  
Європа (оправа). XVIII ст. (виріб) — 
XIX – перша чверть ХХ ст. (напис). 

Місце зберігання: 
ДІМ, інв. № 57526/763 ор.

Матеріали:
Сталь, срібло, темний ріг, дерево, шкі-
ра (хоз).

Матеріалом штаби є  смугастий булат.

Техніки:
Кування, насічка, гравіювання, вито-
чування.

Технічні параметри зброї:
A=885; B=750; C=34; F=70 (100)/81; 
G=320/285–322; T=5; L=115; R=67; N=95; 
n1=41; n2=25.

Зауважимо, що кривизна штаби зі 
сторони обуха змінюється радикаль-
ніше, ніж по лезу (параметр G). Зага-
лом ця особливість притаманна біль-
шості відомих нам класичних перських 
шамширів.  

Механіко-кінематичні  
характеристики:
W=610; Wпіхв=960; V=540; X=380.
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Загалом визначені характеристики 
типові для шамширів, насамперед при-
значених для кавалерійських рубаль-
но-різальних ударів. 

Центр удару розміщений поблизу се-
редини леза, залишаючи необхідний 
запас довжини для шабельного «про-
тягування». 

Стан збереження, консервація  
та реставрація.
Щодо реставраційних робіт, достемен-
но відомо лише про їх відсутність про-
тягом останніх п’ятдесяти років40.

Клинок у доброму стані. На штабі 
уздовж обуха та по лінії леза неглибокі 
каверни та ділянки з темними пляма-
ми. Клинок законсервований збройо-
вим мастилом.

Ефес у доброму, майже відмінному 
стані. Зовнішній вигляд речовини, вико-
ристаної для фіксації руків’я на хвосто-
вику, наводить на думку про її пізнє 
походження, можливо, шаблю перемон-
товували у першій половині ХХ ст. 

Піхви у посередньому стані. Шкіряна 
обтяжка складається з кількох окремих 
частин, у багатьох місцях пошкодже-
на. На сталевому наконечнику велика 
вм’ятина.

Морфологічна характеристика.
КЛиНОК типу шамшир, сталевий (бу-
латний), сильно викривлений, без дол 
та єлмані. Бойовий кінець однолезовий, 
вістря на середній лінії клинка. Спин-
ка клинка опукла. На зовнішньому бо-
ці клинка при п’яті гравійовано напи-
си, на внутрішньому боці — символи.

ЕФЕС відкритого типу, сталева хре-
стовина становить єдину конструк-
цію з перехрестям. Гарда типової для 
класичних перських, кавказьких та се-
редньоазійських шамширів форми — 
кільйони мають закінчення у вигля-
ді приплюснутих кульок, верхні тонкі 
шипи утоплені в тіло руків’я. Поверх-
ня гарди вкрита насічкою з рослинним 
орнаментом.

Руків’я з темного рогу пряме, насад-
не, закріплене у середній частині ста-
левою заклепкою. Товщина руків’я при 
основі значно більша, ніж при верхів’ї. 
Зауважимо, що, на наш погляд, саме 

Фрамент поверхні штаби зі збільшен-
ням (замальовка).
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по собі потовщення руків’я ще не мо-
же свідчити про кавказьке походжен-
ня зразка.

«Кулястий» різновид комоподібного 
турецького верхів’я також не є типовим 
для кавказького зброярства, являючи 
собою одну з численних модифікацій 
класичного османського килиджа. Йо-
го форма разом з відмінним станом збе-
реження усього руків’я, особливостями 
кріплення на хвостовику та ремісничої 

обробки рогу спонукали нинішнього 
зберігача експонату в. веселитську до 
припущення про значно пізніше за кли-
нок та решту оправи походження ру-
ків’я, яке, можливо, виготовили вже в 
ХІХ або навіть ХХ ст.41. 

Як ми вже відзначали раніше, зазна-
чена форма добре відома із зображаль-
них та речових джерел,  причому таку 
зброярську традицію пов’язують з дру-
гою половиною XVIII ст.

Щодо розглядуваної форми руків’я та вер
хів’я варто звернути увагу на дослідження 
польських фахівців, звернувшись до зраз
ка з колекції Музею Війська Польського у 
Варшаві ( див. також с. 188). 

С. Ледуховський вважає, що оправа ці
єї шаблі — турецького типу, виконана у 
XVIII ст., має львівське походження 42. Не від
кидаючи можливості вірменської ювелірної 
роботи (адже руків’я виконано з напівдо
рогоцінного каменя), зауважимо, що саме 
така форма набула найбільшого поширен
ня на теренах Північної Індії — аналогічни
ми руків’ями оздоблювали місцеву коротко 
та довгоклинкову зброю. Разом з готовою 
зброєю та як напівфабрикати вони поширю

валися найбільшими ринковими шляхами 
по всьому Сходу. Знаходили вони свого куп
ця й у Стамбулі43, де їх замовляли місцеві та 
приїжджі майстри (у тому числі львівські). 
Звідти вже зовсім недалеко було до Речі 
Посполитої, де чималим попитом користу
валися так звані «шаблііндички». Щодо цієї 
історичної назви свого часу науковці вису
вали немало припущень. Прийнявши точку 
зору Т. Маньковського про індійське корін
ня «індичок», варто замислитися: чи не йш
лося часом про шаблі, оснащені руків’ями, 
аналогічними розглянутому? Можливо, са
ме індійські зразки стали основою для чис
ленних наслідувань зброярами Османської 
імперії та Речі Посполитої? 

Рис. 39. Шабля у колекції МВП,  
клинок XVII, оправа XVIII ст.
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ПІХви дерев’яні, вкриті чорною шкі-
рою та скріплені з внутрішнього боку 
поздовжнім швом. Оправа складається 
з двох сталевих обоймиць, з непоруш-
ними фігурними кріпленнями, та нако-
нечника. Металева оправа зовні вкри-
та насічкою з рослинно-геометричним 
орнаментом. Місце, де зазвичай роз-
ташоване устя, потовщене та має поз-
довжній розріз. 

Досліджені морфологічні особли-
вості зразка викликають у нас серйоз-
ні сумніви у його «цілісності». Очевид-
но, проблему кавказького (тим більше 
грузинського, хоча б і «за оправою»44) 
походження зразка можна вирішити, 
тільки ретельно проаналізувавши орна-
ментику гарди та піхов.

Орнаментика.
Орнаментика зразка досі не була пред-
метом спеціального розгляду. 

Насамперед слід звернути увагу на 
специфічну техніку її виконання — на-
січку по розробленому підготовчими 
штрихами фону. Така техніка набуває 
поширення у країнах Середнього Сходу 
у XVIII ст. Застосовані матеріали (срібло 
по залізу) більше характерні для Кавка-
зу, у меншій мірі Персії.

Головними фігурами симетрично по-
будованої орнаментальної композиції є 
восьмипелюсткові розетки, кожний лис-
ток яких завершується трилисником. Тло 
навколо, наче килимом, вистелено рос-
линними та геометричними елементами, 
серед яких основне місце належить за-

Рис. 40. Орнаментика на шаблі П. Головатого 
(замальовки): А) на на  конечнику піхов;  
Б) на гарді; В) на обоймиці піхов.

А

Б

В
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крученим у різні боки спіралям з потов-
щенням на кінці (т. зв. «баранячі роги»), 
здебільшого стилізованим під східні дво-
лисники та довгі кручені листки. На за-
дній частині обоймиць та у центрі гарди 
окремі елементи композиції винесені у 
великі геометричні сегменти (загострені 
листкоподібні овали та ромб, увінчаний 
трилисниками). Утворені навколо бор-
дюри заповнені «гілками» з крученими 
листочками, що продовжують щойно 
розглянутий основний мотив спіралей.

Загалом розглянуті мотиви насампе-
ред характерні для черкеської ремісни-
чої традиції45. До неї ж слід віднести й ха-
рактерну розробку тла штрихуванням46. 
Зауважимо, що орнамент усе ж дещо від-
різняється від класичних черкеських ви-
робів — малюнок включає забагато дріб-
них елементів, що наближують виріб до 
продукції інших кавказьких народів, від-
сутнє чорніння тощо.

Символіка та епіграфіка.
На клинку у техніці гравіювання нане-
сено символи та написи.

Одразу зауважимо, що художній та 
технічний рівень гравіювання на клин-
ку являє собою надзвичайно спрощену, 
аматорську роботу. Гравер явно не на-
лежав до кваліфікованого ремісничого 
осередку. Зайве говорити, що у XVIII ст. 
декор та написи на клинках зазвичай 
виконували за допомогою значно менш 
трудомісткого протравлення. У нашому 
ж випадку бачимо явно похватну, нек-
валіфіковану граверну роботу.

У процесі досліджень шаблі найбільш 
детально було вивчено клинкову епі-
графіку.

На зовнішньому боці клинка впопе-
рек штаби нанесено написи:

Паvелъ / Голова- / тый. / MDCCLXXI
(Павел / Голова-  / тый.  / 1771)

Рис. 41. Символіка та епіграфіка на клинку шаблі П. Головатого (контурний прорис).
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За висновком російських фахівців, 
палеографічні особливості напису не 
тільки не відповідають прийнятим у 
XVIII ст., але безпосередньо свідчать 
про більш пізнє написання літер, ви-
конаних «під старовину»  (див. Дод. 25).

Нам залишається лише погодитися 
з цими висновками: очевидно напис 
виконано пізніше, аніж задекларова-
но на клинку.

На внутрішньому боці клинка при 
п’яті нанесено символіку: рівнорамен-
ний хрест, оточений чотирма астроло-
гічними символами. У лівому нижньому 
куті повернутий до хреста (регресний) 
півмісяць, у лівому верхньому — п’я-
тикутна зірка, у правому верхньому — 
прибуваючий півмісяць з людським об-
личчям. Нарешті, у правому нижньому 
куті — повний місяць (на думку москов-
ських дослідників — сонце) з людським 
обличчям (Рис. 41).

Незвичайна композиція та спрощена 
техніка виконання символів наштовх-
нули Н. Соболєва на думку про «тро-
фейне» походження зброї. Очевидно, 
йдеться про захоплення шаблі у татар 
чи турків протягом військових кампаній 
1768–1774 рр. та аматорське гравіювання 
у польових умовах військового табору*. 

Основний зміст символіки Н. Собо-
лєв зводить до тези про «хрест як емб-
лему християнства в оточенні ворожих 
сил — півмісяців та зірок як емблеми 
магометанства»47.  

Навряд чи можна з цим погодитись. 

* Зауважимо, що у зазначений на клинку рік 
виконання напису (1771) про бойові дії за 
участю П. Головатого відомостей не маємо. 
Натомість добре відомо про військові акції 
запорожців під проводом П. Калнишевсько-
го та П. Головатого у 1769–1770 рр., за що 
січову старшину було пожалувано дорого-
цінними імператорськими подарунками.  

У системі середньовічних європейських 
сакральних символів Місяцю (алхімічний 
відповідник — срібло) завжди відводи
лось визначне місце. Місячний серп на
бував різного значення залежно від свого 
положення. Найчастіше його ототожню
вали з чарою, посудиною з рідиною, во
доймищем — загалом до місячної цари
ни відносили будьякі рідини та пов’язані 
з ними процеси. 

Як утілення жіночого начала, Місяць 
іноді зображували у вигляді античної 
богині Діани, приписуючи їй функцію 
володарки всіх відомих перетворень у 
природі, вкупі з людьми, що на них розу
міються. Звідси й сприйняття лука зі стрі
лами як «зброї Місяця». Згодом образ 
трактувався у християнському контексті: 
Місяць став одним із цілої низки симво
лічних уособлень Діви Марії. Сприйняття 
Місяця в людській подобі жінки (на про
тивагу Сонцючоловіку) міцно вкорінило
ся в окультній, астрологічній та алхіміч
ній іконографії. Таке поєднання зазвичай 
передавали шляхом зображення обличчя 
посередині небесного тіла, перетворюю
чи його у такий спосіб на людську голову. 

В астрологічних підручниках та наста
новах Місяць постійно зображується в 
оточенні двох шестипроменевих зірок. 

Археологічні артефакти свідчать про 
одночасну інфільтрацію шести й п’яти
променевих зірок до системи європей
ської символіки ще від XVI ст. П’яти 
шести та семипроменеві зірки також 
активно використовувалися представ
никами численних окультних братств, на
самперед — масонами та ілюмінатами, 
які, у свою чергу, мабуть, запозичили їх 
від іудейських громад сефардів. Останні 
після вигнання з Іспанії наприкінці XV ст. 
розпорошилися по всій Європі. 

Іншим джерелом поширення шести
променевої зірки виступає міська гераль
дика Західної та Центральної Європи 
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ХІІІ ст., що очевидно пов’язана з прийня
тим у церковній іконографії зображенням 
Віфлеємської зірки (частіше її зображали 
восьмипроменевою), а також царським ро
доводом Ісуса Христа 48.

Для нас видається очевидним, що пів-
місяць та місяць з людськими облич-
чями, так само, як і п’ятикутна зірка, 
мають стосунок не стільки до мусуль-
манської символіки, скільки до захід-
ноєвропейської зброярської традиції 
зображень на клинках астрологічних, 
релігійних та сакральних символів, що 
у XVII–XVIII ст. сягнула найвищої по-
пулярності. Утім, непереконлива мане-
ра виконання штовхає нас на хисткий 
ґрунт здогадів й припущень. 

Символічна композиція на клинку, на 
наш погляд, стоїть осторонь відомого 
нам іконографічного ряду. Подібні спро-
щення та стилізації західноєвропейської 
символіки справді більше притаманні 
кавказькому зброярству. Однак єдина 
манера виконання зображень і написів 
не залишає у нас сумнівів у тому, що їх 
виготовлено однією рукою водночас. 
відтак, версія про кавказьке походження 
символів й прізвища козацького очіль-
ника виглядає принаймні недоречною.

*   *   *
Проаналізувавши експонат, можемо 

нарешті звести воєдино висновки ро-
сійських фахівців,  водночас обґрунту-
вавши власний погляд на проблематику. 

Клинок (шамшир) напевне перського 
походження. Такі, виготовлені в Ірані, 
булатні штаби поширювалися на всьо-
му Сході, у країнах Європи, в Росії, та 
на Кавказі.  

Оправлено зразок у черкеському 
стилі, ймовірніше за все, на Кавка-
зі, у другій половині XVIII ст., причо-

му руків’я з верхів’ям турецького типу 
(XVIII–ХІХ ст.) випадає з класичної пер-
сько-кавказької стилістики. Зауважив-
ши відзначені раніше особливості, при-
пускаємо, що його припасували пізніше 
за решту оправи, коли зразок опинився 
на теренах Центрально-Східної Європи.

Нарешті, слід підсумувати досліджен-
ня написів, що нібито свідчать про при-
належність шаблі Павлу Головатому. На 
жаль, не поділяємо оптимізму Н. Собо-
лєва у цьому питанні49. Так, дослідник 
повідомляє про приналежність шаблі 
особисто П. Головатому як про беззапе-
речний факт. Укладачі інвентарної карт-
ки, більш обережні у висновках, відзна-
чили, що шабля, згідно з хронологічною 
атрибуцією, «могла належати» запо розь -
кому войськовому судді. Хоча сам зразок 
цілком може і має бути датований дру-
гою половиною XVIII ст., аналіз клин-
кової символіки та епіграфіки, на нашу 
думку, усе ж свідчить про їхнє пізніше 
походження. Зараз можемо тільки гада-
ти, хто і з якою метою наніс гравіювання, 
що, на наш погляд, могло бути виконане 
у часовому проміжку від середини ХІХ 
ст. до 20-х років ХХ ст. Ймовірніше за 
все, маємо справу з черговим витвором 
нечистих на руку ділків антикварного 
ринку, що у ХІХ ст. цілком задовольняв-
ся подібною некваліфікованою роботою.

Хоч як парадоксально, саме наявність 
сфальшованого напису сприяла вирі-
шенню двох важливих джерелознавчих 
завдань: було досліджено непересічний 
зразок довгоклинкової зброї XVIII ст. та 
детально опрацьовано біографію одно-
го з останніх видатних представників 
запорозької старшини. Так у черговий 
раз пересвідчуємося, що для історичної 
науки не існує беззмістовної, даремної 
джерельної інформації, яка б не при-
носила практичної користі досліднику 
у ході вивчення історичного джерела.
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У музейній практиці трапляються екс-
понати, історія яких поєднує різні істо-
ричні епохи. Часом через неймовірний 
збіг обставин такий раритет, вже маю-
чи неабияку історичну цінність, вдру-
ге опиняється у вирі подій, що карди-
нально підвищують його джерельний 
потенціал, наповнюючи новим історич-
ним змістом.

Таким унікальним предметом є шабля 
героя визвольних змагань, видатного 
військового діяча УНР, генерал-хорун-
жого Б. Палія-Неїла. Ця зброя, що сво-
го часу належала козацьким предкам 
уславленого діяча, становить історич-
ну цінність як приклад справжньої ко-
зацької шаблі XVIII ст. водночас, про-
йшовши горнило громадянської війни 
як особиста зброя легендарного коман-
дира, раритет набув подвійної цінності.

Б. Палій-Неїло народився 1876 р. на 
Полтавщині, у старовинній родині укра-
їнського шляхтича та військового. Су-
дячи з подвійного прізвища його пред-
ки по чоловічій лінії походили з козаків, 
отримавши дворянство ще у XVIII ст. 

вивчившись на кадрового військо-
вого-артилериста (1895 — випускник 
Петрівського Полтавського кадетсько-
го корпусу, 1897 — Олександрівського 
училища у Москві, Миколаївської вій-
ськової академії у Санкт-Петербурзі), 
Б. Палій-Неїло починає військову служ-
бу в Івангородській фортечній артиле-
рії. Змінивши кілька військових частин, 
1913 р. у чині капітана опиняється у 12-й 
артилерійській бригаді, що базується у 
Кам’янці-Подільському, у складі якої ви-
рушає на фронт. Протягом 1914–1917 рр. 
Б. Палій-Неїло бере активну участь у бо-
ях Першої світової війни, отримує чин 
полковника. За бойові заслуги був від-

значений Золотою Георгіївською збро-
єю та офіцерським Георгіївським Хрес-
том (1916).

влітку 1917 р. Б. Палій-Неїло подає 
прохання про переведення його до «ук-
раїнізованої» частини — 1-го Трактор-
ного артилерійського дивізіону. від того 
часу починається його військово-полі-
тична кар’єра борця за незалежну Укра-
їнську державу. 

У 1917 р. бере участь у Першому й 
Другому Українських військових з’їз-
дах. Був обраний до складу Українсько-
го військового Генерального Комітету 
на посаду помічника інспектора арти-
лерії, невдовзі призначений командан-
том українських військових частин на 
Полтавщині та начальником міського 
гарнізону. Навесні 1918 р. Б. Палій-Неї-
ло став організатором гарматних частин 
в українських корпусах. За Гетьмана-
ту — помічник командувача війська-
ми у Києві, з жовтня 1918 р. — Гене-
ральний писар Українського Козацтва. 

3.6. Родова шабля Бориса Палія-Неїла

Борис 
Палій-Неїло, 
1920-ті рр.50.
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восени 1918-го підтримав 
Директорію УНР. У груд-
ні 1918 р. — січні 1919 р. 
— помічник столичного 
отамана, організатор вій-
ськового параду 1919 р. у 
Києві на честь Злуки ЗУНР 
і УНР. У 1919–1920 рр. пере-
бував на командних посадах 
в Армії Української Народної 
Республіки. З липня 1920 р. — 
генерал для особливих доручень 
при Головному Отамані С. Пет-
люрі, викладач артилерії у Кам’я-
нець-Подільській спільній юнаць-
кій школі. 

Після короткого перебування у 
таборі інтернованих частин Армії 
УНР Ланцуті (Польща) Б. Палій-Не-
їло 1925  р. оселився у Перемишлі, де 
заснував і очолив філію Українсько-
го Центрального Комітету, опікувався 
колишніми вояками УНР. У 1930-х рр. 
одержав чин генерал-хорунжого (в емі-
грації). 1944 р. виїхав до Західної Німеч-
чини, перебував у таборі переміщених 
осіб Міттенвальд. Пізніше обирався 
отаманом станиці Українського вільно-
го козацтва та став одним із ініціаторів 
створення Спілки українських вояків. 
1950 р. емігрував до США. Помер у Де-
тройті 1956 р.51. 

Неординарність особистості Б. Па-
лія-Неїла не вичерпується військо-
во-політичною та громадською ді-
яльністю. він також був відомим 
малярем — розписав чимало цер-
ков у Західній Україні. Ще у Пе-
ремишлі організував художню 
іконописну майстерню «відро-
дження», де працювали тала-
новиті митці, колишні укра-
їнські вояки, зокрема П. 
Ковжун, П. Запорізький, 
М. Прасіцький та ін. 

Отака неординарна доля легендарно-
го власника старовинної шаблі. 

Незвичайним є також шлях, яким 
шабля потрапила до музею. Згідно з іс-
торичною легендою 1947 р. Борис Па-
лій-Неїло, який багато років провів в 
еміграції у Німеччині, подарував зброю 
українському театру «Розвага» у м. Но-
вому Ульмі. від того часу її зберігав ар-
тист зазначеного театру Анатолій С. 
Каменів, зі слів якого записано істо-
рію раритету. 

відвідуючи Україну у вересні 
1995 р., артист передав шаблю до 
Національного музею історії Украї-
ни як родинну реліквію козацького 
роду. Акт передачі підтверджено 
записом у книзі вступу (Дод. 26).

Зброя до цього часу залишала-
ся належним чином не дослідже-
ною. Фахівці музею датували її 
другою половиною XVІII ст. 

Єдину публікацію предмета 
здійснено у компендіумі «Укра-
їна — козацька держава»52.

Спробуємо з’ясувати похо-
дження цього непересічного 
зразка.

Шамшир в оправі килиджа, 
клинок — Персія або Кавказ, 
оправа — Османська імперія 
(Балкани), др. пол. XVІII ст. 

Місце зберігання: 
НМІУ, інв. № З-1726.

Матеріали: 
Сталь, позолота 585°, ювелірне срі-

бло, мідь, кістка, дерево, шкіра.

Техніки: 
Кування, карбування, обронне позитив-
не гравіювання, золотіння, різьблення, 
штампування.
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Технічні параметри зброї:
A=920; B=790; C=35; F=110 (140)/130; 
G=420–450 / 320–370; T=6; N=87; n1=28; 
n2=25.

Механіко-кінематичні  
характеристики.
W=890; V=610; X=370.

Зважаючи на відсутність гарди, ва-
га шаблі досить значна, як на зброю з 
ефесом відкритого типу. її обумовлено 
значного розміру клинком та масив-
ним руків’ям.

Загалом зразок є яскравим прикла-
дом кавалерійської клинкової зброї, 
призначеної, насамперед, для рубан-
ня. Центр ваги та удару змістився до 
бойового кінця, майже не залишивши 
запасу довжини для необхідного «про-
тягування». Очевидно, втрачена нині 
гарда коригувала ці показники — зброя  
функціонувала як класичний, добре ви-
важений шамшир. Рубальні якості де-
що погіршувалися через клиноподібну 

форму поперечного перерізу клинка з 
масивним обухом.

Показники мікротвердості клинка 
уздовж штаби та леза надзвичайно ва-
ріюються, що загалом характерно для 
неоднорідних клинкових сталей першої 
половини XVIII ст. Масовій зброї цьо-
го періоду, виконаній з «поліпшеної» 
зварної сталі, притаманні як показни-
ки з нерівномірністю 1–2 HRC на окре-
мих ділянках, так і раптові «стрибки», 
пов’язані не тільки з термообробкою, а 
й з усе ще архаїчним способом вироб-
ництва сталі, її поганим очищенням 
від домішок. У досліджуваного зразка 
мікротвердість на лезі у ділянці цен-
тру удару набуває значень 48 HRC і на-
віть 57 HRC, тоді як середнє значення 
по штабі (у тому числі на бойовому кін-
ці) не перевищує 32 HRC. Можливо, у 
конструкції встановлено наварне лезо. 
Обух та основа клинка сильно відпуще-
ні, причому мікротвердість коливаєть-
ся від 14 до 30 (при основі 21–28) HRC.   

ФОТО. Бойовий кінець
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Стан збереження, консер-
вація та реставрація. 
Шабля у поганому стані. 
Клинок зіпсований корозі-
єю, проведено роботи з кон-
сервації. 

Ефес потребує термінової 
реставрації — монтування щі-
чок порушене, від гарди зберіг-
ся тільки верхній зовнішній шип пе-
рехрестя. 

Шов шкіри піхов розпорото в серед-
ній частині, щільність кріплення устя 
порушено.

Морфологічна характеристика.
КЛиНОК сталевий, виконаний як кла-
сичний шамшир, надзвичайно викри-
влений, без дол, рікасо та єлмані. Бо-
йовий кінець однолезовий, вістря на 
лінії обуха.

ЕФЕС відкритого типу, складався з 
прямого руків’я та хрестоподібної гар-
ди з перехрестям, верхні шипи якого 
були утоплені у прорізи щічок руків’я, 
виконаних з білої кістки та скріплених 
на хвостовику трьома мідними нюта-
ми. Між щічками розміщується укрі-
плений на хвостовику широкий капту-
рець, виконаний з ювелірного срібла, 
вкритий позолотою 585º та карбова-
ним орнаментом. 

верхів’я з отвором для темляка, ти-
пове для килиджів.

Загалом руків’я виконане у «ятаган-
ному» стилі — з широким каптурцем та 
масивними щічками з надзвичайно ви-
разним комоподібним верхів’ям.

ПІХви складаються з дерев’яної об-
кладки, обтягнутої чорною шкірою, 
скріпленою поздовжнім швом, та оп-
рави, виконаної з ювелірного срібла. 
Дов ге устя з прорізом, наконечник та дві 
обоймиці з рухомими кільцями вкриті 
гравійованим та карбованим рослин-
ним орнаментом.

Загалом морфологія штаби, ефеса й 
піхов характерні для  османського ви-
робу періоду XVIII – першої полови-
ни ХІХ ст. 
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Тавра.
На зовнішній стороні клинка поблизу п’яти 
вибито нечітке тавро з написом арабськими 
літерами. Перше слово читається як « » 
(«розбивання»). Інше можливе значення — 
власне ім’я «Гешім» («Щедрість», «Благодать»). 
О. Галенко зауважує, що преференцію у пере-
кладі, очевидно, слід віддати імені, ос кільки 
узвичаєні для східної клинкової епіграфіки 
усталені сентенції з використанням вищена-
ведених вище лексичних значень нам поки що 
невідомі.

Прийнято вважати, що традиція гарячого 
таврування клинків з’явилася на Середньому 
Сході разом зі зброєю кавказьких найманців 
(кама та гаддаре*) згодом перекочувавши на 
місцеві шабельні клинки та поширившись по 
всьому регіону53. Абсолютна більшість відомих 
на сьогоднішній день східних тавр представ-
лена іменами виробників або власників зброї. 
Слід також відзначити, що золочені штампи з 
іменем власника були особливо популярними 
на клинках кавказьких виробів першої поло-
вини ХІХ ст.

Орнаментика.
Декор виконаний під сильним західним впливом 
у стилі пізнього бароко з характерною формою 
волют, високою рельєфністю малюнка та схема-
тичним зображенням квітів. Утім, подекуди за-
уважуємо початкові риси стилю рококо, зокре-
ма у формі троянд на обоймицях піхов. відтак, 
орнамент, на наше переконання, слід датувати 
від першої чверті XVIII ст. 

Не можна не зауважити подібність декору оп-
рави зі зразком цього ж хронологічного періоду 
у зібранні ПОКМ, інв. № Зб-83 (див. с. 368). Та-
кий орнаментальний стиль притаманний про-
дукції зброярського виробництва ремісничих 
осередків Балканського півострова. 

* Тут термін «гаддаре» (перс. «quaddare») вжито у 
традиційному перському значенні короткого ру-
бального меча з масивним клинком та викривленою 
лінією леза. Детальніше див. с . 106–107.



	 РОЗДІЛ	ІІІ.	Шаблі	старшини	низового	та	городового	козацтва	 251

*   *   *
Зразок цікавий не тільки своєю при-

належністю видатній постаті україн-
ської історії. Складність його атрибуції 
полягає, насамперед, у неузгодженості 
морфології ефеса, більше характерного 
для другої половини XVIII – першої по-
ловини ХІХ ст., та інших атрибутуючих 
ознак шаблі (насамперед орнаментики), 
притаманних першій половині XVIII ст. 
втрата гарди позбавила нас частки дже-
рельної інформації, втім, різні частини 
зброї, очевидно, виконані одночасно, 
адже конструкція хвостовика не при-
пускає експериментів з формою руків’я. 
Зваживши на неодноразово відзначений 
фахівцями факт надзвичайного консер-
ватизму балканських зброярів54, виріб, 
очевидно, усе ж слід датувати другою 
половиною XVIII ст.  

Наявність золоченого «гарячого» 
штампу на клинку, що його ставили 
у процесі ковальського виробництва, 
дозволяє висунути припущення про 
виготовлення його на Кавказі або у За-
кавказзі наприкінці XVIII ст. У той же 
час форма шамшира, на думку фахів-
ців, не була характерною для місцево-
го кавказького виробництва, що від-
давало перевагу готовим шамширам з 

Ірану55. У будь-якому разі, перед нами 
збірна робота: клинок перський чи кав-
казький, оправа — балканського похо-
дження. Цілісність виробу схиляє нас 
до думки про виконання клинка при-
близно у той самий час, що й оправи. 
До козака — предка уславленого гене-
рала — шабля могла потрапити тради-
ційними шляхами.

У зв’язку з історією надходження цьо-
го експоната до музейних фондів до-
речно пригадати долю іншої козаць-
кої зброї — родової шаблі, переданої 
історичному музеєві генерал-майором 
І. вовченком, який пройшов горнило 
Другої світової війни, дослужившись 
до генерал-майора танкових військ Ра-
дянської армії (див. с. 220). 

Як бачимо, відчуття зв’язку зі слав-
ним минулим свого народу здатне ні-
велювати швидкоплинну політичну 
кон’юнктуру: примари розвіюються, а 
справжні патріотичні основи залиша-
ються непорушними. Спільний фунда-
мент героїчної минувшини, слава дав-
ньої зброї здатні повернути нащадкам 
історичну пам’ять у царстві загубле-
них історичних орієнтирів, згуртувати 
й оновити націю на новому, сучасному 
етапі її розвитку. 
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Розглядаючи довгоклинкову зброю ко-
заків Задунайської Січі, необхідно звер-
нути пильну увагу на особливості істо-
рико-культурного контексту, в якому ця 
зброя формувалася. 

Задунайська Січ — не просто остан-
ній, хронологічно найпізніший етап іс-
нування січового товариства. Цей період 
в історії українського козацтва стоїть де-
що осторонь від усіх попередніх, що 
пов’язано з особливими умовами, в яких 
опинилися запорожці після переходу 
під протекторат турецького султана. 
Постійні поневіряння перетворили ко-
зацтво на свого роду кочову діаспору на 
іноземній території, ще й серед вороже 
налаштованого місцевого населення.

Фактично поповнивши велику сім’ю 
служилих етнічних меншин Османської 
імперії, запорожці опинилися в жор-
стких умовах боротьби за виживання. І 
не проти споконвічного мусульмансько-
го супротивника, на службі якого вони 
тепер перебували, а проти братів по вірі, 
першими з яких виявилися «товариші по 
нещастю» — некрасівські козаки, які ста-
ли затятими конкурентами запорожців 
у боротьбі за землю та життєві ресурси.

Новий стан речей у повній мірі ві-
добразився на номенклатурі козацької 
зброї. Ще раз нагадаємо, що запорожці 
були далеко не єдиними національними 
військовими формуваннями на службі 
у Порти. Окрім «справжніх» козацьких, 
існували також два полки так званих 
«оттоманських» козаків під команду-
ванням М. Чайковського (Садик-паші), 
дивізія «султанських» козаків в. Замой-
ського, османська іррегулярна кавалерія 
башибузуків під проводом англійського 
генерала в. Бітсона, полки «Хамідіє», на-
брані з курдів, арабів, туркменів тощо, 
нарешті — регулярні черкеські полки.

Для всіх цих формувань султанський 
уряд налагодив випуск їхньої «традицій-
ної» зброї — килиджа, шашки й кинджа-
ла-ками1. Додамо, що уніфікація холод-
ної зброї, яка розпочалася в Османській 
імперії на початку ХІХ ст., привела до 
значної європеїзації місцевих моделей. 
Більшість клинків та готових виробів 
султанський уряд закуповував у Євро-
пі (насамперед у Франції)2. Шаблі на 
кшталт європейських та офіцерські ки-
лиджі виробляли на місцевих державних 
підприємствах. від того часу класичний 
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турецький килидж набуває нових, євро-
пейських рис. У той самий час у провін-
ційних майстернях та базарах продов-
жували масово виготовляти традиційну 
холодну зброю у стародавній спосіб.

У нашому розпорядженні немає свід-
чень щодо централізованого забезпе-
чення задунайців турецькою зброєю. 
Ймовірніше за все, вони, здебільшого, 
у попередні часи, перебували на «са-
мозабезпеченні». Утім, потрапивши на 
імперські терени, козаки опинилися у 
регіоні майже суцільного домінування 

османських різновидів зброї. відтак ло-
гічне завершення отримав процес орі-
єнталізації козацької холодної зброї, що 
розпочався ще за часів Речі Посполитої, 
дарма що східні тенденції у зброярстві 
на той час стрімко здали позиції у самій 
Османській імперії.

Розглянуті нами два зразки осман-
ської зброї, що перебували у власності 
задунайських козаків, добре відобража-
ють заплутану ситуацію, яка склалася у 
зброярській галузі Османської імперії у 
непрості для неї часи перебудови.

4.1. Шабля кошового отамана Йосипа Гладкого

Йосип Михайлович Гладкий (1789–
1866) — останній кошовий отаман За-
дунайської Січі. 

Потрапивши на Січ, спершу став ота-
маном Платнірівського куреня, а 1827 р. 
— кошовим отаманом, водночас був 
затверджений султаном Магмудом II 
у правах двохбунчужного паші. Брав 
участь у війні турків з греками, в облозі 
(1826) фортеці Міссолунгі (нині м. Ме-
солонгіон, Греція). Протягом 1820-х рр. 
унаслідок соціально-економічної кризи 

в Задунайській Січі, суперечок всереди-
ні козацтва, вимог уряду Османської ім-
перії брати участь у придушенні націо-
нально-визвольного повстання у Греції 
1821–1829 рр. та в російсько-турецькій 
війні 1828–1829 рр. перейшов до росій-

«Герб Гладковых» опис якого подано  
у че т вертому томі так званого «Ди-
пломного збірника» (Сборник Вы со чайше 
ут вер ж денных дипломных гербов Россий-
ского Дворянства, не внесенных в Об  щий 
Гербовник: в 20 т.), як «описание герба из 
Высочайше утвержденного диплома» [дже-
рело: http://gerbovnik.ru/arms/4451.html].
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ських військ, про що попередньо таємно 
домовився із російським командуван-
ням. Під час мобілізації задунайців на 
російсько-турецьку війну 1828–1829 рр. 
близько тисячі козаків на чолі з Й. Глад-
ким 30 травня 1828 р. перейшли Кілій-
ське гирло Дунаю, увійшли в Ізмаїль-
ський порт і приєдналися до російської 
армії. Козаки взяли участь у боях проти 
Туреччини, зокрема в переправі через 
Дунай російської армії 8 червня та штур-
мі фортеці Ісакча (нині місто в Румунії). 

За військові заслуги Й. Гладкий отри-
мав чин полковника і дворянство. Піс-
ля війни уряд доручив йому сформу-
вати із задунайців Азовське козацьке 
військо, 1832 р. — призначив наказним 
отаманом цього війська. 1851 р. Й. Глад-
кий вийшов у відставку за власним ба-
жанням. Нагороджений орденами св. 
Георгія 4-го ст. (1830), св. Анни 2-го ст. 
(1831), св. володимира 3-го ст. (1840), ді-
став чин генерал-майора (1843). 

Помер Й. Гладкий в м. Олександрів-
ську (нині м. Запоріжжя), де похований 
на Пилипівському цвинтарі3.

Легендарний задунайський отаман 
залишив в історії неоднозначний слід. 
вивівши частину задунайців з-під сул-
танської влади, він фактично зініціював 
ліквідацію останнього осередку тради-
ційного січового устрою та призвів до за-
гибелі покинутих ним на поталу туркам 
бойових товаришів та їхніх сімей. відтак 
за Дунаєм усі згадки про Йосипа Глад-
кого позбавлені найменших симпатій4.

У той самий час група козаків, що пе-
рейшла з кошовим до Росії, вважала йо-
го «батьком» навіть після відходу ота-
мана від справ 1851 р.

Суперечливі погляди на постать 
Й. Гладкого, як і сам його вчинок, цілком 
адекватно відображають незручне стано-
вище, в якому перебували запорожці піс-
ля прийняття османського підданства.

На сьогоднішній день біографія ос-
таннього задунайського кошового де-
тально досліджена. Проте навіть тепер у 
ній залишаються непрочитані сторінки. 
Однією з таких «білих плям» є інтригу-
ючий епізод, пов’язаний з історією осо-
бистої зброї Гладкого.

Уперше питанням пошуку та дослі-
дження шаблі Йосипа Гладкого заці-
кавився один із піонерів українського 
зброєзнавства Д. І. Яворницький понад 
століття тому. від тих часів єдиним «роз-
витком» зазначеної теми у вітчизняній 
історіографії стала нова публікація ори-
гінальної фототипії у зведеному каталозі 
старожитностей, на жаль, без будь-яко-
го джерелознавчого супроводу5.

Ілюстрація з книги Д. І. Яворницького. 
[Эварницкий Д. И., 1888. Ч. II. — Рис. 38.]
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Отже, вперше репродукція шаблі Йо-
сипа Гладкого з’явилася у двотомовій 
монографії Д. Яворницького6. Заува-
жимо, що своїм художнім оформлен-
ням книга  завдячує відомим малярам 
І. Рєпіну та О. Сластьону7. 

Український вчений виявив шаблю під 
час однієї зі своїх етнографічних подоро-
жей. Зацікавившись подробицями біо-
графії уславленого кошового, він завітав 
до села Єкатерининського Олександрів-
ського повіту (нині Дніпропетровської 
області), де на березі річки Ганчули роз-
ташовувався маєток сина Йосипа Глад-
кого василя. Утім, замість очікуваної 
ін формативної розповіді та численних 
раритетів Дмитро Іванович виявив тіль-
ки шаблю й грамоту на дворянство кошо-
вого. Щодо історії самої шаблі Явор-
ницький повідомляє, що її подарував 
кошовому особисто турецький султан. 

Стрімке кар’єрне зростання Йоси-
па Гладкого від курінного до кошово-
го отамана Задунайської Січі припало 
на 1827 р., тоді ж султан Магмуд ІІ за-
твердив його у правах двохбунчужно-
го паші8. вочевидь, саме у цей період, 
Й. Гладкому було пожалувано шаблю, 
яку пізніше описав Д. Яворницький. 

відомий збирач старожитностей не 
міг вдовольнитися простим досліджен-
ням визначної зброї. Після багаторіч-
них умовлянь вже онук Йосипа Глад-
кого Степан у 1908 р. передав сімейну 
реліквію  на тимчасове зберігання до 
очолюваного Яворницьким історичного 
музею Катеринослава, а потім і Дніпро-
петровська. важливою умовою власни-
ка було зобов’язання Д. Яворницького 
негайно повернути раритет у випадку 
ліквідації музею9.  За згадками очевид-
ців, шаблю начебто експонували по-
близу великого портрета Й. Гладкого10.

Подальший історичний шлях рарите-
ту невідомий. Можливо, сімейну релік-
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вію було повернуто власникові у період 
переслідувань Д. Яворницького сталін-
ським режимом (1933). Проте у музей-
ній обліковій документації, де зафіксо-
вано процес реевакуації експонатів по 
закінченні Другої світової війни, зустрі-
чаємо запис, який беззаперечно свід-
чить про те, що у музеї пам’ятали про 
існування цінного зразка та з нетерпін-
ням очікували на його повернення. Так, 
згідно із записом № 629 «Списку експо-
натів, що прибули з евакуації 1945 р.», 
зазначено експонат № 21980 (очевидно, 
йдеться про інвентарний номер), оха-
рактеризований як «Сабля Гладкого» й 
оцінений у 100 000 руб. Характерно, що 
слово «Гладкого» тоді ж викреслене11. 
Отже, не виключено, що шабля розді-
лила сумну долю багатьох інших екс-
понатів музею, втрачених під час Дру-
гої світової війни.

У першому повоєнному каталозі Дні-
пропетровського історичного музею 
про шаблю не згадується взагалі12. На-
уковим співробітникам музейних фон-

дів також нічого невідомо про повоєнну 
долю легендарного раритету13. 

І от у фондах Харківського історич-
ного музею нам пощастило дослідити 
шаблю із клинком, гардою, піхвами та 
декором майже ідентичними зразкові, 
наведеному Д. Яворницьким. Порів-
няльний аналіз став можливим завдя-
ки фототипії та опису, опублікованим 
у монографії вченого. 

За цією лаконічною характеристикою, 
на виготовленому зі сталі шабельному 
клинку «вирізано» арабською цитату з 
Корану. Руків’я зі слонової кістки, піхви 
зовні обкладені масивними срібними 
пластинами з чорнінням14.

Попри те, що морфологічна харак-
теристика пам’ятки проведена нами у 
попередній праці15, цього разу залучи-
мо ширший масив даних з метою вико-
нати докладний джерельний та порів-
няльний аналізи.

Килидж, Османська імперія, кінець 
XVIIІ — пер. пол. ХІХ ст. 
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Місце зберігання: 
ХІМ, інв. № З-198 (ОС-237).

Матеріали: 
Сталь, ювелірне срібло, золото 958°, де-
рево, шкіра.

Техніки: 
Кування, гравіювання, карбування, на-
січка.

Технічні параметри зброї:
А=850; в=740; С=44; D=45; E=277; F=80 
(118) / 100; G=320 / 309; L=166; N=95; 
R=83; Т=6.

Механіко-кінематичні  
характеристики:
W=600; X=290; V=530.

 Мікротвердість верхнього шару клин-
кової сталі 41-47 HRC, виміри здійсню-
вались у 4-х середніх точках централь-
ної ділянки клинка. Ці дані свідчать про 
практичну придатність клинка й досить 
стабільну якість сталі, характерну для 
епохи промислового виробництва. 

Стан збереження, консервація  
та реставрація.
Клинок у доброму стані; ефес та піхви 
— у посередньому: мають місце меха-
нічні ушкодження. Ефес підлягав рес-
таврації, у 2000 р. були виготовлені но-
ві щічки руків’я.

Морфологічна характеристика.
КЛиНОК сталевий, надзвичайної кри-
визни, без рікасо, з великою дволезо-
вою єлманню. Обух — широкий, роз-
ложистий, Т-подібної форми у перерізі. 
Перша 1/5 частина леза увігнута на зра-
зок ятагана. На відстані 160 мм від п’яти 
вигин леза змінюється на шабельний. На 
початку єлмані спинка клинка протягом 
30 мм утворює розширення, прикраше-

не геометричним орнаментом. На біч-
них площинах шаблі на єлмані, уздовж 
клинка на 205 мм, розміщується плит-
ка, що виступає над його площиною 
(починається за 10 мм від обуха і плав-
но сходить нанівець при вістрі). вона 
радикально звужується до обуха, проте 
леза не утворює (ширина спинки клин-
ка становить 5 мм). З обох боків клин-
ка по три борозенки — дві окреслюють 
плитку на єлмані, ще одна виокремлює 
картуш із написом при обусі (175 мм від 
п’яти) і закінчується на вістрі.

Бойовий кінець дволезовий, вістря 
знаходиться на лінії обуха.
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ЕФЕС відкритого типу. Гарда про-
ста, хрестоподібна, виготовлена з юве-
лірного срібла. видовжені довгі кіль-
йони мають оливкоподібні витягнуті 
закінчення. Перехрестя становить єди-
ну конструкцію з хрестовиною, що має 
центральні ребра, шипи видовжені, тон-
кі. Гарда, крім кінців кільйонів, вкрита 
гравійованим геометричним і рослин-
ним орнаментом.

Щічки руків’я дерев’яні, пізнішого 
виробництва, закріплені на двох нютах. 
верхів’я характерної для килиджа комо-
подібної форми.

ПІХви дерев’яні, обтягнуті шкірою 
чорного кольору, скріпленою з вну-
трішнього боку швом золотого дроту 
по всій довжині. Оправа срібна, скла-
дається з довгого (180 мм) устя з про-

різом (160 мм) і пазами для нижніх ши-
пів, єдиної обоймиці з двома рухомими 
кільцями і довгого наконечника (365 
мм) з гребінцем. Останній — хвилястої 
форми, широкий, прикріплений у цен-
тральній частині.

Оправа вкрита карбованим та граві-
йованим рослинним орнаментом. 

Загалом морфологія клинка, руків’я 
та піхов типова для турецьких шабель 
другої половини XVIIІ — першої поло-
вини ХІХ ст.16.

Символіка та епіграфіка.
Написи на клинку виконані перською та 
арабською мовами. Перша 1/5 частина 
зовнішнього боку клинка прикрашена 
написом у рослинному картуші, вико-
наному насічкою золотом: 

Символіка та епіграфіка на клинку: зовнішній бік 
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«НЕМА ТАКОГО ЛЕГІНЯ,  
ЯК АЛІ, НЕМА ТАКОГО МЕЧА,  
ЯК ЗУЛЬФІКАР»  

Зміст цього сакрального напису є ти-
повим для зброярської традиції мусуль-
манських країн, що часто зверталася до 
сюжетів Корану, пов’язаних зі священ-
ним мечем Пророка Могаммада Зуль-
фікаром. Картуш закінчується шести-
кутною зіркою, знаною в ісламській 
символіці як «печатка Сулеймана» зі 
ще одним арабським написом у центрі:

«МА ША-Л-ЛАГ!» 

Цей вираз дослівно перекладається 
як «Так завгодно Аллагу», додаткові ж 
значення «Боронь Боже!», «Чудово!», 
«Хорони Боже від поганого ока».

Далі вдовж обуха у картуші золотою 
насічкою виконано напис (двовірш), 
який через аматорський стиль написан-
ня досі перекласти не вдалося. 

всі написи виконані характерним для 
середньовічної мусульманської зброї 
XVII–ХІХ ст. почерком «насх», проте ду-
же невправно. Схоже, що майстер не був 

вправним каліграфом і намагався відтво-
рити літери з іншого оригіналу або про-
сто імітував арабські тексти на клинку17.

Орнаментика.
Із внутрішнього боку клинка при п’яті 
виконано орнамент у вигляді сегменто-
ваної арки, що закінчується пальметою. 

Арка симетрично заповнена арабе-
сками «румі», техніка та стиль вико-
нання яких (золота насічка, спроще-
ний малюнок) дають змогу датувати 
орнамент періодом від другої половини 
XVIIІ ст. Про це свідчить і манера ви-
конання картушів з написами на зов-
нішньому боці клинка, розташуван-
ня орнаменту на його спинці, а також 
оздоблення піхов і гарди поодиноки-
ми стилізованими квітами посередині 
суцільного гладенького поля, облямо-
ваного стеблинами з листям та соняш-
никами. Спосіб виконання насічки на 
попередньо обробленій штихелем осно-
ві — характерна особливість турецької 
ремісничої техніки XVIII–ХІХ ст.

Іконографія.
Нарешті, нам залишається порівняти 
музейний зразок із зображенням ша-
блі у книзі Д. Яворницького. Книгу ви-
дано 1888 р. у друкарні М. Лебедєва в 
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Порівняльна таблиця

Конструктивні 
та декоративні 

елементи шаблі

Морфологічні та декоративні характеристики зразка  
інв. № З-198 (ОС-237) з колекції ХІМ у порівнянні  

з малюнком та описом у Д. Яворницького

Схожість Відміна Зауваження

Форма		та	кон-
структивні	елемен-

ти	клинка
Ідентичні — —

Форма	та	конструк-
тивні	елементи		

гарди
Ідентичні –— —

Руків’я Одного	типу Різний	матеріал	щічок;		
відсутнє	обплетення	з	дроту

Пізніша	заміна		
щічок

Конструкція	піхов Ідентична — –

Конструктивні		
елементи	піхов

ті,	що	наявні,	
—	ідентичні

На	малюнку	відсутній		
гребінець

Припустимі		
відхилення

Орнаментація	
клинка	та	піхов Основні		

елементи		
ідентичні	із	зо-

браженням		
на	малюнку

В	описі	є	згадка	про	«чорнін-
ня»	обкладки	піхов;

на	малюнку	не	видно	окре-
мих	елементів

Результат	роботи	
художника;

вади	технологічно-
го	процесу	підго-
товки	ілюстрації		

до	друку;
інша	шабля

Клинкова		
епіграфіка у	загальних	

рисах		
збігається

На	малюнку	відображена		
схематично;	у	зірці	та	друго-
му	картуші	форма	знаків	має	
відміни;	другий	картуш	запо-

внений	не	до	кінця

—

Пошкодження	
клинка	та	оправи Збігаються На	музейному	зразку		

ушкоджень	значно	більше —

Санкт-Петербурзі чималим як на той 
час накладом 1550 примірників18. Ре-
продукції надрукували методом фото-
літографії або з використанням фото-
типічних машин. Сам процес фототипії 
не вповні вільний від художнього втру-
чання. Утім, більш важливим є те, що за 
оригінал було обрано не фотографію, а 
гравюру по міді19. Саме фактор привне-
сеної художньої суб’єктивності не доз-
воляє покластися на повноту й точність 
передачі складних деталей, насамперед 
східних написів та дрібного рослинного 
орнаменту, у цій ілюстрації.

Результати порівняльного аналізу по-
даємо у вигляді порівняльної таблиці. 

Як видно з таблиці, найбільша невід-
повідність між зразками — це руків’я. 
За описом і малюнком щічки білого ко-
льору виконані зі слонової кістки, їхню 
нижню частину і верхній шип перехре-
стя було обплетено дротом, очевидно, 
срібним, як було прийнято у персько-
му, османському та арабському зброяр-
стві тих часів. Руків’я ж розглянутого  
нами експонату дерев’яне, вкрите ша-
ром темного лаку або фарби, гарда не 
обплетена. У зв’язку з цим слід звер-
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нути увагу на очевидний факт пізні-
шої заміни щічок, відзначений нами ще 
у першій публікації20. Про це свідчать 
також працівники музею21.

Щічки високовартісної зброї, якою 
є досліджуваний зразок, робили з ро-
гу, кістки, рідше — металу і коштовно-
го каміння. Стан гарди також свідчить 
про те, що ефес свого часу розібрали й 
перемонтували, замінивши окремі ча-
стини. Напевно тоді ж відремонтува-
ли й правий кільйон. Показово, що на 
обох верхніх шипах перехрестя є роз-
ширені отвори неясного призначення. 
Спершу вони, очевидно, слугували міс-
цем початку обплетення: адже перед 

першим витком кінець дроту має бу-
ти заведений саме до такого спеціаль-
ного отвору22.

Клинкова епіграфіка, як уже зазна-
чалося, представлена двома написа-
ми у картушах та одному посередині 
шестикутної зірки. Задля полегшення 
порівняння ми перевели виконані на-
ми цифрові фотографічні зображення 
у напівтонові, як це має місце у фото-
типії. На порівняльній схемі добре вид-
но, що написи при п’яті ідентичні, хоча 
на фототипії вони дещо схематизовані. 

Основні відмінності стосуються дру-
гого великого напису на штабі. Окрім 
знаків трохи іншої форми, сам напис 

Порівняльна схема клинкової епіграфіки. Горішні (у кожній парі) фрагменти світли-
ни музейного експоната, долішні — фрагменти фототипії.
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на малюнку помітно коротший і не за-
повнює картуш до кінця. На нашу дум-
ку, це скоріше свідчить про особливості 
передачі її художником, який, не зна-
ючи східних мов, обмежився схема-
тичним відтворенням знаків. Не мож-
на, звичайно, повністю виключати, що 
художник змальовував знаки з іншо-
го клинка. 

Розбіжність є й у піхвах. Насамперед 
— це відсутність на ілюстрації гребін-
ця наконечника та згадка Д. Яворниць-
кого про чорніння срібних пластин 
обкладки. 

Зауважимо, що піхви традиційних 
килиджів виробляли як із гребінцями, 
так і без них. Причин «появи» гребінця 
у досліджуваного експоната може бути 
кілька. Найвірогідніша серед них — рес-
таврація, якої зазнала шабля.

Щодо чорніння, то, можливо, йш-
лося про ділянки звичайного окислен-
ня срібла від часу. Адже на малюнку 
Яворницького обкладка не виглядає 
почорненою. 

На схемі праворуч порівнюються 
орнаментальні елементи піхов. їхнє 
взаємне розміщення неможливо точно 
оцінити через різницю в ракурсах на 
малюнку й фото. Однак трапляються 
окремі невідповідності в орнаменти-
ці безпосередньо, які так само можна 
пояснити особливостями роботи ху-
дожника або невідповідністю дослі-
джуваних зразків. 

Так, у центрі обоймиці не видно цен-
тральної квітки. Рослинний орнамен-
тальний мотив нижнього канту обо-
ймиці перетворився на геометричний. 
водночас на верхньому канті помітні 
сліди начебто дещо відмінної компо-
зиції, що навряд чи можливо у даному 
разі. При кінці наконечника на місці 
арки з пальметою бачимо тільки не-
виразний слід. 

Порівняльна схема орнаментики піхов. 
Ліворуч — фрагменти світлин му зейного 
експоната, праворуч — фототипії.
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Сильним аргументом на користь ав-
тентичності зразка є збіг цілої низки 
слідів від ушкоджень, насамперед на 
піхвах (шкірі та оправі) та клинку. Од-
нак не беремося судити про законо-
мірність виникнення ушкоджень саме 
в цих місцях при експлуатації шабель 
типу килидж.

Підсумовуючи дослідження, зазначи-
мо: у більшості основних і другорядних 
деталей, включаючи морфологію, орна-
ментику, епіграфіку, шаблі настільки 
схожі, що навряд чи можна і доцільно 
підганяти їх під схеми «актуальних то-
гочасних тенденцій у зброярстві», тим 
більше  «випадкового збігу».

У музейних і приватних колекціях 
періодично зустрічаються встановлені 
в конструкції коштовної зброї «клин-
ки-близнюки», дуже схожі за формою 
і декором. Іноді навіть може скласти-
ся поверхове враження, ніби їх заду-
мано і виготовлено в одній майстерні 
як «серійну» продукцію. Те саме стосу-
ється ефесів. Однак прискіпливий ана-
ліз зазвичай виявляє цілу низку гру-
бих невідповідностей, що виявляються 
у різних групах ознак — морфології, 
орнаментиці, епіграфіці, загальному 
стилі оздоблення: адже кожний зра-
зок, тим більше коштовний, був інди-
відуальним виробом, причому не одо-
го майстра а кількох цехових груп, що 
спеціалізувалися у різних галузях. 

У нашому випадку різниця між зо-
браженням шаблі Гладкого й гіпоте-
тичним оригіналом полягає тільки в 
окремих малопомітних деталях орна-
ментики та епіграфіки, причому підстав 
для їх підтвердження чи спростування 
вочевидь недостатньо. відтак можемо 
сміливо говорити якщо не про один і 
той самий зразок, то принаймні про 
шаблі, оправлені й оздоблені однією й 
тією самою групою майстрів водночас.

*  *  *
Суттєву роль у верифікації нашої гі-

потези про приналежність музейного 
зразка Йосипу Гладкому могло б віді-
грати дослідження історичного шляху 
знахідки. На жаль, її документальні слі-
ди губляться ще до початку Другої сві-
тової війни: адже досі невідомо, коли 
саме шабля залишила стіни Дніпропе-
тровського історичного музею. Судячи з 
вищенаведеного облікового запису, екс-
понат був відправлений в евакуацію.  У 
цьому зв’язку директор Дніпропетров-
ського історичного музею Н. Капустіна 
зауважує, що групу дорогоцінних мета-
лів (до якої слід віднести наш зразок) ві-
діслали саме до Харкова23. 

І все ж відома історія харківського 
зразка начебто суперечить такому при-
пущенню. Згідно із записами в інвентар-
ній книзі, шаблю у 1951 р., під назвою 
«ятаган початку XVIII ст.» (!), передали 
до Харкова із Закарпатського обласно-
го краєзнавчого музею (м. Ужгород)24.  

Чи могли досвідчені музейні праців-
ники переплутати ятаган з килиджем? 
Можливо, досліджуваний експонат у 
1951 р. таки обзавівся «чужим» супро-
відним документом? Нині можемо ли-
ше гадати про це… 

Слідуючи ж уторованою стежкою до-
кументальної історії, слід все ж прийня-
ти «ужгородську» версію походження 
зброї, та спробувати розібратися, як ра-
ритет міг опинитися в Ужгороді. 

Закарпатський краєзнавчий музей за-
працював у червні 1945 р. в основу йо-
го експозиції поклали етнографічну та 
природничу колекції колишнього Ужго-
родського земського музею, засновано-
го ще 1929 р., долучивши до них матері-
али інших музейних осередків краю. У 
1950 р. музей поповнився цінними ар-
хеологічними та історичними колекці-
ями з розформованого тоді ж Мукачів-
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ського музею — першого на Закарпатті 
музею історії і побуту краю, створеного 
на основі матеріалів, зібраних визнач-
ним закарпатським істориком, археоло-
гом і етнографом Теодором Легоцьким 
(1830–1915)*. 

відтак через збіг різних обставин, зо-
крема буремних подій військового часу, 
родинна реліквія могла опинитися без-
посередньо в Закарпатському краєзнав-
чому або спершу в Мукачівському му-
зеї. Після злиття двох установ у 1950 р. 
шаблі не знайшлося місця в оновленій 
колекції, і її майже відразу (у 1951 р.) 
відправили до Харкова. 

Як бачимо, розплутуючи клубок кар-
коломних мандрів, врешті, як і раніше, 
опиняємось на хисткому ґрунті не під-
тверджених документально припущень. 
Основними підставами для остаточних 
висновків залишаються результати по-

* Зібравши унікальну колекцію старожит-
ностей, історичних реліквій, етнографічних 
матеріалів, Т. Легоцький заснував у 1907 р. у 
Мукачеві Музейне товариство. Його колек-
ція, що налічувала понад 7 тис. предметів і 
вважалася найбільшою в Австро-Угорщині, 
зберігалася в будинку вченого; у 20-х роках 
ХХ ст. цей будинок перетворився на музей.

рівняльного зброєзнавчого аналізу ре-
чового й зображального джерел. вони 
переконливо свідчать, що досліджена 
зброя є автентичною шаблею кошово-
го отамана Задунайської Січі Йосипа 
Гладкого або її близнюком.

Щодо місця експоната в сучасній му-
зейній експозиції, зауважимо, що перед 
нами один із тих рідкісних випадків, 
коли після належних реставраційних 
робіт, а саме відновлення початкового 
вигляду ефеса, є достатні підстави ек-
спонувати шаблю як гіпотетичний ори-
гінал шаблі Гладкого. виявленої нині 
джерельної інформації для цього ціл-
ком достатньо: адже зовнішній вигляд 
зразка майже не відрізняється від єди-
ного автентичного зображення особи-
стої шаблі Йосипа Гладкого, що зберег-
лося до наших днів.

Проведене дослідження ще раз під-
тверджує переваги, які надають сучасні 
джерелознавчі методики процесу науко-
вого дослідження у спеціальних істо-
ричних дисциплінах, зокрема зброєз-
навстві. їх широке застосування дає 
змогу зводити в єдине ціле й інтерпре-
тувати різнорідні масиви джерельної ін-
формації, обробити які в інший спосіб 
зазвичай неможливо.
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У Національному музеї істо-
рії України зберігається шабля, 
атрибутована як особиста зброя 
курінного отамана Задунайської 
Січі Івана Голинька. Зважаю-
чи на те, що у музейних та 
приватних зібраннях осо-
биста зброя задунайської 
старшини зустрічається 
надзвичайно рідко, можна було 
б тільки порадіти за музей, яко-
му вдалося поповнити свої фонди 
унікальним експонатом. Утім, пер-
ший же погляд на ефес шаблі викли-
кає чимало запитань: чи була при-
таманна така «синтетична» форма, 
османським шаблям ХІХ ст., або ма-
ємо справу з пізнішим зразком? 

Раритет належним чином не дос-
лі джували, тільки 2007 р. у каталозі 
«Україна — козацька держава» було 
опубліковано його кольорове зобра-
ження та музейну атрибуцію25. 

Приділили увагу цьому унікально-
му експонату і в останньому видан-
ні НМІУ, спеціально присвяченому 
музейній колекції зброї та військово-
го спорядження. У цьому альбомі за-
дунайська шабля розміщена разом з 
жалуваною зброєю донських козаків 
під загальним гаслом «Шаблі жалува-
ні. XVIII–XIX ст. Російська імперія»26. 

Поглянемо зблизька на цей експо-
нат та спробуємо розібратися у по-
ходженні його самого та клинкової 
символіки й епіграфіки.  

Шабля, Османська імперія —  
Франція, пер. пол. ХІХ ст.

Місце зберігання: 
НМІУ, інв. № З-59.

Матеріали:
Сталь, дерево.

 
        Техніки: 

Кування, гравіювання

Технічні параметри зброї:
A=925; B=780; C=34; F=38(70)/52; 

G=310-400; T=8; L=124; R=61; N=100; 
n1=33; n2=26.

Механіко-кінематичні  
характеристики:
W=990; V=570; X=400.

Досить великою вагою, як для 
зброї з відкритим ефесом, шабля 
завдячує насамперед надмірно ма-
сивній сталевій гарді та верхів’ю. 
Утім, зважаючи на те, що центр 
удару перебуває в  належному  йо-
му місці, можемо зробити висно-
вок про те, що автентичний ефес 
також був важким, очевидно, ма-
ючи конструкцію закритого ти-
пу, характерну для французьких 
уставних шабель кінця XVIII – 
поч. ХІХ ст. Центр ваги зміщений 
подалі від ефеса, відтак шабля, на-
самперед, призначена для кавале-
рійської рубки та погано присто-
сована для фехтування (про це ж 
свідчить підвищена вага зброї). 
водночас невелика кривизна та 
нахилене у бік леза руків’я умож-
ливлюють колольний удар. Заува-
жимо, що найвищий розвиток по-

дібних гібридів, однаково погано 
пристосованих для рубання та 
уколів, у Європі припадає на дру-
гу половину ХІХ ст. (у Росії куль-
мінацією цієї тенденції стали роз-
робка та прийняття на озброєння 

4.2. Шабля курінного отамана Івана Голинька
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«шашки» зразка 1881 р.). в Османській 
же імперії (як ми побачимо далі, кли-
нок був власністю турецького арсеналу) 
шаблі зі слабовикривленими клинками 
приймаються як статутна загальноар-
мійська зброя від самого початку ХІХ ст.

Показники мікротвердості значно 
варіюються уздовж штаби, набуваючи 
значень від 20 HRC на бойовому кін-
ці до 68, навіть 70 HRC на ділянці між 
центром ваги та основою клинка. Низь-
кий показник мікротвердості бойового 
кінця зайвий раз свідчить про, насампе-
ред, рубальне призначення зброї. Утім 
на ділянці центру удару мікротвердість 
тільки починає поступово зростати від 
20 HRC. При п’яті штаба поблизу леза 
набуває значень до 70 HRC, що на обу-
сі знижуються до 12 HRC. 

Загалом можемо констатувати низь-
кі практичні характеристики клинкової 
сталі, пов’язані з низькою якістю виро-
бу або втратою попередніх властивостей 
через низку обставин. 

Стан збереження, консервація  
та реставрація.
в цілому клинок у непоганому стані, хо-
ча вкритий сіткою глибоких подряпин 

та слідами механічних ушкоджень. На 
штабі зустрічаються невеликі групи по-
верхневих каверн.

Ефес у доброму, майже відмінному 
стані. 

Піхви втрачено. 

Морфологічна характеристика.
КЛиНОК сталевий, викривлений, без 
єлмані, з долами та рікасо. Широкі до-
ли обабіч клинка утворюють виразні 
ребра вздовж леза. Спинка клинка ши-
рока, розложиста. Бойовий кінець одно-
лезовий, вістря на лінії обуха. На зов-
нішньому та внутрішньому боці при 
основі гравійовані написи та символи.

Конструктивні особливості клинка 
характерні для європейської та росій-
ської зброї середини XVIII та більшої 
частини ХІХ ст., утім, в Османській ім-
перії такі клинки набувають популяр-
ності в армії тільки у ХІХ ст. Невисока 
довжина може свідчити про піхотний 
або офіцерський різновид. 

ЕФЕС відкритого типу, складається з 
руків’я та сталевої хрестовини з пере-
хрестям. Довгі плоскі кільйони закін-
чуються великими краплеподібними 
кульками. Нахилене в сторону леза де-
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рев’яне руків’я закріплене на хвостови-
ку у всадний спосіб та має підпальцеві 
заглиблення.

верхів’я сталеве у вигляді циліндрич-
ного ковпачка з напівсферичною голів-
кою, упором для мізинця та широким 
сталевим каптурцем. При основі руків’я 
скріплене сталевим окуттям. 

У конструкції ефеса чітко відстежує-
мо видозмінені риси ефесів французь-
ких шабель другої половини XVIII – 
першої половини ХІХ ст.: тут і широкий 
каптурець-окуття з верхів’ям-ковпач-
ком, характерна хрестовина з масивни-
ми кулястими закінченнями кільйонів. 
Судячи з усього, ефес створений на ос-
нові французького зразка із закритою 
гардою-дужкою. 

верхів’я-ковпачок з металевим упо-
ром у формі дзьоба, очевидно, є модер-
ним наслідуванням старих османських 
карабель. він також може бути результа-
том розвитку традиційного виступа-об-
межувача, який нерідко зустрічається на 
османській та мамелюцькій зброї XV–
XVII ст. (див., напр. Рис. 11-Б).

Загалом, форма ефесу розглядуваного 
зразка не є унікальною: ятагани й шаблі з 
такими голівками, руків’ями з «анатоміч-
ними» підпальцевими заглибленнями й 
відкритими гардами різного походження 
побутували на теренах Османської імпе-
рії у першій половині ХІХ ст.27.

Клинкова епіграфіка.
За мовою та походженням написів клин-
кову епіграфіку можна поділити на  дві 
групи.

До першої належать тексти, викона-
ні османо-турецькою мовою.

На зовнішньому боці клинка, впопе-
рек штаби на рікасо вибито напис:

 
«НОМЕР 56»

відзначимо, що номери зброї, припи-
саної до військових підрозділів, виробни-
чо-торговельні тавра, так само як ембле-
ми родів військ, зображення державних 
символів й герба, починають з’являти-
ся на турецькій зброї від часів військо-
вих реформ Селіма ІІІ (р.п. 1789–1807)28.

На спинці клинка при п’яті осма-
но-турецькою мовою вибито напис:

«ЦЕ — ОДиН З виРОБІв ІМПЕР-
СЬКОГО АРСЕНАЛУ» (ТЕРСАНЕ-І 
АМІРЕ)
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Терсане-і Аміре (морський арсенал 
Золотий Ріг або Султанська верф) — го-
ловний морський арсенал у Стамбулі, де 
розташовувалися суднобудівна верф та 
військово-морська база, що від часів за-
воювання Константинополя безперерв-
но розширювався. від 1861 р. частину 
арсеналу було відведено для виробни-
цтва та ремонту стрілецької зброї29.

До другої групи написів належать ки-
риличні тексти, розміщені обабіч клинка. 

На зовнішній стороні великими лі-
терами на рікасо уздовж штаби граві-
йовано:
ИВАНЪ ГОЛЫНЬКО АТАМАНЪ 
КUРЕН¤ И  bго
«ивАН ГОЛЫНЬКО [ГОЛЬЖКО?] 
АТАМАН КУРЕНЯ 8-го»

На внутрішній стороні:
СhЧИ ДUНАЙСКОЙ  
ЗАПОРОЗСКОЙ
«СЕЧи ДУНАЙСКОЙ  
ЗАПОРОЖСКОЙ»

Та вздовж п’яти:
҂аw3

Три перші символи останнього напи-
су, судячи з усього, наслідують тради-
цію передачі імені Христа Спасителя, 
відому ще від часів раннього христи-
янства30. Останній символ — цифра «3» 
залишається для нас загадковим. Мож-
ливо, автор напису у такий спосіб натя-
кав на Святу Трійцю? 

У граматиці основних написів поде-
куди збережено старі форми написан-
ня, не прийняті у ХІХ ст. (насамперед це 
стосується «номера» куреня).

Гравіювання виконано на аматор-
ському рівні. Не можемо не згадати тут 
про надзвичайно схожу манеру вико-
нання напису на «шаблі Головатого» з 
колекції ДІМ, розглянуту раніше. Фор-
ма літер та загальний стиль виконання 
подібні настільки, що мимоволі вини-
кає бажання приписати обидва написи 
одному автору. Теоретично така мож-
ливість зберігається — якщо написи 
є оригінальними, вікова різниця між 
ними не має перевищувати 20-ти — 
30-ти років.

Розглянемо лексичні форми, прийня-
ті у написі.

҃ 
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Знана дослідниця Задунайської Січі 
професор О. Бачинська слушно заува-
жує, що згадка про «Січ Дунайську» 
однаково стосується як власне Заду-
найської Січі, так і Усть-Дунайського Бу-
джацького війська, що діяло на півден-
но-західному кордоні Російської імперії.

У написі припущено граматичні по-
милки: слово «Запорозской» мало б пи-
сатися як «Запорожской».

Утім, найбільш неадекватним істо-
ричним реаліям ХІХ ст. виглядає назва 
(номер) куреня, адже літера «и» з тит-
лом відповідає цифрі «8»31. Навіть якщо 
припустити, що автор тексту з якихось 
причин наслідував писемні традиції 
ГвК другої половини XVII ст., числова 
нумерація куренів у науковій історіо-
графії досі залишається невідомою: у 
документах, пов’язаних з історією За-
дунайського та Буджацького військ, за 
куренями завжди зберігалися тради-
ційні запорозькі назви. У зв’язку з цим 
О. Бачинська пропонує пов’язати літе-
ру «и» з Іванівським куренем (Іракліїв-
ський курінь писався через літеру «І»). 
Розвиваючи цю тезу, слід також враху-
вати, що «и» з надрядковим знаком та 
крапкою  читалася також як «ї» та навіть 
«Й»32. відтак, зважаючи на граматичні 
помилки в інших словах та аматорське 
загалом виконання напису, не можна 
повністю відкидати думку про те, що 
йшлося все ж про Іракліївський курінь.

виявити прізвище Голинько (в іншо-
му прочитанні Гольжко) у відомих нині 
списках дунайських та задунайських ко-
заків досі не вдалося ні нам, ані іншим 
історикам. Зауважимо, що саме по собі 
прізвище звучить цілком по-українськи: 
так, одну з перших груп козаків, які пе-
рейшли Дунай і розпочали переселення 
на узбережжя Середземного моря, очо-

лював полковник Герасим Коленка, або 
Колінка (пом. 1784)33.

*   *   *
Шабля, на наш погляд, частково 

має іноземне, власне французьке по-
ходження і належить до зразків осман-
ської армійської холодної зброї початку 
ХІХ ст. Наскільки нам відомо з історії, 
у Терсане-і Аміре холодну зброю не ви-
готовляли, відтак тавро свідчить на-
самперед про майнову приналежність 
шаблі. Натомість добре відомо про на-
лагоджений у ті часи імпорт до Анато-
лії старих французьких клинків та го-
тових шабель.

Зауважимо також, що шабля не нале-
жить до різновидів, виготовлених спе-
ціально для національних підрозділів, 
які перебували на султанській службі.

врахувавши морфологічні характе-
ристики клинка та оправи, турецьку 
та українську епіграфіку, схиляємося 
до думки про датування зброї періодом 
від першої третини ХІХ ст.

Не можемо виключати, що шабля сво-
го часу дійсно належала курінному ота-
ману Задунайської Січі або Усть-Ду-
найського Буджацького війська. І все 
ж, зваживши на сумнівні обставини, 
пов’язані з особливостями клинкової 
епіграфіки, вважаємо передчасним вво-
дити ім’я Івана Голинька (Гольжка) у на-
уковий обіг як підтвердженого власника 
шаблі, тим більше як курінного отамана 
однієї з Дунайських Січей, — принайм-
ні до виявлення нових свідчень про цю 
особу у писемних джерелах. Адже, не-
зважаючи на активну роботу, розгор-
нуту останніми роками українськими 
істориками у цьому напрямку, повні 
персональні списки дунайських коза-
ків досі повністю не укладено.
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Остання група розглянутих нами ре-
чових джерел представлена музейни-
ми експонатами шабель, персональну 
приналежність яких досі не встановле-
но. Рішення залучити цю «безіменну» 
зброю до нашого дослідження прийнято 
зовсім не випадково. Адже здебільшо-
го йдеться про визначні, високохудож-
ні експонати з найбільших державних 
та приватних музеїв України, що вже 
багато десятиліть залишаються найві-
домішими, представницькими зразка-
ми козацької холодної зброї. Детальний 
аналіз дасть змогу пролити світло не 
тільки на походження, а й, можливо, на 
імена колишніх власників цих шабель. 

Окрім знаних, неодноразово опублі-
кованих експонатів, до роботи залуче-
но зразки, що найбільш адекватно відо-
бражають наше концептуальне бачення 
козацької зброї. Частина з них уперше 
вводиться нами до наукового обігу.

Організований у такий спосіб підбір 
матеріалу суттєво відрізняється від за-
стосованого у трьох попередніх розділах 
при дослідженні «легендарної» персо-

нальної зброї. Невеликий, проте до-
статньо представницький джерельний 
масив дасть можливість наочно проде-
монструвати зміст поняття «козацька 
шабля» та з’ясувати, яким же різнови-
дам цієї зброї віддавали перевагу в укра-
їнських землях.

*  *  *
Надзвичайно цікавий експонат збе-

рігається у музеї приватних колекцій 
Олександра Фельдмана. Достеменні 
відомості про походження цього не-
звичайного зразка  відсутні. На жаль, 
відсутність навіть мінімального прове-
нансу на сьогодні не є рідкістю і в най-
більш представницьких приватних зі-
браннях.

Карабеля. Османська імперія (виріб) 
— Україна (епіграфіка), кін. XVII — 
поч. XVIIІ ст. 

Місце зберігання:
Музей приватних колекцій О. Фельдма-
на (м. Харків, Україна).

РОЗДІЛ V 
Презентаційні козацькі шаблі,  
власників яких не встановлено
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Матеріали: 
Сталь, ювелірне срібло, дере-
во, шкіра.

Клинок виготовлений з да-
маської (пакетної) сталі. По всій 
довжині штаби, насамперед 
на ділянці бойового кінця, 
відзначимо численні ко-
вальські непровари, відтак 
якість викову є невисокою.

Техніки: 
Кування, лютування, граві-
ювання, карбування, кан-
фаріння, рифлення, лиття.

Технічні параметри зброї: 
A=880; B=750; C=41; D=400; 
E=250; F=47(89)/69; G=389–
436/321–401; T1=6; T2=3; 
L=101; R=78; N=108; n1=30; 
n2=38.

Механіко-кінематичні  
характеристики: 
W=790; V=570; X=300-330.

Шабля легка, добре зба-
лансована, в руці зручна. 
Центр удару зміщений до бо-
йового кінця. Попри те, що 
зразок розрахований на січний 
удар, він не позбавлений фех-
тувального потенціалу, насам-
перед через невелику довжину, 
оптимальну вагу та її розподіл.

Мікротвердість клинка вздовж 
штаби суттєво змінюється, що ха-
рактерно для давньої, погано очи-
щеної кричної сталі. Звичайно, 
свою роль також відіграло варію-
вання складу пакету на етапі фор-
мування штаби та комбінування 
різних режимів термообробки. На 
ділянці бойового кінця та вістря 
твердість місцями досягає зна-

чень 52 HRC. Це свідчить 
про те, що зброю було при-

значено не тільки для січ-
них, а й колольних ударів. 
У центрі удару сталь від-
пущено до 41 HRC: сильні 
січні удари швидко й невід-
новно зруйнували б занад-
то тверде лезо. За 100 мм від 

основи й до самої п’яти твер-
дість кардинально знижу-
ється, причому самої штаби 

до 29, а леза навіть до 14 HRC. 
Це ще раз підтверджує бойо-
ве призначення карабелі, адже 
ділянка при основі клинка при-
ймала основні навантаження у 
бою — за недостатньої пруж-
ності клинок часто ламався са-
ме при п’яті.

Стан збереження, консервація 
та реставрація.
Стан збереження зразка задо-
вільний. На клинку багато ка-
верн, проведено консервацію 
гвоздичною олією. Шкіра із 
внутрішнього боку піхов по-
шкоджена, шов відсутній.

Морфологічна  
характеристика.
КЛиНОК сталевий (дамась-
кої сталі), кований, сильно 
викривлений, з широкою 
неглибокою долою оба-
біч клинка та дволезовим 
пером. Доли утворюють 
широкий розложистий 
обух, а також реберця 
уздовж лез й закінчу-
ються за 75 мм від бо-

йового кінця. вістря 
розміщене на середній лі-

нії клинка. 
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На відстані 50 мм від п’яти на спин-
ці клинка золотою насічкою виконано 
кириличний напис.

ЕФЕС відкритого типу, повністю ви-
конаний з ювелірного срібла. Гарда про-
ста — хрестоподібна. Перехрестя стано-
вить єдину конструкцію з хрестовиною. 
Кільйони загнуті вниз, закручені у спі-
раль, закінчуються двома декоратив-
ними дисками. Руків’я трубчасте, на 
дерев’яній основі, розширюється до вер-
хів’я у класичній для карабелі формі. 
Торцева частина верхів’я приєднана до 
основної лютуванням. весь ефес вкри-
тий карбованим рослинно-геометрич-
ним орнаментом.

ПІХви дерев’яні, вкриті чорною шкі-
рою. Оправа складається зі срібних устя, 
двох обоймиць з непорушними кубіч-
ними кріпленнями під кільця та нако-

нечника з напівсферичним гребінцем. 
Уся оправа зовні вкрита карбованим 
рослинно-геометричним орнаментом, 
таким самим, як і на ефесі.

Орнаментика.
Декор оправи виконано у техніках кар-
бування й гравіювання по сріблу. На 
розробленому рифленням тлі оброном 
виконано симетричний рослинно-ге-
ометричний орнамент, що складаєть-
ся переважно з крупних квітів й листя 
на стеблах, які густо вкривають ефес 
та металеві частини піхов. Домінуюче 
місце серед них займають тюльпани та 
соняшники. 

У центрі гарди в загостреному ова-
лі розміщено велику квітку тюльпана 
на стеблі. Симетрично їй на усті піхов 
у подібному овалі міститься традицій-

Бойовий кінець 
клинка та 
ковальські 
дефекти  
на цій ділянці.
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ний для османської зброї медальйон зі 
списоподібним закінченням, стилізова-
ний під листя. Обидві центральні фігури 
обрамлені S-подібними квітково-листя-
ними гілками. Кільйони закінчуються 
дисками, декорованими зображенням 
розквітлих бутонів, ніби побаченими 
згори. Кожна обоймиця прикрашена 
зображеннями двох крупних соняшни-
ків на витих стеблах. Наконечник при-
крашений симетричними гірляндами 
та квітами в овальних (майже трикут-
них) сегментах. Межі кожної метале-
вої деталі оправи позначено бордюром, 
орнаментованим геометричним візе-
рунком із цяток. 

Розглянуті мотиви характерні для 
турецького декоративно-ужиткового 
мистецтва кінця XVIІ ст. — саме у цей 
час у османів з’являються зображення 
соняшників, проте все ще зберігається 
давня симетрична побудова у медальйо-
нах або сегментах, у центрі яких розмі-
щені одна чи три квітки1.

Із внутрішнього боку оправа піхов 
позбавлена будь-якого декору.

Епіграфіка.
На спинці клинка поблизу п’яти у тех-
ніці насічки золотом, напівуставним 
шрифтом виконано напис: 

БЖЕ ПОМИЛУЙ И СПАСИ НАСЪ 
(БОЖЕ ПОМиЛУЙ ТА СПАСи НАС).

На жаль, через виконання крихітних 
літер занадто грубою насічкою здійс-
нити палеографічний аналіз виявило-
ся надзвичайно складно. Щодо стиліс-
тичних та граматичних особливостей 
напису, то, на думку фахівців Інститу-
ту рукопису Національної бібліотеки 
України ім. в. І. вернадського, їх вико-
нано відповідно до прийнятих у XVII та 
XVIII ст. норм правопису 2.
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*   *   *
Розглянувши характерну морфологію 

клинка, з виразними долами по всій ши-
рині штаби, реберцями вздовж леза та 
розлогою спинкою, не можемо обійти 
увагою той факт, що вона більше прита-
манна європейським зразкам другої по-
ловини XVIII ст. (т. зв. «монморансі»), 
аніж масивним османським карабелям 
(так званим «палам») XVII ст. Очевидно, 
саме старовинну палу у своєрідний спо-
сіб реконструювали зброярі XVIII ст., 
встановивши клинок, що сполучав у 
своїй формі новітні європейські та ста-
рі османські  традиції. Серед останніх 
найбільш виразними є широка штаба 
невеликої довжини та наявність пера. 

У тому, що «від народження» зброя 
була палою, особливо сумніватися не 
доводиться. Ще Ю. Міллер відзначав, що 
«руків’я, устя, обоймиці та наконечники 
так званих “пал” виготовлялися з тон-
кого срібного листа, що прикрашався 
у техніках карбування, різьблення, по-
золоти й чорніння. Загнуті донизу кін-
ці хрестовини оформлювали у вигляді 
багатопелюсткової квітки»3.

відзначимо також, що у зброєзнавчій 
практиці частіше маємо справу з проти-
лежними випадками: зазвичай якісний 
клинок переживає зміну кількох оп-
рав. Не забуваймо, однак, що перед на-
ми особливий випадок: маємо справу з 

довговічним металевим ефесом.  Його 
морфологія дає змогу віднести шаблю до 
рідкісного типу давніх османських бойо-
вих карабель, руків’я та гарда яких пов-
ністю виготовлені з ювелірного срібла. 

На сьогоднішній день накопичило-
ся чимало джерельного матеріалу, аби 
дати поштовх розробці проблематики 
походження сталевих трубчастих ефе-
сів з таким характерним верхів’ям в 
Османській імперії та Персії. З огляду 
на експонати, що зберігаються у мос-
ковському ДІМ, можемо виокремити 
турецьку традицію таких виробів як 
одну з найдавніших. 

Йдеться про комплект джирідів (дро-
тиків), що за техніками виконання та 
стилем оздоблення подібний до розгля-
дуваного нами зразка4. Комплект дату-
ється пізнішим часом (першою полови-
ною XVIII ст.), до його складу входить 
палаш зі срібним ефесом (Рис. 42). відтак 
простежуємо виробничу традицію, що 
сягає корінням принаймні кінця XVII ст. 
Припускаємо, що виготовлення й худож-
ня обробка металевих деталей, а мож-
ливо, й монтування зброї, зосереджу-
валися в єдиному виробничому центрі 
— ймовірніше за все, палацових май-
стернях Топкапи. Адже змагання з ме-
тання дротиків — джирідів — були улю-
бленим дозвіллям двірцевої аристократії, 
навіть самих османських султанів5.
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У польській зброєзнавчій літературі 
розглянуті металеві ефеси іноді відно-
сять до «вірмено-турецького культур-
ного кола», суттєво розширюючи гео-
графію їх можливого виробництва. Не 
бачимо тут жодного протиріччя — ціл-
ком можливо, що таку роботу викону-

вали стамбульські вірмени або навіть 
балканські майстри, які посідали про-
відні позиції у справі ювелірної мета-
лообробки Османської імперії. При-
йнявши цю тезу, ми значно «скоротимо» 
ймовірний шлях надходження нашого 
зразка до Львова, Кам’янця або іншого 
українського міста, де кваліфікований 
місцевий майстер золотою насічкою 
міг виконати кириличний напис. Адже 
високий попит на карабелі «старого» 
зразка, з опущеними донизу кільйона-
ми, незмінно зберігався серед козацької 
старшини ще протягом XVIII ст., про що 
свідчать зображальні та речові джере-
ла, розглянуті у нашій роботі.

Наостанок додамо, що у першій поло-
вині XVIII ст. можемо спостерігати злет 
популярності у Центрально-Східній Єв-
ропі холодної зброї у стилі давніх осман-
ських пал. Так у 1729 р. подібну зброю з 
литим латунним, нерідко посрібленим, 
ефесом навіть було прийнято як штат-
ну у саксонському яничарському кор-
пусі, що складався переважно з поляків 
й угорців та дислокувався у варшаві й 
Дрездені7. Згодом суцільні латунні ефе-
си у повному обсязі перекочували на пі-
хотні й артилерійські тесаки.

Рис. 42. Оправа частини комплекту 
джиридів з колекції ДІМ6.
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Дослідження іншого раритетного екс-
понату, цього разу з колекції ЧІМ, доз-
воляє нам ближче познайомитися зі 
зброєю, виготовленою національними 
меншинами Османської імперії  — гре-
ками та вірменами, а також грецькою 
та вірменською діаспорою поза імпер-
ськими межами.

Як і решта розглянутих у нашій ро-
боті чернігівських експонатів, цей зра-
зок походить з колекції в. Тарновського 
й уперше опублікований у виданому ко-
лекціонером каталозі під номером 1308. 
У черговий раз дослідник робить висно-
вок про грецьке походження клинка з 
характерним декором, навіть незважа-
ючи на латинську мову напису на шта-
бі (Дод. 27).

Наступне наукове дослідження зраз-
ка здійснили укладачі каталога ЧІМ у 
1990 р.9. Досвідчені дослідники-збро-
єзнавці тоді уклали докладну морфо-
логічну характеристику зброї. Поміж 
іншим, тоді шаблю вперше було атри-

бутовано як виріб львівських майстрів 
(Дод. 28). 

Фотографічне зображення та коротка 
характеристика раритету були опублі-
ковані ще один раз — 2004 р. у монумен-
тальному виданні «Україна — козацька 
держава»10. Цього разу шаблю атрибуту-
вали як «польську» зброю. Опис стис-
ло повторює характеристику в. Тарнов-
ського, зокрема й стосовно клинка, який 
визнано «грецьким».

Зважаючи на видатне наукове значен-
ня цього експоната, можемо тільки по-
шкодувати, що досі його вивченню бу-
ло приділено так мало уваги.

2007 р. ми вперше спробували у за-
гальних рисах дослідити цю зброю — ви-
конали її сучасну морфологічну характе-
ристику та висловили окремі зауваження 
щодо декоративного оздоблення11. Нара-
зі вперше можемо провести поглиблений 
джерельний аналіз, у повній мірі віддав-
ши належне цьому унікальному шедев-
ру ремісничої майстерності. 

Фототипія шаблі № 130 з каталога колекції В. В. Тарновського (колекція ЧІМ, інв. 
№ И-2916). 



282	 Денис	тоїчкін.	КЛИНКОВА	ЗБРОЯ	КОЗАЦЬКОЇ	стАРШИНИ

Шабля з верхів’ям-ковпач-
ком*, клинок — Османська 
імперія (Стамбул), оправа — 
Річ Посполита (львів), др. 
пол. XVII ст.

Місце зберігання: 
ЧІМ, інв. № 2916 (з колекції 
Тарновського, № 130).

Матеріали: 
сталь, золото (585°, 958°), 
ювелірне срібло, дерево.

Техніки: 
Кування, лиття, рельєф-
не таушування, золота й 
срібна насічка, золотін-
ня, площинне та позитив-
не обронне гравіювання, 
карбування, канфаріння, 
тиснення, лютування.

При вивченні макро-
структури клинка нами 
виявлено малюнок, харак-
терний для пакетної (да-
маської) сталі. 

відзначимо також, що 
давніми ремісниками ви-
конано унікальну роботу з 
імітації шкіри ската (шагре-
ні) на срібній фользі, для чо-
го було використано техні-
ки тиснення та канфаріння. 
Морда лева, очевидно, виго-
товлена окремо на площині 
(розгортці), потім змонтована 
на виріб та закріплена лютуван-
ням. відзначимо також непро-
стий у виконанні «рельєфний» 

* За класифікацією В. Квасневича цей 
зразок слід віднести до класу «ординок» 
[Квасневич, 2005. — С. 35].

золотий дріт з потовщен-
нями-кульками.

Гарда, частина руків’я та 
оправа піхов вкриті позо-
лотою 958°, верхів’я — 585°.

Технічні параметри зброї:
А=910;  B=780;  C=34; 
D=30; E=22; F=59 (85)/71; 
G=322–363 / 267-336; T=5; 

Тєлм.=3; L=127; R=75; N=80; 
n1=41; n2=34; R=77.

Механіко-кінематичні харак-
теристики:
W=770; Wпіхв=1420; V=560; 
X=240.

Шабля має практичну вагу 
й добре збалансована. Зразок 
оптимізовано для кавалерій-

ської рубки — центр удару 
припадає на початок єлма-
ні. У той же час центр ваги 

не надто віддалений від п’я-
ти, як на кавалерійську зброю, 
дозволяючи колоти й фехтува-
ти більш ефективно.

Показники мікротвердо-
сті демонструють значення, 
занизькі навіть як на зброю 
XVII ст. Максимальний по-
казник (34 HRC) віднаходи-
мо поблизу вістря. Твердість 
штаби біля леза від центру 
удару до вістря коливаєть-
ся від 19 до 30 HRC. від 
п’яти до центру удару мі-
кротвердість леза перебу-
ває у межах 25–27 HRC. 
відтак лезо клинка має 
відносно рівномірну, як 
на XVII ст., мікротвер-
дість з різким знижен-
ням у центрі удару та 
підвищенням на ві-
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стрі. Лезо наварне або виведене на шта-
бу з одного з шарів пакету. На користь 
останнього, зокрема, свідчить серія не-
проварів та дефектів на ділянках коваль-
ського зварювання. 

Попри непогану неоднорідність леза, 
клинкова сталь, на нашу думку, усе ж 
зам’яка — в умовах бойової експлуатації 
лезо заминалося і потребувало б часто-
го відновлення й гостріння. При обусі 
значення мікротвердості ще нижчі (до 
13 HRC). Така пластична штаба забез-
печувала підвищений опір на злам, під-
вищена товщина обуха не давала зброї 
легко зігнутися. 

видається, що шабля усе ж була за-
мовлена як костюмна зброя, про що та-
кож свідчить багате оздоблення клинка 

та оправи, перенасичене декоративни-
ми елементами.

Стан збереження, консервація  
та реставрація.
Клинок та ефес шаблі у доброму стані. 
Через брак належної консервації місця-
ми спостерігаються вогнища поверхне-
вої корозії.

Піхви у поганому стані. Через пору-
шену фіксацію обоймиць та устя щіль-
ність прилягання фольги порушилася, 
у місцях стику (під обоймицями) во-
на взагалі нічим не закріплена. верхня 
обоймиця, заново виготовлена у проце-
сі реставрації з мідного стопу, кольором 
та схематичним декором значно відріз-
няється від оригіналу. 

Структура 
дамаської сталі 
клинка та ділянка 
штаби з дефекта-
ми у місці ймовір-
ного наварювання 
леза.
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Гіверса з внутрішньої сторони руків’я 
також пізнішого виробництва.

Морфологічна характеристика.
КЛиНОК сталевий, сильно викривле-
ний, з єлманню. Доли та рікасо відсут-
ні. Бойовий кінець дволезовий, вістря 
на середній лінії клинка. На зовніш-
ньому боці штаба інкрустована золо-
том й сріблом.

ЕФЕС відкритого типу, гарда зі сріб-
ного стопу, хрестоподібна, позолоче-
на. Перехрестя з двома парами ши-
пів, становить монолітну конструкцію 
з хрестовиною. Закінчення кільйонів 
мають кулясто-конічну форму з ребер-
цями. Зовнішня сторона гарди прикра-
шена чотирикутною золоченою платів-
кою з оброном.

Руків’я пряме, дерев’яне, насадне, об-
кладене срібною фольгою — імітацією 
шкіри ската, закріплене двома нютами. 
Між руків’ям та гардою, на хвостовику 
розташований срібний обмежувач, що 
утворює гніздо для верхнього шипа пе-
рехрестя. Поміж ним та сплющеним, на-
хиленим у напрямі леза ковпачком вер-
хів’я знаходяться чотири срібні золочені 
штабки (у тому числі каптурець). 

Обкладка ПІХОв дерев’яна, обкладе-
на срібною фольгою — імітацією галю-
ші. Срібну позолочену  оправу склад-
ної фігурної форми становлять устя, 
п’ять обоймиць та наконечник з гре-
бінцем-ковпачком. На усті та централь-
ній обоймиці розміщені рухомі кільця. 

Позолочені елементи ефеса та оп-
рави піхов прикрашені гравійованим 
орнаментом.

Орнаментика.
Металева оправа шаблі прикрашена 
композиційно насиченою складною 
орнаментикою, виконаною у різнома-
нітних гравіювальних техніках. в оздо-

бленні зразка домінують два основних 
мотиви — європейський та османський. 

Зовнішня частина металевої оправи 
піхов оздоблена орнаментом у стилі іс-
лімі — вишуканими завитками з крихіт-
ними квітками та крученими листочка-
ми у суцільному полі. Його стилістика 
наслідує насичену османську орнамен-
тику другої половини XVІI ст., хоча й 
вирізняється своєрідним виконанням. 

Задня частина металевої оправи піхов 
та гарди декорована крупними гравійо-
ваними завитками аканфа у суцільному 
полі. Симетрична барокова композиція 
заповнює практично весь вільний про-
стір, за щільністю конкуруючи з іслімі 
на зворотному боці. 

Тема декору  логічно продовжується 
виноградними лозами зі стиглими гро-
нами, якими оздоблені накладки руків’я 
та гіверси. Кріплення для кілець під пор-
тупею виконано у виглядів кринів. У ці-
лому пасторальні мотиви каптурця та 
гарди наближуються до європейської 
барокової традиції кінця XVII ст.

Необхідно також звернути увагу на 
визначну роль, яку відіграють в оздо-
бленні оправи мотиви вузла та джгута. 
Так, на зовнішній стороні гарди розмі-
щено накладку, орнаментовану пере-
хрещеними ромбоподібними фігурами з 
фітоморфними китицями на вершинах, 
— композиція відтворює мотив чотири-
кутного «вузла щастя» («вічного вузла»). 
відзначимо, що знак вузла періодично 
зустрічається на гардах зброї XVII ст. у 
Центрально-Східній Європі, зокрема Ре-
чі Посполитій (Див. с. 172). верхня части-
на устя прикрашена гравійованим моти-
вом джгута у вигляді плетениці з листя.

Образ лева як державний, військо-
вий, клановий та релігійний символ ти-
сячоліттями активно використовували 
у найбільших осередках людської циві-
лізації. У різні часи його зображення по-
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стійно фігурувало на предметах озбро-
єння. Найбільш ранні такі приклади 
періоду європейського середньовіччя  
стосуються зображень на рицарських 
обладунках і належать до середини 
XIV ст.12. На верхів’ях же клинкової 
зброї зображення левів почали з’явля-
тися дещо пізніше. Утім, для зброяр-
ської справи Речі Посполитої свого ча-
су верхів’я чернігівського експоната все 
ж видається доволі рідкісним — лити-
ми лев’ячими головами у XVII ст. оздо-
блювали здебільшого гармати13. 

Техніка та стиль виконання цього де-
коративного елементу на чернігівському 
зразку також стоїть осторонь від загаль-
ноприйнятої традиції суцільнолитих 
верхів’їв — морду лева виконано як ма-
скарон. Як тут утриматися від згадки про 
«місто Лева», де барокові лев’ячі маска-
рони на фасадах будівель були не менш 
популярними, аніж зображення левів на 
гарматах місцевого виробництва?!

Релігійна символіка та епіграфіка.
На зовнішній стороні штаби поблизу 
п’яти зображено православну релігій-
ну символіку, сюжети якої наслідують 
клинки «православної» серії, що її ми 
розглядали на с. 186–192.

При п’яті таушовано сегментовану ар-
ку, що закінчується медальйоном у формі 
діадеми з хрестом. Такі арки зі «списопо-
дібним» закінченням є звичайним еле-
ментом османської орнаментики XVII–
XIX ст.14, проте, зваживши на релігійну 
символіку, медальйон тут вочевидь має 
особливе значення — звичай увінчува-
ти царський вінець хрестом відомий ще 
за часів Константина великого15. Обабіч 
медальйона та нижнього шипа перехрес-
тя золотом і сріблом інкрустовано зобра-
ження двох палаючих свічок (підсвічники 
та полум’я золотом, свічки — ювелір-
ним сріблом). Далі таушовано маленьку 
шестипроменеву зірку та рівнораменний 
хрест, що у християнському контексті є 
відповідними символами Богородиці та 
Ісуса Христа. Закінчення рамен хреста 
розширені — у формі трилисника (кри-
ну) із золотими глухими кастами округ-
лої форми. Ще один каст розташовано у 
центрі хреста, від якого, поміж рамена-
ми, розходяться чотири промені.

Розглянутий хрест вписаний у золо-
те коло, оформлене як монстранц (даро-
носиця), прикрашений всередині кри-
нами та увінчаний хрестом. відтак коло 
творить ще й християнську імператор-
ську державу.
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Над колом симетрично розміщені дві 
срібні лілеї з золотими квітами — сим-
вол Пречистої Богородиці16.

Окремі характерні особливості роз-
глянутої православної орнаментики да-
ють нам змогу зробити попередні ви-
сновки щодо її походження. Хрест з 
розширеними закінченнями рамен у 
вигляді кринів та багатопроменевою 
зіркою (розеткою), вписані у коло, є ос-
новним символічним елементом як ві-
зантійського, так й вірменського деко-
ративно-ужиткового мистецтва. 

Пишне ювелірне оздоблення хреста 
— рідкісна, навіть унікальна робота — 
переконує нас у тому, що цю роботу ви-
конали вірменські або грецькі ювеліри.

Уздовж штаби на зовнішній стороні 
клинка, золотом, в оточенні невеликих 
хрестиків, таушовано цитату зі Старо-
го Заповіту:

IVDICA DOMINE NOCENTES ME 
EXPVGNA IMPVGNANTES ME 
(«СУДиСЯ, О ГОСПОДи, З ТиМи, 
ХТО СУДиТЬСЯ ЗО МНОЮ, вОЮЙ 
З ТиМи, ХТО ЗО МНОЮ вОЮЄ»: Пс. 
34, 1. / пер. І. Огієнка17). 

Напис подано латиною у перекладі Фо-
ми Аквінського18. 

*   *   *
На нашу думку, дослідження цього 

зразка шаблі важливе передусім тим, 
що дозволяє встановити прямий зв’я-
зок між двома схожими «серіями» де-
корованих клинків, виготовлених про-
тягом XVII ст.

Нагадаємо, що досліджений щойно 
декор на клинку є характерною прикме-
тою цілої групи зброї XVII–XІХ ст. з епі-
графікою молитовного змісту.

Рис. 43. Шабля та фрагмент піхов Ніколаоса Маврогені, намісника Валахії (1786). Фунда
ція Стефаніса, Афіни, Греція, інв. № NN08.

Клинок з аналогічними мотивами аналі
зує відомий фахівець історичного зброєз
навства Р. Елгуд у своїй фундаментальній 
праці, присвяченій історії зброярської спра
ви у Греції. Наведемо авторську характе
ристику цієї зброї.

Шабля з руків’ям моржової кістки. Ков
пачок верхів’я втрачений. Клинок поч. XVII 
ст. (1620 р.). На зовнішній стороні штаби 
напис: «IVDICA DOMINE NOCENTES ME 
EXPVGNA IMPVGNANTES ME». При осно
ві клинка композиція з константинівським 
(просфорним) хрестом у формі чотирилис

ника, прикрашеного п’ятьма самоцвітами 
та просфорною печаткою («Ісус Христос — 
переможець»). Піхви — турецької роботи, 
виготовлені у Стамбулі. На оправі нанесено 
тугру султана Мустафи ІІ (р. п. 1695–1703).

За відомостями Р. Елгуда, шабля свого 
часу належала фанаріоту Ніколаосу Мав
рогені, нащадкові знаменитого візантій
ського та венеціанського роду Маврогені, 
господаря Валахії (1786). Дослідник відно
сить шаблю до групи клинкової зброї, яку 
пов’язують із львівським зброярським ре
місничим виробництвом19.
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На клинку шаблі Ніколаоса Мавроге-
ні бачимо напис, аналогічний дослідже-
ному на шаблі з ЧІМ. Присутній також 
хрест у колі, що відрізняється наявніс-
тю додаткової сентенції грецькою мо-
вою. Саме поєднання грецької та ла-
тини, рідкісного декору та відомостей 
щодо колишнього власника, визначає 
цінність цього експоната для нашого 
дослідження.

Зауважимо також, що у грецьких на-
писах на «православних», пишно орна-
ментованих клинках у московських 
колекціях ДІМ та латинських написах 
на клинках шабель з ОП часом фігу-
рує текст не тільки розглянутого 34-го 
псалма, а й кількох інших християн-
ських молитов.

Загалом тексти латиною зустрічають-
ся не рідше за грецькі. Нагадаємо, що 
після втрати державної підтримки лати-
на у візантії почала стрімко виходити з 
ужитку ще у VII ст. н.е., зрештою повні-
стю зникнувши зі столиці. У середні віки 
навіть в освічених колах знання латини 
стало рідкістю, повністю поступившись 
грецькій20. Очевидно, виконання лати-
ною біблійних текстів у досліджуваний 
нами період, все ж пов’язано із західно-
європейськими впливами, що особли-
во посилились у Константинополі ще 
від часів IV хрестового походу. До того 
ж, після османського завоювання через 
значний приплив іноземців населення 
Стамбула стало значно строкатішим в 

етнічному плані й, відповідно, більш ба-
гатомовним, аніж за візантійських часів. 
Це знайшло відображення у написах на 
предметах побуту, що нерідко викону-
вались рідними мовами замовників21.

Повертаючись до чернігівського екс-
поната, відзначимо наявність унікаль-
них декоративних елементів, притаман-
них розглянутій раніше «православній» 
серії (див. с. …) — насамперед свічок з 
ювелірного срібла й золота. Зауважив-
ши єдину техніку та стиль виконання, 
логічно й закономірно приходимо до 
висновку, що обидві традиції є резуль-
татом діяльності одного й того самого 
ремісничого осередку.

Отже, шабля Маврогені, москов-
ські, чернігівські та польський зразки 
є важливими ланками у цілісній кар-
тині стамбульської православної збро-
ярської традиції XVII ст. вони дають 
змогу виділити декілька підгруп зброї 
— залежно від пишності орнаментики, 
наявності іконографічних зображень та 
написів різними мовами. 

Хто ж міг бути виробником розгля-
дуваних шабель?

Частково ми вже розглядали історію 
дослідження та висновки сучасних фа-
хівців щодо цієї проблеми. Чергові три 
крапки у дискусії поставив 2009 р. Р. Ел-
гуд, який, після відповідних консульта-
цій, висловив тезу про загальновжива-
ність розглянутого релігійного тексту 
на «мечах фанаріотів»22, у такий спосіб 

Рис. 44. Початок 34-го псалма на клинках шабель у московських музейних зібран-
нях: А) грецький напис (ДІМ, інв. № 3138); Б) латинський текст (ОП, інв. № 5359).

А

Б
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окресливши коло замовників та можли-
вих виробників «православної» серії*. 

У нашій роботі ми спробували зроби-
ти наступний крок у справі дослідження 
походження цієї незвичайної зброї. Як 
ми вже зазначали (с. 190), мистецтвоз-
навчий аналіз клинкового декору та іко-
нографії дає нам підстави вважати, що у 
їх виготовленні брали участь стамбуль-
ські вірмени. 

Нові аргументи на користь цієї тези 
з’являються після вивчення кількох екс-
понатів серії (або підгрупи), до якої нале-
жить чернігівський клинок. Насамперед, 
йдеться про унікальну форму хреста, що 
на всіх розглянутих експонатах виглядає 
як вишукана художня стилізація. 

вірменський хрест — особливий. У 
його формі часто повторюється мотив 
крину. Так, «проквітлі» хрести з тради-
ційних хачкар часто мали роздвоєні за-
кінчення, кожна ж з роздвоєних гілочок 
виглядала як маленький крин. вірмен-
ські ж хрести, виконані перською та 
османською діаспорами, зазвичай за-
кінчувалися простими кринами.

Звісно, було б помилкою вважати кри-
ноподібні закінчення рамен християн-
ського хреста виключно вірменським 
надбанням — вони ведуть свою історію 
від часів візантійської імперії, у релі-
гійній символіці та мистецтві якої крин 
повністю витіснив пальмету. 

Образ лілеї, що втілює в собі ідею 
вічного оновлення природи, у христи-

* Тут віддамо належне науковій інтуїції 
Е. Ленца (див. с. 187). Адже саме фанаріоти 
здавна займали високі посади у Молдавсько-
му господарстві, а протягом 146 років (1703–
1849) безпосередньо у ньому правили. Таким 
чином, ексклюзивні клинки мали не тільки 
надходити до Молдови з-за кордону. З часом 
стамбульська «клинкова» традиція цілком 
могла вкоренитися й на місцевому ґрунті.

янському контексті є символом Благо-
віщення, оновлення світу та приходу 
у нього Спасителя. він безпосередньо 
пов’язаний з ідеєю Дерева життя, хре-
ста, адже сам хрест трактується водночас 
як схрещені кістки Адама (прародителя 
людства) і як Древо з квітами лілеї. Ідея 
вічного оновлення, поєднаного з моти-
вом хреста, набуває значення християн-
ського воскресіння. 

Характерний орнамент із комбіна-
ціями найдавніших світоглядних гео-
метричних символів — кола, хреста й 
квадрата — у візантії сформувався під 
впливом сасанідських декоративних 
традицій, спершу з’явившися на ткани-
нах. Одним з найпоширеніших проник-
нутих християнським духом мотивів 
у декоративно-ужитковому мистецтві 
став криноподібний хрест у колі23.

Природно, візантійську композицій-
но-іконографічну та стилістичну тради-
цію активно експлуатували на величез-
них просторах культурного домінування 
візантії, що виходили далеко за її межі. 
Так, у період, що передував монголь-
ській навалі, на давньоруських теренах 
побутували проквітлі хрести. Дослідни-
ки відзначають, що у XIV–XV ст. з’яви-
лися також хрести криноподібні, які 
набули завершеної форми вже у XVІІ 
ст.24. Маючи ще язичницьке підґрунтя, 
місцеві релігійно-іконографічні канони 
зображення хреста хоча й формували-
ся під потужним впливом візантійської 
традиції, здебільшого швидко втрачали 
з нею безпосередній зв’язок25.

Зауважимо: численні різновиди про-
квітлого хреста (нерідко вписаного у ко-
ло), що наслідували священне Древо, 
набули надзвичайного поширення у деко-
ративно-ужитковому мистецтві України 
XVII–XVIII ст., насамперед на Поділлі26. 

І все ж криноподібні хрести в аналі-
зованому нами вигляді залишилися без-
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перечною прерогативою безпосередніх 
спадкоємців візантійських традицій — 
константинопольських вірмен та греків. 
водночас застережемо, що ведемо мову 
про конкретні вироби, де слід звертати 
увагу не тільки на саму форму хреста, 
а й на криноподібні закінчення рамен, 
загальну стилістику та ремісничі техні-
ки виконання у сукупності.

Отже загалом, художня манера, у сти-
лі якої оздоблені ці клинки, так само, 
як і розглянута раніше біблійна клин-
кова іконографія, на нашу думку, тісно 
пов’язані з вірменськими ремісничими 
та художніми традиціями. 

відтак коло основних цільових спо-
живачів «османо-православних» клин-
ків помітно розширюється. До нього 

Зображення хрестів:  
А) на традиційних 
вірменських хачкарах 
періоду Пізнього серед-
ньовіччя; Б) у середньо-
вічному вірменському 
храмі в Ірані; В) на 
фрагменті візантій-
ської парчевої тканини.

А

Б В
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слід віднести представників не тільки 
грецької, а й вірменської еліти Стамбу-
ла, а також вірменської та іншої право-
славної монофізичної діаспори в Осман-
ській імперії та поза її межами, куди 
клинки та готові шаблі потрапляли у 
процесі міграції та торговельної діяль-
ності національних громад.

Залишається з’ясувати проблему 
можливості виробництва «православ-
ної» зброї у Львові. Після проведеного 
вище дослідження це питання набуває 
цілком нового звучання.

Описуючи шаблю Маврогені, Р. Елгуд 
мимохідь зазначає, що вона належить до 
«добре відомої групи зброї, атрибутова-
ної як львівська». Фахівець, на жаль, не 
уточнює, про що саме йдеться — кли-
нок, оправу чи виріб у цілому. 

Як відомо, найважливіші розробки 
проблематики львівського зброярства 
пов’язані з працями польських дослід-
ників. Саме у польській історіографії 
десятки років триває жвава полеміка 
щодо виробничих ознак «львівської 
мануфактури». Тож у черговий раз по-
вертаємося до шаблі з Музею війська 
Польського у варшаві, яка розгляда-
ється польськими зброєзнавцями як 
приклад такої роботи (див. с. 241). Ха-
рактерно, що відомі нам з наукової лі-
тератури думки польських колег роз-
ділилися — більшість (на противагу 
А. Надольському) вбачає у цьому ви-
робі «дещо львівське», проте ніхто не 
вважає за потрібне пояснити, що саме 
— одні звертають увагу на клинок, ін-
ші, навпаки, — на оправу.

Оскільки оздоблення штаби ціл-
ком відповідає традиції «православ-
них» стамбульських клинків, звернемо 
основну увагу на декоративний елемент 
гарди — хрест. За своєю формою, за-
гальною стилістикою та техніками ви-
конання він наслідує щойно розгляну-

ті хрести у колі. виходячи з результатів 
проведеного на попередніх сторінках 
аналізу, можемо стверджувати, що оздо-
блення цієї гарди та розглянутих клин-
ків православної серії виконані в єдино-
му руслі спільної стилістичної традиції.

Залишається відкритим ще питання 
про місця виробництва руків’я та піхов 
експонату з МвП.

Аналізові зазначеного типу руків’я 
у нашій книзі приділено чимало уваги 
(див. с. 241). воно виконане з халцедо-
ну 27 та інкрустовано дорогоцінним ка-
мінням. Замовити роботу такого рів-
ня було можливо тільки у найбільших 
зброярських та ювелірних ремісничих 
центрах, і не самої лише Османської ім-
перії, а й Центрально-Східної Європи, 
де також працювало чимало відомих ві-
рменських і грецьких ремісників. Львів 
та Кам’янець посідають чільні місця у 
не надто великому списку осередків та-
кого виробництва.

У торговельних й ремісничих зв’яз-
ках Стамбула зі Львовом найвизначні-
ші позиції віддавна належали грекам.

Приїжджих грецьких торгівців поділяли у 
Львові на дві категорії: Graecus de Galata 
та Graecus de Constantinopoli. Серед остан
ніх значний відсоток становили представ
ники знаних аристократичних родів. Іншу 
категорію греків, що прибували до Льво
ва, складали купці «волоського» походжен
ня. Більшість з них, насамперед мешканці 
Ясс і Бухареста, ставали посередниками у 
торгівлі східними товарами на теренах Ре
чі Посполитої. 

Друга половина XVI – початок XVII ст. 
були часом наймасовішого прибуття грець
ких торгівців на львівський ринок з Балкан, 
Волощини, навіть Західної Європи. Геогра
фія прибуття купців залишалась надзви
чайно широкою і у другій половині XVII ст.28.
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На відміну від грецьких ремісників 
Стамбула, продаж, а тим більше виготов-
лення й оздоблення зброї не належали 
до основних напрямків діяльності львів-
ських греків, які, насамперед, завозили до 
Європи вина й так званий «турецький то-
вар». Більшість же грецьких поселенців 
того часу розглядала нові, освоювані ни-
ми терени насамперед як тимчасові лока-
ції для власних торговельних оборудок29.

відтак, наприкінці XVII ст. львівське 
виробництво коштовної зброї сконцен-
трувалося в руках іншої національної 
громади — вірмен, які мешкали у цьому 
місті від часів його заснування. 

вірмени славилися, насамперед, як 
видатні ювеліри. І саме таким висо-
комайстерним ювелірним оздоблен-
ням відзначається досліджувана на-
ми зброя. 

Від XIV ст. Львів перетворився на одну з 
найбільших вірменських колоній у Євро
пі та найчисленнішу у Східній Європі — 
1364 р. тут було засновано єпархіальний 
центр усіх вірмен Русі та Валахії. У руках 
вірмен зосереджувалася основна торгівля 
з країнами Заходу та Сходу, а також окремі 
прибуткові галузі ремісничого, насамперед, 
ювелірного виробництва (золотарства).

Перші згадки про львівських вірмензо
лотарів відомі від початку XV ст.30. Дов
гий час їм, як «схизматикам», доводило
ся працювати поза межами цехів. Тільки 
після переходу в уніатство та за актив
ної підтримки короля Яна ІІІ Собеського, 
у другій половині XVII ст. вірмени прак
тично монополізували місцеве золотар
ське виробництво31. Наприкінці XVII ст. у 
Львові вже працювало близько 30 золота
ріввірменів, що складало понад полови
ну загальної кількості міських золотарів. 
Своїм мистецьким рівнем вони на той час 
значно перевершували всіх інших місь
ких майстрів.

Загальноєвропейське визнання принес
ло вірменським золотарям вміння оздоблю
вати зброю та кінську збрую. Їхні вироби 
користувалися величезним попитом серед 
найбільш впливових та заможних осіб не 
тільки Речі Посполитої, а й багатьох інших 
держав Європи та Сходу. 

Вірменські вироби відзначалися непо
вторним ажурним орнаментом та унікаль

ною ювелірною технікою, насамперед різ
номанітною й майстерною інкрустацією.

Загалом же художній стиль золотар
ських виробів Львова формувався під впли
вом різних національних та професійних 
традицій, які привносили осілі у місті майс
три — вірмени, русини, німці, поляки, угор
ці. Однак східними декоративними компо
зиціями львівське золотарство зобов’язане 
зокрема вірменським ремісникам32. Вико
ристовувана ними орієнтальна орнаменти
ка, що оригінально сполучалася з місцеви
ми33 та західноєвропейськими мотивами, 
якраз і творила неповторне обличчя ре
чей, виготовлених «львівською мануфак
турою». Утім, якщо на речах побутового 
та релігійного призначення переважав де
кор західноєвропейського типу, то на пред
метах озброєння він набував насамперед 
орієнтального характеру, тим більше, що 
складові частини оправи у чималій кілько
сті імпортувалися до Львова безпосеред
ньо зі Стамбула34. 

Документи донесли до нашого часу пріз
вища відомих у XVII ст. майстрів ювелірно
го зброярства. У першій половині XVII ст. 
серед львівських ювелірів було добре ві
доме ім’я Зефера Вірмена (Sefer Armenus 
Valachicus), зброяра та ювеліра, який 
продав міщанину Тацику (Wawrzyńcowi 
Tacikowi) три шаблі й сідло власної робо
ти за величезну на той час суму — 7000 
злотих. По смерті Тацика навколо оцінки 
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та спадкових прав на ці предмети розго
рілася палка суперечка за участю самого 
Зефера, який склав детальний прейску
рант своєї роботи. Відповідно до цього до
кумента тільки одна (найдорожча) шабля 
була інкрустована понад 400ми дорогоцін
ними каменями різного ґатунку та вартості, 
не кажучи вже про срібло й позолоту (Дод. 
29)35. Загальна ж оцінка трьох шабель та 
сідла склала 2124 злотих (1627). 

Наприкінці XVII  ст. у Львові, в майстерні 
на площі Ринок, працював знаний вірмен
ський майстер, надвірний королівський 
злотник, улюбленець Яна ІІІ Бедрос Зах
ріяшович, який особисто для короля виго
товляв багато декоровану зброю36.

Іншим, тісно пов’язаним зі Львовом цен
тром ювелірної, зброярської та торговель
ної справи був Кам’янецьПодільський. На 
замовлення представників найзаможні
шої шляхти Речі Посполитої кам’янецькі 
вірменські ювеліри виготовляли чудово 
оздоблену зброю та кінську збрую, а міс
цевий цех мечників активно конкурував 
зі львівським37.

Розвитку ексклюзивного зброярства 
сприяв величезний розмах міжнародної 
торгівлі, яку провадили вірменські грома
ди Львова та Кам’янця.

У XVII ст. Кам’янець був пов’язаний з 
Кафою важливим торговельним шляхом, 
який через Сатанів, Кременець, Луцьк, 
Сокаль і Белз досягав Ярослава. Через 
Кам’янець проходив шлях, що пов’язував 
Львів з Константинополем, становлячи од
ну з найважливіших торговельних арте
рій Поділля38.

З країн Сходу вірменські купці приво
зили, зокрема на королівське замовлен
ня, різноманітні товари, відомі за митни
ми списками XVII ст. як «вірменські»39. Це 
насамперед предмети розкоші — килими, 
золоте шиття, навіть породисті коні, і, зви
чайно ж, багато оздоблена зброя та амуні
ція40. Торгівля відігравала величезну роль 

у надходженні матеріалів та заготівок, не
обхідних для виготовлення зброї. Так, ча
стина дорогоцінного каміння, що місти
лася на виробах вищезгаданого Зефера, 
була придбана у Стамбулі (див. Дод. 29), 
на ринки якого воно, у свою чергу, потра
пляло з країн Південного Сходу та Афри
ки 41. Незважаючи на офіційну заборону ту
рецького уряду вивозити за межі імперії 
зброю, львівські вірменські ремісники, що 
виїздили до Стамбула за матеріалами, не 
гребували найбруднішими  засобами, аби 
проводити через митницю каравани із за
бороненим товаром42.  

Загалом, про тісні зв’язки львівських 
майстрів зі Стамбулом свідчить чимало 
судових й актових документів, що зберег
лися до нашого часу. 

У справі оздоблення та монтування 
шабель львівські вірмени, як бачимо, 
не відставали від своїх стамбульських 
одноплемінників.

Звичайно, вищенаведені міркування  
можуть перетворитися на вагомі аргу-
менти тільки за наявності достовірно-
го джерельного підґрунтя. І першим у 
низці таких перспективних знахідок є 
досліджуваний нами чернігівський екс-
понат, який дивовижним чином поєд-
нав у собі ремісничі традиції не тільки 
сходу й заходу, але, як побачимо далі, 
півночі й півдня.

Де ж усе-таки було виготовлено цей 
ремісничий шедевр? 

Як ми вже зазначали, в оздобленні 
клинка зберігаються усі ознаки робо-
ти вірменських ремісників Стамбула та 
Львова. в орнаментиці ж шабельної оп-
рави, її загальній стилістиці вбачаємо 
ознаки саме львівського вірменського 
виробництва. видається, маємо спра-
ву з одним із тих зразків, про які казав 
Т. Маньковський, згадуючи про львів-
ську зброю, виготовлену за східними 
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зразками, але із сюжетами місцевого й 
західного декоративного мистецтва43. 

Додаткові підтвердження цьому надає 
порівняльний аналіз елементів оправи 
піхов. Йдеться про два морфологічні ти-
пи обоймиць, притаманних вірменським 
за технікою та стилем оздоблення ша-
блям. видовжені обоймиці (як на шаблі 
Маврогені та експонаті МвП) були типо-
вими для османського зброярства. Інші 
— «двошарові» з накладками, досить ха-
рактерної багатокутної фігурної форми 
(звичайно з варіаціями) — можливо, по-
ходять від перських та османських лін-
зоподібних. Обоймицями другої групи 
укомплектовано цілу низку шабель у ко-
лекціях польських музеїв, атрибутова-
них як продукція «львівської мануфак-
тури»44. Така зброя широко представлена 
у музеях Туреччини та Російської Феде-
рації. Обоймиці саме такого типу має 
чернігівський зразок (Рис. 45).

Ще один важливий факт несподіва-
но виявляється при вивченні шабель з 
іншого куточка тодішнього цивілізо-
ваного світу — Московської держави. 
він стосується ремісничих технік, вико-
ристовуваних при виготовленні руків’я 

та оправи піхов московських й розгля-
нутого зразків, і може стати вагомим 
аргументом на користь тези про львів-
ське монтування зброї з православни-
ми сюжетами та міцні виробничі зв’яз-
ки двох великих зброярських осередків. 

Мова піде про дві шаблі з невеликої 
елітарної групи церемоніальної цар-
ської зброї, що входила до комплекту 
так званого «великого вбрання» («Боль-
шого наряда»). Обидва зразки зберіга-
ються нині в Оружейній палаті Мос-
ковського Кремля й датуються першою 
половиною XVII ст. Шаблі розкішно де-
коровані московськими майстрами в 
єдиному стилі, причому російські нау-
ковці стверджують, що декор гарди та 
оправи піхов (який зустрічається зага-
лом на п’яти руських шаблях в колекції 
ОП) не має аналогів у інших музейних 
зібраннях46. важливим елементом деко-
ру цих шедеврів ювелірної майстерності 
є обкладка руків’я та піхов, виконана зі 
срібної фольги, що імітує шкіру акули 
або ската. Для інкрустації ж нефрито-
вих обоймиць використали «рельєф-
ний» золотий дріт з кулястими потов-
щеннями. У цих виробничих нюансах 

Розкішна шабля «православної» серії зберігається у колекції ДІМ за інв. № 3153. Зобра
ження та опис цієї видатної ювелірної роботи наведені у праці Е. Г. Аствацатурян, присвя
ченій турецькій зброї45. Оздоблення шаблі виконане в унікальній техніці інкрустації золотим 
дротом щічок руків’я з напівдорогоцінного каміння якою славилися вірменські майстри. 
Шабля має характерну оправу піхов. Її обоймиці виконані у цілком традиційній манері.

Рис. 44. Шабля з колекції ДІМ, інв. № 3153.
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царська зброя майже ідентична дослі-
дженому чернігівському експонатові, 
відмінності стосуються хіба що вико-
ристаних для тиснення матриць «сріб-
ної шагрені» (Рис. 46).

Нагадаємо, що європейська тради-
ція оздоблення частин зброї шкірою 
акули або ската (відома від XVI ст.) по-
ходить з країн Південно-Східної Азії 
— Китаю або в’єтнаму й cпершу була 
пов’язана насамперед з роботою там-
тешніх майстрів, чимало з яких пра-
цювало на європейський ринок та на-
віть мігрувало до Європи. видається, 
що перші зразки холодної зброї з імі-
таціями шкіри ската за допомогою ко-
льорових металів з’явилися у Західній 
Європі у перші десятиліття XVIII ст.48. 
Судячи з усього, Львів та Москва сто-
яли біля витоків цієї ремісничої тра-
диції у Центрально-Східній Європі. Не 
останню роль тут  відігравали вірмен-
ські майстри, послідовно впроваджу-
ючи у своїх виробах новітні тенденції 
східного зброярства, сприяючи  по-
ширенню їх на європейських теренах. 
Адже в руках вірменських ремісни-
ків нерідко зосереджувалось не тільки 
зброярське та суто ювелірне виробни-
цтво, а й продукування шкіряних ви-
робів (як, наприклад, у Кам’янці-По-
дільському та багатьох інших, нині 
українських, містах49).

Загалом техніка покриття руків’я і 
піхв довгоклинкової зброї золотою та 

срібною фольгою з тисненням відома 
на Сході здавна. Так, ми вже згадували 
про довгі кавалерійські мечі сасанід-
ської доби у Персії, обкладені фольгою 
з тисненою фактурою луски чи пір’я 
(Рис. 6). Не виключено, що розглянуту 
ремісничу техніку львівські ремісники 
запозичили у перських або османських 
золотарів вже у Новий час.

У використанні однакової ремісни-
чої техніки у не надто віддалених один 
від одного історичних регіонах не було 
б нічого незвичайного, якби не її уні-
кальність та надзвичайно подібна ма-
нера виконання.

Слід також зважити на вельми ці-
кавий факт, який свідчить про безпо-
середнє співробітництво московської 
Оружейної палати з львівськими май-
страми у ході виготовлення саме екс-
клюзивних шабель «великого вбран-
ня». Так, на переконання наукових 
співробітників ОП, виконавцем іншої 
шаблі з цієї групи був львівський май-
стер Ілля Просвіт50. Хоча достемен-
ні документальні підтвердження цьо-
го припущення досі відсутні, проте 
здогади московських фахівців відте-
пер знаходять додаткове, хоча й опо-
середковане підтвердження. Адже в 
парафії ювелірного зброярства Мо-
скви та Львова явно простежуємо оз-
наки спільної ексклюзивної ремісничої 
традиції, яка, очевидно, формувалася у 
процесі виробничих зв’язків.

Рис. 45. Характерні форми обоймиць  
на піхвах шабель «православної» серії.
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Отже, підведемо підсумки вищеска-
заного. На сьогодні маємо кілька гіпо-
тез щодо походження та осередків ви-
готовлення унікальної серії клинкової 
зброї XVII ст. з характерними право-
славними сюжетами та написами. Най-
вірогіднішим нам видається, що клин-
ки виготовляли вірменські та грецькі 
майстри у Стамбулі для заможних ві-
рмен, греків-фанаріотів та інших по-
важних замовників православного ві-
росповідання. 

Судячи з усього, традиція вийшла за 
межі Османської імперії: таку зброю 
продукували, монтували та оздоблю-
вали в багатьох осередках вірменсь кого 
зброярства й ювелірної справи — на-
самперед у Львові, можливо, у Кам’ян-
ці-Подільському. 

Не можемо виключити також грецькі 
ремісничі зброярські осередки у Мол-
дові, утворені з ініціативи османських 
намісників-фанаріотів. Це непросте 
питання вимагає окремого додатково-
го дослідження. 

Щодо львівського виробництва «пра-
вославної» зброї, наразі нами зробле-
но тільки перші кроки у напрямку його 
джерельного обґрунтування, яке потре-
бує подальшої розробки.

Необхідно також нагадати, що роз-
глянута традиція виробництва клинків 
з православною символікою ХVІІ ст. 
пустила настільки глибоке коріння, що 
її відгомін у вигляді наслідувань і сти-
лізацій можемо спостерігати на клин-
ках середини XVIII і навіть ХІХ ст.51. 
відтак, в. Прохоров свого часу ціл-
ком справедливо відзначив неодно-
рідність досліджуваного джерельного 
масиву й велику кількість «підробок», 
що, власне, є пізніми наслідуваннями 
більш давніх християнських сюжетів 
на зброї ХVІІ ст.52.

Загалом чернігівський експонат у чер-
говий раз засвідчує, наскільки важливу 
джерельну інформацію часом приховує 
декоративне оздоблення зброї та на-
скільки важливе наукове значення може 
мати навіть безіменне речове джерело.

Рис. 46. Порівняння ремісничих технік імітації шкіри ската: А) на чернігівсько-
му зразку; Б) на зразку з ОП (інв. № Ор-139/1-3)47. Зауважимо розмаїття штам-
пів, використаних для витискування рельєфу «галюші» — на московському 
експонаті пухирці розташовані по колу, у той час як на чернігівському — вони 
вишикувані паралельно.

А Б

*    *    *
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Продовжуючи дослідження зброї, ви-
робленої на замовлення представників 
православних меншин Османської ім-
перії, маємо згадати про ще один непе-
ресічний експонат з чернігівської ко-
лекції.

вивчення цієї унікальної шаблі йшло 
второваним для експонатів колекції 
в. в. Тарновського шляхом послідов-
ного укладання й оприлюднення її опи-
сів у каталогах ХІХ–ХХ ст.

вперше опис та фототипія знахідки 
опубліковані самим в. Тарновським у 
каталозі 1895 р. Тоді шаблі було нада-
но досить докладну морфологічну ха-
рактеристику. 

Зауважимо, що у процесі роботи 
над виданням було припущено по-
милку й під номером 146 розмісти-
ли суміщений опис відразу двох ка-
рабель — досліджуваної та іншої, 
віддалено на неї схожої, що нині 
зберігається у ЧІМ під інвентар-
ним номером и-2914 (Дод. 30)53. 
При цьому на фототипії у катало-
зі представлено саме аналізований 
нами зразок. 

виникла у каталозі Тарновського 
плутанина з інвентарями започатку-
вала погану «традицію», успадкова-
ну в чернігівському каталозі холод-
ної зброї, де з експонатом зі старим 
номером (146) пов’язано вже три ша-
блі (и-2893, и-2914 та и-2946)54. 

Можливо, саме ці помилки вреш-
ті призвели до того, що цей непере-
січний зразок зброярського та юве-
лірного мистецтва випав з поля зору 
укладачів фундаментального каталога 
українських старожитностей «Украї-
на — козацька держава», де віднаходи-
мо лише один, інший «146-й» експонат 
(ЧІМ, інв. № и-2914)55. 

Загалом же атрибуція 1990 р. досі 
залишається єдиною серйозною спро-

бою визначити походжен-
ня раритета (Дод. 31). Оче-
видно, саме «кириличний» 
напис та особливості мор-

фології спровокували до-
слідників відзначити цю 
карабелю як «українську 

роботу»56.
У монографії 2007 р. ми та-

кож розглядали цей зразок як 
імовірний приклад «козацької 
шаблі», зауваживши тоді деякі 
особливості його морфології57.

У зв’язку з темою нашого дослі-
дження та висновками укладачів 
чернігівського каталога, нині назрі-
ла потреба ще раз детально розгля-
нути цей експонат, визначивши, чи 
може він слугувати прикладом ко-
стюмної шаблі заможного козака або 
навіть художньої майстерності укра-
їнських золотарів. 

Шамшир в оправі карабелі, клинок 
— Персія, оправа — Османська ім-
перія, перша половина ХVІІ ст.

Місце зберігання: 
ЧІМ, інв. № и-2893 (з колекції в. Тар-
новського, № 146).

Матеріали: 
Сталь (струменистий булат), юве-
лірне срібло, золото (958°), шкіра 
ската (акули), хоз, дерево. 

Техніки: 
Кування, гравіювання, карбуван-
ня, рифлення, просічка, насічка, 
різьблення, золотіння, чорніння.

Технічні параметри зброї: 
А=995; B=870; C=32; F=70(100) 
/ 87; G=372–431 / 344–390; 
T=7 L=102; N=80; R=73.
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Механіко-кінематичні  
характеристики:
W=1007, V=620, X=420.
За сукупністю характеристик шабля є 
класичною східною кавалерійською збро-
єю — шамширом, оправленим у осман-
ському та центральноєвропейському сти-
лі карабелі. відзначимо значну вагу зброї, 
пов’язану з великою довжиною — ймовір-
но, власник вирізнявся великим зростом.

Стан збереження, консервація  
та реставрація.
Зразок у задовільному стані. На клинку 
великі темні плями та сліди від корозії. 
Шкіра руків’я пошкоджена, верхня ча-
стина каптурця втрачена. Піхви у надзви-
чайно поганому стані — обламані, шкіра 
пошматована. Про вигляд наконечника 
можемо судити тільки за фотографією у 
каталозі Тарновського. Зразок терміново 
потребує реставраційних робіт.

Морфологічна характеристика.
КЛиНОК сталевий сильно викривле-
ний, класичної для шамшира форми, 

без дол та єлмані. Бойовий кінець дво-
лезовий, вістря на середній лінії клинка. 
З правого боку клинка у картуші — за-
лишки таушованого арабського напису.

ЕФЕС відкритого типу. Гарда з юве-
лірного срібла, позолочена, хресто-
подібна. витягнуте ромбічне, з двома 
парами шипів перехрестя становить 
монолітну конструкцію з хрестовиною. 
Кінці кільйонів краплеподібної форми. 
Руків’я широке, пряме, з рівнобіжни-
ми сторонами. Щічки обтягнені шкі-
рою, утримуються на хвостовику за 
допомогою чотирьох нют. Поміж щіч-
ками розташовано срібний позолоче-
ний каптурець.

ПІХви дерев’яні, були обтягнені хо-
зом. вціліла оправа складається зі сріб-
ного позолоченого ажурного устя та двох 
обоймиць з рухомими кільцями. Паз для 
нижнього шипа перехрестя закінчуєть-
ся великим медальйоном. Обоймиці ву-
зькі, у вигляді стрічок фігурної форми.

Гарда та металева оправа піхов вкри-
ті складним рослинно-геометричним 
орнаментом.

Фототипія шаблі № 146 з каталога колекції В. В. Тарновського (ЧІМ, інв. № И-2893).
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Ефес та протравле-
на ділянка штаби  
з добре видимою 
структурою булат-
ної сталі. 
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Орнаментика.
Незважаючи на удавано просте, на пер-
ший погляд, виконання, шаблю оздобле-
но коштовними ювелірними металами 
зі складним високохудожнім декором. 

Металева ажурна оправа піхов та гар-
да, наче килимом, вистелені дрібним 
різьбленим чорненим іслімі на золоче-
ному полі, з крихітними квітками, кру-
ченими листочками й завитками. На 
цьому тлі гравіюванням та карбуванням 
виконано великі медальйони у вигляді 
загострених овалів та крупних квітів 
на витих стеблах. Усередині медальйо-
нів, на розробленому рифленням фоні 
оброном виконано букети з трьох кві-
тів — класичний мотив у декорі осман-
ської зброї XVI–XVIII ст.58.

Нюти руків’я виконані у вигляді роз-
квітлих бутонів троянд, у класичному 
для османського мистецтва XVII ст. ра-
курсі — ніби побачені згори.

У центрі гарди, в овальному загостре-
ному медальйоні розміщується невели-
ка ромбоподібна фігура (пригадаємо 
«вузол» на розглянутій раніше шаблі 
— ЧІМ, інв. № 2916, с. 285), на верши-
нах якої знаходяться крупні гранатові 
плоди. Загальний стиль цієї компози-
ції наближується до розглянутих рані-
ше християнських хрестів, а також осо-
бливих елементів орнаментики, які ми 
визначали як продукт діяльності хри-
стиянських ремісників. 

У цьому ж стилі виконано обойми-
ці — звичайна у XVII ст. для Туреч-
чини форма, осмислена як стилізова-

ний мальтійський хрест з чотирма 
міжраменними променями у 

вигляді пелюсток.
Загалом, зауваживши ви-

разні риси давнього осман-
ського мистецтва, декор слід 
датувати другою половиною 

XVII ст.
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Епіграфіка.
На клинку у картуші золотим дротом 
доволі грубо таушовано напис араб-
ською мовою:

(НАЙ ПОКЛАДАТиМУСЬ  
Я НА АЛЛАГА!).

У верхній частині устя, у прямокутно-
му полі, на обробленому рифленням тлі 
оброном виконано мальтійський хрест, 
за ним — напис старогрецькою. За напи-
сом — маленька троянда та дата «1664».

ХРНƩТОƩ ТОƳ АПОƩТОɅН /  
1664

Напис становить собою ім’я (ХРи-
СТОС) та патронім (АПОСТОЛІ, — 
відповідно ім’я батька мало звучати, як 
Апостоліс)59 власника шаблі, очевидно, 
грека за національністю.

*   *   *
Зброя майстерно оздоблена у вишу-

каному художньому стилі, що поєднує 
широкий спектр складних ремісничих 
технік та коштовні матеріали. Попри 
це, через шкіряну обтяжку руків’я та 
стриману оправу піхов шабля, на пер-
ший погляд, виглядає досить скромно. 
Це особливо помітно на тлі узвичає-
ної османської тенденції переобтяжу-
вати зброю дорогоцінними металами 
(що сягнула найбільшого розквіту вже 
у XVIII ст.).  

У композиційному аспекті оздоблен-
ня оправи ефеса й піхов складає єдине 

ціле й виконане, очевидно, одними й 
тими самими майстрами. 

У цьому зв’язку найбільшу інтригу 
становив «кириличний» напис, що до-
сі залишався нерозшифрованим. Зви-
чайно, сам по собі він і раніше не нада-
вав достатніх підстав, аби приписувати 
зразку «слов’янське» коріння. Адже в 
одному тільки Стамбулі працювало чи-
мало зброярів слов’янського походжен-
ня, деяким з яких вдалося навіть досяг-
ти високого стану у спільноті палацових 
майстрів ехл-і хіреф, зокрема у зброяр-
ському виробництві Топкапи60.

Переклад грецького напису дово-
дить, що зброя виконана на замовлення 
заможного грека, ймовірно у грецько-
му ж ремісничому осередку. Написан-
ня імені власника на зброї відповідає 
турецькій традиції, щоправда напис 
зазвичай виконували на клинку. Поя-
ва його на піхвах зайвий раз свідчить 
про високий ступінь поділу праці се-
ред османських ремісників — для та-
ушування булатного клинка слід було 
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залучити до роботи майстрів відповід-
ного еснафу. Очевидно, замовник ша-
блі обрав інший шлях. Тим більше, що 
на штабі вже було розміщено релігій-
ний текст. відтак, власницький напис 
вирішили виконати на піхвах рідною 
мовою, ймовірніше за все, силами са-
мих виконавців оправи.

Морфологія, орнаментика і, звісно 
ж, мусульманська сентенція на клин-
ку остаточно переконують нас у тому, 
що місцем виробництва цього непере-
січного зразка був якийсь із значних 
османських зброярських центрів, ймо-
вірніше за все Стамбул. Очевидно, у 
конструкції шаблі встановили придба-
ний раніше клинок із заздалегідь вико-
наним таушуванням.

вище ми вже неодноразово згадува-
ли про поширення в османському деко-
ративно-ужитковому мистецтві напри-
кінці XVII ст. православної релігійної 
символіки. Замовниками прикраше-
них нею виробів нерідко виступали 

найзаможніші члени релігійно-наці-
ональних громад. Так, до нашого ча-
су збереглися характерно декоровані, 
підписані іменами впливових грецьких 
замовників кахлі та тканини61. вироб-
ництво «християнських» речей набуло 
настільки значного розмаху, що вони 
почали активно поширюватися навіть 
поза межі імперії.

І хоча в досліджуваному нами виро-
бі не присутня православна символіка 
у своєму, так би мовити, «класичному» 
вигляді, очевидно, він є продуктом ре-
місничої діяльності православних мен-
шин Османської імперії.

На нашу думку, досліджений зразок 
є чудовою ілюстрацією високої культу-
ри роботи з дорогоцінними металами, 
якої досягли грецькі майстри. У той же 
час високоякісний булатний клинок ви-
готовлено вже перськими майстрами, 
можливо, навіть на теренах Османської 
імперії, іншим еснафом, який спеціалі-
зувався саме у цій галузі64. 

У нашій роботі вже йшлося про османських 
вірменських ремісників. Настав час нага
дати, що провідну роль у ювелірній справі 
Османської імперії, насамперед Стамбу
ла, усе ж відігравали греки — прямі спад
коємці та продовжувачі традицій візантій
ського золотарства.

За свідченнями Евлія Челебі, більшість 
ремісників стамбульського ювелірного це
ху становили греки. За легендою саме тра
пезундський грек Константин навчав юве
лірної справи самого султана Селіма І та 
його сина Сулеймана.

Неодноразово згадує Челебі грецьких 
майстрів як кращих у своїй галузі, назива
ючи їх справжніми «чарівниками». 

Вихваляючи майстерність штампу
вальників, карбувальників, виробників 
золотих й срібних ниток та вишивальни

ків, а також граверів по срібних предме
тах, він особливо вирізняє серед останніх 
знаменитого майстра — грека Михаїла 
(пом. 1600), який дарував падишахам ди
настії османів вишукані емальовані фут
ляри для годинників, кинджали й шаблі 
у піхвах, вкритих майстерним гравіюван
ням. Подібні вироби він надсилав також 
шахам Персії та до інших країн. Пізніше 
його призначили головою османського 
монетного двору 62.

Нагадаємо, що за етнічним складом 
більшість стамбульських цехів вирізняла
ся надзвичайною строкатістю, взагалі при
таманною населенню Османської імперії 
XVII ст.63. Не були виключенням і провін
ції, зокрема на Балканському півострові де 
розміщувалось чимало знаменитих зброяр
ських ремісничих центрів. 
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водночас не можемо не відзначити, 
наскільки спорідненими виявляють-
ся ремісничі техніки та орнаментальні 
мотиви, які використовували грецькі 
та вір менські майстри Стамбула (порів-
няймо з розглянутими раніше зразками 
з православною символікою). 

У підсумку, очевидно, можемо навіть 
говорити про своєрідний османо-візан-
тійський православний художній стиль, 
характерний для виробів декоратив-
но-ужиткового мистецтва вірменських 
й грецьких ремісників Стамбула. воно 
й не дивно, якщо згадати про співісну-
вання та взаємопроникнення цих двох 
культурних традицій від самих часів за-
снування Константинополя, збагачених 
пізніше турецькими сюжетами й реміс-
ничими техніками. 

Наприкінці додамо, що стамбульське 
походження шаблі та її приналежність 
греку не виключає її «козацького» бо-

йового минулого. Адже у XVII ст. гре-
ки нерідко оселялися серед єдиновір-
ців в Україні, зокрема на Лівобережжі. 
На самому початку визвольної війни 
1648–1654 рр. греки стали основними 
постачальниками східних товарів на 
українські землі. Чимало їх служило в За-
порозькому війську Богдана Хмельниць-
кого, виконуючи складні дипломатичні 
місії. Представники грецьких аристо-
кратичних родин (Афендики, Капністи, 
Константиновичі, Куріси, Мазаракі, Мо-
цокі та ін.), які емігрували на україн-
ські землі у XVII — першій половині 
XVIII ст., швидко увійшли  до найвпли-
вовіших та найзаможніших верств ко-
зацької старшини. Таким чином, у XVII 
ст. греки успішно інтегрувалися прак-
тично в усі стани українського суспіль-
ства, хоча переважна більшість з них 
займалася торговельною діяльністю та 
зберігала етнічну самоідентифікацію65.
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Дослідивши грецьку карабе-
лю з клинком у формі шамши-
ра, ми послідовно переходи-
мо до розгляду типу шабель, 
які, з цілого ряду при-
чин, досі вважаються 
чи не найбільш «ко-
зацькими» серед усієї 
маси європейських та 
східних різновидів клин-
кової зброї. І все ж, незва-
жаючи на досі непорушні 
(хоча й дещо посунуті ки-
лиджем) позиції шамши-
ра як мало не «офіційного» 
символу козацької «неньки» 
(згадаймо твори живопису, су-
часні пам’ятники діячам козаць-
кої доби, медіа-продукцію тощо), 
у нашій роботі ми детально зупи-
нимося тільки на одному з них. 
Скажемо більше — мабуть, це 
єдиний з дуже небагатьох дав-
ніх класичних шамширів у колек-
ціях українських музеїв, який, напев-
не, міг прикрашати колекцію зброї 
навіть найвпливовішого представни-
ка козацької шляхти. 

Цей безіменний зразок має істо-
рію, напрочуд схожу з більшістю екс-
понатів колекції в. в. Тарновського. 
Місце й час його придбання нара-
зі залишаються невідомими. Упер-
ше опис цього експоната опубліко-
вано все у тому ж каталозі збірки 
Тарновського, причому вміщений 
матеріал, на відміну від розгля-
нутих нами раніше зразків, за-
лишився непроілюстрованим 
(Дод. 32)66.  

У 1990 р. зразок було до-
сліджено укладачами ката-
лога ЧІМ.  Фахівці встано-
вили перське походження 
шаблі, датувавши її кін-

цем XVII — початком XVIII ст., 
та виконали ретельний опис зброї 
(Дод. 33)67.
Атрибуцію чернігівського катало-

га у скороченому вигляді пов-
торили автори монументаль-
ного компендіуму «Україна 

— козацька держава» 2005 р.68.
Останній раз зразок проаналі-

зували Д. Тоїчкін та О. Галенко 
у статті, присвяченій атрибуції 
шамширів у музейних колекці-
ях України69.

Розглянемо ближче цей чу-
довий шамшир. Адже, як по-
бачимо далі, його цінність як 
речового історичного дже-
рела не обмежується пе-
ріодом функціонування в 
ролі бойової чи парадної 
холодної зброї.  

Шамшир, клинок — 
Персія або Осман-
ська імперія, оправа 
— Османська імпе-
рія (Стамбул?), кінець 
XVIІ– поч. XVІIІ ст.

Місце зберігання: 
ЧІМ, інв. № и-2907  
(з колекції в. Тарнов-
ського — № 137).

Матеріали: 
Ювелірне срібло, золото 

(585º, 958º), дерево, окса-
мит. Клинок виконано з ви-

сокоякісного булату хвиля-
стого типу.

Техніки: 
Кування, лиття, площин-
не та обронне гравіювання, 
карбування, зернення, кан-
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фаріння, рифлення, лютування, зо-
лотіння.

Технічні параметри зброї:
A=915; B=780; C=31; F=111(138)/123; 
G=308–352/308–331; T=6; L=127; R=73; 
N=80; n1=26; n2=22.

Механіко-кінематичні  
характеристики: 
W=640; Wпіхв=1330; V=580; X=375.

Бойові характеристики шаблі є «кла-
сикою» шамшира: легкий клинок з ви-
сокоякісної булатної сталі, пристосо-
ваний майже виключно для рубальних 
розкроювальних кавалерійських ударів 
з відповідною кривизною та розподілом 
ваги. Типова для шамширів клинувата 
форма поперечного перерізу клинка має 
дещо знижувати ефективність рубаль-
но-різального удару. 

Стан збереження, консервація  
та реставрація.
Стан збереження шаблі та піхов добрий. 
Срібна оправа має незначні подряпини 
й ум’ятини, щільність припасування 

елементів порушено. втрачено нюту на 
верхів’ї. Консервація клинка відсутня. 

Морфологічна характеристика.
КЛиНОК булатний, надзвичайно ви-
кривлений, без дол, єлмані та рікасо, 
виконаний у формі класичного персько-
го шамшира. від п’яти спинка клинка 
спершу рівнобіжна лінії леза, проте з 
відстані 130 мм намічено ледве помітне, 
не характерне для шамшира звуження, 
що починається ступінчасто — у типово 
турецькому стилі. Бойовий кінець одно-
лезовий, вістря на лінії обуха.

ЕФЕС відкритого типу, повністю вико-
наний з ювелірного срібла. Гарда проста 
хрестоподібна, вкрита товстим шаром 
позолоти 585º. Перехрестя становить 
єдину конструкцію з хрестовиною. Кіль-
йони грановані із закінченнями у ви-
гляді ледь витягнутих шишечок. Щіч-
ки руків’я дерев’яні, обкладені сріблом, 
вкриті суцільним рослинно-геометрич-
ним карбованим орнаментом, були за-
кріплені трьома нютами, з яких вціліли 
дві — із широкими голівками-дисками, 
прикрашеними карбованим орнамен-
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том та золотінням. Срібне, позолочене 
958º верхів’я, прикрашене карбуванням 
та зерненням, надіте на хвостовик та ру-
ків’я на кшталт наперстка й закріплене 
двома срібними нютами. Між щічками 
руків’я по всій його довжині розміщуєть-
ся срібна позолочена гіверса, прикраше-
на карбованим орнаментом із зерненням.

Суцільнометалевий ефес, взагалі та-
ка кількість декорованих металевих еле-
ментів характерні для османської, саме 
балканської, зброярської традиції.

ПІХви дерев’яні, обтягнуті зеленим 
оксамитом. Срібна оправа складається з 
довгого устя, з розрізом й наконечника 
з гребінцем, поєднаних між собою то-
рцевими платівками, а також розміще-
них на них двох золочених обоймиць з 
рухомими кільцями. Поверхня оправи 
вкрита рослинним орнаментом.

Особливість конструкції піхов поля-
гає у великій кількості металевих ча-
стин, які залишають відкритими тіль-
ки невеликі ділянки оксамиту. Загалом 
переобтяженість оправи пишно деко-
рованими металевими елементами, дов-

гі устя з розрізом та наконечник, фор-
ма й розміщення обоймиць типові для 
османського зброярства.  

 
Орнаментика.
Оздоблення шаблі насичене складною 
рослинно-геометричною орнаменти-
кою, виконаною у різноманітних техні-
ках по металу. У декорі превалюють два 
основних сюжети: щільне симетричне 
плетиво крупних стебел аканта й роз-
квітлих квіткових бутонів на обробле-
ному канфарником полі та симетричні 
рослинно-геометричні композиції з во-
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лютами й овальними випуклими кар-
тушами, вміщені в обмежений простір 
гарди та обоймиць. 

Декор першого типу демонструє ри-
си османського зброярського мистецтва 
XVII ст.70. Східні мотиви продовжують-
ся на срібному руків’ї, прикрашеному 
карбованим іслімі.

При основі клинка на зовнішній сто-
роні штаби гравійовано композицію з 
двох медальйонів, більший з яких ча-
стково заповнений позолотою. Інший, 
у вигляді плетінки з листя, розташова-
ний на усті піхов. На думку мистецтвоз-
навців, наявність арок із закінченнями 
у вигляді медальйонів є важливою оз-
накою османського походження зброї71.

Загалом же художні особливості ба-
рокових сюжетів шабельної оправи свід-
чать про те, що їх виконано під сильним 
західноєвропейським впливом. Так, чіт-
ка симетрія орнаментальних мотивів 
гарди та обоймиць, добре продумане 
чергування срібних і золочених дета-
лей, відповідають стилю Людовика XIV. 

Очевидно, орнаментальне оздоблен-
ня шаблі усе ж слід датувати кінцем 
XVII ст. Саме у цей період розпочина-
ється процес європеїзації турецького 
мистецтва, що найяскравіше проявився 
у стилістиці «османського рококо» вже 
у XVIII ст. Захопившись західною систе-
мою цінностей, намагаючись не відста-
вати від передових тенденцій, султан-

ський двір запрошував європейських 
майстрів, що роками жили і працюва-
ли у країні. Згодом європейський стиль 
проник усюди — від образотворчого 
мистецтва до архітектури. 

Нової палацової моди намагалася до-
тримуватись і провінційна знать, відтак 
османські ремісники також дедалі часті-
ше мусили працювати в європейсько-
му стилі. Утім, не схоже, що такі зміни 
могли суттєво знизити темпи роботи 
у найбільших осередках ремісничого 
зброярського виробництва з огляду на 
його етнічну строкатість та воістину сві-
товий, як на той час, розмах.

*   *   *
За сукупністю морфологічних, деко-

ративних та інших ознак маємо висло-
витися за османське монтування дослі-
дженої шаблі. Переобтяженість оправи 
густо декорованими металевими еле-
ментами, дають змогу нам вбачати «бал-
канський слід» в оздобленні цього зраз-
ка.  водночас більш-менш рівномірне 
поєднання балканських і турецьких еле-
ментів, як морфологічних, так й орна-
ментальних, приводить до висновку про 
виробництво шаблі у ремісничому осе-
редку, розміщеному на перехресті бал-
канських і турецьких впливів. Кваліфі-
кована високовартісна робота дозволяє 
припустити, що зброю оправили грець-
кі ремісники Стамбула.
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Не можемо не зауважити, що, окрім 
періоду виготовлення, розглянутий 
шамшир нічим не виявляє свого «ко-
зацького» походження. Можна скіль-
ки завгодно фантазувати щодо його 
славетного бойового минулого, проте 
факти свідчать про інше: саме художня 
уява, причому найвищого мистецького 
ґатунку, перетворила цей непересічний 
зразок персько-османського зброярства 
XVII ст. на харизматичний бойовий ін-
струмент запорозького рицаря. Тим са-
мим було започатковано монументаль-
ну культурологічну традицію, якій на 
сьогодні виповнилося вже понад 120 
років. Звичайно, йдеться про знаме-
ниту композицію І. Рєпіна «Запорожці 
пишуть листа турецькому султанові» 
(1880–1891 рр., місце зберігання основ-
ного варіанта — Державний російський 
музей, м. Санкт-Петербург, РФ). 

важливу роль у роботі над «Запорож-
цями...» відіграло перебування І. Рєпіна 
в родовому маєтку в. Тарновського-мо-

лодшого — Качанівці, яка наприкін-
ці ХІХ ст. перетворилася на видатний 
культурно-мистецький осередок. Одна 
з кращих на той час тематичних колек-
цій українських старожитностей нада-
вала художникові унікальні можливо-
сті для роботи над картиною. Протягом 
тільки двох місяців «качанівського пе-
ріоду» (у серпні-вересні 1880 р.) митець 
виконав близько трьохсот ескізів май-
бутнього шедевру. Майже фанатичний 
поціновувач «малоросійської харизми», 
близький друг Д. І. Яворницького, разом 
з яким вони об’їздили чи не всю Україну 
у пошуках козацьких раритетів, І. Рєпін 
завжди з особливою шаною ставився до 
козацької зброї.

На жаль, у фондах ЧІМ нам на сьо-
годнішній день вдалося віднайти тільки 
один з тих самих, уславлених митцем на 
весь світ, шамширів з качанівської ко-
лекції. Саме цей чудовий витвір пер-
сько-османського ремісничого мисте-
цтва розглянуто нами вище.

І. Рєпін. «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» (ДРМ). Фрагмент.
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Потужна харизма «козацького романтиз
му», закладена у ХІХ ст., продовжує свою 
переможну ходу і в наш час. Наразі рєпін
ський шедевр надихає майстрів відрод
женої галузі стародавнього мистецтва ви
робництва клинків, вишуканої шабельної 
оправи й оздоблення. 

На 5й Всеукраїнській виставці «Май
стер Клинок» у 2009 р. гранпрі було при
суджено народному майстру Луганщини 
Олександрові Ткаленку за створення ша
блі «Лист султану». 

Під проводом майстра команда з п’ятьох 
фахівців протягом восьми місяців працю
вала над втіленням оригінальної ідеї. На 
клинку зі штемпельного дамаску вони на
січкою нанесли мініатюрну композицію на 
тему відомої картини Іллі Рєпіна, а також 
розмістили текст історичного документа, 
оригінал якого зберігається у музеї Запо
розького козацтва на Хортиці.

Ефес шаблі золочений, руків’я слонової 
кістки прикрашене верхів’ям у вигляді го
лови знаменитого отамана Війська Запо
розького Івана Сірка. Кошового зображе
но з люлькою у якій інкрустовано діамант.

Митець зізнається, що своєю роботою 
віддав данину пошани й любові рєпінсько
му шедевру, яким він захоплювався все 
своє життя72.
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Після ознайомлення глядачів із «За-
порожцями...» «козацькі шамшири» 
перетворилися на усталену, майже 
обов’язкову мистецьку традицію. ве-
ликий внесок в її подальший розвиток 
зробив видатний військовий худож-
ник-документаліст, уславлений співець 
кінської грації та сили М. Самокиш. Сам 
чудовий кавалерист, один з найкращих 
у світі майстрів художнього зображен-
ня кінного двобою, митець не міг не 
захопитись шамширом — зброєю, що 
втілювала у собі ідеальний бойовий ін-
струмент, романтику козацької давни-
ни та одвічну загадку Сходу водночас. 
Тим більше, що бурхлива біографія ху-
дожника надавала йому численні нагоди 
під час бойових дій власноруч оцінити 
властивості статутної шашки туркмен-
ського дивізіону (фактично шамшира), 
прийнятого на озброєння у національ-
них підрозділах Середньої Азії.

На знаменитих полотнах «Бій Мак-
сима Кривоноса з Яремою вишневець-
ким» (1934) та  «Бій Івана Богуна з Чар-
нецьким під Монастирищем у 1653 р.» 
(1931) зображено, вочевидь, одну й ту 
саму шаблю із власної збірки митця. 
Нині цей зразок зберігається у Хар-
ківському історичному музеї за інв. 
№ ОС-577.

Цей зразковий усіма сторонами шам-
шир має перське походження. Такі ша-
блі практично без змін виготовляли до 
кінця ХІХ ст.

«Самокишівський» шамшир кіль-
ка разів описували у науковій літера-
турі, але тут ми хотіли б навести роз-
шифровки східних написів на клинку, 
що нарешті дозволяють уточнити йо-
го датування.

На зовнішньому боці клинка на від-
стані 80 мм від п’яти розміщено три та-
ушовані золотом картуші з арабськими 
написами й так званий бедух (квадрат 

з магічними літерами-цифрами, що 
означали «2» (бе), «4» (даль), «6» (вав), 
«8» (ха)). 

У нижньому картуші з рослинним 
орнаментом розміщено напис:

(ЦАР-НАД-ЦАРЯМи ПРОРОКІв 
МОГАММАД)

У середньому («восьмикутному») 
картуші: 

(СЛУГА ЦАРЯ КРАїНи АББАСА)

М. Самокиш. Бій Івана Богуна з Чар-
нецьким під Монастирищем у 1653 р.
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У верхньому («шестикружному») 
картуші:

(РОБОТА АСАДОЛЛАГА ІСФАГАНІ)

Два підписи «Робота Асадоллага Іс-
фагані» 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-Могам-
меда Каджара (р. п. 1796-1797)73. 

Отже, якщо навіть припустити, що 
шаблю було виготовлено раніше за на-
пис (а така практика була узвичаєною 
в країнах Сходу), в Україну вона могла 
потрапити не раніше від ХІХ ст., себто 
вже по закінченні козацької доби.

Мистецька традиція «козацьких 
шамширів», основана на реальному 
джерельному ґрунті, помножена на си-
лу художнього образу та авторитет ви-

конавців, дуже скоро зростила у масо-
вій свідомості тверді асоціації: класичні 
перські шамшири почали сприйматися 
не інакше, як «справжні» козацькі ша-
блі. Не забарився й зворотний ефект 
— презентабельні шамшири у найбіль-
ших музейних зібраннях України не-
вдовзі отримали «козацьку» атрибу-
цію, що іноді поширювалася навіть на 
шашки туркменського дивізіону зразка 
1895 р. Деякі з цих експонатів у другій 
половині ХХ ст. отримали нове «куль-
турне життя», що, можливо, було на-
віть  більш насиченим, аніж їхнє нікому 
достеменно не відоме бойове минуле. 
Шамшири знімали у кіно, вони пере-
творились на зручну натуру для жи-
вописців, скульпторів та декораторів, 
ставши одним з наріжних каменів су-
часної козацької легенди.

До таких, по-своєму видатних, зраз-
ків належить шабля, що походить зі 
збірки Д. І. Яворницького, а нині збері-
гається у колекції НМІУ (інв. № З-133). 
Упродовж багатьох років вона незмін-

Шамшир, кінець 
XVІІІ ст., Іран. 
Колекція ХІМ,  
інв. № ОС-577.
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но брала участь в історико-культурних 
заходах з реконструкції подій козаць-
кої доби та досі залишається централь-
ним предметом експозиції «козацько-
го» залу Національного історичного 
музею у Києві. 

Цей класичний шамшир з булатним 
клинком має чудову, по-перськи стри-
ману, водночас коштовну оправу, з ру-
ків’ям зі слонової кістки, дерев’яними 
піхвами, обтягнутими червоним окса-
митом та обкладеними позолоченим 
сріблом, вкритим ефектним карбова-
ним орнаментом. 

Зображення та опис цієї шаблі нео-
дноразово публікували у музейних ка-
талогах. Свого часу ми також приділи-
ли увагу її дослідженню74. 

Аналізуючи зразок з позицій сучас-
ної науки, слід, насамперед, зверну-

ти увагу на характерний симетрич-
ний рослинний орнамент, виконаний 
у техніці глибокого карбування та гра-
віювання. Судячи зі слідів від давніх 
обоймиць та накладок, оправа піхов 
змінювалася відповідно до стилю, по-
пулярного у ХІХ ст. 

Морфологія шаблі й стилістика орна-
менту, що прикрашає оправу піхов, ха-
рактерні для зброї середньоазійських 
ханств ХІХ ст.75, зокрема Хівинського 
та Бухарського (Рис. 47).

У черговий раз зблизька поглянувши 
на «традиційну козацьку зброю», муси-
мо визнати, що перед нами предмет ін-
шої, пізнішої за козацьку, епохи. Тіль-
ки сам булатний клинок (т. зв. «шам») 
могли виготовити в одному із серед-
ньоазійських ханств або Персії у більш 
ранній період. 

М. Самокиш. Бій Максима Кривоноса з Яремою Вишневецьким (НХМУ).
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Наразі ми згадали про два останні 
зразки як видатні та по-своєму повчаль-
ні епізоди новітньої історії «козацьких 
шамширів».

Повертаючись до «рєпінського» екс-
поната ЧІМ, усе ж відзначимо його гі-
потетичне козацьке походження — у 
колекціях заможної козацької шляхти 
XVII–XVIII ст., звісно, мало бути до-
статньо розкішних перських шабель. 
Проте «справжнє» козацьке коріння він 
отримав, тільки долучившись до суб-
культури ідеально-романтичного ко-
зацького мікрокосму, виплеканого ко-
лекціонерами, науковцями, митцями, 
які захоплено, по крихтах збирали мате-

ріальні свідчення твореної ними леген-
дарної історії. вони жили й працювали 
у часи, коли ще можна було віднайти та 
приміряти на себе шати справжньої ко-
зацької давнини, а наука була  набагато 
ближчою до легенд, аніж зараз. Проте 
саме зусиллями цих подвижників закла-
дено фундамент сучасного національно-
го джерелознавства, як і культурологіч-
ної легендарної традиції, що свого часу 
становили єдине ціле. Нині ми віддаємо 
шану прекрасній традиції легендарно-
го козацького духу та її батькам-засно-
вникам, без яких не було б ані сучасної 
української історичної науки, ані, зви-
чайно, нашого дослідження.

Шамшир, XIХ ст., клинок — Середня 
Азія або Персія, піхви — Хівинське або 
Бухарське ханство. НМІУ, інв. № З-133.

Рис. 47. Приклад орнаментів, характерних для оздоблення предметів озброєння, 
виготовлених у середньоазійських ханствах (XVIII–XIX  ст.): А) хівинський76;  
Б) бухарський (збірка РЕМ)77.
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Завершуючи дослідження речових 
джерел, необхідно навести ще один 
зразок, що, на наш погляд, міг би 
стати цікавим об’єктом обгово-
рення у ймовірній дискусії що-
до стилістичних особливостей 
оздоблення клинкової зброї 
XVII–XVІII ст. центральноукра-
їнськими золотарями. 

Історія цього раритету відома 
нам лише від часу передачі його з 
Бахчисарайского історико-куль-
турного заповідника до Національ-
ного музею історії України згідно 
з наказом Міністерства культу-
ри УРСР № 1777 від 20.10.1955 р.

Зразок свого часу публікува-
ли у каталозі НМІУ78. Зазначе-
на атрибуція повторюється у 
виданні «Україна — козацька 
держава»79. 

Остання публікація, що 
практично досі залишається 
єдиною спробою хоча б повер-
хового вивчення цього зразка, 
здійснена нами у 2007 р. Тоді 
ми вперше звернули увагу на 
не зовсім типове для Туреччи-
ни оздоблення цієї зброї.

Карабеля, Османська імпе-
рія — Східна Європа, кін. 
XVII — поч. XVІII ст. (?).

Місце зберігання: 
НМІУ, інв. № З-51.

Матеріали: 
Дамаська сталь, ювелірне та низь-
копробне срібло, позолота 375°, 
яшма, дерево, шкіра.

Техніки: 
Кування, лиття, таушування, кар-
бування, гравіювання, золотіння.

 Технічні параметри зброї: 
А=950; B=830; C=38; D=37; 
E=230; F=65(96) / 81; G=338–
375 / 290–346; T=7; L=107; N=11; 

R=70; N=76; n1=29; n2=32.

Механіко-кінематичні  
характеристики:
W=1000; V=600; X=300

Шабля заважка, як на зброю з 
відкритим ефесом та свою довжи-
ну. Центр удару розміщено поблизу 
початку єлмані, очевидно, з розра-
хунком на більше «протягування». 
Значна вага та місцезнаходження її 
центру обмежує можливості фехту-
вання цією неповороткою зброєю. 
втім, вона має чудово вправлятися 
зі своїм основним завданням — ка-
валерійською рубкою.

Мікротвердість клинкової сталі ти-
пова для зброї XVII — поч. XVIII ст. 
величезна нерівномірність значень 
(від 20 до 60 HRC) може бути пов’я-
зана не лише з недостатнім очищен-
ням сталі, але й з використанням па-
кетної поковки.  

Стан збереження, консервація  
та реставрація.
Клинок у доброму стані. По всій штабі 
відзначимо незначні залишки корозії 
та поверхневі каверни. Клинок почи-
щено та законсервовано.

Ефес у задовільному стані. У про-
цесі виконання реставраційних ро-
біт його первісний вигляд був змі-
нений: на руків’ї з’явились нюти 
низькопробного срібла з велики-
ми напівсферичними голівка-
ми, кінці кільйонів також були 
закріплені накладними куль-
ками. Укріплено тріснуту нав-
піл зовнішню щічку руків’я.
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Металева оправа піхов у відмінному 
стані, шкіра дерев’яної обкладки від-
реставрована.

Морфологічна характеристика.
КЛиНОК сталевий, сильно викривле-
ний, з виразною єлманню. Широкі до-
ли обабіч штаби утворюють виразне 
ребро по середній лінії клинка, а також 
широку розложисту спинку, що перехо-
дить у фальшлезо на єлмані. Доли за-
вершуються поблизу вістря. Бойовий 
кінець дволезовий, вістря на середній 
лінії клинка. 

Загалом форма клинка звичайна для 
османської зброї XVII ст.

ЕФЕС відкритого типу. Срібна гар-
да проста, хрестоподібна, прикрашена 
рослинним орнаментом. Хрестовина ко-
ротка, кільйони закінчуються кульками. 
Руків’я має незначний нахил у бік леза, 
яшмові щічки закріплені на хвостови-
ку трьома срібними нютами пізнішого 
походження, з крупними напівсферич-

ними голівками. Поміж щічками, що за-
вершуються верхів’ям у вигляді стилі-
зованої голови орла, прокладено срібну 
золочену гіверсу. 

ПІХви. Дерев’яна обкладка піхов 
обтягнена шкірою чорного кольору. 
Срібна позолочена оправа складається 
з устя, наконечника та двох обоймиць, 
кільця яких втрачено. всі елементи де-
коровано рослинним орнаментом. На 
зовнішній стороні устя розміщено фі-
гурний медальйон.

Орнаментика.
На зовнішньому боці клинка, при п’яті 
у техніці площинного таушування на-
несено традиційну для східної зброї фі-
гурну арку, що завершується медаль-
йоном у вигляді бутона в пальметці. 

Далі у картуші з подвійним конту-
ром розміщується дрібний симетрич-
ний рослинний орнамент, що склада-
ється з розеток та різаного листя — так 
званий саз.
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Гарда прикрашена обронним гра-
віюванням: на обробленому рифлен-
ням полі розміщені S-подібні стебла з 
крупними квітами та листям, у центрі 
— великий соняшник. У центрі гарди з 
внутрішнього боку зброї знаходиться 
нерозквітлий бутон, зображений збоку.

Гіверса прикрашена бордюром з гео-
метричним орнаментом сітчастого типу.

Найвиразнішим елементом компо-
зиції, розміщеним на розробленому 
рифленням тлі металевої оправи піхов, є 
традиційна турецька долашмала (гілка). 
Характер її виконання — із симетрич-
ними стеблами, притаманний саме ту-
рецькій традиції, набуває найбільшого 
поширення на теренах Османської ім-
перії від XVII ст.80.

Номенклатура використаних в оздо-
бленні шабельної оправи рослин, серед 

яких соняшники, троянди та аканти, ти-
пова для європейської орнаментики, хо-
ча сам спосіб їхнього виконання ближ-
чий до турецького. 

Паз для нижнього шипа перехрестя 
закінчується типовим для османської 
зброї медальйоном, виконаним у зви-
чайній для XVII ст. вигадливій манері. 

Перебуваючи на межі турецької та 
європейської традиції, стилістика де-
кору загалом демонструє виразні пост-
барокові риси — впадають у вічі різка 
асиметричність та недостатня рельєф-
ність малюнка. важливими для корек-
тної атрибуції є також «подрібнені» 
форми, що у вигляді пунктиру при-
сутні в декорі ефеса та металевої оп-
рави піхов.

Риси європейського стилю у декорі 
зразка дають можливість датувати йо-
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го періодом передодня рококо — саме 
початком XVIII ст.

Хоча оздоблення шаблі виконане під 
потужним європейським впливом, у її 
основних рисах усе ж переважає осман-
ська стилістика. Насамперед це стосу-
ється декору клинка, що безпосередньо 
наслідує османську орнаментику XVI ст. 
У номенклатурі квітів, що оздоблюють 
гарду та піхви, важливе місце займає 
соняшник, — рослина, яка з’являєть-

ся в османській орнаментиці тільки від 
кінця XVII ст.81. Таким чином, турецькі 
елементи декору шабельної оправи під-
тверджують її датування кінцем XVII – 
початком XVIII ст.

*   *   *
Як ми вже з’ясували, атрибутувати 

цю карабелю можна лише на основі ви-
вчення її морфології та орнаментики, 
адже писемних свідчень щодо похо-
дження цього зразка не збереглося.

Звісно, декор зброї загалом виконано 
у руслі турецької мистецької традиції. 
Утім, повністю турецьким можна вва-
жати тільки оздоблення клинка, вико-
нане у «старому» османському стилі. 
Судячи з усього, його виготовлено за 
кілька десятиліть до оправи.

Щодо походження оправи, то, з ог-
ляду на переважну більшість типово 
османських елементів, нині ми все ж 
схиляємося до думки про османську 
роботу, виконану у руслі модних на той 
час європейських тенденцій. водночас, 
зважаючи на кількість іноземних май-
стрів та етнічних громад з усього світу, 
які жили й працювали на неосяжних 
теренах Османської імперії, не бачимо 
жодного протиріччя у припущенні, що 
над цією шаблею попрацював інозем-
ний європейський майстер в одному з 
османських зброярських центрів.

Уважно вивчаючи суміш європей-
ської та східної художньої стилістики 
цього зразка, важко відмовитися від 
думки, що її виконано десь «на перетині 
шляхів поміж Сходом і Заходом», хоча б 
і в Україні. З цього приводу не можна не 
нагадати, що цей незвичайний раритет 
неодноразово «спокушав» фахівців при-
писати йому центрально- або  східно-
європейське походження. І з цим важко 
сперечатися, зважаючи на величезне по-
ширення орієнтальних впливів у збро-
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ярстві Речі Посполитої. Нагадаємо, що 
у музейній картці та двох каталогах зра-
зок атрибутований як «український». 

У цьому зв’язку не можемо обійти 
увагою історію нашого першого зна-
йомства з цією карабелею. У процесі 
збору матеріалу для дисертаційного 
дослідження у 2002 р. нашу увагу до 
цього зразка привернула М. Стрілець, 
тодішній головний зберігач зброї Наці-
онального музею історії України. Саме 
вона висловила припущення про укра-
їнське походження оправи цієї зброї, 
яке базувалося, насамперед, на аналізі 
декоративного оздоблення гарди. До-
свідчений фахівець цілком точно від-
чула «брак османського духу» у декорі 

шаблі на противагу засиллю європей-
ських мотивів, узвичаєних, між іншим, 
в українському декоративно-ужитково-
му мистецтві.

Захопившись ідеєю «українських 
клинків», протягом тривалого часу ви-
давалося доречним говорити про цей 
зразок як про рідкісний приклад укра-
їнського золотарства, від чого непросто 
відмовитись і тепер. Як слушно підмі-
тив Т. Маньковський, подібні зразки є 
«…вічним полем для сумніву щодо їх 
східного походження»82.

Де ж усе-таки пролягає межа, що має 
відокремити українську зброю від таких 
схожих зразків сусідніх, насамперед — 
східних народів?
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Представники історичної науки, як ми 
вже відзначали, здавна, без особливого 
успіху намагалися вирізнити клинкову 
зброю української роботи. 

Першими визнали безплідність своїх 
зусиль військові історики. Після бага-
тьох років ретельних досліджень голов-
ний зберігач зброї Державного істо-
ричного музею Української РСР (нині 
НМІУ) в. Сидоренко публічно визнав, 
що «...занадто складно виявити особли-
вості, які вносили українські майстри у 
виготовлення місцевої зброї...»1.

Майже одночасно «підняли білий 
прапор» вітчизняні мистецтвознавці, 
зокрема П. Жолтовський. У 70-х роках 
ХХ ст. цей видатний дослідник, один з 
найкращих у світі знавців українсько-
го декоративно-ужиткового мистецтва, 
засмучено визнав, що «...відсутність на-
дійно документованих пам’яток, недо-
статнє вивчення старого збройництва 
не дозволяють поки що виділити в збір-
ках наших музеїв… дорогоцінні оправи 
шабель української роботи…»2.

від того часу проблемою «козацької 
шаблі» переймалися тільки нечислен-
ні археологи та зброєзнавці. Найбільш 

ґрунтовну спробу визначити морфоло-
гічний тип козацької шаблі у космопо-
літичному масиві віднайдених артефак-
тів на полі Берестецької битви зробив 
І. Свєшников3. Утім, і ця спроба не піш-
ла далі теоретичних міркувань. Сумлін-
ний дослідник чудово розумів неможли-
вість якихось далекосяжних висновків, 
не кажучи вже про типологічне обґрун-
тування, на основі одиничної знахід-
ки, що її він розглядав як потенційного 
представника гіпотетичного типу «ко-
зацької шаблі».

відсутність позитивних результатів 
не могла не призвести до радикалізації 
наукових поглядів на цю «безперспек-
тивну» проблематику.

Так, Ю. Бохан, розмірковуючи над 
відомою за документами вКЛ XVI ст. 
«козацькою» клинковою зброєю, ви-
значає її як «конструктивно наближену 
до татарської», а фактично зводить до 
ординок та шабель з багнетоподібним 
бойовим кінцем. При цьому дослідник 
виходить із досить-таки хисткої, на наш 
погляд, тези про «ідентичність» тогочас-
ного козацького й татарського комплек-
сів озброєння4. 

РОЗДІЛ VI 
Феномен «невідомої» української шаблі
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Ще категоричнішу позицію зайняв 
зберігач зброї Львівського історичного 
музею, знаний зброєзнавець Б. Мель-
ник, який не одне десятиліття прис-
вятив дослідженням холодної зброї в 
українських музеях. від 1994 р. вчений 
неодноразово висловлював переконан-
ня про відсутність в Україні Нового часу 
не тільки якихось особливих морфоло-
гічних типів клинкової зброї, а й цен-
трів ремісничого виробництва шабель 
деінде, окрім Львова5.

У роботі 2007 р. нам на матеріалах 
писемних джерел вдалося продемон-
струвати і довести, що осередки вироб-
ництва клинкової зброї не тільки існу-
вали у значній кількості на українських 
теренах, а й за формами організації не 
відрізнялись від інших видів ремісни-
чої діяльності. Клинкову зброю виро-
бляли не тільки у найбільших, а й в ок-
ремих невеликих ремісничих центрах. 
Серед майстрів були міщани, — чле-
ни цехів та позацехові, козацькі й се-
лянські ремісники-шабельники (у Цен-
тральній та Східній Україні) й мечники 
(у Західній)6. Щодо конкретного харак-
теру їхньої роботи, у документах зустрі-
чаються згадки про «виготовлення» та 
«оправу» клинкової зброї.  

Проте і нам на той час, окрім загаль-
них розмов про ймовірну «крос-куль-
турність» зброярської традиції, не вда-
лося встановити чітких критеріїв, за 
якими можна було б вирізнити козацьку 
зброю, так само як і віднайти достатню 
кількість речових джерел, які б перекон-
ливо свідчили на користь українського 
зброярського виробництва. 

Безрезультатність багаторічної «по-
шукової» діяльності видається нам ціл-
ком закономірною: нині очевидно, що 
зброю місцевого походження можливо 
вирізнити тільки за другорядними оз-
наками, поєднавши дослідницькі мето-

ди комплексу спеціальних історичних 
дисциплін з історико-мистецтвознавчи-
ми та матеріалознавчими методиками. 

Схожої думки у 2009 р. дійшов Б. Фро-
лов, зауваживши, що у проблемі іденти-
фікації шабель малоросійської роботи 
навряд чи можемо говорити про осо-
бливості викову й монтування, скоріше 
— про стилістичні та художні нюанси7.

Слід відзначити, що на сьогодні ок-
ремі проблеми українського зброяр-
ства XVI–XVIII ст. добре розроблені. 
Так, маємо низку праць, що ґрунтовно 
висвітлюють історію виготовлення та 
стилістичні риси декору гармат на Лі-
во- та Правобережжі, а також військо-
во-морську справу запорожців. Зав-
дяки працям польських зброєзнавців, 
істориків та мистецтвознавців ретельно 
досліджено історію львівського вірмен-
ського золотарства, зокрема оздоблен-
ня холодної зброї. 

Знаменно, що всі ці праці, як і нале-
жить історичним дослідженням у га-
лузі матеріальної культури, підкріпле-
ні потужним корпусом речових джерел. 

У проблематиці ж клинкової зброї 
центрально-східної України досі мая-
чить велика біла пляма. І, насамперед, 
це пов’язано з майже повною відсутніс-
тю вартих довіри автентичних речових 
джерел. Чималий негативний «внесок» 
роблять також хибні музейні атрибуції.

Про те, що питання вирізнення укра-
їнської зброї особливо гостро постало 
на порядку денному,  свідчать не тіль-
ки полемічні публікації щодо «козаць-
кої шаблі», кількість та наукова якість 
яких останнім часом значно зросли, а й 
поява на ринку антикваріату речей, які, 
поширюючись в аматорському й фахо-
вому середовищах колекціонерів та на-
уковців, формують хибні уявлення про 
оригінальну козацьку зброю. Поява та-
ких витворів має стати своєрідним ка-
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талізатором досліджень української хо-
лодної зброї. Найбільш визначні зразки, 
сумлінно виконані «в історичному сти-
лі», іноді створюють справжній преце-
дент, розширюючи поле для наукової 
дискусії, зокрема, щодо вигляду «укра-
їнської карабелі», оправленої централь-
но- чи східноукраїнськими золотарями 
у другій половині XVIII ст. Адже навіть 
вже у другій половині ХІХ ст., у часи 
розквіту індустрії антикварних підро-
бок, дарма що не так уже й віддаленого 
у часі від періоду Гетьманщини, ніхто з 
новоявлених колекціонерів та поваж-
них учених уже не міг чітко пояснити, 
як конкретно мав би виглядати автен-
тичний українській виріб. Як уявляли 
«козацьку шаблю» наприкінці ХІХ — 
початку ХХ ст., можемо дізнатись, ви-
вчаючи збірки відомих українських ко-
лекціонерів: в. Тарновського, О. Поля, 
Д. Яворницького та інших, склад яких 
можемо простежити за оригінальними 
каталогами, живописом та окремими 
вцілілими експонатами, розосередже-

ними нині по різних музеях на теренах 
колишнього СРСР. Аналізуючи окремі 
предмети, неважко дійти висновку, що в 
ті часи, як і десятиліттями пізніше, чіт-
ких критеріїв роботи українських зо-
лотарів (зброярів) фактично не існува-
ло. Загальне ж уявлення про козацьку 
холодну зброю обмежувалось пошире-
ними у XVII–XVIII ст. типами східної, 
центральноєвропейської та російської 
зброї, що нерідко доповнювались се-
редньоазійськими шамширами ХІХ ст.8.

відтак є цілком логічним те, що сучас-
ні музейні експозиції, спеціально при-
свячені козацькій зброї, демонструють 
подібний, а часом і ще більш виваже-
ний підхід. Так, у Музеї історії зброї та 
Національному заповіднику «Хортиця» 
(м. Запоріжжя) серед козацької клинко-
вої зброї бачимо здебільшого польські, 
татарські й турецькі шаблі. Окремі ар-
тефакти були віднайдені у ході підвод-
них археологічних робіт у місцях ко-
лишнього розташування Запорозьких 
Січей (див., напр. Рис. 12А).

У зв’язку з уявленнями, що побутували у 
ХІХ ст. щодо «зброї героїчних предків» слід 
згадати експонат з ДНІМ, який ми розгляда
ли у попередній праці (2007). Мова йде про 
шаблю з інв. № О249 (КП2394) з клинком 
типу «шамшир» та майже ятаганним (!) ру
ків’ям. Герб ДунінихБорковських на срібній 
гарді відкритого типу, постбарокова орна
ментика оправи, походження пам’ятки, на
решті, інформація іконографічних джерел 
спонукали нас тоді висловити припущення 
про можливу приналежність цього предме
та комусь із членів української гілки роди
ни ДунінихБорковських першої половини 
XVIII ст. Водночас незвична форма ефеса 
викликала чимало запитань, підважуючи 
датування «зверху», власне, переносячи 
його на кінець XVIII ст. 
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Шабля ДунінихБорковських (польська гілка), перша половина ХІХ ст. ДНІМ, інв. № О249.
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Родинна шабля Дуніних-Борковських (польська гілка), перша  
половина ХІХ ст. ДНІМ, інв. № О-249. 
Матеріали: Сталь, ювелірне срібло, ріг, дерево, шкіра змії, позолота. 
Техніки: Кування, лиття, лютування, карбування, гравірування, золо
тіння. Технічні параметри зброї: А=895; B=760; C=31; F=82 (108) / 
94; G=337382 / 319346; Т=4; L=128; R=70; N=87; n1=n2=31.  
Механіко-кінематичні характеристики: W=980; V=640; X=350.

Подальша дослідницька робота дала змогу розставити всі крапки над 
«і». Так, титул графів Священної Римської імперії, закріплений у вигляді 

корони на родинному гербі, належав представникам польської гілки Дуні
нихБорковських тільки від 1818 р.9. Наскільки нині відомо, українські Ду
ніниБорковські у родових гербових зображеннях, зокрема на речах по
всякденного вжитку, використовували лише дворянську, можливо, навіть 
нашоломну корону; в окремих випадках корона відсутня взагалі.

Поглиблений аналіз орнаментики та додаткові мистецтвознавчі консуль
тації дозволяють говорити про датування декору досліджуваної зброї почат
ком ХІХ ст. Відголоси барокових мотивів кінця XVIII ст., що присутні в оздо
бленні зброї, за низкою ознак відрізняються від справжнього постбарокового 
стилю, який на початку XVIII ст. знаменував собою перехід до епохи рококо. 
Найбільш виразно стилістика ХІХ ст. простежується на зворотному (внутріш
ньому) боці гарди та каптурці.

Навряд чи можемо говорити і про більш давню оправу кінця XVIII ст., до якої 
пізніше додали герб: виріб має цілісний, завершений вигляд.

Відтак, серед наявних на сьогоднішній день атрибуцій цього предмета най
правильнішим, очевидно, слід вважати запис у першому повоєнному каталозі 
музею від 1967 р., де зброю ідентифіковано, як «шаблю польську ХІХ ст.»10. 

На нашу думку, все ж має йтися про першу третину ХІХ ст. Судячи з усьо
го, шаблю оправлено невдовзі після отримання представниками польської 
гілки ДунінихБорковських графського титулу, за задумом виробника — у 
стилі «старої» орієнталізованої зброї, що наслідує постбарокові традиції.

Герб українських 
ДунінихБорков
ських на свічнику 
XVII ст. з колек
ції ЧІМ.
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Після всього вищесказаного немож-
ливо не зацікавитись: куди ж врешті 
поділася «справжня» козацька шабля?! 
Де ті легендарні оправи української ро-
боти, про які ще Климентій Зиновіїв у 
своїй поезії «О золотарях» захоплено 
говорив, що «зрящи на них вельми ся 
удивляют»11?! Чому ми маємо стільки 
інших прикладів високохудожньої ро-
боти видатних українських майстрів, 
стільки згадок у писемних джерелах про 
українських шабельників та золотарів, 
які вправно виготовляли й оздоблю-
вали клинкову зброю, але досі не має-
мо жодного достеменно встановленого 
прикладу їхньої роботи?

Очевидно, що відповідь на всі ці не-
прості запитання не лежить у єдиній 
площині. Маємо справу з проблемою 
комплексною, що охоплює місцеві осо-
бливості багатьох галузей ремісничо-
го виробництва Нового часу, пов’яза-
них зі зброярством та золотарством, 
художніми вподобаннями, світськи-
ми та військовими традиціями тодіш-
ніх військових еліт. 

Як ми вже відзначали, відомий на сьо-
годнішній день речовий джерельний ма-
теріал не дає нам підстав пов’язувати 
«козацьку шаблю» з особливим морфо-
логічним типом, відмінним від пошире-
них на той час європейських та східних 
зразків: ефеси повторювали добре відо-
мі усталені форми, клинки імпортува-
ли або виковували «за зразком». відтак 
ще в. Сидоренко висунув припущення, 
що українські ремісники працювали за 
східними моделями, хоча й намагалися 
якимись стилістичними рисами виріз-
нити свою продукцію12.

Усе це, звичайно, не означає, що зга-
дуване в історичних документах словос-
получення «козацька шабля» не могли 
використовувати для позначення най-
більш вживаних у козацькому середо-

вищі різновидів (тим більше, що козаки 
вже у XVI ст. вподобали шаблю більше 
за будь-які інші види довгоклинкової 
зброї13). Однак це створює перші сер-
йозні ускладнення при намаганні ви-
різнити козацькі зразки у загальному 
масиві озброєння, використовуваного 
у Речі Посполитій.

Очевидно, що традиції місцевого ви-
готовлення та оздоблення зброї знахо-
дились у руслі загальних для Речі По-
сполитої тенденцій, що формувалися 
під потужними орієнтальними вплива-
ми — східні типи зброї та стилістика її 
оздоблення почали активно поширюва-
тись від часів правління Стефана Бато-
рія, переживши протягом двох наступ-
них століть справжній бум14. Природно, 
що у віддаленій східній частині краї-
ни, яка мала постійні тісні військові та 
культурні контакти з сусідами-мусуль-
манами, орієнталізація комплексу міс-
цевого озброєння повинна була зайти 
ще далі. Додамо сюди впливи сусіднього 
московського зброярства, у тогочасних 
орнаментальних мотивах якого на той 
час також панували східні композиції15. 

Значною мірою засилля східної зброї 
було пов’язано зі специфічними спосо-
бами поширення зброярського продук-
ту, що частіше за будь-які інші предме-
ти широкого вжитку захоплювався як 
трофей, після чого, зазвичай, служив не 
одному поколінню власників. 

Надзвичайний вплив на зброярські 
тенденції у Речі Посполитій справляли 
вірменські золотарі, які, у свою чергу, 
працювали у руслі «мішаної» східної 
традиції, де були присутні османські, 
константинопольські та західні моти-
ви. Залишений після османів, персів, 
та вірменів значний сегмент цехового, 
здебільшого католицького, виробни-
цтва розвивався під потужним впли-
вом західно- та центральноєвропей-
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ських мистецьких тенденцій, щедро 
приправлених тією самою орієнталь-
ною стилістикою. 

Отже, феномен орієнталізації, що 
проявився у зброярстві, мабуть, біль-
шою мірою, аніж в інших видах деко-
ративно-ужиткового мистецтва, ство-
рює чергову велику проблему у справі 
виявлення «істинно української зброї». 

Свого часу ще Т. Маньковський нама-
гався визначити критерії для вирізнення 
роботи польських та львівських золо-
тарів, виконаної у «загальному» орієн-
тальному стилі16. він відзначив, що най-
більшого поширення східні культурні 
впливи у Речі Посполитій набули, не в 
останню чергу, через мистецтво оправи 
холодної зброї та кінського споряджен-
ня17. відтак, проблема ідентифікації міс-
цевого виробництва різною мірою сто-
сується величезного масиву холодної 
зброї, що функціонувала на теренах усієї 
Речі Посполитої у XVII–XVIII ст.

Іншим важливим фактором, що не 
дав змоги сформуватися єдиному ав-
тентичному українському зброярському 
стилю, стала відсутність національної 
централізованої збройовні з усталеним 
складом майстрів, подібної до Королів-
ської зброярні у Кракові або Оружейної 
палати у Москві. варто тільки уявити, 
наскільки складніше було б нині виділи-
ти «неповторний» (фактично крос-куль-
турний) стиль російських зброярів Ору-
жейної палати XVII ст., яким нині так 
захоплюються російські мистецтвоз-
навці, якби ці шедеври не походили з 
єдиного ремісничого центру та не бу-
ли належним чином задокументовані!

Отже, чергова проблема полягає у 
відсутності твердого національно-дер-
жавного фундаменту давньої зброяр-
ської галузі — натомість маємо роз-
різнені, строкаті в етнічному плані 
виробничі осередки.

 Звичайно, у цехах великих зброяр-
ських центрів працювало чимало міс-
цевих православних майстрів, проте їх-
ня творчість з багатьох причин не могла 
концептуально вибиватись з русла при-
йнятих у ремісничому середовищі сти-
лістичних та технічних тенденцій. 

Не слід також забувати про той факт, 
що українська художня золотарська тра-
диція формувалася й розвивалася у кон-
тексті загальноєвропейських мистець-
ких тенденцій. Більшість складу великих 
цехів становили вихідці із Західної Єв-
ропи, що було пов’язано з практикою 
виробничих мандрівок, своєрідною ін-
тернаціоналізацією ремісничого брат-
ства. Широко практикувалося навчан-
ня учнів та підмайстрів за кордоном.

в українському золотарстві, зреш-
тою, таки виробився свій унікальний 
стиль. Пригадаймо, що найбільша кіль-
кість робіт декоративно-ужиткового 
мистецтва, пов’язаного з металооброб-
кою, здавна була орієнтована на церков-
ні потреби. Саме Православна Церква, 
передусім Київська Митрополія, взяла 
на себе роль центру, що об’єднав укра-
їнських золотарів. Масштабні замов-
лення, наявність більш-менш стало-
го ремісничого складу, частина якого 
працювала безпосередньо у церков-
них майстернях, дали змогу зберегти 
давні й сформувати нові художні тра-
диції, виховавши цілу плеяду талано-
витих майстрів. Українське церковне 
золотарство до середини XVII ст. у по-
рівнянні з тодішніми світськими виро-
бами відзначалося стриманими форма-
ми, частково зберігаючи давньоруську 
спадщину. Справжнього розквіту на-
ціональний колорит отримує у творах 
XVII – поч. XVIII ст. У цей період також 
зростає майстерність золотарів, їхні ви-
роби набувають високих художніх яко-
стей та індивідуальних рис18.
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Клинкова ж зброя, судячи з усього, за-
лишилася осторонь цих процесів «наці-
оналізації», вже маючи свої сформовані 
традиції та авторитетних виробників, в 
абсолютній більшості далеких від русь-
кого православ’я, що гуртувало навко-
ло себе національний елемент. Отже, 
якщо знані українські майстри золо-
тарської справи і зверталися до оправи 
клинків, очевидно здебільшого працю-
вали у загальноприйнятих, уподоба-
них замовниками стилях. Тим самим 
второваним шляхом наслідування ма-
сових та престижних виробів найбіль-
ших зброярських мануфактур йшли ро-
зосереджені на теренах України менші 
виробництва, де місцеві золотарі й ша-
бельники оправляли імпортовані або й 
місцеві клинки в домінуючих устале-
них стилях. Адже ювелірно-золотарська 
справа, зокрема зброярська, від само-
го початку обслуговувала, насамперед, 
представників суспільної еліти — магна-
тів, міський патриціат, багате міщанство, 
пізніше — заможну козацьку старшину 
й, природно, відображала естетичні сма-
ки цього середовища, яке жадало зброї, 
виготовленої за польським, литовським, 
турецьким або перським зразком. 

врешті сама галузь художньої метало-
обробки завжди стояла дещо осторонь 
від мейнстриму національних художніх 
промислів, являючи собою марґінальну 
сферу, недоступну для пересічного ре-
місника. Справа ж оздоблення зброї в 
Україні, як ми вже зазначали, вирізня-
лася своєрідністю, не меншою, аніж в 
Османській імперії, де християнські й 
мусульманські релігійні сюжети та сим-
воліка нероздільно переплелися з наці-
ональними орнаментальними мотива-
ми багатьох народів та етнічних груп. 

відтак маємо цілком закономірний 
результат: відшукати фрагменти влас-
не вітчизняної художньої традиції у 

космополітичному царстві орієнталі-
зованого західно- та центральноєвро-
пейського зброярського стилю дуже не-
просто. Адже не руський культурний та 
художній елемент визначав основні ре-
місничі тенденції, не його наслідували 
у найбільших зброярських центрах, що 
формували споживчі уподобання то-
дішньої військової еліти. 

Звичайно, протягом XVII–XVIII ст. 
у роботі центрально- та східноукра-
їнських ремісників не могли в якійсь 
формі не виявитись національні орна-
ментальні мотиви, тим більше, що їх по-
стійно зустрічаємо на інших предметах 
військового спорядження, — порохів-
ницях19 тощо. Ще М. Петренко відзна-
чав, що творчість українських золотарів 
була близькою народному мистецтву: 
вони часто наслідували народні орна-
менти в архітектурі, різьбленні на де-
реві й камені, гаптуванні тощо, що, між 
іншим, полегшує вирішення непросто-
го питання виділення локальних шкіл20.

Національні українські мотиви не-
одмінно мали з’явитися на зброї, але за 
умов, коли майстер мав змогу дати во-
лю творчій фантазії, — можливо, при 
оздобленні порівняно простих, недоро-
гих шабель, замовники яких не входи-
ли до аристократичного світу високих 
чинів і посад. Таку роботу міг виконати, 
скажімо, простий низовий козацький 
ремісник для себе або своїх товаришів. 
Приклади таких шабель на сьогоднішній 
день також відомі (про них мова ниж-
че). Проте цих одиничних зразків зама-
ло, аби говорити про ексклюзивний на-
ціональний стиль у декоруванні зброї. 
Судячи з усього, нинішнє кількісне спів-
відношення цих поодиноких експонатів 
й маси класично оздоблених карабель, 
ординок та інших різновидів у колекціях 
історичної зброї загалом адекватно відо-
бражає їхню поширеність у минулому.   
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Отже, зробимо логічний висновок: 
для виділення зброї, виготовленої на 
українських теренах, далеко не завж-
ди підходить сформульований в. Квас-
невичем принцип, згідно з яким на-
ціональною слід уважати не тільки 
зброю, повністю виготовлену на те-
риторії держави, але й змонтовану з 
довізних частин, стилістично й деко-
ративно оформлену відповідно до на-
ціонального смаку21. Це правило част-
ково правомірне хіба що для львівської 
вірменської продукції та тих рідкісних 
зразків, у декорі яких можна просте-
жити виразні елементи національної 
орнаментики. Недарма у попередній 
праці нам довелося підкорегувати те-
зи польського колеги, запропонував-
ши вважати українськими усі шаблі, 
змонтовані в осередках ремісничо-
го виробництва холодної зброї в ме-
жах сучасної України22. Утім, віддаючи 
належне українським майстрам, таке 
формулювання, на жаль, не допомагає 
вирізнити ті самі, змонтовані на міс-
ці предмети.

відтак необхідно визначити крите-
рії, що дадуть можливість окреслити 
робоче джерельне поле, з яким можна 
проводити подальшу роботу у студіях 
з української зброї.

Однією з найважливіших прикмет то-
го, що перед нами зброя, до якої докла-
ли руку українські майстри, безумовно, 
є клинкова епіграфіка, наявні на зраз-
ках геральдичні фігури та символіка.

епіграфіка

На сьогоднішній день нам відомо тільки 
декілька українських написів на клин-
ках давньої холодної зброї, які може-
мо з певними застереженнями визна-
ти автентичними. І хоча розглянутих 

у нашій роботі текстів замало, аби ро-
бити всеохопні узагальнення, все ж не 
можемо не відзначити їх своєрідного 
змістового навантаження. Так, дослі-
джені сентенції на шаблях Б. Хмель-
ницького та О. Апостола приховують 
у собі дидактичний, напутливий зміст, 
який нечасто можна віднайти у напи-
сах на польській та московській зброї 
XVII ст. У цьому зв’язку нагадаємо, що 
у такому ж «моралізаторському» сти-
лі виконано написи на інших витворах 
українських золотарів, насамперед дер-
жаках ложок23.

У той же час в українських написах 
збережено класичні функції централь-
но- та східноєвропейської клинкової 
епіграфіки. Так, власне ім’я, очевидно, 
може не лише слугувати меті уславлен-
ня правителя-можновладця (Богдан 
Хмельницький), а й позначати власни-
ка зброї (Олексій Апостол). Поряд із 
цим тексти на зброї набувають розши-
рених функцій — повчальні сентенції 
можуть бути не тільки застереженням 
або закликом до дотримання певно-
го морального кодексу поведінки, але 
й засобом вирішення оригінальних 
завдань, на кшталт дипломатичних. 
Останнє споріднює українські напи-
си з гаслами патріотичного та услав-
лювального змісту, прийнятими на 
польській зброї з її «клинковою ди-
пломатією».

Інші, більш лаконічні українські 
клинкові написи наслідують централь-
ноєвропейську та орієнтальну традицію 
«захисних формул» на зброї у вигля-
ді фрагментів сакральних текстів. Се-
ред них українською роботою, на нашу 
думку, можна вважати уривки христи-
янських молитов у кириличному напи-
санні, виконані на зброї з характерною 
морфологією та декором (як на карабелі 
з колекції О. Фельдмана — див. с. 279). 
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тавра й герби

На відміну від більш універсальної сим-
воліки, зображені на зброї герби, влас-
ницькі та виробничі знаки дозволяють 
піднести атрибуцію зразка на якісно но-
вий рівень. Ці символи зазвичай при-
ховують у собі цільову джерельну ін-
формацію, що стосується особистості 
власника зброї, її виробника, навіть міс-
ця й часу її виготовлення. На жаль, їхня 
присутність на вцілілих донині зразках 
здебільшого є рідкісним винятком у ве-
личезному масиві безликих артефактів.

 Серед золотарів було прийнято осо-
бливу знакову систему, що давала змогу 
авторизувати свою роботу. використо-
вували особливі графічні символи — 
ґмерки, повні підписи (ім’я та прізвище) 
або ініціали — дві, рідше три кирилич-
них чи латинських літери. Зазвичай не-
велике тавро з позначками вибивали на 
виробі у непомітному місці.

На виробах львівських майстрів ґмер-
ки були відомі вже у XVI ст. від 1599 р. 
золотарі були зобов’язані таврувати 
свою продукцію. в цілому ж на реміс-
ничих виробах з України ґмерки з пли-
ном часу зустрічаються все рідше, нага-
дуючи про себе на гербах та печатках. 
У XVI–XVIІI ст. більш поширеним був 
звичай ставити своє ім’я та прізвище. 
Найдавніше, відоме нині, українське 
тавро у вигляді ініціалів «Ів» майстра 
Ієремії Білецького на срібному потирі 
(МІКУ № 611) датується 1719 р. Підписи 
разом з таврами зустрічаються надзви-
чайно рідко — зазвичай виріб відміча-
ли позначкою одного виду. Рідко фік-
суються тавра на речах, виконаних на 
приватне замовлення, частіше їх мож-
на побачити на предметах, виготовле-
них для церковних потреб. 

Для підтвердження роботи цехових 
майстрів іноді застосовували навіть 

міське тавро (у Львові — лев, що йде 
на задніх лапах ліворуч, у Києві з кінця 
XVII й до кінця XVIІI ст. — слово «Kiov» 
тощо). Нарешті, вже у XVIІI ст., в Укра-
їні почала вживатись система пробію-
вання дорогоцінних металів24.

Незважаючи на розвиток системи 
таврування, переважна більшість ви-
робів дійшла до нас непозначеною. На-
самперед це стосується зброї — імена 
українських золотарів-зброярів досі ві-
домі насамперед за згадками у писем-
них джерелах25.

Ніяк не позначали своїх робіт й ві-
рменські золотарі. Можливо, це також 
стосувалося лише речей, виконаних на 
приватні замовлення26, проте суть спра-
ви від цього не міняється: визначити ви-
робника того чи іншого виробу зазви-
чай неможливо.

Зауважимо, що відсутність автор-
ських підписів на оправах характерна 
також для східної ремісничої традиції. 
Це становить разючий контраст з клин-
ками, якість котрих незмінно підтвер-
джували іменами знаменитих майстрів 
і таврами мануфактур Західної Європи 
й країн Сходу. Очевидно, клинок, що 
становив квінтесенцію зброярського 
виробу, привертав до себе значно біль-
шу увагу з боку прагматичного покуп-
ця, аніж оправа.

Символи й напис на клинку шаблі  
з колекції ДНІМ, інв. № О-105.
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Дещо краща ситуація із власницькою 
символікою. її поява на зброї пов’язана з 
давньою традицією відзначати високий 
соціальний статус власника через деко-
ративне оформлення замовлених ним 
побутових предметів. Так, герби з іні-
ціалами постійно відтворювали навіть 
на невеликих речах дрібної української 
шляхти. вказували повне або скороче-
не ім’я власника, його посаду, девіз або 
іншу сентенцію релігійного чи уславлю-
вального змісту, часом зазначали навіть 
дату виготовлення речі.

У великих містах заходу України мі-
щани мали власні ґмерки, якими по-
значали свої речі. відтак часом нелег-
ко відрізнити виробничий ґмерк від 
власницького.

У державних та приватних колекціях 
України можна віднайти зброю, позна-
чену гербами та ґмерками. За приклад 
клинкової символіки, що засвідчува-
ла станову приналежність власника, 
варто навести позначки на іншій ша-
блі дніпропетровської колекції — інв. 
№ О-105. Зацікавленість викликає емб-
лема у вигляді перехрещених пернача й 
булави, витравлена поблизу п’яти по-
ряд з патріотичним написом. Наскіль-
ки нині відомо, поєднання цих сим-
волів полковницької й гетьманської 
влади зустрічається у геральдиці міст 
Лівобережжя тільки двічі — на печат-

ках сотенного містечка Полтавського 
полку великих Будищ у першій чвер-
ті XVIII ст., а також Кролевецької сот-
ні 1749 р.27, що належала на той час до 
Ніжинського полку. 

Не можемо обійти увагою також 
ґмерк на шаблі з колекції ХІМ (інв. 
№ ОС-217). Цей знак, що, по суті, яв-
ляє собою комбінацію двох гербових 
фігур, використовуваних у династичній 
геральдиці руських князівських родів 
— «Slizien» та «Szaława»28, точно повто-
рює виявлений наприкінці ХІХ ст. ґмерк 
львівського купця італійського (фло-
рентійського) походження Антонія де 
валетаріїса (в іншому написанні валато-
ріїса)29. Міщанин Anthonius de Valateriis 
Ianuansis Ytalicis et Iudeis (латин.) та його 
родина згадуються у списку мешканців 
Львова кілька разів — у 1453 р. та пізні-
ше — у 1460-х–1470-х рр.30. 

Отже, формально знак на клинку мо-
же вказувати на приналежність його 
членам одного з львівських купецьких 
або руських шляхетських родів другої 
половини XV cт. Звичайно, цей факт 
не надає остаточних підстав для дату-
вання клинка цим періодом, адже ґмерк 
могли нанести й пізніше. Основні сум-
ніви в можливості датувати клинок та-
ким раннім періодом пов’язані з ви-
глядом поверхні клинкової сталі, що за 
макроструктурою нагадує литу31, тобто 

ґмерк на клинку шаблі у колекції ХІМ, інв. № ОС-217.
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Шабля родини Радзивіллів у колекції ХІМ, інв. № ОС-217.
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виготовлену за одним з металургійних 
процесів, запроваджених у Європі від 
середини XVIII ст.*. У такому випадку 
поява рідкісного ґмерка на клинку по-
яснюється популярністю праць знаних 
польських істориків — А. Малецького 
та в. Лозінського, де були опублікова-
ні львівські ґмерки. На сьогоднішній 
день відомо чимало предметів старо-
вини, на яких ці знаки нанесені з єди-
ною метою — підвищити ринкову вар-
тість раритетів. 

Зауважимо, що оправа розглянутого 
клинка позначена карбованим гербом, 
виконаним на округлій платівці, якою 
закінчується металеве руків’я. Його ос-
новна гербова фігура, зафіксована у кла-
сичних гербівниках під назвою «Trąby», 
з вельми давньою історією була надзви-
чайно поширена у шляхетській гераль-
диці — за різними даними нею володіли 
декілька десятків родів у Речі Посполи-
тій32. важливе значення для атрибуції 
тут має корона. За типом вона класи-
фікується як князівська (королівська) 
й до того ж має характерне оформлен-
ня. Серед шляхетських родин поєднан-
ня зазначених геральдичних елементів 
зустрічається тільки в символіці одні-
єї з найвпливовіших у вКЛ князівської 
родини Радзивіллів ще від першої по-
ловини XV ст.33.

Загалом аналіз розглянутої символі-
ки надає підстави атрибутувати шаблю 
як парадну (костюмну) зброю, ефес якої, 
ймовірно, виготовлений на замовлен-

* Тигельний процес (отримання сталі та її 
сплавів у рідкому вигляді у вогнетривких 
горщиках — тиглях) був вперше у Європі 
запроваджений 1740 р., пудлінговий (отри-
мання сталі з чавуну у спеціальних печах) 
— 1784 р., бессемерівський (прискорене от-
римання сталі з чавуну при інтенсивному 
дутті у конверторі) — 1885 р.

ня когось із розгалуженого роду Радзи-
віллів у другій половині XVIII ст. І хоча 
вона не має безпосереднього стосунку 
до української шляхти, втім, цікава як 
приклад розвитку традицій розміщен-
ня гербових фігур (зокрема східноєв-
ропейського походження) на клинко-
вій зброї Речі Посполитої.

 

Серед відомих нам зразків варто зверну
ти увагу на шаблю з колекції ДНІМ, роз
глянуту на с. 328–329. Це досить рідкісний 
приклад герба на холодній зброї, що зно
вутаки пов’язано з регіональною специ
фікою зброярської символіки: розміщува
ти власний герб разом з ім’ям та титулами 
на зброї, на відміну від предметів мирного 
побуту, у Речі Посполитій узвичаєним не 
було**. Самі ж герби власників почали пе
ріодично з’являтися на польських карабе
лях (переважно третьої групи, за класифі
кацією З. Жигульського) тільки наприкінці 
першої третини XVIII ст.34.

сиМволіка та орнаМентика

важливими ознаками, які можуть допо-
могти при ідентифікації зброї, оправле-
ної українськими майстрами, є характер 
декоративного орнаментального оздо-
блення та спосіб його виконання (за-
стосовані ремісничі техніки).

Зображення християнської символі-
ки посідає провідне місце в українсько-
му декоративно-ужитковому мистецтві. 

** виняток становлять «монарші» шаблі на 
честь уславлених правителів — т. зв. «авгу-
стівки», «баторівки» та «янівки», коли ім’я 
правителя сполучалося з титулом. Утім, за-
значена атрибутика тут є уславлювальною, 
а не власницькою. 
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З півтораста відомих нині «хресто-
вих» візерунків половина належить По-
діллю: тут явно більша кількість графіч-
них варіантів, порівняно з будь-яким 
іншим регіоном України35. Серед десят-
ків різновидів українських хрестів зу-
стрічаються форми, які можемо бачити 
також на «козацькій» зброї, — насам-
перед криновидний хрест як різновид 
хреста проквітлого. Останній, на дум-
ку мистецтвознавців, можна навіть вва-
жати своєрідною емблемою усієї україн-
ської народної орнаментики, її головною 
іконографічною особливістю та втілен-
ням глибинної ідеї християнства36. 

Крин, як і більшість інших симво-
лів української народної орнаменти-
ки, має дохристиянське коріння. Ос-
нову язичницького крину становить 
зображення новонародженого парост-
ка, проростаючого зерна, що передає 
ідею зародження життя37. У християн-
ські часи таке концептуальне бачен-
ня логічно поширилося на образ Бо-
жої Матері, символом якої врешті й 
став крин. Образ крину активно ви-
користовувався в декоративно-ужит-
ковому мистецтві ще від часів Давньої 
Русі. Як ідеограма вегетативної сили, 
стародавні криновидні прикраси-під-
віски завжди були спрямовані вістрям 
вниз, до землі38. Зустрічаються крини 
в оздобленні зброї, очевидно культо-
вого призначення. 

відлуння цієї традиції можна спосте-
рігати у пізніших ремісничих виробах. 
Крин зустрічаємо на зброї — на розгля-

нутому експонаті з ЧІМ кільця на усті 
та обоймицях прикрашені розгорнути-
ми донизу кринами.

І все ж хрест з криноподібними за-
кінченнями рамен на українських зем-
лях періоду Нового часу був атрибутом, 
передусім, православної церковної сим-
воліки. Щоправда він і тут за популяр-
ністю суттєво поступався хрестам з ін-
шими типами тридольного закінчення. 

Значно вживанішим криновидний 
хрест був у вірменів та греків, які були 
безпосередніми спадкоємцями візан-
тійських традицій. Це знайшло відо-
браження в оздобленні холодної зброї 
вірменськими ремісниками, які працю-
вали, зокрема, у великих міських цен-
трах західних регіонів України. Утім, за-
для вирізнення вірменської роботи слід 
враховувати не тільки особливу стиліс-
тику, а й ремісничі техніки та викори-
стані у роботі матеріали.

Срібна оправа давньорусь-
кого ножа з київського 
скарбу 1885 р., прикрашена 
зображеннями кринів39.

Основа кільця на 
усті піхов прикра-
шена розгорнутим 
донизу крином 
(колекція ЧІМ,  
інв. № И-2916).
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Загальний вигляд та фрагменти оправи шаблі з колекції ПХМ, інв. №642.
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Іншим прадавнім елементом укра-
їнської народної орнаментики40, який 
з часом набув християнського значен-
ня, є так званий «мальтійський хрест». 
У народній інтерпретації цей різновид 
хреста, як і інші, нерідко зображали 
проквітлим. Мальтійський хрест часто 
зображали на предметах побутового 
вжитку XVII–XVIII ст., виготовлених 
українськими золотарями на замов-
лення козацької старшини. Приклад 
такої роботи на зброї бачимо на клин-

ку «шаблі Богдана Хмельницького» у 
колекції ПХМ.

Зауважимо, що, окрім хрестів «кла-
сичних» форм, хрестового вигляду на-
давали різноманітним мотивам фіто-
морфних, зооморфних, скевоморфних 
та інших груп національної орнамен-
тики. Прикладом фігури, виконаної в 
цілком українському стилі, є хрест, ви-
готовлений золотою насічкою на клин-
ку шаблі з колекції ПХМ (інв. № 642)*. 

Характерними для української народ-
ної орнаментики є не тільки сама фор-
ма розміщеного у колі хреста (ідеограма 
сонця), що нагадує чотирипелюсткову 
розетку («хрещата», «собача рожа», «ві-
тряк» тощо), а й поділ кожної пелюстки 
на чотири ромбічні сектори із цятками 
посередині — прадавня ідеограма поля 
та жіночого начала42.

І хоча загальний декор оправи, як і 
морфологія ефеса, більш характерні для 
кавказького або закавказького зброяр-
ського виробництва, виконавцями та-
кої композиції цілком могли б стати й 
українські майстри. 

* За сукупністю характеристик зброя 
атрибутована нами як продукція кавказь-
ких зброярів, виконана в османо-кавказь-
кому стилі.

Хрест з верхньої дошки труни зі склепу 
поховання переяславського полковника 
Леонтія Полуботка (кінець XVII ст., 
НАІЗЧС, інв. № КН447/1, М-6, С-6) [див.: 
Україна — козацька держава... — С. 467]. 

Рис. 48. Прориси мальтійських хрестів:  А) на шаблі Богдана Хмельницького (ПХМ, 
інв. № ПХМ 3569/КВ 1319.; Б) на срібній ложці з гербом переяславського полковника 
Леонтія Полуботка (XVII ст., НКПІКЗ КПЛ, інв. № М-6877, М-6878); В) на срібній 
панагії з гербом архієпископа Й. Кроковського (др. пол. XVII ст., ЧІМ, інв. № 2138)41.

А Б В
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Тут саме час зауважити, що фітомор-
фні мотиви загалом посідають провід-
не місце в усій орнаментиці українців. 
Навіть у народних назвах більшість ге-
ометричних мотивів осмислюються че-
рез уподібнення рослинному світу43.

Особливу увагу слід звернути на ви-
ноград як один з найпоширеніших фіто-
морфних мотивів в українському мис-
тецтві, відомий ще за часів розквіту 
Київської Русі. в Україні другої полови-
ни XVII ст. біблійний сюжет виноград-
ної лози, добре узгоджуючись з мента-
літетом українського бароко, набуває 
неймовірної популярності в усіх галузях 
мистецтва — від архітектури до книж-
кової гравюри, навіть поетичних збірок 

і трактатів. Надзвичайна поширеність 
різноманітних варіантів виконання цьо-
го мотиву ускладнює його дослідження: 
з’ясувати регіональну парадигму вино-
граду практично неможливо44.

Не оминули зображення виноград-
ної лози зброї та військової амуніції. 
Так, виноградні грона й лозу подибує-
мо майже на всіх відомих нам зразках 
гарматних стволів, відлитих на Ліво-
бережжі в останній чверті XVII — на 
початку XVIII ст.45. Не менше місце за-
ймають зображення виноградних лоз в 
оздобленні українських порохівниць46.

Домінує цей мотив в оздобленні ефе-
сів двох шабель, що, очевидно, є про-
дукцією однієї майстерні. Одна з них, зі 

А) Ефес шаблі з колекції ХІМ (інв. № З-138/ОС171); Б) ефес шаблі з колекції КДІАМЗ 
(інв. № КМ-1764).

А Б
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зламаним клинком, знайдена на о. Чор-
томлик, де у 1652–1709 рр. знаходилася 
Запорозька Січ. На уламку штаби можна 
бачити залишки гравійованого рослин-
ного орнаменту. Нині зразок зберігаєть-
ся в Харківському історичному музеї 47. 

Друга, майже ідентична шабля, ефес 
якої змонтовано зі східним клинком 
уже в наш час48, зберігається у Красно-
дарському історико-археологічному му-
зеї-заповіднику. Історія її надходження 
до музею не встановлена.  

Кожний зразок відлито з двох брон-
зових половинок, злютованих між со-
бою латунню49. Бронзове лиття добре 
співвідноситься з розвинутим україн-
ським ливарництвом та металооброб-
ними техніками того періоду50. Обидва 
ефеси навіть мають схожі пошкоджен-
ня, що, ймовірно, є наслідком одних й 
тих самих дефектів лиття.

Зміст і форма декору, зокрема й лед-
ве помітного гравійованого контуру на 
уламку клинка, типові для українського 
бароко останньої чверті XVII — початку 
XVIII ст. виноградні грона з лозами й 
листям, як й інші елементи декору — ба-
гатопелюсткова розетка в центрі гарди, 
з іншого боку — «баранячі роги», «ме-
дівники»51, геометричні пояски на вер-
хів’ї, — усе це є упізнаваними елемента-
ми української народної орнаментики.

Зазначимо, що розглянутий декор у 
черговий раз демонструє подібність ок-
ремих елементів орнаменту українців 

та народів Закавказзя. Так, на усті оп-
рави піхов хевсурського палаша ХІХ ст. 
можемо бачити оздоблення, майже 
ідентичне декору розглянутих ефесів 
(Рис. 49). Цей факт дає підстави розши-
рити перелік їх імовірних виробників. 

За морфологією й характером оздо-
блення розглянута зброя значно виріз-
няється серед узвичаєної свого часу в 
Україні. відтак обидві шаблі могли бути 
виготовлені на Січі козацьким майстром 
або потрапити до козаків безпосередньо 
із Закавказзя. Схоже, що власник одного 
із зразків прибув з ним на Кубань у скла-
ді Чорноморського козацького війська.

Подібність східних орнаментальних 
композицій з українськими не є новиною. 
Аналіз іконографії виробів українського 
декоративно-ужиткового мистецтва, на 
думку фахівців, вказує на вплив перських 
квіткових і малоазійських геометричних 
зразків. від східних первовзорів україн-
ські відрізняються насамперед стиліс-
тично: масштаб орнаменту крупніший, 
тло активніше, сама композиція більш 
мальовнича — «розкуто-одушевлена»53.

Однією зі складних композицій, спіль-
них для українського, східного та мен-
шою мірою західного мистецтва є гілка, 
або квіткова гірлянда (іноді її назива-
ють безкінечником54). її походження гу-
биться у глибині віків: ця універсальна 
композиційна схема відома ще у мисте-
цтві давньосхідних цивілізацій, пізні-
ше — у візантійському. в османському 

Рис. 49. Замальовка фрагмента 
оправи піхов хевсурського 
па лаша ХІХ ст., фотографічне 
зображення якого опубліковане 
у праці Е. Г. Аствацатурян52.
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Орнамент «гілка» на українських виробах: А) на шестигранній пляшці кінця  
XVII ст.56; Б) на срібній панагії архієпископа Й. Кроковського (др. пол. XVII ст., 
ЧДІМ, інв. № 2138); В) на держаку срібного хреста (1546, НМІУ, інв. № 6863)57;  
Г) на срібній ложці (перша половина XVIII ст., МІКУ, інв. № 2146)58; Д) на гарматах 
«Лев» (1705, РДІМЗ МК) та І. Чарниша (1713, ЧІМ)59; Е) на порохівниці XVIII ст. 
(НМУНДМ, інв. № Д-604)60.
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мистецтві ця композиція має назву «до-
лашмала» і стає популярним елементом 
місцевого декору від XVII ст. Зустріча-
ється вона й у європейському мистецтві.

в Україні мотив гілки здавна поши-
рений у різних видах мистецтва усіх ре-
гіонів55. У роботі українських золотарів 
XVII–XVIII ст. цій композиції відводи-
лось важливе місце. Можемо бачити її 
на багатьох художніх витворах.  

в оздобленні зброї та предметів спо-
рядження гілка є сталим елементом — 
вона постійно зустрічається в оздоблен-
ні місцевих гармат та порохівниць. 

Уважно вивчаючи декор на оправі пі-
хов шаблі з колекції НМІУ (інв. № З-51, 
див. с. 321) зазначимо, що найважливі-
ша особливість, яка суттєво відмежовує 
цю роботу від української традиції, по-
лягає у способі зображення квітів, на-
самперед натуралістичній передачі не-
розквітлих бутонів, що нехарактерно 
для української стилістики. 

Загалом же атрибуція оправи цього 
зброярського шедевру як османської, а 
не української, виконаної «під турка» ро-
боти ґрунтується тільки на факті наяв-
ності великої кількості елементів осман-
ської орнаментики. відтак цей висновок 
не можна сприймати як беззаперечний.

Детальне вивчення номенклатури, 
форми та стилістики квітів очевидно 
має бути одним з пріоритетних напрям-

ків у ході вирізнення української робо-
ти на тлі східних орнаментальних моти-
вів, насамперед, звичайно, турецьких та 
закавказьких.

Окрему увагу слід приділити виділен-
ню та аналізу окремих, найкраще розро-
блених в українському декоративному 
мистецтві фітоморфних сюжетів, та-
ких як вазон, кущ, трилисники в колі61 
та ін. Так, досить типовими для Украї-
ни зображеннями вазона та куща з чо-
тири- та п’ятипелюстковими квітками 
оздоблено піхви «шаблі вовка» з колек-
ції НМІУ (с. 225).

Українські фітоморфні мотиви бачи-
мо також на клинку карабелі у колекції 
ПХМ. На зовнішній стороні першої тре-
тини штаби простим гравіюванням на-
несено орнамент з мотивом гілки з ба-
гатопелюстковими розетками, листям 
та іншими елементами, виконаними в 
українському національному стилі (с. 
346). Тут не можна обійтися без анало-
гії з аналогічно декорованим уламком 
клинка з ХІМ (с. 342).  Зауважимо, що 
подібна манера прикрашати клинок се-
ред відомих нам зразків центрально- та 
східноєвропейської зброї XVI–XVIII ст. 
зустрічається рідко. Очевидно, її можна 
вважати за одну з ознак місцевого укра-
їнського виробництва.

Необхідно також відзначити, що у 
роботах місцевих золотарів мала місце 

Флористичний орнамент на наконечнику піхов шаблі львівського виробництва 
першої половини ХVIII ст. ЛІМ, інв. № З-3479.
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тенденція до певного спрощення східних моти-
вів, а також включення чималої кількості елемен-
тів європейської барокової орнаментики62. їхня 
наявність є майже обов’язковою ознакою робо-
ти українських майстрів, адже місцеві ремісничі 
школи перебували під беззастережним впливом 
західного мистецтва, а більшість майстрів навча-
лася у Європі. Не останню роль у місцевому це-
ховому виробництві безпосередньо відігравали 
іноземні ремісники які у пошуках кращого жит-
тя вони нерідко осідали на українських землях.

Тим не менш самі класичні орнаментальні 
елементи бароко, пізніше рококо та класициз-
му (волюти, мушлі тощо), втілені в українському 
художньому металі, мають загальноєвропейські 
риси і можуть допомогти лише у справі хроноло-
гічної атрибуції зброї. Адже після проникнення 
наприкінці XVII ст. на терени Османської імпе-
рії художніх мотивів західноєвропейського де-
коративного мистецтва країни Європи протягом 
кількох наступних десятиліть остаточно втрати-
ли культурну монополію на них.

в оздобленні центрально- та східноєвропей-
ської клинкової зброї зооморфна символіка зу-
стрічається незрівнянно рідше за фітоморфну 
й представлена, насамперед, формами верхів’я, 
виконаними на кшталт голів птахів та тварин.

Найпопулярнішими різновидами, що станови-
ли предмет наслідування для українських збро-
ярів, були верхів’я карабель та «шабель орла». 

На Русі розвиток символіки птахів, якою кори-
стувалися для створення міфологічних образів 
неба та душ померлих, привів до популярності 
ритуальних жезлів з птахоподібними верхів’ями 
ще протягом Х–ХІV ст.63. Окремим птахам нада-
вали особливих сакральних функцій. в образі хи-
жих — орла та сокола — поєднувалися святість, 
усепереможність, царська шляхетність, сила, смі-
ливість та швидкість. Півень спершу символізу-
вав світанок та вогонь, християнізація додала до 
цього списку пильність, воскресіння та бороть-
бу, а також згадку про зречення апостола Петра.  

Необхідно також звернути увагу на важливе 
значення «парності» образів птахів, найвищим 
проявом якої стала фігура двоголового птаха. 

О
рнамент

альні мот
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 с. 365).
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її роль у системі сакральної язич-
ницької символіки середньовічної Схід-
ної Європи підтверджують археологіч-
ні знахідки64. Пари птахів бачимо також 
на розглянутому декорі предметів дав-
ньоруського озброєння — срібній опра-
ві ножа (тут представлено журавлів, які 
вважалися «божими птахами») й топір-
ця Андрія Боголюбського (с. 176)65. 

Як бачимо, образ двоголового пта-
ха в українській народній орнаментиці 
має поважні традиції. Підсилення пер-
вісного сакрального значення гераль-
дичним змістом привело до підвищеної 
популярності цього образу на предме-
тах козацького озброєння, насамперед 
порохівницях XVIІI ст.68. Зустрічаємо 
його також на клинковій зброї, хоча у 
розглянутому на с. 226 зразку нагород-
ної зброї наразі неможливо достеменно 
встановити, виконано цей образ укра-
їнськими чи російськими майстрами.

 Незважаючи на значну стилізацію, 
якої пташині образи зазнавали у проце-
сі творчого переосмислення, українські 
ремісники підкреслювали характерні 
риси окремих видів птахів, надаючи їм 
різної кольорової гами, зображуючи різ-
ні форми гребінців, дзьоба та хвоста69. 

Натуралістичні зображення пташиних 
голів на центрально- та східноєвропей-
ській довгоклинковій зброї можемо по-

бачити тільки на «шаблях орла». Зазви-
чай руків’я такої зброї увінчувалося саме 
орлиною головою, виконаною з металу 
або дерева, хоча траплялися й зображен-
ня зовсім несхожі на цього хижого птаха.

На карабелях надмірна стилізація пта-
шиної голови залишала небагато місця 
для індивідуалізації, — її могли досяга-
ти за допомогою оригінального гребін-
ця на зразок півнячого.   

Конкретні приклади поширення у 
середовищі козацької старшини клин-
кової зброї з «пташиними» верхів’ями 
розглянемо при обговоренні проблеми 
популярності окремих морфологічних 
типів зброї. Натомість приділимо біль-
ше уваги образу лева. 

У вітчизняному декоративно-ужитко-
вому мистецтві зображення лева відоме 
ще від давньоруських часів70, проте осо-
бливої популярності на українських зем-
лях цей символ набув вже у Новий час під 
західноєвропейськими ренесансовими 
та перськими впливами71, а також як бі-
блійний символ. Щодо зброї, — широко 
відомі зображення лев’ячих маскаронів 
на українських гарматах XVI–XVIІI ст.72. 
Зауважимо, що литими верхів’ями у ви-
гляді лев’ячих голів європейську клинко-
ву зброю прикрашали від початку XVI ст.

У цьому зв’язку хронологічно, сти-
лістично й технологічно узгодженим 

Фігура двоголового птаха має прадавній 
смисл, що сягає «пар опозицій» — важли
вого засобу структурування картини Всес
віту з давніх часів, відколи філософська 
ідея єднання протилежностей знайшла ви
раз у художніх образах. Так, декоративні 
мотиви у вигляді двох пташиних голів, роз
горнутих у різні боки, з розміщеною між 
ними сонячною розеткою або головою бо
гині, були надзвичайно поширеними у ста
родавньому світі, зберігши свою роль та

кож у середньовіччі 66. Від часів хрестових 
походів цей символ почав служити освя
ченню князівської, а згодом імператор
ської влади у Західній Європі (ХІІ ст.) і вже 
у такій ролі повернувся до Візантії. Пере
творення ж його з сакрального та релігій
ного на геральдичний, виключно світський 
символ зайняло чимало часу 67 і було до
ведено до кінця вже у Російській імперії, 
де він добре прижився на власному старо
давньому підґрунті.
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Рис. 50. Шабля ГуставаАдольфа, бл. 1600 р., Королівська зброярня, Стокгольм, Швеція, 
інв. № 17143 (1872:b).
Матеріали: дамаскована сталь, срібло, золото, оксамит. Техніки: золотіння, карбування, 
гравіювання. Технічні параметри зброї: А=1070, В=949, С=2; W=960.

Рис. 51. Шабля герцога Фердинанда Тирольського, друга пол. XVI ст., Музей історії  
мистецтв, Відень, Австрія, інв. № А.926.

Один з таких рідкісних для Речі Посполи
тої зразків початку XVII ст. зберігається у 
королівській скарбниці Ліврусткаммарен 
(Стокгольм, Швеція). 

Цю шаблю начебто захопив як трофей у 
польського гусара у битві під м. Тчев (Dir
schau) 1627 р.  сам шведський король Гу
став ІІ Адольф. Нині ця історія викликає 
більше сумнівів, аніж довіри серед фахів
ців73, однак до Швеції шабля очевиднотаки 
потрапила через східноєвропейські землі. 
Про це свідчить її слабовикривлений кли
нок з гранованим багнетоподібним бойо
вим кінцем, який традиційно вважається 
важливою прикметою північнокавказької 
й  татарської зброї (с. 80–81)74.

У Західній Європі «лев’ячі» верхів’я 
не були надто популярними до середини 
XVIII ст., залишаючись атрибутом окре
мих зразків багато оздобленої церемоні
альної зброї вельможних осіб. Прикладом 
може слугувати шабля герцога Фердинан
да Тірольського, виготовлена північноіта
лійськими майстрами у 1560х–1570х рр.75. 

Появою голови лева на верхів’ї довго
клинкової зброї європейці очевидно зав
дячують не тільки античним традиціям, 
реанімованим мистецтвом Ренесансу, а й 
впливам країн Близького та Середнього 
Сходу куди зооморфні верхів’я протягом 
століть потрапляли здебільшого  з регіону 
Північної Індії76.
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виглядає лев’ячий маскарон на зразку 
XVII ст. з ЧІМ (с. 284), хоча такий сю-
жет і залишається вельми рідкісним 
для центральноєвропейської клинко-
вої зброї свого часу. Найбільшого ж по-
ширення в Європі лев’ячі маскарони як 
основні фігури на верхів’ях шабель й 
тесаків набули навіть пізніше за суціль-
нолиті форми — вже у ХІХ ст.

Серед скромної зооморфної орна-
ментики на клинковій зброї Речі Поспо-
литої XV – початку XVІII ст., хоч як не 
дивно, лише незначне місце займають 
інші сюжети з глибинним місцевим ко-
рінням, поширені також у східних сусі-
дів — Османській імперії і Персії. Так, 
в оздобленні клинків та ефесів не набу-
ли значного поширення мотиви вовка, 
журавля, змії, дракона, риби, морського 
чудовиська тощо, які у ті часи з успіхом 
відтворювалися на інших типах зброї, 
насамперед артилерійській. 

У науковій літературі знаходимо під-
твердження існування козацьких тра-
дицій зооморфної орнаментики. Так, Д. 
Яворницький, який свого часу провів ве-
личезну роботу з розшуку та встановлен-
ня вигляду козацької зброї, віднайшов 
невелику колекцію родинних старожит-
ностей у селянина, нащадка запорозько-
го козака. Окрім одягу, дослідник виявив 
шаблю надзвичайної довжини «два арши-
на» (1422 мм!) з верхів’ям у вигляді «го-
лови птаха, виконаної з простого нефар-
бованого дерева». вчений цитує думку 
«фахівців у галузі російських озброєнь», 
щодо подібності цієї шаблі до турецьких 
зразків періоду останньої російсько-ту-
рецької війни, а також зауважує вензель 
Єкатерини ІІ на клинку77. Приклад подіб-
ної роботи подаємо на с. 350. 

У підсумку відзначимо, що на сьо-
годнішній день масштабне залучення 
української національної орнаментики 
в оздобленні традиційної холодної зброї  

зустрічається хіба що у виробах гуцуль-
ських майстрів79. Зрідка подибуємо не-
дорогі зразки з Центральної та Східної 
України, декоровані з урахуванням на-
ціонального колориту. У нашій роботі 
вони представлені експонатами з ДНІМ 
(інв. № 255) та ХІМ (інв. № ОС-171). На-
томість серед дослідженої нами стар-
шинської довгоклинкової бойової та ко-
стюмної зброї національні декоративні 
елементи зустрічаємо зрідка. 

реМісничі техніки

Суттєве значення для встановлення гео-
графії походження зброї має досліджен-
ня ремісничих технік, застосованих у її 
виробництві.

Насамперед йдеться, звичайно, про 
місцеве виготовлення та оздоблення оп-
рави для клинків, імпортованих з країн 
Сходу та Заходу.

Номенклатура ремісничих прийомів, 
застосованих українськими золотаря-
ми, мало відрізнялася від тих, що були 
на озброєнні їхніх західноєвропейських, 
османських та перських колег. Головні 
відмінності полягають у нюансах прак-
тичного застосування тих або інших 
технік, періоді їх поширення у певних 
географічних регіонах.

Зупинимося на окремих українських 
ремісничих техніках, які відзначалися 
своєрідністю у виконанні місцевих зо-
лотарів, та порівняємо їх з дослідженим 
у нашій книзі матеріалом.

У виробах українського декоратив-
но-ужиткового мистецтва нерідко ви-
користовували емалювання, добре ві-
доме ще за часів Київської Русі. Серед 
різноманітних емальєрних технік, роз-
винутих на Україні у XVII–XVIII ст., за-
стосовували виїмчасте, перегородчасте 
емалювання, скань та фініфть80.
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У зв’язку з вивченням проблеми виготовлення й поширення в Укра
їні зооморфних верхів’їв маємо навести рідкісний зразок шаблі, 
яким можемо доповнити свідчення Д. Яворницького (с. 349) . Її ру
ків’я виконане з дерева, а верхів’я, на наш погляд, найбільш подіб
не до голови птаха. В орнаментиці оправи можемо бачити універ
сальні фітоморфні та геометричні мотиви.

У музейній обліковій документації зразок описано як «Шаблю поль
ську XVIII ст.» (Дод. 34)78. У зв’язку з цим слід нагадати про ексклю

зивність його шабельної оправи. Окрім щойно зазначеної, нам відомо 
тільки про один такий комплект у приватній колекції, фрагменти якого 

знайдені на Полтавщині (див. с. 369). Відтак обидві знахідки походять 
з України, причому їхньому декору притаманний спрощений візерунок з 

елементами національного колориту.
Шабля в колекції ДНІМ, інв. № О255 (КП39534). XVIII (?) ст.  Параметри 

зброї: А=888; B=757; C=32; D=30; F(f) / f=83 (112) / 98; G=364–416 / 319–378; 
T=6; L=87; R=58; N=89; n1=35; n2=26.
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Приклади виїмкової та перегород-
частої технік бачимо на «шаблі вовка» з 
колекції НМІУ (с. 222). виїмкова емаль 
є найдавнішою з відомих в Україні тех-
нік. Перегородчаста, у свою чергу, була 
успадкована українськими майстрами 
від давньоруських ювелірів, які засто-
совували її з великою майстерністю. 

в оздобленні шаблі також використа-
но рельєфну  (просвічуючу) емаль, що 
широко застосовувалася в європейсько-
му ювелірному мистецтві від початку 
епохи відродження.

в українському золотарстві від кінця 
XVII cт. великої популярності набули 
також живописні емалі81. У цьому зв’яз-
ку не можемо не нагадати, що у ХІМ та-
кож зберігається шабля XVIII ст. русь-
ко-литовського походження, оздоблена 
у техніці живописного емалювання. Мо-
ва йде про зброю родини Радзивіллів: 
про цю шаблю ми неодноразово згаду-
вали у попередніх публікаціях (c. 337)82. 

Золотіння зброї, ювелірних та побу-
тових виробів відоме з сивої давнини. 
в Україні ця техніка, успадкована від 
давньоруських часів83, стала одним з 
найулюбленіших способів декоруван-
ня. Для золотіння зброї застосовували 
неодноразово описаний у науковій літе-
ратурі амальгамний (вогняний) метод, 
у ХІХ ст. його змінив електрохімічний84.

Особливість роботи вітчизняних май-
стрів полягала в тому, що у такий спо-
сіб золотили попередньо протравлений 
або гравійований декор на клинках. Це 
суттєво відрізнялося від технік, вжива-
них у зброярстві східних країн — Туреч-
чині та Ірані, де перевагу віддавали та-
ушуванню золотим дротом та насічці85. 

Звичайно, насічка також була присут-
ня в асортименті українських та росій-
ських зброярів. Типовим прикладом та-
кої роботи є дарчий напис на шаблі Павла 
Нежинця у колекції ПОКМ (c. 227). На-

січка виконувалася у класичному стилі з 
попередньою розробкою поверхні дріб-
ним штрихуванням штихелем.

У процесі золотіння або сріблення ре-
місники дотримувалися традиційного 
комбінування матеріалів. Так, в Україні 
ще від давньоруських часів використо-
вували так звану «золоту наводку» по 
міді, срібло ж з цією метою застосову-
вали значно рідше86. Це знов-таки від-
різняє Україну від країн Сходу, де в ок-
ремих регіонах, з міркувань економії, 
вдавалися до сріблення міді або навіть 
комбінували мідь з латунню87.

На відміну від Туреччини, не кажучи 
вже про Іран та Індію, в Україні хоча й бу-
ло відоме різьблення по металу, проте ця 
техніка не набула значного поширення.

Морфологія

Нарешті останній за списком, але не за 
значенням критерій вирізнення україн-
ської клинкової зброї стосується її ти-
пологічних характеристик.

Звичайно, сама тільки морфологія 
далеко не завжди дає змогу правиль-
но датувати зброю, виготовлену про-
тягом XVI–XVIII ст. — часом має місце 
наслідування давніх традицій, нерідко 
новітні конструкції комбінують зі ста-
рими деталями або навпаки — заміню-
ють старі новішими. Утім, у процесі до-
слідження можна визначити свого роду 
«точки відліку» — періоди, коли збро-
ярська традиція Речі Посполитої набу-
вала нових рис. 

Раніше ми вже говорили про істо-
ричні шляхи типів шабель, поширених 
в українських землях. Настав час погля-
нути зблизька на конкретні свідчення 
використання українським військовим 
станом клинкової зброї з різними мор-
фологічними характеристиками.
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Писемні джерела, на жаль, не дають 
чіткої відповіді на питання щодо по-
ширених в Україні XVII–XVIII ст. типів 
шаблі. У численних місцевих докумен-
тах — щоденниках, інвентарях, описах 
майна згадують «польські», «турецькі», 
«перські», «литовські» різновиди, а та-
кож продукцію місцевої роботи (див. 
табл. нижче). Навіть беручи до уваги 
контекст, у якому вживаються ці наз-
ви, далеко не завжди можемо розрізни-
ти, про що власне йдеться — особливий 
морфологічний тип зброї, оправу (оздо-
блення) або місцевість, де її було виго-
товлено. Чимало матеріалу щодо цьо-
го виявлено у польсько-литовських та 
московських джерелах.

Так, білоруський військовий історик 
Ю. Бохан на основі документів XVI ст. 
вирізнив шість історичних різновидів 
шабель, поширених на теренах вКЛ: «ко-
зацькі», «гусарські», «турські», «черкась-
кі», «мултани», а також позначені поль-
ськомовним терміном «sztrpentyna»88.

У російській історіографії питання іс-
торичних назв «викову» клинків та їх-
нього змісту вивчалося обмежено89. На-
разі найбільш повно його розглянуто у 
дисертаційному дослідженні російсько-
го історика зброї в. Курмановського. 

Робота найстарішого державного 
центру зброярського виробництва у 
Москві — Оружейної палати супро-

воджувалася чималою діловодною до-
кументацією, значна частина якої збе-
реглася до наших днів. відповідно до 
актового матеріалу XV–XVII ст. вдало-
ся виділити «черкасские», «гирейские», 
«нагайские», «ширинские», «кизыл-
башские», «турские», «угорские», «не-
мецкие», «новотор[ж]ские», шаблі «на 
литовское дело», «на полское дело», 
«на теврисское дело», нарешті «на мос-
ковское дело», «на русское дело»90. Ці-
каво, що поняття «образца выкова», 
або «дела» зазвичай позначає не про-
сто регіон походження клинка, а саме 
його морфологічний тип, що полегшує 
ідентифікацію зброї. Статистичний ана-
ліз дає змогу виявити дві великі гру-
пи клинків. високовартісні «турские», 
«кизылбашские», а також масові «не-
мецкие» клинки активно завозили, про-
те в місцевих умовах майже не відтво-
рювали. У той же час клинки, прийняті 
за зразки для місцевого виробництва 
(«черкасские», «угорские», «литовские», 
«теврисские», «польские»), імпортува-
лися у незначній кількості. 

Звичайно, за даними писемних дже-
рел надзвичайно складно реконструю-
вати зовнішній вигляд описаної зброї, 
навіть незважаючи на окремі відомо-
сті про наявність дол тощо. виконати 
таку роботу можна тільки за наявно-
сті цілісного масиву писемних та речо-

Елементи конструкції Період Подія

Верхів’я	карабелі XVI	ст. Поява	перших	відомих	нині	
зразків	у	Речі	Посполитій

Зооморфні	верхів’я	на	довгоклинковій	зброї XVI	ст.

S-подібна	гарда	з	редукованим	перехрестям XVI	ст.

Ефес	закритого	типу	 XVII	ст. Виникнення	польської		
гусарської	шаблі

Верхів’я	килиджу XVIІI	ст. Поява	класичного	турецького	
килиджа



	 РОЗДІЛ	VІ.	Феномен	«невідомої»	української	шаблі	 353

вих джерел. Завдяки дослідженню са-
ме такого унікального комплексу, що 
зберігається в Оружейній палаті Мос-
ковського Кремля, нині стало можли-
вим принаймні частково відповісти, 
які морфологічні типи клинкової зброї 

приховані за традиційними історични-
ми назвами. У таблиці нижче наводимо 
історичні назви шабель та шабельних 
клинків, виявлені у документах XVI–
XVIII ст. російськими, білоруськими та 
українськими дослідниками.

Назва Регіон 
походження

Джерельна інформація  
та зауваження дослідників

МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВА. Шабельні клинки, XVI–XVII ст. 91

Гирейские	 Кримське	
ханство

Високовартісні	булатні	клинки;	після	XVI	ст.		
назва	не	зустрічається

Ширинские Кримське	
ханство

Широкі	неглибокі	доли;	після	XVI	ст.		
назва	не	зустрічається

Нагайские Ногайські	
державні	
утворення

Після	XVI	ст.	назва	не	зустрічається

турские Османська	
імперія

Високовартісні	булатні	клинки	з	долами

Кизылбашские Персія Високовартісні	булатні	клинки;	до	кінця	XVI	ст.	часто	
згадуються	доли

угорские угорщина Дрібні	доли;	клинки	широкого	цінового	діапазону	від	
масових	—	«росхожих»	до	високовартісних	булатних	

Литовские Литва Дрібні	доли,	зазвичай	по	три	з	кожного	боку;	окремі	
зразки	XVII	ст.	мали	зубчасте	лезо;	клинки	широкого	

цінового	діапазону	від	масових	—	«росхожих»	до	
високовартісних	булатних.	

Польские Польща Дрібні	доли;	переважно	масові	—	«росхожі»	клинки;	
назва	зустрічається	у	документах	від	XVII	ст.

Немецкие Західна	
Європа

Доли;	переважно	масові	—	«росхожие»	клинки;	назва	
зустрічається	у	документах	від	XVII	ст.

теврисские м.	тебріз	
(Персія)

Доли,	іноді	єлмань,	та	багнетоподібний	бойовий	кінець.

Черкасские Кавказ Наявність	або	відсутність	дол,	клинок	з	єлманню,	із	
звичайним	або	багнетоподібним	бойовим	кінцем.

Русские,	
новотор[ж]ские,	

московские

Московська	
держава

Клинки	широкого	цінового	діапазону	від	масових	
—	«росхожих»	до	високовартісних	булатних;	назва	
зустрічається	у	документах	від	XVII	ст.	Як	із	долами	

різного	типу,	так	і	без	них.

ЛИТВА. Шаблі, друга половина XVI ст.92

Гусарські Очевидно,	йдеться	про	шаблі	угорського	або	польсько-
угорського	типу;	др.	пол.	XVI	ст.

Козацькі Конструктивно	близькі	до	татарських	

Чаркаскія «По-черкаськи	оправлена»

турська
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* Слово «мултан» (від польського мultan — «молдаванин»; у значенні «короткий, прямий 
меч» зафіксоване у старопольській мові від 1500 р.) у російській мові зустрічалося рідко, 
поряд з шаблями, мечами, тесаками та ін. позначало виключно вид довгоклинкової зброї 
(XVII ст.), ймовірніше за все, різновид меча [Этимология, 1979. — С. 107–108].
** Цю частину таблиці укладено на основі досліджень українських вчених: Сидоренко 
в. О., Тоїчкін Д. в., Славутич Є. в., Журавльов Д. в.

Мултани* Молдова,	
Балкани?

А.	Надольський	асоціює	«мултани»	з	шаблями	
балканського	виробництва,	насамперед,	з	клинками,	

прикрашеними	християнською	символікою	і	грецькими	
написами93.	

Sztrpentyna вузький	клинок	високої	кривизни

УКРАЇНА. Шаблі, друга половина XVI–XVIII ст.**

Арапські Аравійський	
півострів,	
Магріб	(?)

«…булатная…	все	в	железо	оправная,		
ренкоист	деревяная…»94.	

Опис	майна	семена	Палія,	1704	р.

Горлицького	
або	підгірського		

виробництва

україна Пер.	пол.	XVІI	ст.95.	
Інвентар	львівського	мечника	Петра	Каліського	(1637)

Козацькі Польща,	
україна

Відомості	про	краківських	мечників	1549	р.
В	описі	майна	Дубенського	замку	князів	Острозьких	96.
«…под	сребро	позлоцаная	и	под	черню…»	(1751	р.)	97.
«…здешной	малороссійской	работи:	простоманерніе	

ржавіе	і	никакой	оправкы	доброй	не	имеючіе...»98

Литовські Литва «…	ножны	хозу	черного,	оправа	и	криж	серебрение	
золочение	сплошь…»99

Месерская Єгипет,	маме-
люкська	(?)

Реєстр	пограбованого	у	генерального	обозного	
Кочубея,	1753	р.100

Мултян Молдова,	
Балкани?

«…на	аксамите	червоном	в	сребро	злоцесто	з	
туркусами	оправний…»101.	Опис	майна	семена	Палія,	

1704	р.

Ординки Річ	Посполита «…сребром	под	позлоту	оправная…»102.	
Опис	майна	семена	Палія,	1704	р.

Пахолчьи	
барвеные

україна «…роботы	Веницкое…»103;	др.	пол.	XVI	ст.

Польські Польща др.	пол.	XVІІI	ст.104

с	полским	
крижем

«сребром	с	пстрою	позлоткою	суто	оправленная»105	
(1754	р.).	Можливо	йшлося	про	наявність	палюха

турецькі Османська	
імперія

Ножны	хозу	черного,	оправа	и	криж	и	рукоятка	
серебряная	золочена	сплош,	пояс	шовковый106	

(1690	р.);	з	клинком	перської	роботи,	кінець	XVІІ-	
поч.	XVІІI	ст.107;	др.	пол.	XVІІI	ст.108;	«Найцінніші	шаблі	

були	турецькі.	Вони	мали	золоті	насічки,	срібні	
визолочені	оправи	з	червчатими		яхонтами,	бірюзами	
…	Піхви	хозові,	оправлялися	сріблом,	прикрашались	

коштовним	камінням,	вкривались	оксамитом…»	
(1705	р.)	109.	Згадки	про	«турецкую»	шаблю	також	
постійно	зустрічаються	в	документах	XVІІ–XVІІI	ст.
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Актовий матеріал, як бачимо, не 
тільки не залишає сумнівів щодо ви-
готовлення зброї в українських реміс-
ничих центрах вже у XVI ст., а й де-
монструє побутування різновидів зі 
спільною назвою на теренах України, 
Росії та Литви. З огляду на розвідки 
російських науковців, стає очевидним, 
що такими назвами мали позначати не 
тільки країну походження зброї, але й 
зразок «викову».   

У спільності назв, якими познача-
ли різновиди шабель у сусідніх істори-
ко-географічних регіонах, немає нічо-
го дивного. Окрім мовних, виробничих 
і торговельних зв’язків, їх об’єднувала 
відсутність автентичних морфологіч-
них типів шабель та засилля іноземних, 
власне космополітичних, за зразком 
яких виготовляли місцеві різновиди. 
Щоправда, серед записів ОП від першої 

половини XVII ст. трапляються згад-
ки про клинки «русского дела», проте 
виділити їхні характерні морфологіч-
ні особливості наразі проблематично*. 
Значну ж кількість «русських», «мос-
ковських», «новоторзьких» клинків, у 
свою чергу, було виконано за західни-
ми моделями116.

виняток становлять також «литов-
ські» клинки, прийняті за один із взірців 
для «викову» російськими майстрами. 
Проте у документах їх нерідко ототож-
нюють з «польськими». відтак дослідни-
ки припускають, що йдеться про один і 
той самий «виков»117. У свою чергу до-
слідниками зброї вКЛ досі не виявле-

* в. Курмановський припускає, що однією з 
характерних особливостей «руських» клин-
ків могла бути відсутність дол.

с	турецкою	
головкою

«суто	под	сребро	с	позлоткою	и	черню	оправленная»111	
(1754	р.).	Очевидно	йдеться	про	комоподібне	верхів’я

Перська

Персія

«...	персидская	окована	по	местам	сребромъ...»112.	
Опис	майна	Запорозького	кошового	Петра	

Калнишевського,	1775	р.	

турского	дела «сабля	булатная	турского	дела,	ножни	хозу	черного,	
черен	сандалной,	оправа	сер-ая	з	черню,	золоченая		

местами»110	(1690	р.).	
таке	ж	значення,	як	у	московських	документах

Черкаські Північний	
Кавказ,	

російське	або	
українське	

виробництво	
«за	зразком»

«…ножны	ящуровые,	оправа	серебрянная,	
позолоченная,	украшенная	каменьями	и	мелкой	

бирюзой…»113

Черкеські Північний	
Кавказ,	

російське	або	
українське	

виробництво	
«за	зразком»

«Хмельницкий	с	товарищами	та	сином	був	у	хана	на	
обіді,	і	ударован	зостал	от		него	панциром	черкеским	з	
месюркою	и	карвашами,	з	сайдаком	модним,	з	луком,	
стрелами	и	шаблею	под	позолотою	черкескими-ж…»115

Шамські сирійська,	
від	«Шам»	—	

сирія

«…червоная,	ренкоисть,	потреби	на	ней	булатніе,	
злотом	набіяніе…»	114.	Опис	майна	семена	Палія,		

1704	р.
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но у документах згадок про особливий 
тип місцевих «литовських» шабель118.  

Для нашої роботи найбільш цікави-
ми видаються «черкасские» та «козаць-
кі» різновиди як гіпотетичні українські 
зразки.

Першим шаблі «черкасского дела» 
ототожнив з «козацькими» в. Сидорен-
ко. Дослідник дійшов висновку, що ко-
зацькі шаблі згадувались в російських 
писемних джерелах  XVI–XVII ст.  під 
назвою шабель  «черкасского дела» і ко-
ристувалися в Московській державі ве-
ликим попитом119.

Найбільше згадок про шаблі «черкас-
ского дела» зустрічається у російських 
джерелах від першої третини XVI до кін-
ця XVII ст. У більшості документальних 
описів клинки «черкаських» шабель ха-
рактеризуються по-різному: серед них 
зустрічаються булатні та звичайні, з єл-
манями, «гладкие» та з долами.  

Найцікавішими, на наш погляд, є 
згадки про бойові кінці «черкаських» 
шабель, виконані «штиком», зафіксо-
вані у третини згаданих «черкаських» 
зразків (цей історичний тип ми розгля-
дали на с. 81–82). Очевидно, про нього 
ж йдеться при згадках про «вострый» 
шабельний кінець. 

Розвиваючи цю тему, слід згадати про 
спробу Ю. Бохана пояснити виявле-
ний ним у документах другої полови-
ни XVI ст. історичний термін «козацька 
шабля». Дослідник припускає, що йшло-
ся про шаблі, конструктивно «близькі до 
татарських», — «ординки» (у терміноло-
гії в. Квасневича «чечуги») та різновиди 
з багнетоподібним бойовим кінцем120. 

Ми переконані, що слід усе-таки від-
діляти підходи, прийняті в сучасній нау-
ці для визначення давніх типів історич-
ної зброї від узвичаєних понад триста 
років тому. Так, за влучним спостере-
женням в. Курмановського, багнето-

подібний бойовий кінець не можна 
вважати обов’язковим атрибутом «чер-
каських» шабель — відомі документи, де 
ці види зброї навіть протиставляють121. 
Щодо автентичних носіїв зброї — «чер-
касів», дослідник вважає, що йдеться  
про сусідній росіянам північнокавказь-
кий народ — адигів (адигейців). Тако-
го висновку він доходить на основі ві-
домого факту, що саме адиги протягом 
багатьох століть були відомі як зберігачі 
традиції клинкового (саме шабельного) 
та панцирного зброярського виробни-
цтва (це демонструють курганні архео-
логічні знахідки). Морфологія збереже-
них зразків XVI–XVII ст. в ОП свідчить 
на користь цієї думки.

Схоже припущення висуває М. Горе-
лік: можливо, саме компактна маса ади-
гів-черкесів — вихідців з улусу Джучі, 
що оселились у Подніпров’ї, дала під-
стави  жителям Північно-Східної Русі 
вже з кінця XIV ст. позначати це нетюр-
ко-монгольське населення Нижнього й 
південної частини Середнього Подні-
пров’я їхньою видозміненою етнічною  
назвою «черкаси»122.

Наразі сформулюємо відомості про 
«черкаські» шаблі у вигляді засадни-
чих положень:

— У російських джерелах зустріча-
ється фраза про місцеве виробництво 
шабель «на черкасское дело» та «черкас-
ский выков», отже йдеться про цілком 
конкретну модель для наслідування, з 
комплексом притаманних їй особливих 
морфологічних характеристик. 

— Багнетоподібний бойовий кінець 
хоча й міг бути конструктивною части-
ною «черкаської» шаблі, але не вважався 
обов’язковим при визначенні зброї як 
«черкаської», часом навіть навпаки. ви-
явити найважливішу типоутворюваль-
ну характеристику клинка «черкасского 
выкова» наразі не є можливим. 
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— Необхідно взяти до уваги фра-
зу «по-черкаськи оправлена» у реє-
стрі зброї Криштофа Радзивілла від 
1584 р.123. вона свідчить про існуван-
ня автентичних оправ у характерному 
«черкаському» стилі. Отже, враховую-
чи зафіксоване у документах розмаїття 
клинків, «черкаська» шабля могла ви-
значатися за оправою.

— «Черкаські» шаблі поширюва-
лися й наслідувалися на теренах Ре-
чі Посполитої, Московської держави 
та Кримського ханства від XVI ст. Се-
ред них було чимало розкішно оправ-
лених зразків.

Отже, враховуючи вищенаведені те-
зи, навряд чи можемо вести мову про 
«черкаські» шаблі як автентичні укра-
їнські. їхній зв’язок з «козацькими», 
на думку деяких істориків, полягає у 
наявності в окремих зразків багнето-
подібного бойового кінця, що свід-
чить радше на користь запозичення їх 
з Північного Кавказу сусідами. Справ-
ді, кавказька зброя XVI–XVII ст. про-
торувала шлях не тільки до Москов-
ської держави та Речі Посполитої, а 
й до найбільших держав Середнього 
Сходу. Звичайно, козаки не могли не 
мати на озброєнні популярних «чер-
каських» шабель (про це свідчать міс-
цеві писемні джерела). Проте автен-
тичною «козацькою» цю зброю можна 
вважати не більше, аніж «руською» або 
«московською». На справжню «україн-
ську» «черкаська» шабля могла пере-
творитися тільки у процесі тривалого 
місцевого виробництва «за зразком», 
як це сталося у Московській державі. 
Можливо, одна з таких «черкаських» 
шабель  зберігається нині у ПХМ (інв. 
№ 642 (с. 340).

І все ж залишається відкритим пи-
тання: які саме шаблі в історичних до-
кументах називали «козацькими»? І чи 

не є ця назва синонімом «черкаської»*? 
Наразі відомі нам джерела дають змо-
гу відповісти на це питання лише част-
ково. Звичайно, можемо, слідом за Ю. 
Боханом, припустити, що концентрація 
великої кількості «черкаської» клинко-
вої зброї у козаків спричинилася до по-
яви її місцевої назви — «козацька». Тезу 
підкріплює той факт, що у відомих нам 
писемних джерелах ці назви не проти-
ставляються одна одній у єдиному пе-
реліку або описі зброї. Проте, не маючи 
твердого наукового підґрунтя, ці мірку-
вання залишаються тільки здогадами. 

Нагадаємо також, що термін «ко-
зацькі» стосовно шабель зустрічаєть-
ся, насамперед, у польських та литов-
ських джерелах від середини XVI ст., 
коли йдеться про озброєння «козаць-
ких» (читай «панцирних») хоругов Речі 
Посполитої (див. с. 94). «Козацькими» 
їх називали за полегшений комплекс 
озброєння, спорядження й кінського 
убору, подібного до власне козацького.

Чи є тут зв’язок з українськими ко-
заками? 

* Сам історичний термін «черкес» або «чер-
кас» етимологи вважають недиференційо-
ваним етнонімом, яким українці й росіяни 
позначали адигів і низку інших народів 
Північного Кавказу. У вигляді синонімів  
в історичних джерелах нерідко виступали 
прикметники «черкесский» або «черкасс-
кий»  атрибутиву «козацький», можливо, 
через велику кількість запозичень козака-
ми елементів кавказького одягу. Наприклад, 
«козацькими» («черкаськими») чоботами 
називали взуття кавказького типу з халява-
ми заввишки до середини голінки з підтри-
кутним негострим носком і металевими 
підковками замість підбору. [Славутич Є., 
2012. — С. 51]. Зауважимо, що в російських 
історичних документах самих козаків та-
кож нерідко називали «черкасами».
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Дослідники по-різному розв’язують 
цю проблему. У західноєвропейській 
історіографії існує думка, що такі фор-
мування мали складатися насамперед з 
«козаків»124. У той же час польські фа-
хівці зауважують, що йдеться про поль-
ський військовий термін, склад же за-
значених хоругов був представлений 
традиційним ополченням125.

відповідь на це питання, на нашу 
думку, полягає у багатоманітності та 
особливостях еволюції самого істо-
ричного терміну «козак» («козакуван-
ня»), який спершу позначав не тіль-
ки соціальний статус, спосіб життя, 
рід діяльності, але й комплекс споря-
дження, певний стиль збройної бо-

ротьби, навіть оригінальну тактичну 
концепцію126.

З іншого боку служба реєстровців 
у козацьких, або панцирних, хоругвах 
опосередковано підтверджується істо-
ричними фактами. Згадаємо, напри-
клад, відомий епізод переходу цілої 
«панцирної козацької хоругви» на чо-
лі із сотником шляхтичем Остапом Го-
голем на бік Богдана Хмельницького 
влітку 1648 р. Про «справжнє» козаць-
ке походження цих вояків опосередко-
вано свідчить прізвище сотника й сам 
факт їхнього приєднання до україн-
ського війська. Свою роль тут, звичай-
но, відіграла етнічна і релігійно-конфе-
сійна спільність.

Портрети представників козацької старшини, озброєних гусарськими карабеля-
ми («козацькими шаблями»): А) гетьмана Івана Самойловича (невідомий худож-
ник, кінець XVII– поч. XVIII ст., фоторепродукція); Б) військового товариша 
Тимофія Лишні (невідомий художник, 1749 р., НХМУ).
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У свою чергу про високий статус роз-
глянутих нами раніше (с. 92) гусарських 
карабель («козацьких шабель») у най-
впливовіших колах козацької старшини  
свідчать численні зображення їх пред-
ставників, озброєних цим різновидом. 
Нарешті згадаємо розглянуту у нашій 
книзі «шаблю Івана Мазепи» — недарма 
їй було надано саме такої форми.

відтак, нам видається очевидним, 
що заможні козаки, насамперед ре-
єстровці, нерідко озброювались ша-
блями з відповідною назвою — «ко-
зацькі», які належали до розглянутого 
нами морфологічного типу. Інша річ, 
що цей різновид, очевидно, мав наба-
гато більше поширення серед шляхти 
Речі Посполитої, і в нас немає вагомих 
підстав оголошувати його «автентич-
ним козацьким». 

Як ми вже відзначали, історичний 
термін «козацька шабля» протягом 
XVI–XVIII ст. набував різного змісту, 
так само як і назви інших історичних ти-
пів клинкової зброї. Так, у XVI–XVII ст. 
він міг бути синонімом «шабли черкасс-
кого дела», позначати зброю козацьких 
хоругов, різновиди, що вписувалися у 
концепцію «козакування» або й безпо-
середньо гусарську карабелю.  від сере-
дини XVIII ст. цей термін нерідко вико-
ристовують начебто у значенні певного 
типу зброї, як-то у чолобитній 1751 р.: 
«...Шабель две: една полская под сре-
бро оправленая с позлоткою з шолкови-
ми червоними пасками и брайцарами, 
другая козацкая под сребро позло-
цаная и под черню... (курсив наш. —  
Д. Т.)»127. в іншому документі цей «тип» 
описано більш детально. Так, згідно з 
доповіддю полкового осавула Йосипа 
Ситенського від 1759 р., в усіх вибор-
них козаків шаблі до воєнних дій і це-
ремоніальних оказій малопридатні, а 
саме: «разномодние, как то: з древних 

российских уже за негодност[ь] пови-
брошенних палашей переделки, пол[ь]
скіе старіе, гусарскіе, донскіе, а по бол-
шой часты козацкіе здешной малорос-
сійской работи: простоманерніе ржавіе 
і никакой оправкы доброй не имеючіе... 
(курсив наш. — Д. Т.)»128. відкинувши 
згадку про низьку якість виробництва 
(адже у першому описі вона, навпаки, — 
висока), варто звернути увагу на слово 
«простоманерніє», яке може бути пов’я-
зане із загальним виглядом шаблі. І все 
ж нам видається більш очевидним, що 
у цих та багатьох інших документах за-
значеного періоду основним критерієм 
позначення клинкової зброї виступає 
її походження. відтак, «козацька» — 
це насамперед «місцева», шабля укра-
їнського виробництва. 

Нерідко термін вживався для того, 
аби закцентувати увагу на власниках 
зброї: «…о заборе гвалтом з истициной 
изби ... шабель двох козацких с похвами, 
да салдацкого без похов палаша (кур-
сив. наш — Д. Т.)» (1759) 129. Очевидно, 
тут ідеться про простий, без оздоблен-
ня палаш, який носив рядовий імпер-
ської кавалерії (драгун або кірасир), та 
шаблі  традиційних типів, що ними оз-
броювались козаки.

Загалом в описах майна української 
шляхти, інвентарях, скаргах тощо біль-
шість описів шабель навіть не дає змоги 
встановити, про зброю якого регіональ-
ного походження йдеться. Ось, скажімо, 
характеристика однієї з шабель Івана 
Самойловича: «...ножны хозу черного, 
криж и оправа золотые, и в той опра-
ве 315 камней болших и малых и искр 
яхонтовых красных измерудных, да 30 
искор алмазных; полоса булатная…»130. 
Подібні описи у чималій кількості збе-
реглися до нашого часу у більшості до-
кументів, що так чи інакше стосуються 
старшинського майна.
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Серія шабель, ефеси яких увінчані верхів’ями у вигляді голови орла, виконаної  
у натуралістичний спосіб: А) у колекції Олександра Фельдмана; Б) у колекції ПХМ.

Б

А
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відомості писемних документів візу-
алізують іконографічні джерела, звід-
ки можемо отримати набагато більше 
інформації.

Повертаючись до теми зооморфної 
орнаментики, розглянемо, очевидно, 
найпоширеніші та найхаризматичні-
ші шаблі з верхів’ям у вигляді пташи-
ної голови.

У першу чергу слід, звичайно, зупи-
нитися на так званих «шаблях орла». 

Зауважимо, що речові джерела демон-
струють нам тільки поодинокі прикла-
ди зображень голів відмінних від орлів 
створінь на верхів’ях клинкової зброї 
Речі Посполитої, — згадаємо морду ле-
ва на шаблі у колекції ЧІМ (інв. № 2916). 

Загалом відомі на сьогоднішній день ма-
теріали речових та зображальних дже-
рел найкраще відповідають прийнятій 
у польській науковій літературі назві 
«шабля орла». 

Саме до цієї групи належить унікаль-
на серія шабель, очевидно, змонтованих 
та оправлених в одній майстерні. Нині 
ці зразки розосереджені по різних ко-
лекціях зброї в Україні та Російській 
Федерації. З відомих нам два — збері-
гаються у Переяславі-Хмельницькому 
у колекції ПХМ, два — у Санкт-Петер-
бурзькому вІМАІввЗ, ще один перебу-
ває у приватній збірці О. Фельдмана у 
Харкові, нарешті, піхви від ще одного 
зберігаються у Києві у НвІМ. 

Зображення ефесів довгоклинкової зброї західноєвропейських типів XVI ст.  
А) на портреті ніжинського полковника Івана Гуляницького (копія з портрета 
XVІII ст., ЛІМ); Б) на портреті новгород-сіверського сотника Лук’яна Жоравки 
(невідомий художник, кінець XVII ст., фототипія).

А Б
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Найкраще досліджені з них — пере-
яславські експонати, про які неодно-
разово писали у науковій літературі131. 
Щодо їх датування оцінки фахівців різ-
няться, залишаючись у межах XVII–
XVIII ст. У музейній атрибуції ПХМ ця 
зброя відома як «шаблі з особистої охо-
рони гетьмана Богдана Хмельницького» 
принаймні від початку 70-х рр. ХХ ст.132. 
Така гучна назва пов’язана з черговою 
історичною легендою, що, мабуть, су-
проводжувала ці експонати від самого 
петербурзького вІМАІввЗ, звідки вони 
надійшли до Переяслава-Хмельницько-
го. Згодом історичний міф збагатився 
цікавими подробицями: шаблі нібито 
виготовили російські зброярі спеціаль-
но для заміни бойових зразків гетьман-
ської охорони, яка мала супроводжува-
ти Богдана Хмельницького на аудієнцію 
у московського царя133. 

відзначимо, що у розглянутих зразках 
простежуються риси не тільки XVII й 
XVIII, але навіть XVI ст. Короткі широкі 
клинки з великими єлманями, зоомор-
фне верхів’я, увінчане «ґудзиком»134, об-
мотане дротом руків’я, проста хрестопо-
дібна гарда з редукованим перехрестям, 
S-подібними кільйонами та ланцюж-
ком, фігурний наконечник піхов — усі 
ці риси наслідують традиції італійсько-
го зброярства XVI ст. та центральноєв-
ропейського XVII ст. Приклад подібної 
морфології можемо бачити зокрема на 
фальшионах Раннього нового часу.

І все ж європейські орнаментальні 
мотиви, якими просто перенасичене 
оздоблення, надаючи цим зразкам уро-
чистого й старовинного, майже «рене-
сансного» вигляду, на нашу думку, на-
лежать до епохи рококо.

Щодо коротких піхотних клинків, ви-
конаних у стилі османських пал XVII ст. 
(один із них, до речі, таврований гур-
дою), не маємо заперечень проти ви-

знання їх бойовими, принаймні доки не 
з’являться вагомі аргументи, які б свід-
чили про протилежне.

Цілком імовірно, що зброя була ви-
готовлена для урочистого загону осо-
бистої охорони вельможної особи, — 
шаблі оформлені у майже ідентичному 
стилі. Наразі ми, на жаль, не можемо 
локалізувати місцезнаходження ре-
місничого центру, де виробляли цю 
продукцію. Припускаємо, що він роз-
міщувався на теренах однієї з країн 
Центрально-Східної Європи. Утім, для 
твердження, що ці шаблі були виготов-
лені саме українськими або російськи-
ми майстрами, аргументів вочевидь не-
достатньо. Можемо тільки відзначити, 
що старі західноєвропейські зброярські 
традиції справді користувались пев-
ною популярністю на українських те-
ренах. Про це, зокрема, свідчить низка 
художніх творів. Так, на портреті ніжин-
ського полковника Івана Гуляницького 
(1677) бачимо зброю з ефесом, викона-
ним у манері, властивій для західноєв-
ропейських фальшионів, палашів та ша-
бель XVI ст. з характерним верхів’ям та 
оригінальними кільйонами вигадливої 
форми135. У давньому урочистому стилі 
виконано зброю новгород-сіверського 
сотника Лук’яна Жоравки (перша тре-
тина XVII ст.). відлуння цих уподобань 
можна зустріти навіть у народній твор-
чості на картинах серії «Козак Мамай».

Загалом у знаних нині джерельних ма-
сивах «шаблі орла», що належали пред-
ставникам української шляхти, пред-
ставлені здебільшого у зображальних 
джерелах. На ктиторських портретах та 
гравюрах XVII–XVIII ст. цей шабельний 
тип залишається одним з найбільш по-
мітних; за кількістю ж він поступається 
тільки турецьким килиджам та карабе-
лям. Детально приклади цих зображень 
ми розглянули у попередній роботі136.
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Зображення ефесів «шабель орла» на портретах та гравюрах козацької старши-
ни: А) київського полковника Єфима Дарагана (копія ХІХ ст. з оригіналу XVIII ст., 
ЧОХМ); Б) полковника Новицького (поч. XVIII ст.); В) генерального судді Війська 
Запорозького Василя Кочубея (перша пол. XVIII ст., Державний Ермітаж, СПб, РФ); 
Г) наказного гетьмана Павла Полуботка (копія ХІХ ст. з оригіналу XVIII ст., 
ПОКМ); Д) гетьмана Петра Дорошенка (портрет з літопису С. Величка, XVII ст.137).
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Тепер необхідно зупинитися на спіль-
них особливостях цих верхів’їв у вигля-
ді пташиної голови, що вирізняють їх 
із маси аналогічної європейської зброї.

Насамперед відзначимо, що на аб-
солютній більшості відомих портретів 
верхів’я з головами птаха зображені 
у вигляді масивних відливів, що мали 
становити неабияку противагу бойо-
вим кінцям шабель. відтак логічною 
виглядає думка про наявність у такої 
зброї великої єлмані, якою оснащува-
ли зазвичай кавалерійські зразки. Та-
ка коштовно оправлена зброя мала на-
лежати заможним козакам, які звикли 
воювати верхи. Більшість відомих на 
сьогоднішній день експонатів орлиних 
шабель справді вирізняється єлманню 
значних розмірів.

Ще одна важлива деталь — відсут-
ність на українських портретних зо б ра-
женнях шабельних ефесів зі своєрідними 
«ґудзиками», що на західноєвропейській 
зброї слугували характерним декоратив-
ним елементом.

Очевидно, саме ці вищезазначені ри-
си варто розглядати як найхарактерні-

ші ознаки місцевих українських «ша-
бель орла» .

Завершуючи розмову про зооморфні 
верхів’я клинкової зброї, проаналізуємо 
більш поширені шаблі зі стилізованою 
головою птаха — карабелі.

Різноманітні форми карабель, попу-
лярних у козацькому середовищі, тіс-
но пов’язані з іранськими, польськими 
й турецькими зброярськими традиці-
ями, східною та орієнталізованою єв-
ропейською художньою стилістикою. 

У матеріалі, зображеному на кти-
торських портретах та гравюрах XVII–
XVIII ст., нерідко можна зустріти ори-
гінальну форму верхів’я з радикально 
розширеною масивною торцевою части-
ною. Не в останню чергу його поява зу-
мовлена розвитком майстрами Речі По-
сполитої форми османських та перських 
бойових карабель XVII ст. — з розши-
ренням у напрямі верхів’я, а також з ме-
талевими ефесами (Рис 27-Е). Звичайно, 
при виготовленні зброї використовува-
ли і готові східні зразки (с. 276). 

Про активну експлуатацію та творче 
переосмислення українськими та поль-

Зброя на портретах: охтирського старости, полковника Івана Перехриста (робо-
ти О. Тарасевича, 1689), обозного Миргородського полку Василя Родзянки (XVІII ст., 
НХМУ), гетьмана Данила Апостола (XVІII ст., ДІКЗППБ).
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ськими зброярами цієї унікальної фор-
ми свідчить багатий іконографічний 
матеріал. Ця інформація підтверджу-
ється також речовими джерелами — ша-
блями, що зберігаються у державних та 
приватних колекціях зброї. Один з та-
ких зразків зберігається у ПХМ.

На прикладі розглянутих зображень 
можемо бачити, що верхів’я таких кара-
бель вказує на східноєвропейське похо-
дження. Як і балканські, вони відрізня-
ються від турецьких та перських зразків 
більш пластичними або «фігурними» 
формами, у рисах яких простежується 
намагання відійти від форми східної ме-
четі. Мусульманська архітектурна тема-
тика переосмислюється тут у контексті 
європейського розуміння карабелі, на-
самперед, як стилізованої голови птаха. 

Ризикнемо припустити, що карабелі 
української роботи мали ще одну осо-
бливу «родзинку», яка вирізняла їх се-
ред інших шабель Речі Посполитої.

Серед розмаїття зображених на стар-
шинських портретах парадних карабель 
зустрічається унікальний екземпляр, до-
датково прикрашений оригінальним, 
схожим на півнячий, «гребінцем». він 
зображений на шаблі з портрета гене-
рального хорунжого Семена Сулими 
(1754, НХМУ). Зважаючи на поодино-
кість зображення, його вільно було б 
проігнорувати, списавши на творчу фан-
тазію художника. Утім, неможливо від-
махнутися від такого факту, тим більше, 
що дослідницька практика вже не одне 
десятиліття послідовно доводить нам іс-
торичну правомірність найбільш, здава-
лося б, неймовірних художніх образів.

У цьому зв’язку не можемо обійти 
увагою помітне місце півня в україн-
ській зооморфній орнаментиці, де він 
широко представлений в усіх напрям-
ках народного декоративно-ужитково-
го мистецтва. Надзвичайно схожою на 

півня (щоправда, з редукованим гребін-
цем) виглядає голова орла на оправле-
ній «під старовину» шаблі на портреті 
ктитора Нікопольської церкви Якова 
Шияна (1784 р., ОДІКМ).

З іншого боку, не виключаємо, що 
поява подібного «додатка» до верхів’я 
може бути розвитком округлих, плас-
тичних форм, закладених у верхів’ях 
османських «подвійних карабель» та 

Ефес шаблі з колекції ПХМ, інв. № 1818.
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ятаганів. Популярність таких східних 
мотивів підтверджується зображен-
ням на портреті генерального обозно-
го війська Запорозького василя Каспе-
ровича Дуніна-Борковського 

Хай там як, поки що ми можемо тільки 
констатувати, що до українських стар-
шинських карабель могли пасувати сво-
єрідні «гребінці» Ця тенденція корелю-
ється з появою серед старшинської зброї 
карабель балканського походження із 
«хвилястим» верхів’ям, що нагадує гре-
бінець. Прикладом такої зброї є карабе-
ля з колекції ПОКМ, що очевидно нале-
жала представнику полтавської шляхти.

Надзвичайно рідкісними є випадки, коли 
морфологію та окремі особливості вико
нання зразка можна безпосередньо ве
рифікувати за допомогою зображальних 
джерел. До таких унікальних випадків на
лежить зразок карабелі із зібрання Скар
жинської, що від 1906 р. зберігається у 
колекції Полтавського обласного кра
єзнавчого музею з інв. № Зб83 (ПКМ 
3343). У процесі наполегливої роботи 
працівники музею виявили, що ефес ці
єї унікальної знахідки майже ідентичний 
до зображеного на портреті полтавського 
бурмістра Павла Руденка, роботи В. Бо

Зображення ефесів шабель: А) на пор-
треті генерального хорунжого Семена 
Сулими (1754, НХМУ); Б) на портреті 
Якова Шияна (1784 р., ОДІКМ).
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ровиковського (1778)138. Нині це полотно 
зберігається у ДХМ.

Зброя, виконана під потужним європей
ським впливом, датується XVІII ст., має 
османське (балканське, можливо, стам
бульське) походження. 

Металеві частини ефеса виконані з 
ювелірного срібла та вкриті надзвичайно 
тонким шаром позолоти. Гарда відкрито
го типу у вигляді хрестовини з перехре
стям, загнуті донизу кільйони завершу
ються завитками у формі волют. Щічки 
руків’я виконані з ефектного напівпро
зорого оніксу139, скріплені на хвостовику 
трьома срібними нютами, прикрашеними 
солярними розетками.

Сильно викривлений, непоказний кли
нок у цій розкішній оправі також стано
вить певний інтерес, що пролягає у площи
ні історії зброярських технологій. Хоча за 
морфологією він наслідує зброю XVII ст., 
проте, судячи з результатів тестів на мі
кротвердість, вивчення макроструктури 
сталі та мікроскопічних досліджень, може 
бути продуктом пізнішого часу, можливо, 
середини або кінця XVІII ст. 

В. Боровиковський. Портрет полтав-
ського бурмістра Павла Руденка (1778, 
ДХМ).
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Карабеля з колекції ПОКМ, інв. № Зб83 (ПКМ 3343). Технічні та механікокінематичні  
параметри зброї: А=810; В=690; С=32; D=36; E=230; F(f)/f=75 (105) / 91; G=300–333 /  
280–310; T=5; L=96; R=73; N=91; n1=n2=35; W=730; Wпіхв=1050; V=590; X=270.
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За матеріал використано «поліпшену» 
зварну сталь з низьким рівнем очищення 
та, відповідно, високою нерівномірністю 
розподілу мікротвердості по штабі (22–68 
HRC). Разом із тим у конструкції встанов
лено наварне лезо з надзвичайно високою 
мікротвердістю, що варіюється від 53–57 (у 
центрі удару) до 70 HRC на вістрі та у цен
трі ваги. Найвищі з цих показників пов’я
зані з небезпекою викришування леза й 
навряд чи належать до епохи розвинуто
го обладунку. Висока твердість при п’яті 
(46 HRC) зробила свою чорну справу — 
судячи з усього, шабля зламалася біля ру
ків’я, і штабу довелося заново приварю
вати до хвостовика. Загалом зауважимо, 
що кількість стабільно високих показників 
мікротвердості цього клинка значно пере
вищує типові для зброї XVII ст. значення. 

Хоча орнаментика оправи й виконана 
у європейському стилі пізнього бароко з 
характерною формою волют, високою ре

льєфністю малюнка та схематичним зобра
женням квітів, проте подекуди зауважуємо 
початкові риси рококо, зокрема у формі 
троянд на гарді. Відтак орнамент слід да
тувати від першої чверті XVIII ст. 

У єдиному стилі з ефесом виконано 
піхви.

При уважному вивченні орнаментики оп
рави спадає на думку її надзвичайна сти
лістична схожість з шаблею ПаліяНеїла (с 
250–251), що, вочевидь, свідчить про спіль
ний регіон походження цих зразків.

У черговий раз маємо справу з універ
сальною оправою «орієнтальноєвропей
ського» стилю, втім, характер орнамен
тики та морфології верхів’я підтверджує 
припущення про оправлення й монтування 
зразка в одному зі зброярських осередків 
Балканського півострова. Висококваліфіко
вана ювелірна обробка та підгонка оніксо
вих щічок промовисто свідчать про грець
ку або вірменську роботу.

Залишки шаблі, випадково знайдені на Чернігівщині. Р. Косарев звертає увагу  
не тільки на гарду, а й на спосіб монтування руків’я, ідентичні зразку з ДНІМ  
(інв. № О-255, с. 350). Поряд зі зброєю — фрагменти оправи піхов, що демонстру-
ють приклади орнаментального оздоблення аналогічному експонату ДНІМ (випад-
кові знахідки з Полтавщини, приватна колекція). 
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Інше цікаве спостереження стосу-
ється закінчень шабельних кільйонів 
у вигляді крину, виконаного в україн-
ському стилі. їх бачимо на портретах 
Івана Гуляницького та Якова Шияна 
(c. 361–366). 

Речові джерела подають нам прикла-
ди інших оригінальних форм кільйонів, 
можливо характерних саме для місце-
вих різновидів. Йдеться про неоднора-
зово згаданий зразок з ДНІМ (с. 350). 
Цікаво, що матеріали випадкових зна-
хідок на теренах України надають нам 
опосередковане підтвердження масово-
сті такої роботи, хоча і неможливо без 
застережень спиратися на них як на ав-
тентичне речове джерело.

І все ж переважна більшість карабель, 
що побутували на українських теренах, 
мало чим відрізнялися від східних зраз-
ків, популярних насамперед на величез-
них теренах Османської імперії. Про це 

свідчать розглянуті у нашій роботі ре-
чові джерела. 

Досить вузько представлено на укра-
їнських портретах зброю з верхі в’ям-
ковпачком. Декілька відомих на сьогод-
нішній день зображень140 охоплюють 
основний спектр різновидів, хоча й за-
лишають нас у здогадах щодо форм ша-
бельних клинків, що, як ми вже бачили 
раніше, значно варіювалися у цього ти-
пу зброї. 

вочевидь іконографічного матеріалу 
все ж недостатньо, аби з переконаністю 
твердити про якісь особливості «укра-
їнських чечуг та ординок». Більше того, 
невелика кількість зображень шабель 
зазначеного типу має свідчити про їх-
ню невисоку популярність у середовищі 
української шляхти. І все ж ми схильні 
дотримуватися тези про те, що козаки до-
бре знали цю зброю й постійно користу-
валися нею. Це підтверджується відомим 

Зображення ефесів шабель з верхів’ям-ковпачком на портретах: А) гетьмана 
Юрія Хмельницького (копія невідомого художника з живописного портрета О. Іра-
кліївського, XVIII ст.); Б) знатного військового товариша Григорія Гамалії (І. Щир-
ський, XVII ст., НХМУ); В) сотника Богацької сотні Миргородського полку Андрія 
Стефановича (XVIII ст., МКМ).
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фактом значного поширення шабель з 
верхів’ям-ковпачком на теренах Речі По-
сполитої та Кримського ханства, а також 
чималою кількістю таких зразків у дер-
жавних та приватних колекціях зброї, 
які, на нашу думку, дають досить повне 
уявлення про те, як виглядали шаблі, що 
опинялися у козацьких руках. 

З усього розмаїття шабель у нашій 
роботі була представлена тільки одна 
коштовна ординка львівського вірмен-
ського виробництва. використання цьо-
го типу шабель підтверджується зобра-
женням на портреті Григорія Гамалії. 

На верхів’ї шаблі, зображеної на пор-
треті Юрія Хмельницького, бачимо ков-
пачок, характерний для турецької та 
угорської зброї ще у XV ст. Аналогічні 

верхів’я можемо бачити на двох зразках 
з-під Берестечка.

вагомим підтвердженням того, що 
таку зброю свого часу вподобали також 
представники полкової старшини, є рід-
кісне зображальне джерело — фотогра-
фія старовинних шабель, які належали 
роду Родзянок. Уперше цей раритет було 
опубліковано у «Малоросійському ро-
дословнику» в. Л. Модзалевського, пі-
зніше перевидано у книзі в. Недяка141.

вишуканих зразків місцевої роботи, 
на жаль, збереглося небагато. вважа-
ється, що більшість з них є продукцією 
львівських вірменських майстрів. Це та 
сама зброя, яку провідні польські фахів-
ці визначають як «ординки», «чечуги» 
та «шаблі на кшталт карабелі». 

Шабля з верхів’ям-ковпачком з колекції музею Національного історико-меморіального 
заповідника «Поле Берестецької битви» [Свєшніков І. К., 1992. — С. 230–231]. 
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Задля створення більш об’єктивної 
картини, що відображає різноманіт-
ність шабель з верхів’ям-ковпачком, 
маємо навести кілька прикладів інших 
різновидів такої зброї.

Насамперед слід згадати про давню 
шаблю XVI ст., яка зберігається у Хор-
тицькому музеї-заповіднику. Цей зра-
зок з багнетоподібним бойовим кінцем 
було піднято у ході археологічних робіт 
з дніпровських глибин у районі пере-
прави від острова Байда на правий бе-
рег Дніпра.  (Рис. 12-А) 

Проста оправа свідчить про викори-
стання цієї зброї рядовим кримським 
воїном або козацьким товаришем, до 
якого могла потрапити ця шабля. Ще 
один подібний зразок знайдено під Бе-
рестечком, що доводить популярність 
цього виду зброї також у XVII ст. 

Унікальна високохудожня ордин-
ка зберігається у колекції Олександра 
Фельдмана. Цей непересічний експонат 
має перський булатний клинок та опра-
ву, виготовлену на теренах Османської 
імперії або Речі Посполитої османськи-
ми майстрами. Клинок виконано у сти-
лі класичного шамшира, проте за раху-
нок невисокої кривизни він стає більше 
схожим на «смичок». Розміщення цен-
тру ваги також засвідчує не тільки ру-
бально-різальне, а й колольне призна-
чення зброї.  

Ефес відкритого типу, з простою 
хрестоподібною гардою повністю ви-
конаний з ювелірного срібла, позоло-
чений та вкритий дрібним чорненим 
рослинним іслімі. Основний орнамент 
— у вигляді симетричних гілок з вели-
кими квітами та плодами граната — 
наслідує класичний османський де-
кор XVII ст.

Піхви дерев’яні, вкриті чорною шкі-
рою. Срібне устя та обоймиця зверху 
мають розширення, характерні для «вір-

менок». водночас шабля має рідкісний 
ефес з металевим гранованим руків’ям, 
що виключає необхідність у «ковпачку» 
як такому.

Цінність зразка полягає не тільки у 
чудовій високохудожній оправі, але й у 
видатному за красою та бойовими яко-
стями клинку булатної сталі (кара-та-
бан). Згадки про подібні клинки нерід-
ко знаходимо в історичних документах, 
що стосуються шабель, які належали за-
можній козацькій старшині. 

Шаблі, що належали роду Родзянок, 
XVII– XVIII ст. Колишня власність 
родини П. В. Родзянка. [Модзалевський 
В. Л., 1914]. 
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Шабля, що наслідує зброю з верхів’ям-ковпачком, XVIIст. (колекція  
О. Фельдмана, інв. № М30-415.). Матеріали: сталь (булат), срібло, 
золото, дерево, шкіра. Технічні та механіко-кінематичні параметри 
зброї: A=940; B=782; C=35; F=58 (87)/73; G=330–385/288–355; T1=6; 
T2=1,5; L=121; R=63; N=108; n1=37; n2=31; W=940; V=580; X=330-350.
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Насамкінець зауважимо: саме цей зра-
зок наведено у книзі Дж. Гутовського за 
№ 82 як приклад шаблі класичної «татар-
ської» морфології та атрибутовано як 
«шабля у татарському стилі, Туреччи-
на, перша половина XVII ст.» (Дод. 35)142. 
Ще раніше опис та зображення цієї зброї 
було опубліковано у каталозі виставки 
східної зброї у Парижі (Дод. 36)143.

Нарешті, наймолодшим, але й най-
більш поширеним з розглянутих нами 

типів козацьких шабель є килидж. влас-
не, йдеться про ефес, який, як відомо, 
вільно комбінували з клинками різних 
типів, насамперед шамширами.

Про високу популярність цієї зброї 
свідчать зображальні джерела, де ту-
рецькі ефеси зустрічаються у величезній 
кількості — від зброї козака Мамая на 
народних картинах до портретів укра-
їнських гетьманів144 та інших представ-
ників козацької старшини усіх рангів. 

Зображення модифікованого верхів’я 
турецького килиджа у вигляді «недок-
рученого равлика» на українських 
портретах: А) копія портрета київ-
ського воєводи Адама Кисіля, 1630-ті рр. 
(копія XVIII ст.); Б) гетьмана Михайла 
Ханенка (малюнок з літопису С. Велич-
ка, XVII ст.); В) знатного військового 
товариша Івана Забіли (1713, НХМУ).

А Б

В
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ВЕРХІВ’я КИЛИДЖІВ НА ПОРТРЕТАХ УКРАїНСЬКОї СТАРШИНИ 

Зображення 
та опис 
верхів’я

Відповідає відомим 
зразкам зброї

Зустрічається  
на портретах

Зауваження

Класичне	
турецьке	

комоподібне,	
трохи	

витягнуте

Шабля	Йосипа	
Гладкого;	

шабля	Івана	Мазепи	

Івана	Мазепи	
(XVII	ст.,	

ДПБ);	Григорія	
стороженка	

(XVIII	ст.,	НМІу)

Найбільш	характерне		
для	турецької	зброї		
др.	пол.	XVIII–ХІХ	ст.

у	формі	колеса	
(плоского	
циліндра)

Зафіксоване		
на	османських	

шаблях	трапезунд-
ського	виробництва	

(див.:	НМІу,		
інв.	№	З-55)147	

Івана	Перехриста	
роботи	О.	тара-
севича	(XVII	ст.,	

НБВ);	козака	
у	лаврських	

«кужбушках»	
(XVIII	ст.)

Кулясте Шабля	
П.	Головатого

Дмитра	Горленка	
(XVIII	ст.,	ХДІМ)

На	думку	фахівців	ДІМ	цей	
ефес	може	бути	продукцією	

кавказьких	зброярів	(Дод. 25)

Равлик Наразі	зразки	такої	
«козацької»	зброї	

нам	невідомі

Б.	Хмельницького,	
Михайла	Ханенка	

(XVII	ст.,	ДПБ),	
Народні	картини	
«Козак	Мамай»

Аналоги	віднаходимо	
серед	західноєвропейських	
(британських)	костюмних	

шабель	реанімованого	
у	ХІХ	ст.	ренесансового	

«скульптурного»	
дизайну,	що	наслідували	

мамелюцьку	зброю

Недокручений	
равлик

Килидж	кінця	
XVIII–	поч.	ХІХ	ст.	

(НМІу,	Інв.	№	З-69).	
Розглянутий	нами	у	
попередній	роботі148

Адама	Кисіля	
(XVIІI	ст.),	Івана	
Забіли	(XVIII	ст.,	

НХМу).

Аналоги	віднаходимо	
серед	західноєвропейських	

(французьких)	
«мамелюцьких»	шабель	

початку	ХІХ	ст.

Про замовлення шабельних оправ у 
турецькому стилі зустрічаємо окремі 
згадки у писемних джерелах145. 

відзначимо, що на більшості україн-
ських живописних зображень верхів’я 
килиджа має виразну особливість, що 
суттєво вирізняє його з маси класичної 
турецької зброї: форма голівки на шаблі 
не просто комоподібна, а закручена на 
зразок равлика. Ближче придивившись 
до окремих зображень таких килиджів, 
можна помітити, що всі вони дещо від-
різняються — «равликами» закінчують-
ся далеко не всі руків’я. Так, часом мож-

на бачити «недокручену» форму. Таке 
трактування безпосередньо наслідує 
український орнаментальний мотив, ві-
домий як «баранячі роги», «басове ву-
хо» та ін.146. У нашому розпорядженні, 
на жаль, відсутні речові джерела, які 
могли б предметно підтвердити побу-
тування такої зброї в Україні.

Незважаючи на розмаїття та довіль-
ність зображених форм, вони загалом 
відповідають відомим зразкам зброї, 
що зберігаються в європейських зібран-
нях. З певною часткою умовності може-
мо виділити серед них кілька підтипів: 
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Наразі відомі нам речові джерела, у кон
струкції яких присутнє виразне верхі в’я
«равлик», обмежуються європейською ко
стюмною зброєю ХІХ ст. Це, насамперед, 
нагородні офіцерські британські шаблі, ви
конані у так званому «скульптурному» ди
зайні предметів озброєння вікторіанського 
періоду, що підхопив традиції ренесансно
го маньєризму, відколи «баранячі роги» 
виступали тільки фрагментом оздоблення 
обладунків та, зрідка, верхів’я клинкової 
зброї. Водночас ефеси зазначених шабель 
ХІХ ст. зазвичай являли собою варіації по
пулярного на той час у Європі «мамелюць
кого», власне, османського килиджа. Так, 
нагородна шабля британського генерала сі
ра В. Ф. Вільямса (р. ж. 1800–1883), вруче
на йому 1856 р., має ефес на зразок маме
люцького з верхів’ям у вигляді «баранячого 
рогу» (Рис. 53А)149. Водночас використан
ня образу цілої баранячої голови з вираз

ними рогами засвідчують численні фран
цузькі шаблі останньої чверті XVIII ст.150.  

Не набагато частіше можемо зустріти 
«недокрученого равлика» — власне, ви
дозмінене верхів’я килиджа з витягнутою 
шийкою, що більше нагадує плавно загну
те навершя тростини (Рис. 53Б). Такі сти
лізації поширились у Європі разом із пер
шими зразками «мамелюцьких» шабель, 
виготовленими у Франції на початку ХІХ ст.

Зображення зазначених елементів на 
українських картинах XVII ст. дають змогу 
припустити, що вказані інтерпретації «піс
толетного» руків’я з’явилися на українських 
теренах не пізніше, можливо навіть раніше, 
ніж у Західній Європі. 

Врешті, не можна виключати, що у ма
мелюків XVIII ст. килиджі із зазначеною 
формою руків’я також побутували, хоча 
введені до наукового обігу приклади такої 
зброї залишаються нам не відомими.

Зображення модифікованого верхів’я турецького килиджа у вигляді «равлика» на 
портретах гетьманів Б. Хмельницького та І. Мазепи з літопису С. Величка, XVII ст.
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Рис. 53. Західноєвропейські ефеси у мамелюцькому стилі ХІХ ст.: А) нагородної ша
блі британського генерала сіра В. Ф. Вільямса (р. ж. 1800–1883), 1856 р., виробник Hunt 
& Roskell, Лондон, Великобританія (колекція музею Королівської зброярні, Великобрита
нія)152; Б) шаблі Луї Антуана де Бурбона, герцога Ангулемського (р. ж. 1775–1844), 1816–
1818 р., фабрика Pirmet, Париж, Франція153 (приватна колекція, Франція).

Рис. 52. Декоративний еле
мент «баранячі роги»  
в оздобленні ефеса фаль
шиона, подарованого коро
лем Франції Генріхом ІІ при
дворному блазню (середина 
XVI ст., Німеччина; колек
ція Рессмана, Національний 
музей Барджелло, Флорен
ція, Італія)151.

БА
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Зауважимо, що, судячи з аналізу зобра-
жальних джерел, проведеного польськи-
ми фахівцями154, поширеність килиджів 
у Польщі та Литві була незрівнянно мен-
шою, ніж в Україні, незважаючи навіть на 
потужні орієнтальні впливи. На україн-
ських портретах, відповідно, представле-
но набагато менше зброї польсько-угор-
ських типів, аніж на польських. Серед 
них найбільш характерними є шабельні 
ефеси з гардою тієї ж форми, що зобра-
жена на портреті Б. Хмельницького ро-
боти в. Гондіуса (XVIII ст.). Адже на цій 
знаменитій гравюрі гетьман зображений 
з шаблею — зі зброєю, судячи з писемних 
джерел, він взагалі розлучався рідко155.

Аналогічну гарду бачимо на портре-
ті стародубського полковника Михай-
ла Миклашевського (XVIII ст., НХМУ). 
відзначимо, що серед відомих речових 
джерел такі витончені перехрестя гард 
притаманні, насамперед, угорським ша-
блям XVI–XVII ст. (польсько-угорський 
тип ІІ за в. Квасневичем) й, зазвичай, 
вони сполучаються з характерною го-
лівкою. Цілком імовірно, що тут також 
подибуємо уривки свідчень колишньої 
моди на окремі типи зброї, популярні у 
середовищі української шляхти.

Інші зображення шабельних ефесів 
української шляхти нічим особливим не 
вирізняються: бачимо серед них класич-

Ефеси відкритого типу у польсько-
угор ськогому стилі: А) на портреті 
Богдана Хмельницького роботи В. Гон-
діуса (XVIII ст., НХМУ); Б) на портреті 
Михайла Миклашевського (XVIII ст., 
НХМУ).

А Б
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ні «старі» польсько-угорські ефеси, гу-
сарські карабелі (або т. зв. «козацькі»), 
навіть поодинокі зразки зі щитоподіб-
ною гардою, що є розвинутою формою 
гусарських шабель156. Ще один з таких 
різновидів бачимо на старому фото ша-
бель Родзянок (с. 372)

Нарешті необхідно згадати про пер-
ські шамшири. На сьогоднішній день 
цей тип шаблі є своєрідним маскультів-
ським символом козацької зброї, про що 
ми вже говорили на с. 310–315.

На відомих нам українських стар-
шинських портретах, у творах народ-
ного малярства та книжкової графіки 
виявити класичних перських шамширів 
нам не вдалося. Це, безумовно, свідчить 
про те, що шаблі цього типу не входили 
до номенклатури костюмної зброї. На-
томість численні інвентарні й майнові 
описи засвідчують, що такі «перські» 
зразки були не тільки добре знані укра-
їнською шляхтою, але й часто перебува-
ли у власності заможних козаків. Так, в 
описі 1775 р. серед двадцяти шабель за-
порозького кошового Петра Калнишев-
ського під номером 7 згадана «...персид-
ская окована по местам сребром...»157. 

відомі на сьогоднішній день речо-
ві джерела також не являють нам чис-
ленних прикладів класичних перських 
шамширів, що їх можна було б пов’яза-
ти з козацтвом.

Інша річ — перські клинки. Окрім 
зазвичай високої якості, сама форма 
іранських «лев’ячих хвостів» станови-
ла своєрідний взірець ефективності ка-
валерійської клинкової зброї свого часу. 
відтак, до них нерідко пасували більш 
узвичаєні в Османській імперії ефеси 
місцевих типів. Найбільшого поширен-
ня набули шамшири в оправах карабе-
лі та килиджа — окрім османських воя-
ків, їх масово використовували піддані 
кримського хана. 

Саме професійна татарська кіннота 
була життєво необхідна козацькому вій-
ську під час серйозних військових кам-
паній. відтак, українські гетьмани періо-
дично залучали кримчаків як військових 
союзників. Потужна своєю вогнепаль-
ною зброєю козацька піхота почала по-
стійно діяти разом із сильною татар-
ською кіннотою у ході визвольної війни 
1648–1657 рр.158. Своя, українська, кінно-
та тоді перебувала у стадії формування159, 
— зусиллями Б. Хмельницького козаки 
значно активніше почали використову-
вати коней160, остаточно переформував-
шись на свого роду драгунів. 

Регулярні спільні бойові дії з татара-
ми у середині XVII ст., постійний при-
плив до козацького війська великої ма-
си погано озброєних селян, охочих до 
першої-ліпшої трофейної зброї, створи-
ли сприятливі умови для поширення в 
Україні турецьких й татарських шам-
ширів, більшість яких була оправлена 
у великих зброярських центрах Осман-
ської імперії. Документи свідчать про 
наявність такої зброї у представників 
козацької старшини кінця XVII – по-
чатку XVIII ст. Так, у слобідського пол-
ковника Ф. Шидловського, очевидно, 
був саме шамшир в турецькій оправі161.

Дві унікальні шаблі, що репрезентують 
зброю кримської еліти, красномовно свід
чать про поширеність та форми шамширів, 
які побутували на українському порубіжжі.

Перша шабля, що зберігається у колек
ції НМІУ, являє собою шамшир в оправі ка
рабелі. Це один з рідкісних випадків, коли 
приналежність зброї кримському принцеві 
прямо підтверджується таушованим золо
том написом на клинку.

 Напис у верхньому, мигдалеподібному, 
картуші свідчить про власника чи принайм
ні замовника шаблі:
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(сАГІБ	ҐЕРЕЙ	суЛтАН	—		
ЙОГО	(КЛИНКА)	ВЛАсНИК).

У нижньому восьмикутному картуші 
стоїть всюдисущий на перських шамши
рах своєрідний «знак якості»: «Робота Аса
доллага Ісфагані», а також дата 1170 за 
хіджрою, що відповідає приблизно 1756 р. 
григоріанського літочислення.

Отже, власником цього клинка був 
хтось із ханської династії Ґереїв середини 
XVIII ст. За кримською традицією він мав 
титул султана (ханським титулом назива
ли тільки правлячого хана). 

У більш пізній період серед власників 
класичних шамширів бачимо самого крим
ського хана ШагінҐерея  (р. п. 1777–1787). 

Стилістика оправи ханської шаблі суттє
во відрізняється від перської, перебуваючи 
на межі турецької й кавказької зброярської 
традиції другої половини XVIII ст.

Частина написів на високоякісному бу
латному клинку виконана золотою насіч
кою у спрощеній манері, характерній для 
пізніх шамширів:
«НЕМА	МОЛОДЦЯ,	ОКРІМ	АЛІ,		
НЕМА	МЕЧА,	ОКРІМ	Зу[ЛЬФІКАРА]»/
«МОГАММАД	—	ПОсЛАНЕЦЬ	АЛЛАХА»/
«О,	ВІДКРИВАЧ	(БРАМИ	ДОстАтКу)...».

велику популярність шамширів на 
теренах Речі Посполитої, оправлених 
в османському та місцевому стилі, під-
тверджують розглянуті нами речові 
джерела — згадаймо хоча б експонати 
з ЧІМ, ДНІМ, а також численні зразки 
зброї з інших музеїв. Зокрема, в музеї 
Національного історико-меморіально-
го заповідника «Поле Берестецької бит-
ви» (с. Пляшева Рівненської обл., Укра-
їна) зберігається шамшир, оправлений 
у польсько-угорському стилі.

Написи на клинку шаблі Ґерейського прин
ца (НМІУ, інв. № З1172)

Рис. 54. Шабля ШагінҐерея, останнього кримського хана та написи на клинку  
(РЕМ, інв. № 44751)
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Зауважимо, що для появи у козаків 
класичних шамширів безпосередньо з 
Персії занадто сприятливих обставин 
не сформувалося, хоча певні передумо-
ви все ж існували. 

Персько-козацькі відносини започат-
ковано ще у першій половині XVІI ст. 
Свого часу навіть вибудовувалися про-
екти козацько-перських військових 
со юзів162. Але тільки у першій чверті 
XVIII ст. українським військовим фор-
муванням випала рідкісна нагода без-
посередньо «познайомитися» з винахід-
никами шамшира й захопити трофейні 
зразки. Йдеться про Перські походи 
1723–1725 рр. до Дагестану й Північ-
ного Азербайджану та перебування 
українських залог у Дербенті та фор-
теці Святого Хреста.

Розвиток кавалерії, активні контак-
ти на всіх рівнях з росіянами (у Мо-
скві здавна було налагоджено закупів-
лю й широке виробництво перських 
шабель різної вартості за оригінальни-
ми зразками, з високоякісних матеріа-
лів, із залученням до роботи перських 
майстрів163), врешті безпосередні бо-
йові дії проти перських й турецьких 
військ створювали сприятливі обста-
вини для поширення класичних шам-
ширів у козацькому середовищі XVIII 
ст., насамперед, як коштовної старшин-
ської зброї. відносної масовості, як ми 
вже зазначали, набули мішані шабельні 

типи, що вкладалися у русло місцевих 
зброярських традицій, де від шамши-
рів залишали найцінніше — високоя-
кісні клинки.

У значній кількості шамшири та-
кож могли з’явитися не тільки у геть-
манських, а й у низових козаків періо-
ду Нової Січі (1734–1775). Розвиток 
хутірського господарства й унікаль-
не геополітичне положення зумови-
ли економічне процвітання останньої 
Запорозької твердині164. Широка віль-
на міжнародна торгівля забезпечувала 
низових козаків величезною кількістю 
іноземних товарів, серед яких, звичай-
но, була й зброя165.

Отже, у другій половині XVIII ст. у 
Козацьких вольностях сформувалися 
найсприятливіші умови для надходжен-
ня іноземної зброї як безпосередньо з 
далеких країн, так і через близьких су-
сідів, зокрема кримських татар.

Про добру обізнаність запорозького 
козацтва XVIII ст. з класичним шамши-
ром свідчить чимало джерел — від ша-
бель, що презентують зброю рядових 
товаришів та старшини, до писемних 
документів.

Тут слід нагадати про два розгля-
нутих раніше бронзові ефеси (див. 
с. 342). У їхній морфологічній фор-
мі творчо розвинуто ідею класичного 
шамшира та адаптовано її до місцевих 
преференцій. 

Шамшир, оправлений у польсько-угорському стилі з колекції музею Національного 
історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви».
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виходячи з уважного вивчення орна-
менту, припускаємо, що обидва ефеси 
зроблені в одній майстерні. виготов-
лення такої зброї, безперечно, не було 
поодиноким, і користувалися нею саме 
запорозькі вояки. 

У загальному висновку відзначимо: 
класичний перський шамшир хоча й 
був відомий у козацькому середови-
щі, але не набув високої популярності 
ані як зброя реєстрових, найманих чи 

гетьманських формувань, ані як зброя 
костюмна (на відміну від шамширів 
московських дворян). Найбільше ж по-
ширювався він, очевидно, в якості роз-
кішної екзотичної зброї.

Як бойова шабля шамшир, безпе-
речно був відомим серед низових ко-
заків вже у період Нової Січі. Саме то-
му він, хоча і з застереженнями, все ж 
може претендувати на звання «козаць-
кої шаблі».

*    *    *
У результаті дослідницької роботи мо-
жемо спостерігати, як майже по кра-
плинах  із зібраних звідусіль матеріалів 
помалу вимальовується портрет україн-
ської довгоклинкової зброї. він, як ба-
чимо, виявляє доволі специфічні, навіть 
несподівані риси. На відміну від творів 
інших галузей декоративно-ужиткового 
мистецтва, українська шабля не є яскра-
вим виявом ані національних художніх 
традицій, ані самобутніх ювелірних чи 
ковальських технологій. Закинута істо-
ричними реаліями у царство західних 
та східних впливів, українська клинко-
ва зброя Нового часу залишилася від-
мінно замаскованим східноєвропей-
ським «середняком», приправленим 
добрячою порцією східного колориту.  
Цей факт, однак, не може поставити під 
сумнів її значення як високо котирува-
ного й затребуваного продукту, орієн-
тованого, насамперед, на місцевий ри-
нок, а також як шедевру зброярського 
виробництва свого часу. Не слід забу-
вати, що, досліджуючи середньовічну 
зброю, ми маємо справу з продукцією 
ручного ремісничого виробництва з ви-
соким ступенем розподілу праці. відтак 
кожний виготовлений зразок є одинич-

ним та унікальним за своїми властивос-
тями й виглядом. Так само неможливо 
ані відмовити у ремісничій майстерно-
сті українським шабельникам й золо-
тарям, що монтували та оздоблювали 
зброю, ані проігнорувати джерельну ін-
формацію щодо великих і малих збро-
ярських центрів, розміщених по всій 
території України XVII– першої поло-
вини XVIII ст.

Звичайно, актуальною залишається 
проблема вирізнення української робо-
ти. У цьому зв’язку зазначимо, що опра-
цьований у нашій монографії джерель-
ний та аналітичний матеріал, на наш 
погляд, закладає підвалини для кон-
цептуального осмислення української 
клинкової зброї як особливого джерель-
ного масиву, робота з яким вже на етапі 
виділення вимагає залучення методик 
та методологічних прийомів, дещо від-
мінних від традиційних, узвичаєних при 
дослідженнях національної зброї біль-
шості країн Європи та Сходу. 

Очевидно, таке розуміння правомір-
но також поширити на весь комплекс 
холодної зброї війська Запорозького, 
дослідження якого поки що залишаєть-
ся справою майбутнього.
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КОМПАНІЙСЬКОГО ПОлКУ ЗГІДНО З КОНТРАКТОМ ВІД 1759 р.
...Саблѣ пряміе некороткие номерние, полоси в них широкие обоюдние саміе 

добрие и самой чистой роботи, в доброй и хорошой медной осаде, ручки з бол-
шими медними ефесами, и напалнамі, а на руку и закришками добрими и при-
личними медними... 
[ЦДІАК України. — Ф. 269. — Спр. 3243: О заключении контракта на поставку 
оружия для компанейского полка — за глух-ми купцами ... о поставке на 1000-
ый полк 1000 гусарского ружья и 500 сабель (23.09.1759) — Арк. 20].

ДОДАТОК 6. ОПИС «ШАБлІ БОГДАНА ХМЕлЬНИЦЬКОГО»  
У КАТАлОЗІ УКРАїНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ  

КОлЕКЦІї В. В. ТАРНОВСЬКОГО
126. Гетмана Богдана Хмельницкаго: черенъ изъ слоновой кости, украшенный 

вырѣзками на немъ (въ которой была инкрустація) въ серебряныхъ, вызолочен-
ныхъ, съ чернью репейкахъ; перекрестье рукоятки — литое, серебряное, вызо-
лоченное, съ гравированнымъ орнаментомъ съ чернью. Длина прямыхъ дужекъ 
25/8 вер.; дужки заканчиваются шариками. Длина клинка 1 ар. 21/4 верш., шири-
на — у рукоятки 7/8 верш. Клинокъ слегка во внутрь углубленный, къ концу нем-
ного расширенъ и кончается обоюдоострой елманью. На клинкѣ награвирова-
но латинскими печатными буквами, у пяты клинка: BOGDAN CHMIELNICKI, и 
вдоль клинка — изреченіе стихами:

 SZCZO POD ZBOROWYEM ZBARAZEM SLAWY ZAROBYLY
TOY POD BERESTECZKOM NA HOLOWU UTRATYLY
NEBULO SIE NA LAHOW SWOYH PORYWATY
Y WSKOK ZA NEMY UTYKATY
TO NE BULOBY W NASZY SLAWY UTRATY
На оборотной сторонѣ клинка награвированъ крестъ. Ножны деревяныя, об-

тянутыя вновь черной кожей. Устье, наконечникъ и двѣ широкiя обоймицы съ 
кольцами — серебряныя, съ позолотой, украшенныя гравированнымъ орнамен-
томъ съ чернью».
[Каталог украинских древностей коллекции В. В. Тарновского. — К.: Тип. Ми-
левского, 1898. — С.42–43.]

ДОДАТОК 7. ОПИС «ШАБлІ МАЗЕПИ» О. лАЗАРЕВСЬКОГО  
У ЖУРНАлІ «КИЕВСКАЯ СТАРИНА»

САБЛЯ МАЗЕПЫ
Сабля оправлена вызолоченнымъ серебромъ, обронной работы во вкусе 

rennaissance. Рукоять обложена змѣиною шкуркою и вмѣсто ефеса имѣет ши-
рокую изъ четыреугольныхъ пластинокъ цѣпочку. Ножны изъ черной кожи, съ 
наконечниками и перехватами для колецъ изъ золоченаго серебра. Длина всей 
сабли около 1 ½ арш. Клинокъ имѣетъ слѣдующія надписи: съ одной стороны — 
Надежда в Бозе, а крипость въ руце — правому дилу конецъ. Мазепа, на другой 
— на гибель супостата въ Сиче дерзающему смерть 1687 г. Начертаніе буквъ — 
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рукописное, а форма ихъ — южнорусская, та самая, какую мы видимъ въ пись-
мѣ напр. универсаловъ того самаго Мазепы. Эта сабля была пожертвована въ 
1836 году графомъ Батурлинымъ для музея, который предполагалось учредить 
в воронежѣ, въ память Петра великаго, и хранилась до 1849 г. в воронежской 
городской думѣ. в этомъ-же году сабля поднесена была министромъ внутрен-
нихъ дѣлъ императору Николаю Павловичу. въ настоящее время сабля хранит-
ся в царскосельскомъ музеѣ.

А. Л.
[А. Л. [Лазаревський О.] Сабля Мазепы. // Киевская старина. — 1883. — Т.5., 
№1. — С.213.]

ДОДАТОК 8. ОПИС «ШАБлІ МАЗЕПИ» У КАТАлОЗІ Ф. ЖИлЯ
311. Сабля малороссійскаго гетмана ивана Степановича Мазепы. Сабельная 

полоса кривая, покрыта гравировкою; съ правой стороны надпись: «На гибель 
супостата въ сиче дерзающему смерть 1687».

По лѣвой сторонѣ:
«Надежда въ Бозе, а крипость въ руце правому дилу конецъ. Мазепа.
Черенъ рукоятки обтянутъ акуловою кожею; оправа серебряная, вызолоче-

ная, обронной работы, въ польскомъ вкусѣ. Рукоятка замкнута вмѣсто огнива 
цѣпочкою.

Сабля поднесена императору Николаю І, графомъ Л. А. Перовскимъ, въ 1849 
году.
[Жиль Ф. А. Царскосельский музей с собранием оружия, принадлежащаго Госу-
дарю Императору / сост. Ф. Жиль. — СПб: Печатано в Политехнографиче-
ском Заведении А. Баумана, 1860. — С. 159–160.]

ДОДАТОК 9. ОПИС «ШАБлІ МАЗЕПИ»  
У КАТАлОЗІ Є. КАМЕРЕРА

Сабля малороссійскаго гетмана ивана Степановича Мазепы.
Форма и оправа этой сабли по восточному образцу. Нѣсколько кривой сталь-

ной сабельный клинокъ (длин. въ 34 англ. дюйм.) украшенъ у пяты гравирован-
нымъ и наведеннымъ золотомъ узоромъ; съ правой стороны видна гравирован-
ная малороссійская надпись: «На гибель супостата въ сиче дерзающему смерть 
1687», а съ лѣвой — «Надежда въ Бозе, и крипость въ руце правому дилу конецъ. 
Мазепа.»… Черенъ рукоятки обтянутъ бѣлою акуловою кожею, а вся оправа изъ 
золоченаго серебра обронной работы, въ польскомъ вкусѣ конца XVII столѣтія. 
Рукоятка вмѣсто огнива замкнута цѣпочькою, а ножны изъ чернаго хза съ опра-
вою устья, двухъ обоймъ съ кольцами и наконечника также изъ золоченаго се-
ребра обронной работы въ томъ же вкусѣ.

… Сабля эта, заготовленная для Мазепы, судя по надписи, въ самый годъ избра-
нія его въ Гетманы, поднесена была императору Николаю І, въ 1849 году, Графомъ 
Львомъ Алексѣевичемъ Перовскимъ.
[Кеммерер Е. А. Царскосельский Арсенал или Собрание Оружия принадлежаща-
го Его Величеству Государю Императору Александру Николаевичу / Е. Кемме-
рер. — СПб.: А. А. Ильин и Н. К. Флиге, 1869. — С. 21.]
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ДОДАТОК 10. ОПИС «ШАБлІ МАЗЕПИ»  
У КАТАлОЗІ Е. лЕНЦА

А. 311. Сабля поднесенная въ 1849 г. императору Николаю І графомъ Перов-
скимъ; на клинкѣ плохо вытравленныя поддѣльныя надписи: «На гибель супо-
стата въ сиче дерзающему смерть 1687», «Надежда въ Бозе, а крипость въ руце 
Правому дилу конецъ Мазепа».
[Ленц Э. Императорский Эрмитаж. Отделение средних веков и эпохи воз-
рождения. Ч. I. Собрание оружия / [сост. Э. Ленц]. — СПб.: Тип. Бенке, 1908.  
— С. 280.]

ДОДАТОК 11. ФРАГМЕНТИ СТАТТІ С. КОТА «ШУКАЮЧИ ВТРАЧЕНІ 
КлЕЙНОДИ. У СПРАВІ ПОВЕРНЕННЯ Й РЕСТИТУЦІї КУлЬТУРНИХ 

ЦІННОСТЕЙ УКРАїНСЬКОГО КОЗАЦТВА», щО СТОСУЮТЬСЯ 
ІСТОРИЧНОї ДОлІ «ШАБлІ МАЗЕПИ» У ХХ ст.

1930 року в українських джерелах згадується востаннє «шабля Мазепи, що пе-
ребувала у фондах Оружейної Палати [Обмін науковими цінностями між УСРР 
та РСФРР // Україна. — 1930. — Кн. 42. — Лип.-серп. — С. 193.]. Можна припу-
стити, що це була шабля з царско-сельського музею-арсеналу. 

… 12 червня (1918 р. — Д. Т.) комісія (спеціальна комісія у справі повернення з 
Росії «колишніх державних архівів, військових клейнодів та старовинних речей, 
дорогих українському громадянству» — Д. Т.) офіційно доручила О. Благодіро-
ві (директор київського військово-історичного музею — Д. Т.) «скласти список 
військових речей історичного характеру, які мають бути повернуті з Російських 
збірок на вкраїну». Крім того, комісія рекомендувала: «Також по змозі додати й 
старовину, здобуту козаками під час їх давніх сутичок й борні з татарами, турка-
ми тощо, а потім вивезену до Московщини».

виконуючи доручення, О. Благодір подав відповідний список на засідання ко-
місії, що відбулося вже 18 червня. Список був складений на підставі виданих у 
ХІХ ст. каталогів музейних збірок і опублікованих описів козацької старовини, а 
також власних студій укладача. У списку фігурували: … Царсько-сельський Ар-
сенал — шабля гетьмана Мазепи (1687 р.)…

Перелік культурних цінностей на які претендувала Україна, заступник нарко-
ма освіти О. Полоцький надіслав представникові УСРР при уряді СРСР Янському 
(1929 р. — Д. Т.). При цьому передбачалося, що точніші дані стосовно повернен-
ня українських цінностей будуть подані в процесі роботи Паритетної комісії…

Друга сесія Паритетної комісії пройшла в Москві й Ленінграді під головуван-
ням заступника завідувача Укранауки К. Коника наприкінці травня — у першій 
половині червня того ж року (1930 р. — Д. Т.)...

… за ухвалою комісії, музеї України повинні були одержати з Оружейної па-
лати… шаблю Івана Мазепи…

втім опублікована в часописі «Україна» інформація про роботу Паритетної 
комісії викликає й деякі питання, найперше щодо даних про наявність у росій-
ських музеях козацьких реліквій…. Такі розбіжності й неточності можуть поста-
вити під сумнів і наведені дані про перебування тоді шаблі Івана Мазепи в Ору-
жейній Палаті…
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… Протягом тривалого часу лишалося невідомим, чи взагалі було виконано 
ухвалені під час роботи комісії в 1930 р. рішення… УСРР на початку 1930-х ро-
ків усе ж таки одержала значну кількість пам’яток великого історичного й куль-
турного значення («шабля Мазепи» досі зберігається у фондах Державного Ер-
мітажу у Санкт-Петербурзі — Д. Т.). 
[Кот С. Шукаючи втрачені клейноди. У справі повернення й реституції куль-
турних цінностей українського козацтва / Сергій Кот. // Пам’ятки України. 
— 2007. — № 2. — С. 88, 91-92, 98-99.]

ДОДАТОК 12. ФРАГМЕНТИ НАПИСУ НА «ШАБлІ МАЗЕПИ»  
НЕ ПРИТАМАННІ РУКОПИСНІЙ ТРАДИЦІї  

XVI— ПЕРШОї ПОлОВИНИ XVIII ст. (див. с. …)
У слові «гибель»: верхня петля літери «б» занадто витягнута. У XVII ст. в укра-

їнському скорописі нижній елемент зазвичай має квадратну форму. Наприкінці 
XVII– поч. XVIII ст. часом трапляється також округла, утім петля трохи загорта-
ється ліворуч, потім йде праворуч.

Літера «ε», виконана у вигляді грецької «Σ», що очевидно є невдалою спробою 
стилізації «під старовину». У такому вигляді вона не зустрічається в жодному схід-
нослов’янському скорописі — основні елементи цієї літери завжди заокруглені. 

У слові «дерзающему» літера «ю» виконана у нехарактерний спосіб. її другий 
елемент набуває форми кола тільки у російських рукописах XVI ст.* та зрідка в 
українських XVII ст., проте в останніх від кола зазвичай збережено тільки ниж-
ню частину. відтак вся літера стає схожою на грецьку «ω». 

У словах «дерзающему» та «смерть»: літера «р» не заокруглена до щогли, а роз-
горнута назовні. Загалом манера виконання цієї літери є нехарактерною для пи-
семних джерел розглядуваного періоду.
* Черепнин Л. В. Русская палеография / Черепнин Л. В. — М.: Государственное издательство 
политической литературы, 1956. — С. 363.
[Палеографічний аналіз виконала старший науковий співробітник відділу ко-
дикології та кодикографії Інституту рукопису НБУВ О. А. Іванова]

ДОДАТОК 13. ОПИС «ШАБлІ МАЗЕПИ»  
У КАТАлОЗІ УКРАїНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ  

КОлЕКЦІї В. В. ТАРНОВСЬКОГО
134. Гетмана Іоанна Мазепы. Рукоять темнаго рога с круглымъ на головкѣ отвер-

стіемъ для шнурка; перекрестье стальное, гладкое. Длина дужекъ 31/2 верш. Кли-
нокъ сильно кривой, гладкій, съ двумя доликами у тылья, — длины 1 арш. 11/8 
верш., — ширины у рукояти 3/4 верш. На клинкѣ возлѣ рукояти — марка

  — далѣе надпись: «Іоаннъ Мазепа 1665» (Автографъ руки гетмана). Нож-
ны деревяныя, обтянутыя кожей, безъ металлическаго устья; наконечникъ и два 
обойма съ кольцами — стальные. Пріобрѣтена въ с. Бахмачѣ, черниговской гу-
берніи, у козака въ хатѣ. Сабля до-гетманскаго періода Мазепы. 
[Каталог украинских древностей коллекции В. В. Тарновского. — К.: Тип. Ми-
левского, 1898. — С.44 .]
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ДОДАТОК 14. ОПИС «ШАБлІ МАЗЕПИ» (інв. № И-2895)  
У КАТАлОЗІ КОлЕКЦІї ХОлОДНОї ЗБРОї ЧЕРНІГІВСЬКОГО 

ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ
153. Сабля турецкая XVIII в.
Клинок, предположительно, польский, стальной, значительной кривизны, од-

нолезвийный, с двумя узкими долами. На правой стороне на пяте клеймо , 
вдоль клинка выгравировано «Іоаннъ Мазепа 1665».

Эфес состоит из рукояти с головкой и крестовины с перекрестьем. Концы 
крестовины в виде конических пуговок. Рукоять из темного рога. Головка капле-
видная, с отверстием для темляка.

Ножны деревянные, обтянутые кожей. Металлический прибор состоит из двух 
обоймиц с кольцами и наконечника.

…
Общая длина 920 мм, длина клинка 780 мм, ширина клинка 30 мм.
из коллекции Тарновского — № 134.
и-2896.

[Каталог коллекции холодного оружия / [сост. Кривова И. А.]. — Чернигов: 
Облполиграфиздат, 1990. — C. 23.]

ДОДАТОК 15. ОПИС «ШАБлІ МАЗЕПИ» У КАТАлОЗІ УКРАїНСЬКИХ 
СТАРОЖИТНОСТЕЙ КОлЕКЦІї В. В. ТАРНОВСЬКОГО

143. Черенъ яшмовый, въ стальныхъ, гладкихъ репейкахъ, со стальнымъ ог-
нивомъ. Перекрестье гладкое, стальное, с тремя шариками на концахъ дужекъ 
и срединѣ; длина дужекъ 23/4 верш.; конецъ тыльной дужки загибается внизъ. 
Клинокъ греческій, длиной 1 арш. 23/4 верш., шириной, у рукояти, 3/4 верш. — къ 
концу расширяется и кончается обоюдоострой ельманью в 7/8 верш. ширины, 
спущенной отъ середины к лезвіямъ на нѣтъ. На полосѣ таушированы золотомъ 
следующія украшенія: — у пяты орнаментъ и двѣ серебряныя зажженныя свѣчи 
въ золотыхъ подсвѣчникахъ; затѣмъ, въ кругу — изображеніе Богородицы с Мла-
денцемъ; надъ ними два Ангела держатъ вѣнецъ, въ которомъ вдѣланы три гра-
натныхъ камня; ниже, вдоль тылья — рельефными буквами греческая надпись. 
Ножны утеряны. Сабля эта — даръ гетмана Мазепы есаулу Савичу съ остальнымъ 
всѣмъ вооруженіемъ. Пріобрѣтена у потомка Савича. Остальное вооруженіе — 
рушница и пара пистолетовъ находятся у его брата.
[Каталог украинских древностей коллекции В. В. Тарновского. — К.: Тип. Ми-
левского, 1898. — С.46 .]

ДОДАТОК 16. ОПИС «ШАБлІ МАЗЕПИ» (інв. № И-2926)  
У КАТАлОЗІ КОлЕКЦІї ХОлОДНОї ЗБРОї  

ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ
65. Сабля польская (карабела) львовской работы (клинок XVII в., гарда XVIII в.).
Клинок стальной, средней кривизны, однолезвийный, с елманью (на елмани 

имеется дол), отделан таушировкой золотом. На правой стороне у эфеса изобра-
жены две горящие свечи, Богородица с младенцем, два ангела, поддерживаю-
щие корону, украшенную красными камнями. вдоль обуха надпись кириллицей.
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Эфес состоит из рукояти с головкой и гарды, образованной защитной дужкой, 
переходящей в крестовину с перекрестьем. Конец крестовины загнут вниз и за-
круглен. Рукоять из серой яшмы, на трех заклепках. Головка рукояти фигурная. 
Спинку и головку рукояти покрывает металлическая планка.

…
Общая длина 960 мм, длина клинка 840 мм, ширина клинка 32 мм.
из коллекции Тарновского — № 143.
и-2926.

[Каталог коллекции холодного оружия / [сост. Кривова И. А.]. — Чернигов: 
Облполиграфиздат, 1990. — C. 13.]

ДОДАТОК 17. ОПИС ПАлАША РОЗУМОВСЬКИХ  
У КОлЕКЦІї НАЦІОНАлЬНОГО ІСТОРИКО-КУлЬТУРНОГО 

ЗАПОВІДНИКА «ГЕТЬМАНСЬКА СТОлИЦЯ»
Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». 01 груд-

ня 2009. Інвентарна картка № інв. 1968 книги вступу 11 №7111 відділ Д.
ФОРМА №1 МІНІСТЕРСТвА КУЛЬТУРи І ТУРиЗМУ УКРАїНи.
Опис речі: Шабля останнього гетьмана Лівобережної України К. Г. Розумовсько-

го, клинок з кованого карбованого метала, захист руки з латуні, на ньому дві лі-
тери латинською мовою «Е. Р.» ручка шкіряна. На клинку немає ніякого напису.

Шабля в шкіряній піхві вгорі якої наклеєний рукописний напис.
Передано графом Грегором Розумовським (Республіка Австрія) 17.08.2009 р.
Передано: Акт № 91/1628 від 01.12.2009.
Розмір — клинка… 89 см… рукояті без голівки 9,8 см.
Метал, шкіра, кування, карбування.
Стан добрий (задовільний, на клинку сліди іржі).

ДОДАТОК 18. ВЕНЗЕлІ ІМПЕРАТРИЦІ ЄлИЗАВЕТИ І (р. п. 1741–1761)

А Б
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А) на гренадерській блясі армійських офіцерів (1756–62); Б) на гренадерській 
блясі Пандурського полку (1732–61); В) на артилерійській патронній лядунці 
(1767–58) ; Г) на еспонтоні та чапраці армійських офіцерів (1762); Д) на блясі гре-
надерських офіцерів (1762); Е) на еспонтоні голштинського війська (1756–62); Є) 
на обер-офіцерських чепраках (1756–62); Ж) на підсумку лейб-гвардійських гре-
надерів (1742–62); З) на чепраках лейб-гвардійського кінного полку (1742–62); І) 
на палаші нижніх чинів лейб-драгунського полку (1756–62).
[Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских вой-
ск, с рисунками, составленное по Высочайшему повелению / [под ред. Вискова-
това А. В.] — СПб.: Типография «В. С. Балашев и Ко», 1899. — Часть третья. 
— Рис. 306, 318, 337, 342, 357, 364, 395, 396, 400, 422, 456.]
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ДОДАТОК 19. ОПИС «ШАБлІ АПОСТОлА» В ОБлІКОВІЙ 
ДОКУМЕНТАЦІї МИРГОРОДСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

Шифр		
і	№№		
по	по-
рядку

Дата	запи-
су,	прізви-

ще,	ініціали	
особи,	що	
провадила	

запис

№№	по	
книзі	над-
ходжень	
(головній	

інвентарній	
книзі)

Назва	та	розгорнутий	опис	
предмету,	підписи,	дата,		

написи	та	інш.

Матеріал		
та	техніка	

виготовлен-
ня	предмету

Роз-
міри

Д-39 13.ХІ.72		
Бобич	Г.	В.

155 Шабля,	що	належала		
Апостолам.	Лезо	вигнуте,	
ефес	металевий	з	дерев’я-

ною	вставкою.	На	л.с.		
біля	рукоятки	надпис	…		

цей	надпис	продовжується	
на	зворотньому	боці.		

текст	на	зворотній	сторо-
ні	не	прочитаний.	На	л.с.	є	9	

колечок	гнізд

Метал,		
дерево

101	
х3,5	
см

[Інвентарна книга Миргородського краєзнавчого музею. Історія дореволюцій-
ного періоду. Книга 1.]

ДОДАТОК 20. АНАлІЗ КлИНКОВОї ЕПІГРАФІКИ  
НА «ШАБлІ АПОСТОлА» У КОлЕКЦІї МИРГОРОДСЬКОГО 

КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ (с. 217)
Услід за фахівцем НБІв можемо констатувати, що гравер чітко відділяє титла 

від виносних літер. відтак спробуємо розпізнати виносні літери у тексті.
У першому рядку після «г» розташована виносна літера, ймовірно «ъ», або «ь».
Інша виносна літера над «а» найбільше схожа на «т».
У другому рядку найбільші складнощі пов’язані з прочитанням останнього бу-

квосполучення, або літери. воно може бути прочитане, як «ру», або ютоване: «ю». 
в останньому випадку разом з першими двома літерами третього рядка утворю-
ється зрозумілий лексичний фрагмент «деюще».

Друге слово у третьому рядку Л. Розсоха пропонує читати, як «искал». Утім О. 
Іванова справедливо зауважує, що третя літера цього слова (так само як перша) 
відповідають прийнятому в усіх текстах клинка написанні літери «и». Можливо 
нижня, ледве намічена частина передостанньої літери (гіпотетичного «а») насправ-
ді є відзначеним вище «стороннім» елементом. Остання ж літера при уважному 
розгляді й вивченні може бути прийнята за «а». При такому прочитанні утворю-
ється цілком зрозуміле словосполучення «и СиЛА». відсутність виразного ін-
тервалу між словами тут мало відрізняється від того, яке бачимо у словосполу-
ченні «и БГЪ» у найдовшому написі на штабі.

ДОДАТОК 21. ОПИС «ШАБлІ ВОВКА» (інв. №З-1365) В ОБлІКОВІЙ 
ДОКУМЕНТАЦІї НАЦІОНАлЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІї УКРАїНИ

ІНвЕНТАРНА КАРТКА
№ інв. З-1365 Книга вступу № 15035/1 
відділ СОМС-362
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Опис речі: Шабля 18 ст. козацька. Клинок кривий сталевий однолезовий з обу-
хом та єлманню, орнаментований у основи золотою насічкою (арабські літери).

Рукоять чорної кістки, прикрашена насічкою. Ножни деревяні обтягнуті чор-
ною шкірою з двома широкими металевими обіймицями та наконечником.

Обоймиці та наконечник прикрашені уральськими самоцвітами, єлманню та 
гравіровкою. Належала шабля прапрадіду генерал-майора вовченка І. А., курін-
ному отаману Запорізької Січі вовку.

Акт №1863.
Де знайдено: Київ, Нікольсько-Ботанічна №14
Як придбано: Передав вовченко І. А.
Час знаходження: ІІІ — 62
Розмір: L шаблі — 87 см, L клинка — 73 см
Матеріал та техніка: метал, дерево, кістка, шкіра
Стан речі: Перехрестя, прикраси на рукояті відсутні, шкіра на ножнах в дея-

ких місцях відсутня, в деяких розійшлася по швах. 
Реставрація 2010–2011 р.

ДОДАТОК 22. ОПИС РЕСТАВРАЦІЙНИХ РОБІТ «ШАБлІ ВОВКА» (інв. 
№З-1365) У КОлЕКЦІї НАЦІОНАлЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІї УКРАїНИ

Александр МИНЖУЛИН,  
профессор кафедры техники и реставрации произведений искусства  

Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры,  
художник-реставратор по металлу высшей аттестационной квалификации

Казацкая сабля типа «клыч» (иран, XVIII в.) из собрания Национального му-
зея истории Украины.

Сабля, инв. № 1265, имеет следующие размеры: общая длина — 925 мм; длина 
клинка — 740 мм; ширина клинка — 4 см; длина ножен — 780 мм. 

Клинок кованый, стальной, из кричного железа, слабой кривизны; конец клин-
ка с расширением (елманью), заточен с обеих сторон. На поверхности лезвия про-
сматривается муар слоев металла с различным содержанием углерода. На лезвии 
возле пяты с обеих сторон техникой тауширования золотом нанесена арабской 
вязью сура из Корана: 

«Тавакол Ал Аллах» («С Богом, Аллах с вами»), а также имя заказчика: «Сахеб 
хадж Шенаваи» («заказ Шенаваи»). 

Рукоять состоит из двух накладок из эбенового дерева с резьбой, украшенных 
декоративными вставками овальной и прямоугольной формы, возможно глухи-
ми кастами с яшмой и эмалью. Обе накладки соединены узкой полоской из се-
ребра (выше 750/1000) с гравировкой и глухими овальными кастами с яшмой. 

Ножны изготовлены из дерева и обтянуты кожей. 
Устье, обоймица и наконечник сделаны из серебра и украшены вставками из 

поделочного камня (яшма) в глухом касте, эмалью, гравировкой в виде расти-
тельного орнамента. 

Памятник покрыт общими пылевыми загрязнениями. Клинок имеет локальные 
очаги продуктов коррозии железа. На рукояти утрачена металлическая крестовина 
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с перекрестием. Деревянные накладки рукояти имеют трещины. Прибор ножен: 
устье, обоймицы и наконечник покрыты сульфидами серебра. На поверхности де-
талей прибора потертости, царапины, трещины, а также незначительная дефор-
мация. Кожа на ножнах сухая, деформированная с потертостями, наблюдаются 
разрывы швов и частичные утраты. Деревянные вставки ножен рассохлись, име-
ют разрывы и деформации. При исследовании выявлены следы предыдущей не-
профессиональной реставрации (эпоксидной смолой склеены деревянные части). 

Сохранность сабли неудовлетворительная. На клинке и всех металлических де-
талях в процессе пользования и чистки образовались значительные потертости. 

РЕСТАвРАЦиЯ САБЛи 
1. Демонтаж проводился с помощью специнструмента; при необходимости 

проводилось прогревание феном. в качестве защиты от механических повреж-
дений использовались резиновые насадки, картон, свинец, ткань. 

2. Пылегрязевые наслоения удалялись с помощью щетинной кисти. Локаль-
ные жировые загрязнения — 10% раствором поверхностно-активного вещества, 
после чего поверхность локально обезвоживалась или промывалась тампонным 
методом и высушивалась феном при t 40 °С. 

Общий вид 
сабли до рес-
таврации.

Надписи у пяты клинка
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Металлы 
Серебро 
1. Удаление нестойких загрязнений и 

наслоений с поверхности серебряных 
деталей осуществлялось с помощью 
щетинной кисти. 

2. Удаление сульфидов серебра и уто-
нчение патины проводилось комбини-
рованным методом с применением со-
става на основе тиомочевины. 

3. Промывание проводилось 5% 
раствором поверхностно-активного 
вещества тампонным методом с по-
следующим промыванием дистилли-
рованной водой. 

4. Просушивание проводилось с по-
мощью фена при t 40 °С на протяже-
нии 20 мин. 

5. исправление деформации (ло-
кальные участки) проводилось с при-
менением молотков и наставок из 
разных материалов и специнструмента. Для защиты от механических повреж-
дений использовались дерево, резиновые подкладки, картон, свинец, ткань. 

6. Обработка ингибитором коррозии проводилась 1% спиртовым раствором 
бензотриазола с помощью мягкой кисти. 

Железо (клинок) 
1. Удаление продуктов коррозии проводилось комбинированным химическим 

методом с применением водных растворов на основе фосфорной кислоты. 
2. Стабилизация остатков продуктов коррозии железа проводилась с помощью 

спиртововодного раствора таннина. 
3. Консервация проводилась методом нанесения 3% раствора полимера Paraloid 

в 72 в ацетоне и ксилоле при комнатной температуре. 

Изготовление копии 

Аналогичные рукоять и крестовина на сабле с ножнами. XVIII в. Восток. Сталь, 
серебро, кость, дерево, кожа, полудрагоценные камни; литье, ковка, чеканка, грави-
ровка, резьба, инкрустация. L 93,8 см. ХИМ. Инв. № 8147, ОС-219.

Обратная сторона накладок рукояти 
после расчистки и удаления клея.

Разделительная вставка с окантовкой 
накладок рукояти после расчистки.
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Крестовина, изготовленная по аналогам и рукоять сабли до демонтажа.

изготовление копии крестовины проводилось по аналогам. С помощью сили-
коновой массы была снята форма с подготовленной деревянной модели кресто-
вины. в изготовленную форму заливался модельный воск, а восковка исполь-
зовалась для получения отливки из бронзы. Механическая обработка отливки 
проводилась с помощью мелкозернистых абразивных материалов. изготовлен-
ная копия была покрыта серебром локальным методом с применением электро-
лита на основе хлорного серебра и желтой кровяной соли. Окончательно копия 
запатинирована раствором на основе серной печени. 

Органические материалы 
Дерево (накладки рукояти, вставки для ножен) 
1. Удаление загрязнений проводилось механическим способом с помощью 

скальпелей, щетинной кисти и ватно-марлевых тампонов, пропитанных в этаноле. 
2. Склеивание деревянных частей проводилось клеем ПвА. 
3. Консервация дерева проводилась с помощью аэрозольного средства «Vernice 

final opaca 673» итальянской фирмы «Maimepi». 

Кожа 
1. Поверхностные загрязнения удалены тампонами с пеной детского мыла и 

полусухими тампонами. 
2. Пластификация кожи проводилась составом на основе ланолина с антисеп-

тиком путем нанесения на кожу щетинной кистью до полного впитывания. 
3. восполнение утраченных фрагментов проводилось путем подборки кожи 

соответствующего цвета и фактуры. использовались скальпель и ножницы, ко-
торыми вырезались и подгонялись к существующим частям фрагменты воспол-
нения. Склеивание фрагментов проводилось на клей Akriclebep 498 HV «Lascaux» 
производства Швейцарии. 

4. Тонирование потертостей проведено акварельными красками с помощью 
мягкой кисти. 

5. Консервацию кожи проводили жирующим составом методом нанесения на 
поверхность щетинной кистью. 

Силикатные материалы
Камни 
1. Очистка от поверхностных загрязнений проводилась щетинной кистью 
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поверхностноактивным веществом с дальнейшим просушиванием феном при 
t 40° С. 

2. Консервация проводилась методом нанесения на поверхность с помощью 
кисти 3% раствора полимера Paraloid в 72 в ацетоне и ксилоле. 

Монтаж 
Монтаж крестовины и фиксация накладок проводились с применением подо-

гретой воскосмоляной мастики при t 60 °С. 

Фрагмент ножен с утратами кожи, продуктами коррозии и загрязнениями.

Резюме 
в результате проделанной работы проведен общий демонтаж памятника, ме-

талл очищен от пылегрязевых наслоений и продуктов коррозии механическим 
путем. Удалены сульфиды серебра комбинированным методом. На клинке про-
ведена стабилизация продуктов коррозии черного металла и закреплена изго-
товленная по аналогам копия крестовины рукояти. 

Деревянные накладки рукояти, очищенные от общих загрязнений, склеены 
и укреплены на хвостовике сабли. Удалены стойкие загрязнения, клеевые и жи-
ровые наслоения. Деревянные вставки ножен склеены, замастикованы и затони-
рованы. Проведена консервация. 

Кожа ножен очищена от загрязнений и пластифицирована. Подклеены и за-
штукованы места потертостей. восполнены утраты фрагментов. Проведено жи-
рование кожи (консервация). 

Декоративные вставки из камней (яшма) очищены от пылегрязевых наслое-
ний, стойких загрязнений, проведена консервация. 

Прочитаны арабские надписи на клинке. 
Проведен монтаж и общая консервация всех составных элементов памятника.

[Минжулин А. И. Казак и сабля неразлучны / Александр Минжулин // Антиквар. 
—2010. — № 3 (41). — С. 68–75.]

ДОДАТОК 23. ОПИС ШАБлІ ПАВлА НІЖИНЦЯ У РУКОПИСНОМУ 
КАТАлОЗІ ЗІБРАННЯ К. М. СКАРЖИНСЬКОї

675. Сабля клинок стальной с вырезанными на нем двуглавым орлом и золо-
тою надписью «По указу ее величества Государыни императрицы Елизавет Пе-
тровны Самодержицы всероссийской пра… саблею мал…российскаго Гадяцкого 
полку старшине селитреного кампанейщика Павла Федорова сына Неженцова за 
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пользу государственную в немалом размножении селитренных заводов С. Петер-
бург.» Ручка сабли слоновой кости с серебряным перекрестьем. Ножны кожан-
ные отделаны серебром рельефным узором.
[Державний Архів Полтавської області. — Ф. 222. — Оп. 1. — Спр. 2. Каталог 
собрания Археологических и исторических древностей Екатерины Николаев-
ны Скаржинской. Составил А. П. Зосимович. Под редакцией В. Б. Антоновича. 
1892 года. — С. 60.]

ДОДАТОК 24. ОПИС ШАБлІ ПАВлА НІЖИНЦЯ У КАТАлОЗІ 
ВИСТАВКИ «ПАМ’ЯТКИ КОЗАЦЬКОї СлАВИ У ЗІБРАННІ 

ПОлТАВСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ»
23. Шабля. Схід. 18 ст. Сталь, мідний сплав, золочення, кістка.
Лезо вигнуте. На одній із сторін — зображення герба Російської імперії /дво-

головий орел/ та виконаний насічкою золотом напис (подається у сучасній тран-
скрипції): «По указу её величества Государыни императрицы Елисаветы Петров-
ны самодержицы всероссийской пра… саблею малороссийского гадяцкого полку 
старшине селитерного кампанейщика Павла Федорова сына Неженца. в пользу 
государственную в немалом размножении селитерных заводов радение в Санкт 
Петербурге в 1748 году». Шабля пожалувана старшині Гадяцького полку Павлу 
Федоровичу Ніжинцю за розвиток селітроварної промисловості на Полтавщині.

Д. 60,5. М. зн.: Полтавщина. І 2002. /Мал. 5/.

[Пам’ятки козацької слави у зібранні Полтавського краєзнавчого музею: Ката-
лог виставки / уклад. Мокляк В. О., Супруненко О. Б. — Полтава: Полтавський 
краєзнавчий музей, 1991. — С.10.]

ДОДАТОК 25. «ШАБлЯ ГОлОВАТОГО»: МУЗЕЙНІ ОБлІКОВІ ЗАПИСИ  
У ДЕРЖАВНОМУ ІСТОРИЧНОМУ МУЗЕї (м. МОСКВА, РФ)

№1
Государственный исторический музей. Отдел оружия.
______________________________________________________________
ГиМ, № 57526 НАиМЕНОвАНиЕ ПРЕДМЕТА Топография
№ отдела 763 а, б Сабля в ножнах 184, л.2
Старый № 746-п
______________________________________________________________
ОПиСАНиЕ Сабля в ножнах. Клинок иранский, струйчатого булата. Силь-

но изогнут в верхней трети. Клинок очень плавно утончается к острию. Обух 
немного закруглен. Поверхность клинка совершенно гладкая. Слева и справа у 
пяты резцом выгравированы изображения и надписи. Слева — «Паvел Головатый 
MDCCLXX1». Справа — равносторонний четырехконечный крест, вокруг кото-
рого расположены два полумесяца (один из них с человеческим профилем) пятико-
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нечная звезда и солнце в виде человеческого лица. Изображения справа, по мнению 
Н. И. Соболева, нанесены новым владельцем вместе с его именем и указывают на 
трофейное происхождение сабли. Крест как эмблема христианства в окружении 
враждебных сил полумесяцев и звезд, как эмблем магометанства. Человек, имя ко-
торого выгравировано на сабле — Павел Флорович Головатый, впервые был упо-
мянут, как войсковой судья Запорожской Сечи в 1765 г. В течении 1765-66 годов 
он замещал бывшего в отъезде в Петербурге кошевого атамана. В 1767 г. Голова-
тый в качестве депутата от Шкуренского куреня находился в Москве и прини-
мал участие в работе комиссии по составлению проекта Нового Уложения. Затем 
он активно участвовал в Русско-Турецкой войне 1768–1774 гг. В 1770 г. отряд под 
его начальством несколько раз под Очаковом имел жаркие стычки с турецкими 
войсками, брал большие трофеи. Он был пожалован золотой царской именной ме-
далью с надписью «Войска запорожского старшине обозному Павлу Головатому за 
отлично храбрые против неприятеля поступки и особливое к службе усердие». В 
1775 г. по ликвидации Запорожской сечи Головатый был арестован и отправлен 
в Москву. Вместе с другими он был приговорен к смертной казни, потом (10 ию-
ля 1876 г) помилован и сослан «на вечное содержание в монастырях» в Сибирь, в 
один из монастырей Тобольской

(продолжение на 2м листе) →

№2
Епархии. Подлинность надписи вызывает некоторые сомнения. По заключе-

нию М. В. Щепкиной и Л. М. Костюхиной сабля могла принадлежать Головато-
му, но надпись, вероятно, сделана позднее. В надписи присутствует некоторая 
искусственность. 1. В слове «Павел» вместо буквы «в» вставлена V для придания 
надписи старинного вида. 2. Надпись сделана искусственным полууставом, для 
XVIII в. такой косой полуустав не характерен. Искусственность почерка под-
черкивается неравномерностью в ширине букв и в разном характере линий. (Ли-
нии букв в одну черту и в две). 3. Надпись сделана не очень умело для конца XVIII 
в., в букве «Г» верхняя линия проведена несколькими чертами, писавший как буд-
то стремился придать ей особую форму. Рукоять цельная из темного рога. Черен 
кавказского типа — расширен у основания и постепенно сужается к головке. Го-
ловка необычной для кавказских сабель формы — она круглая, немного напомина-
ет головки турецких сабель. Крестовина железная, со сплюснутыми пуговками на 
концах, украшена серебряной насечкой по процарапанному фону. Ножны деревян-
ные, обтянутые черной кожей. Прибор — две обоймицы и наконечник железные, 
украшены серебряной насечкой, так же как крестовина. Верхняя часть наконеч-
ника спрятана под черную кожаную муфту. Орнамент на крестовине и приборе 
ножен: с правой стороны в центре крупная многолепестковая розетка (на нако-
нечнике — две), окруженная профилированными цветами, бутонами, розетка-
ми, листьями и т. п.; с левой стороны — ветки с трехлепестковыми цветами 
и листьями (на наконечнике повторяется несколько раз), окаймленная рамкой с 
вьющейся стилизованной ветвью.

Кавказ. Конец XVIII в.
№763
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______________________________________________________________
Размеры (вес): дл. к. 74,3 см, шир. 33 мм, о.д.к. 88,8 см, крив. 6,8 см/ 41 см  

о.д.н. 89,7 см, дл. н. 76,3 см
______________________________________________________________
Страна: Грузия (по монтировке) Количество: 1
______________________________________________________________
Датировка, надписи, подписи, клейма: Слева на клинке 
надпись: «Павелъ Головатый» и дата: MDCCLXXI (1771 г.)
______________________________________________________________
…
______________________________________________________________
Сохранность: На клинке темные пятна. Кожа ножен в некоторых местах по-

терта и надорвана.
______________________________________________________________
…
______________________________________________________________
Дата: 8.XII.53 Подпись:  

 

ДОДАТОК 26. «ШАБлЯ ПАлІЯ-НЕїлА»: МУЗЕЙНИЙ ОБлІКОВИЙ 
ЗАПИС У НАЦІОНАлЬНОМУ МУЗЕї ІСТОРІї УКРАїНИ

НАЦІОНАЛЬНиЙ МУЗЕЙ ІСТОРІї УКРАїНи
УНІФІКОвАНиЙ ПАСПОРТ  

НА ЕКСПОНАТ ДОКУМЕНТАЛЬНО-РЕЧОвОГО ФОНДУ
______________________________________________________________
№ інвент. КЛАСиФІКАЦІЯ Дата введення в ЕОМ 
З-1726 речовий 26241 31.03.97
______________________________________________________________
№ книги вступу НАЗвА, АвТОР
кв-37777 Шабля
______________________________________________________________
Документи ДАТУвАННЯ ТА МІСЦЕ СТвОРЕННЯ
Акт на предст. 
№ 3674/28.09.1995 р. Друга половина 18-го ст.
Акт №4562 від 12.03.97
РЗС №2 від 26.02.97
______________________________________________________________
ДЖЕРЕЛО І СПОСІБ НАДХОДЖЕННЯ передав гр. Німеччини з м. Новий Ульм 

Анатолій С. Каменів, під час відвідин України в вересні 1995 р., як родинну релік-
вію козацького роду Паліїв.

______________________________________________________________
ЧАС І МІСЦЕ виЯвЛЕННЯ 1947 р. шаблю подарував українському театру 

«Розвага» в м. Новий Ульм (Німеччина) генерал УНР Борис Палій-Неїло; з того мо-
менту її зберігав артист цього театру Анатолій С. Каменів.

______________________________________________________________
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ОСОБи, ПОв’ЯЗАНІ З ПАМ’ЯТКОЮ
Борис Палій-Неїло (10.01.1878 — 5.02.1956) генерал артилерії УНР, нащадок 

козацького роду Паліїв. Після повалення радянською Росією уряду Української На-
родної республіки до 1947 р. проживав у Німеччині, в Баварії, в м. Міттенвальді 
в 1949 р. емігрував з Німеччини до США.

______________________________________________________________
Кількість 1
______________________________________________________________
Розмір загальна довжина — 920 мм, 
 довжина клинка — 790 мм
______________________________________________________________
Матеріал сталь, дерево, шкіра, кістка.
______________________________________________________________
Техніка ковка, карбування
______________________________________________________________

ДОДАТОК 27. ОПИС ШАБлІ № 130 (СУЧАСНИЙ ІНВ. № И-2916)  
У КАТАлОЗІ УКРАїНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ  

КОлЕКЦІї В. В. ТАРНОВСЬКОГО
130. Черенъ покрытъ серебряной пластинкой, вычеканенной на подобіе шагре-

невой кожи; на концѣ рукояти насажена сплюснутая, въ родѣ львиной, голова; 
перекрестье литое, серебряное, 2 7/8 вер. длины. Клинокъ греческій, 1 арш. 6/8 
вер. длины и 6 верш. ширины возлѣ рукояти. въ концѣ клинокъ расширяется и 
дѣлается обоюдоострый. На клинкѣ таукшированы золотомъ в кругу крестъ, двѣ 
серебряныя зажженныя свѣчи въ подсвѣчникахъ и вдоль тылья греческая над-
пись. Ножны деревяныя, покрытыя сплошь серебряной пластиной в видѣ ша-
греневой кожи, такой же, какъ на рукояти. Устье ноженъ, наконечникъ и пять 
обоймъ рельефно-чеканной работы.
[Каталог украинских древностей коллекции В. В. Тарновского. — К.: Тип. Ми-
левского, 1898. — С. 43.]

ДОДАТОК 28. ОПИС ШАБлІ № И-2916 У КАТАлОЗІ КОлЕКЦІї 
ХОлОДНОї ЗБРОї ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

58. Сабля польская львовской работы XVII в.
Клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, с елманью, без 

долов, отделан таушировкой золотом. На правой стороне клинка у эфеса изобра-
жены две горящие свечи, крест в круге, вдоль обуха латинская надпись: «NDICA 
DOMINE NOCENTES ME EXPUGNA IMPVGNANTES ME».

(Осуди, госпожа, тех, кто мне вредит, и победи тех, кто против меня»).
Эфес состоит из рукояти с головкой и серебряной крестовины с перекрестьем, 

украшенной чеканным стилизованным растительным орнаментом. Концы 
крестовины в виде шариков. Рукоять покрыта серебряной пластинкой, имити-
рующей акулью кожу. Головка с наперстком в виде львиной головы загнута к 
лезвию клинка. От крестовины к головке по середине рукояти проходит узкая 
серебряная пластина.
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Ножны деревянные, покрытые серебряной пластиной , имитирующей кожу. 
Серебряный чеканный прибор состоит из устья, четырех обоймиц и наконечни-
ка. На устье и одной обоймице имеются кольца.

Общая длина 920 мм, длина клинка 800 мм, ширина клинка 33 мм.
из коллекции Тарновского — № 130.
и-2916.

[Каталог коллекции холодного оружия / [сост. Кривова И. А.]. — Чернигов: 
Облполиграфиздат, 1990. — C. 12.]

ДОДАТОК 29. ОЦІНКА лЬВІВСЬКИМИ ЗОлОТАРЯМИ  
ПРЕДМЕТІВ, ВИГОТОВлЕНИХ МІСЬКИМ ЮВЕлІРОМ  

СЕФЕРОМ ВІРМЕНОМ (1627 р.)
Сефер свідчив: «Ті речі Тацікові продав я; за камені, які більші (туркуси), я пла-

тив у Константинополі по 10 злотових талерів. За сапфіри, які звуть гранатами, 
також платив по 10 злотових талерів». Золотарі оцінили шаблі і сідло так: «Ця 
шабля має 345 маленьких туркусів (бірюзи) на піхвах, на головці і на хрестовині 
(по 3 гроші) — в суммі 34 зл. 15 гр.; середніх — 39 шт. по 1 зл. 50 гр. — в суммі 58 
зл. 15 гр.; найбільших — 34 шт. по 4 зл. — в суммі 136 зл.; гранатів маленьких — 
33 шт. по 6 гр. — в суммі 6 зл. 18 гр.; срібла marcas (гривень) 3 cum medio по 16 
зл. — в сумі 56 зл.; позолота (aureos) 15 по 5 зл. — в сумі 75 зл.; робота — 150 зл.; 
клинок — 12 зл. — загальна сума 528 зл. 18 гр. Друга шабля, дешевша, — на суму 
294 зл. 12 гр. Сідло оцінене на суму 814 злотих».

Усі ці предмети, зокрема три шаблі й сідло, оцінено на 2124 злотих.
[Публікаця української мовою: Зуб Д. Ю. Нариси з історії золотарства Галичи-
ни / Дарія Зуб. — Львів: Львівський національний ун-т ім. І. Франка, 2003. — 
С. 281-282.
Перша публікація: Łoziński W. Złotnictwo lwowskie w dawnych wiekach: 1384–1640 
/ Władysław Łoziński. — Lwow: Gubrynowicz i Schmid, 1889. — S.83.]

ДОДАТОК 30. ОПИС ШАБлІ № 146  
У КАТАлОЗІ УКРАїНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ  

КОлЕКЦІї В. В. ТАРНОВСЬКОГО
146. Черенъ яшмовый, съ тремя съ каждой стороны серебряными пуговками въ 

серебряныхъ, частью вызолоченныхъ, съ чеканкой, репейкахъ. Перекрестье ли-
тое, серебряное, съ растительной орнаментаціей по гладкому вызолоченному фо-
ну. Дужки 2 7/8 верш. длины. Клинокъ длины 1 арш. 3 ¼ верш., ширины ¾ верш. 
Ножны деревяныя, обтянутыя кожей. Устье, наконечникъ и два обойма съ коль-
цами — серебряные, съ растительнымъ орнаментомъ по гладкому золоченному 
фону, выбивной и чеканной работы. При саблѣ — портупея изъ чернаго, кожа-
наго, круглаго шнура, переплетеннаго между собою въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. Че-
ренъ обтянутый ящуромъ въ серебряныхъ, съ чеканкой, репейкахъ, украшенный 
серебряными, съ чеканкой, звѣздочками, по три съ обѣихъ сторонъ. Перекрестье 
литое, серебряное, частями вызолоченное, рельефной чеканки, съ чернью. Длина 
дужекъ 2 3/8 верш. Клинокъ съ золотой маркой, к концу суживающійся; длины 
1 арш. 3 ¾ верш., шиъины, у рукояти, ¾ верш. Ножны деревяныя, обтянутыя ко-
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жей. Устье, наконечникъ и два обойма съ кольцами — серебряные, съ чернью и 
орнаментомъ изъ золоченныхъ рельефно-чеканных цвѣтовъ.
[Каталог украинских древностей коллекции В. В. Тарновского. — К.: Тип. Ми-
левского, 1898. — С. 46–47.]

ДОДАТОК 31. ОПИС ШАБлІ № И-2893 У КАТАлОЗІ КОлЕКЦІї 
ХОлОДНОї ЗБРОї ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

57. Сабля (карабела) украинской работы XVII в.
Клинок стальной, значительной кривизны, однолезвийный, без долов. Справа 

на клинке в картуше следы таушированной арабской надписи.
Эфес состоит из рукояти с головкой и серебряной крестовины с перекрестьем. 

Концы крестовины каплевидной формы. в центре крестовины стилизованное 
изображение креста с концами в виде крестов. Рукоять на трех серебряных за-
клепках, обтянута желтой кожей.

Ножны деревянные, обтянутые кожей. Серебряный прибор ажурной работы 
состоит из устья и двух обоймиц. На ребре устья изображен крест, надпись ки-
риллицей и дата «1664».

Общая длина 1005 мм, длина клинка 886 мм, ширина клинка 30 мм.
1948 г. и-2893.

[Каталог коллекции холодного оружия / [сост. Кривова И. А.]. — Чернигов: 
Облполиграфиздат, 1990. — C. 11.]

ДОДАТОК 32. ОПИС ШАБлІ № 137 (СУЧАСНИЙ інв. № И-2907)  
У КАТАлОЗІ УКРАїНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ  

КОлЕКЦІї В. В. ТАРНОВСЬКОГО 
137. Черенъ серебряный, выбивной работы, съ тремя на немъ, съ обѣихъ сто-

ронъ, вызолоченными, филиграновой работы, пуговками (двухъ недостаетъ), 
въ серебряныхъ чеканныхъ репейкахъ. Головка серебряная, вызолоченная, фи-
лиграновой работы. Перекрестье, 27/8 верш., литое, серебряное, вызолоченное, 
чеканной работы. Клинокъ сильно кривой, гладкій, постепенно суживающійся 
къ концу острія. На клинкѣ у ручки выгравированъ орнаментъ съ золотой чека-
кой; длина 1 арш. 2 верш.; ширина у рукояти 3/4 верш. Ножны деревяныя, меж-
ду двумя обоймами, обложены зеленымъ бархатомъ. Устье и наконечникъ длин-
ные, серебряные, выбивной работы, раститльнаго орнамента. Обойма литыя, 
серебряныя, вызолоченныя, чеканной работы.
[Каталог украинских древностей коллекции В. В. Тарновского. — К.: Тип. Ми-
левского, 1898. — С. 44–45.]

ДОДАТОК 33. ОПИС ШАБлІ № И-2907 У КАТАлОЗІ КОлЕКЦІї 
ХОлОДНОї ЗБРОї ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

132. Сабля персидская конца XVII–XVIII вв.
Клинок стальной, значительной кривизны, однолезвийный, без долов. На пя-

те изображение стилизованной арки.
Эфес состоит из рукояти с головкой и крестовины с перекрестьем. Крестови-

на украшена рельефным стилизованным растительным орнаментом. Рукоять на 
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трех заклепках-розетках, окована серебром. Головка рукояти загнута под прямым 
углом, украшена филигранью.

Ножны деревянные, обтянутые кожей. Серебряный прибор, покрывающий 
большую часть ножен, состоит из устья, двух обоймиц с кольцами и длинного 
наконечника с фигурным окончанием. Просвет между обоймицами покрыт зе-
леным бархотом.

Общая длинна 1003 мм, длинна клинка 890 мм, ширина клинка 28 мм.
из коллекции Тарновского — № 137.
и-2907. 

[Каталог коллекции холодного оружия / [сост. Кривова И. А.]. — Чернигов: 
Облполиграфиздат, 1990. — C. 20.]

ДОДАТОК 34. МУЗЕЙНИЙ ОБлІКОВИЙ ЗАПИС ШАБлІ № О-255  
У КОлЕКЦІї ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО  

ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ
КП-39534 
О-255 Сабля польская XVIII ст.
Клинок сильно изогнут, без дол. Крестовина медная, щечки рукояти деревян-

ные, украшенные медной пластинкой, головка рукояти сделана в форме птичьей 
головы.

инвентаризация 1948 г.
[ДНИМ. Инвентарная книга № 1. 20 марта 1966 г. — 1 марта 1973 г.]

ДОДАТОК 35. ОПИС ШАБлІ У «ТАТАРСЬКОМУ СТИлІ»  
У КАТАлОЗІ  Я. ГУТОВСЬКОГО

82. Szabla w stylu tatarskim, Turcja, pierwsza poł. XVII wieku
Trzon i głowica rękojeści wykonana z jednego kawałka metalu. Rękojeść, jelec i okucia 

pochwy ze srebrnej blachy, cyzelowanej w żłobione tulipany na pozłacanym matowanym 
tle. Wszystkie zdobienia na tle ornamentu z drobnych niellowanych liści. Głownia 
damasceńska, ze złotym znakiem wytwórcy i inskrypcjạ z Koranu (XI. 56). Robota okuć 
typowa dla warsztatów stambulskich z pierwszej połowy XVII wieku. Pochwa pokryta 
czarna skórạ, okucie środkowe motylkowatego ksztalłtu.

Zbiore prywatne.                                    J.G, P.G.
Fot. za: Splendour des Armes Orientales, Paris 1988, s. 32.

[Gutowski J. Katalog zabytków tatarskich: w 3-ch T. / Jacek Gutowski. — Tom I. Broń i 
uzbrojenie Tatarów. — Warszawa: Fundacja Res Publica Multiethnica, 1997.]

ДОДАТОК 36. ОПИС ШАБлІ (ЕКСПОНАТ №29) У КАТАлОЗІ ВИСТАВКИ 
СХІДНОї ЗБРОї З ПРИВАТНИХ КОлЕКЦІЙ У ПАРИЖІ (ФРАНЦІЯ), 1988 р.

29 — Sabre (Kilij)
Empire ottoman, Tartare, 1re moitié du 17e siècle.
Longueur totale 95.4 cm.
La poignée avec pommeau oblique est en une seule partie. La monture et les garnitures 

du fourreau sont en argent finement niellé de volutes et de petits oeillets, et profondément 
gravé de tulipes à fonds dorés. La bouterolle est d’une fabrication postérieure. La lame 
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en vigoureux dames est incrustée d’un médallion en or avec une inscription en réserve 
(Coran XI, 56).

Les motifs niellés et le dessin des tulipes sont très semblables au décor du revers du 
fourreau d’une dague conservée dans le Trésor de la Résidence de Münich. Voir également 
une plaque dans le Türkenbente de Karlsruhe.

Bibliographie: 
Jarnuszkiewicz C. “Szabla” — (London 1973), pl. 52 et 66 à 69.
Waffen und Kostumkunde 1960 Heft 2 p. 107-108
Karlsruhe, pl. 22.

[Splendour des Armes Orientales: Exposition catalog / [textes et version anglaise Howard 
Ricketts ; informations complémentaires et version française, Philippe Missillier]. — 
Paris: ACTE-EXPO, 1988. — S. 160.]

ДОДАТОК 37. ОБлІКОВИЙ ЗАПИС МУЗЕЙНОГО ЕКСПОНАТУ:  
«МЕЧ КОРОлЕВИЧА ВлАДИСлАВА». МУЗЕЙ КОРОлІВСЬКОГО 

ПАлАЦУ У ВАВЕлІ (PAńSTWOWE ZBIORY SZTUKI NA WAWELU), 
КРАКІВ, ПОлЬщА, інв. № 2059

Wymiary: dł. całkowita 116,5 cm, głownia 96,5 cm, jelec 20,3 cm; szer.
głowni 4,5 cm; na głowni rytowany, inkrustowany złotem, na awersie:
VLADISLAVS + Konasevicio Koszovio ad Chocimum Contra Osmanum;
na rewersie:
C (?) Iuningen. 1426 + Virtute Hujus Ensis Nostra Terra
Culmensis
Głownia i rękojeść: Płn. Włochy (?), ok. poł. w. XVI (?); głowica górna:
Niemcy (?), ok. 1600
Głownia prosta, szeroka, obosieczna, z zaoblonym centrycznym sztychem, w którym 

trzy okrągłe otworki. Po obu stronach zbrocza ujęte rytowanymi liniami; u nasady 
ponadto krótkie strudziny biegnące wzdłuż ostrzy, także ujęte liniami. W zbroczach 
rytowane i inkrustowane złotem napisy.

Trzon rękojeści wrzecionowaty obły, okręcony grubym drutem, głowica podwójna: 
dolna o wykroju półkolistym, górna gruszkowata z guzkiem na szczycie. Jelec prosty, 
o przekroju okrągłym, z gruszkowato pogrubionymi końcami, na których guzki. Z 
przodu do jelca przymocowana osłona dłoni w kształcie owalnej, wypukłej tarczki; z 
tyłu asymetryczny obłęk. Dekoracja inkrustowana złotem i srebrem: na jelcu i dolnej 
głowicy delikatna wić z listkami, na głowicy ponadto po obu stronach tonda z popiersiami 
all`antica; na tarczce scena Sądu Salomona. Na górnej głowicy srebrna wić z liśćmi i 
kwiatami, z gęsto rozmieszczonymi kropkami w tle.
[Інформація люб’язно надана паном Кшиштофом Чижевським (Krzysztof 
Czyżewski), керівником відділу мілітарії музею Королівського палацу у Вавелі]
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СлОВНИК ІСТОРИЧНИХ І СПЕЦІАлЬНИХ ТЕРМІНІВ, 
ВИКОРИСТАНИХ У РОБОТІ
До словника увійшли терміни які стосуються конструкції клинкової зброї, мате-
ріалів і технік, які застосовували у процесі виготовлення й оздоблення предме-
тів озброєння, дефініції мистецтвознавства, нарешті низка понять, пов’язаних 
з історією регіональної військової справи та ремісничого виробництва. в осно-
ву визначень покладені дефініції, які можна віднайти у наукових працях, список 
яких наведено у розділі «Джерела та історіографія».

Арабеск — насичений складний орнамент, оснований на витонченому й примх-
ливому сплетінні геометричних та стилізованих рослинних мотивів, що часом 
вміщує написи. А. будується на повторі та помноженні одного або кількох фраг-
ментів візерунка. Нескінчений ритмічний рух візерунка може бути зупиненим 
або продовженим у будь-якому місці орнаменту без втрати його цілісності.

Арматюра — прикраса укладена з військових та інших емблем й предметів, 
зазвичай розташованих навколо щита або за щитом.

Багнет — рубально-колольний та різальний або колольний клинок, призна-
чений для кріплення до ствольної частини ручної довгоствольної вогнепальної 
зброї за допомогою трубки або зажимів. Існували також невід’ємні Б. в армії Ро-
сійської імперії Б. введено у 1709 р. на заміну байонета. Головна перевага Б. перед 
останнім полягає у способі кріплення, що не заважає веденню стрільби.

Байонет (багінет) — широкий металевий однолезовий клинок рубально-ко-
лольного призначення, 300–540 мм завдовжки. Мав невеликий металевий ефес, 
який насаджували на коротке дерев’яне древко та заводили до ствола фузеї. Б. 
з’явився у XVI ст. як мисливська зброя, на бойову перетворився в середині XVII ст. 
Б. озброювали піхотні та драгунські частини, у бою ним могли діяти як багнетом 
або палашем. У XVIII ст. у європейських арміях Б. замінили на багнети.

Бандолет —
1) назва карабіна у Речі Посполитій XVII ст.
2) широкий шкіряний перев’яз із залізним гаком-карабінчиком, що його верш-

ники одягали через ліве плече і чіпляли гаком за скобу з погонним кільцем, при-
кріплену до ложа рушниці або карабіна з лівого боку.

Бароко — стиль у європейському мистецтві (живописі, скульптурі, музиці, 
літературі) та архітектурі кінця XVI – кінця XVIII ст. Знаковими рисами баро-
кового стилю є динамізм, внутрішня напруга, метафоричність, доведена до сво-
єрідної системності, підкреслена урочистість, устремління до посиленої емо-
ційної дії.

Басма (тиснення) — вид художньої обробки металу, при якому на тонку ме-
талеву платівку переносять рельєфний малюнок з шаблону (басменної дошки). 
Найдавніші відомі давньоруські вироби у цій техніці датовані ХІІ ст. Період най-
вищого розквіту техніки у Східній Європі припадає на XIV–XVII ст. 

Бастард (меч) — великий європейський прямий меч XV–XVI ст. з довгим ру-
ків’ям, розрахованим на півтора- або дворучний хват. Через свої значні розміри 
(115–140 см) посідав проміжні позиції між звичайним та дворучним мечем. Цей 
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тип сформувався від другої половини ХІІІ ст., найдовше побутував у Німеччині 
та Швейцарії (до XVII ст.).

Бойовий кінець (клинка) — ділянка клинка, що прилягає до вістря. Б. к. може 
бути одно- чи дволезовим.

Булат — отримана в особливий спосіб тигельна сталь з високим рівнем вугле-
цю (до 2% й вище), яка після належної механічної й термічної обробки набуває ви-
датних механічних властивостей: надзвичайно високих твердості та пластичності 
водночас. Поверхні булатних виробів притаманний оригінальний неповторний 
геометричний візерунок.

Вензель — каліграфічно виконана монограма. використовувалась на печатках, 
у ювелірних виробах тощо.

Верхів’я (голівка) — верхня частина руків’я, необхідна для скріплення ефеса, об-
межувач, що запобігає втраті зброї та підвищує надійність хвату руків’я у бою. У дея-
ких різновидах клинкової зброї виконує функцію своєрідного «подовжувача» руків’я. 

Відпал (сталевої заготівки) — різновид термообробки, нагрівання до визначе-
ної температури та тривала витримка при ній з подальшим повільним охолоджен-
ням. В. підвищує пластичність сталі, зменшує остаточну напругу у заготівці тощо.

Відпуск (сталевої заготівки) — різновид термообробки, до якого вдаються піс-
ля загартування: нагрівання до температур у діапазоні 150–650° та подальше охо-
лодження у різних середовищах. У результаті зменшується крихкість і підвищу-
ється пластичність сталі.

Вістря — гострий кінець клинка, точка сполучення лез або леза і спинки клинка.
Галюша — див. Шагрень. 
Гарда — сукупність захисних елементів ефеса. До конструктивних елементів 

Г. належать: хрестовина з кільйонами та перехрестя з шипами, щиток, чашка, за-
хисні дужки, палюх, ланцюжок.

Гіверса (каптурець) — металева стрічка, яка розміщується між накладними 
щічками руків’я клинкової зброї по всій його довжині. Каптурцем називаємо за-
дню частину Г.

Гілка — див. Долашмала.
Гравіювання — нанесення на поверхню твердих матеріалів (метал, кістка, де-

рево, камінь тощо) написів, малюнків, візерунків за допомогою ріжучого гравер-
ного інструмента. При оздобленні зброї використовують площинне (двовимір-
не) Г., за якого обробляється тільки поверхня виробу, та обронне (тривимірне), 
за якого різцем створюють рельєф або об’ємну скульптуру з металу. Обронне Г. 
може бути позитивним (малюнок рельєфу підвищується над вибраним тлом) та 
негативним (малюнок рельєфу ріжуть углибину).

Гребінь (гребінець, башмак) — складова частина піхов, металевий виступ на 
наконечнику, що підсилює захист піхов та вістря клинка від пошкоджень.

Ґмерк — графічний символ, виробничий або власницький знак у середньовіч-
них містах. використовувалися ремісниками для авторизації своєї роботи та мі-
щанами для закріплення права власності на виріб.

Дамаск (дамаська сталь) — будь-яка сталь, що має характерний візерунок 
внаслідок особливої (багатошарової) внутрішньої структури, отриманої у про-
цесі ковальського зварювання.
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Джирид — османські короткі метальні списи (дротики). Комплект дротиків 
носився у спеціальному чохлі, в якому додатково могла розміститися коротка сі-
дельна шабля з металевим ефесом. Змагання з метання Д. були улюбленим до-
звіллям османських султанів та двірцевої аристократії. 

Долашмала — османський та європейський рослинний орнамент у вигляді 
стебла з ритмічними вигинами або квіткової гірлянди. в османському мистецтві 
ця композиція стає популярним елементом місцевого декору від XVII ст. Аналог 
української гілки.

Доли (на клинку) — поздовжні борозни у штабі, призначені для зменшення ва-
ги конструкції та підвищення міцності клинка.

Дюсак — великий бойовий ніж з широким кривим клинком. Назва пов’язана 
з німецькими різновидами, що спершу використовували для підготовки фехту-
вальників (XVI ст.). Для ранніх зразків характерні редуковані руків’я та кільйони. 

Емалювання — повне або часткове покриття металевої поверхні спеціальною 
масою з наступним випалюванням (гаряче Е.) або без нього (холодне Е.). в осно-
ві емалі — скло з домішкою окису металу, що надає суміші певного забарвлення.

Еснаф — назва ремісничих або торговельних цехів у містах Османської імпе-
рії періоду Середньовіччя та Нового часу.

Есток — див. Кончар.
Ефес — складова частина клинкової зброї, змонтована на хвостовику. Утворе-

на гардою, руків’ям та верхів’ям.
Ехл-і хіреф — об’єднання двірцевих ремісників в Османській імперії, що пра-

цювали за державним замовленням у майстернях безпосередньо при султан-
ському дворі або в інших містах.

Єлмань — розширення бойового кінця клинка, або перо початок якого має 
вигляд виступу. 

Жинета (меч у стилі Ж., або меч Боабділа) — тип іспано-мавританських ме-
чів, що поширилися в мусульманській Іспанії від початку XIV ст. Характеризу-
вались полегшеним, здебільшого однолезовим клинком, опущеними донизу кіль-
йонами, округлим верхів’ям. Поява цієї зброї пов’язана зі змінами у військовій 
тактиці арабської легкої кавалерії, яку позначає термін Ж.: появою низького сід-
ла, скорочених стремен, загальним полегшенням озброєння та підвищенням мо-
більності вершників. 

Загартування (сталевої заготівки) — різновид термообробки, нагрівання до 
температури 740–850° з подальшим швидким охолодженням у різних середови-
щах. Служить для надання сталевим виробам твердості, пружності, підвищеної 
зносостійкості. 

Зварювання — технологічний процес отримання нероз’ємних з’єднань шля-
хом їх місцевого сплавлення або спільної деформації, у результаті чого виника-
ють міцні зв’язки між атомами (молекулами) з’єднуваних тіл. У процесі коваль-
ського З. розжарені металеві деталі з’єднують за допомогою ударних інструментів.

Золотіння амальгамне — середньовічна реміснича техніка нанесення золото-
го покриття на сталеві вироби, яка полягала у покритті підготовленої поверхні 
спеціальною пастою (амальгамою), що складалася зі суміші золота й ртуті. Піс-
ля нагрівання ртуть випаровувалась, а золото міцно скріплювалось зі сталлю.
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Зульфакар — священний меч, який, за легендою, пророк Могаммад подарував 
своєму племіннику Алі, пізніше ж ним володіли абасидські халіфи. Перші згад-
ки про реліквію зустрічаються в іранських й арабських писемних джерелах від 
ІХ ст. Проте найдавніші зображення клинка з роздвоєним бойовим кінцем фа-
хівці відносять вже до XIV ст. Зульфакарами також називають ритуальні мечі з 
роздвоєними бойовими кінцями, виготовлені на згадку про священну реліквію.

Інкрустація — техніка оздоблення творів декоративно-ужиткового мистецтва. 
візерунок або зображення, виконані з одного матеріалу, врізають у поверхню з 
іншого, твердішого матеріалу, що має вищу температуру плавлення.

Іслімі — арабський флористичний орнамент. Одним з його різновидів є малоа-
зійський турецький румі, у вигляді дволисників, з яких зазвичай побудовані арабески.

Кабошон — один із найдавніших способів огранювання ювелірних каменів, 
надання мінералу округлої форми. 

Калкан — круглий плетений щит конічної форми, що у XVI–XVIII ст. був по-
ширений у найбільших регіонах Середнього Сходу та Середньої Азії, а також у 
країнах Центрально-Східної Європи.

Канфаріння — різновид карбування, за якого поверхня виробу вкривається 
рельєфною зернистою фактурою.

Каптурець — див. Гіверса.
Карбування — спосіб обробки металів за допомогою тиску спеціальних інстру-

ментів (чекани, молотки), у результаті чого заготівка отримує задане рельєфне 
або об’ємне зображення. 

Картуш — ліпна або графічна прикраса у вигляді щита чи не до кінця розгор-
нутого сувою, на якому може розміщуватись герб, емблема або напис.

Каст (оправа) — місце або спосіб кріплення ювелірної вставки. К. бувають різ-
ними за формою та розмірами. У досліджених нами виробах зустрічається най-
простіший глухий К., що являє собою чашечку з плоским денцем, на яке спира-
ється основа вставки.

Кацбальгер — від XV ст. — пізній тип європейського дволезового меча з корот-
ким широким прямим клинком завдовжки до 60 см, що мав виразні доли і рівно-
мірно звужувався до закругленого бойового кінця. Призначався насамперед для 
рубальних ударів. Один із найпоширеніших типів меча у ландскнехтів. Ефес за-
звичай мав S-подібні кільйони та конусоподібне руків’я.

Кільйон (складова частина гарди) — половина перехрестя.
Клинкова зброя — різновид холодної зброї вирізнений за основною особли-

вістю конструкції — клинком, що є її головною робочою частиною.
Клинок — основна робоча частина клинкової зброї, штаба з лезами та бойо-

вим кінцем.
Кончар (есток, так) — довгий колольний меч XIV–XVII ст. з подовженим 

руків’ям. Посилений гранований клинок, призначений для пробивання важкого 
обладунку, був у перерізі трикутний, ромбічний, квадратний або приплюснутий 
шестикутний. К. був зброєю вершника, підвішувався до сідла. 

Кортелас — поширений у Європі великий бойовий ніж з кривим клинком. По-
бутували одноручні й дворучні різновиди.

Кування (вільне) — обробка металевої заготівки ковальськими молотами.
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Лезо — різальна кромка клинка.
Лиття — формування деталей або цілих виробів з легкоплавких металів шля-

хом заливання їх розплаву у спеціальну форму.
Лютування (паяння) — з’єднання деталей у твердому нагрітому стані за до-

помогою розплавленого присадного матеріалу — припою.
Махайра — різновид античного однолезового кривого меча. Його масивний кли-

нок з S-подібною лінією леза призначався для завдання потужних рубальних ударів.
Медальйон — зображення або орнамент в округлій чи овальній рамці (різно-

вид оздоблення).
Меч — довгоклинкова холодна зброя, що має одно- чи дволезовий клинок та 

пряме симетричне руків’я. При збереженні прямизни або незначного вигину шта-
би лінія леза клинка може бути різної форми — прямої, хвилястої тощо й, відпо-
відно, призначатися для рубальних, колольних та різальних ударів. Зазвичай при 
різальному ударі викривленим М., на відміну від шаблі, не відбувається «відтяж-
ки», навпаки, зброя ріже, рухаючись уперед, і для її надійної фіксації у руці необ-
хідне потужне верхів’я-обмежувач.

Мілети — національно-релігійні громади в містах Османської імперії, що ко-
ристувались правами широкої автономії та самоврядування. 

Місюрка — тип шолома, що у XVI–XVIII ст. був надзвичайно поширеним у кра-
їнах Сходу, Центрально-Східної Європи та на Кавказі. Складалася із залізної круг-
лої, трохи опуклої (мископодібної) пластини (денця), увінчаної шпилем або гре-
бінцем, та кольчужної сітки — бармиці, яка захищала потилицю, шию та обличчя.

Монограма — максимально стисла позначка перших літер імені та прізвища 
особи, іноді тільки імені.

Наконечник — металеве окуття піхов, що посилює захист їхньої кінцевої ча-
стини та бойового кінця клинка. 

Насічка — середньовічна реміснича техніка, різновид інкрустації. Зображен-
ня або написи із золотої чи срібної фольги або дроту, закріплені на спеціально 
підготовленій поверхні клинка за допомогою холодного зварювання. 

Непровар — брак у роботі коваля, що виявляється у поганому зварюванні ша-
рів сталі. З часом дефект може виявитись у вигляді тріщин або розшаруванні ста-
лі. Насамперед виявляється на бойовому кінці клинка та лезі, які підлягають най-
більшим навантаженням.

Нюти (заклепки) — скріплювальна деталь, що складається зі стрижня (труб-
ки) та двох голівок: закладної з одного боку й замикаючої на іншому. Остання 
утворюється внаслідок клепання, утворюючи нероз’ємне клепальне з’єднання.

Обоймиці — металеві окуття у середній частині піхов, до яких зверху зазвичай 
кріпляться кільця для ремінних пасків або портупеї.

Оброн — див. Гравіювання.
Обух (у клинкової зброї) — верхня затуплена сторона однолезового клинка, па-

ралельна лезу.
Оправа (клинкової зброї) — ефес та піхви, декоровані, як правило, в єдино-

му стилі.
Оправа (піхов) — металева частина піхов, зазвичай устя, обоймиці та нако-

нечник з гребінцем.
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Оправа (ювелірних каменів) — див. Каст.
Основа клинка (п’ята) — частина площини поперечного перерізу клинка де 

він сполучається з ефесом.
Палаш — холодна рубально-колольна, іноді підсилена різальними функціями 

зброя, однолезовий або полуторний клинок якої зберігає у своїй формі прямизну, 
а ефес має пряме чи нахилене під невеликим кутом руків’я з простою хрестопо-
дібною або складною гардою. від XVІI ст. поряд з шаблею та шпагою призначав-
ся для заміни меча.

Пальметта — рослинний орнамент у вигляді віялоподібного пальмового ли-
ста, квітки аканту або жимолості.

Палюх — закріплене на гарді кільце для великого пальця руки, що запобігає 
втраті зброї у бою та поліпшує фіксацію руків’я у руці. Наявність П. регламентує 
хвати руків’я та набір прийомів клинкового двобою. 

Паяння — див. Лютування.
Перехрестя — видовжені металеві пластини, що у вигляді накладок різнома-

нітної форми розміщені в середній частині хрестовини перпендикулярно до неї. 
Функція П. — затримувати зброю супротивника, що ковзає по клинку, а також 
поліпшувати фіксацію клинка у піхвах. 

Перо — розширення бойового кінця клинка.
Піхви — обов’язкова частина шабельного комплекту, призначена для зберіган-

ня та носіння клинкової зброї. Складаються з металевої чи дерев’яної, обтягнутої 
щкірою або тканиною обкладки та металевої оправи.

Провенанс — задокументована історія походження музейного експонату.
Просічка — техніка виконання просічних (наскрізних) декоративних елемен-

тів та ажурних накладок. 
Протравлення — техніка оздоблення клинків. Полягає у використанні агре-

сивних хімічних сполук (кислот) для створення заданого малюнка на металі. По-
ширилось у Європі від останньої чверті XV ст., майже повністю витіснивши тру-
домістке гравіювання по сталі.

П’ята — див. Основа клинка.
Рапіра — поява терміна, вперше зафіксованого у Франції наприкінці XV ст., 

пов’язана з розвитком «цивільної зброї», призначеної для щоденного носіння 
особами шляхетного походження. Пряма дволезова Р. з вузьким бойовим кін-
цем значно легша від армійського меча. У процесі розвитку фехтувальних шкіл 
XVІ–XVІІ ст. Р. перетворилась на зброю, придатну, передусім, для завдання ко-
лольних ударів.

Рафінування (сталі) — процес вирівнювання складу й структури сталі у виробі.
Рифлення — різновид карбування, при якому поверхня виробу декорується 

рельєфними заглибленнями.
Різьблення — вирізання в глибокому й плоскому рельєфі, що використову-

вався і як окремий прийом, і у складі інших технік, наприклад, обронного граві-
ювання або інкрустації.

Рікасо — затуплена частина леза біля п’яти клинка.
Розетка (у мистецтві й архітектурі) — орнаментальна прикраса круглої у пла-

ні форми, має вигляд стилізованого зображення розквітлої квітки.



422	 Денис	тоїчкін.	КЛИНКОВА	ЗБРОЯ	КОЗАЦЬКОЇ	стАРШИНИ

Рококо — стиль у мистецтві й архітектурі, що зародився у Франції за часів Ре-
гентства (1715–1723) й, досягнувши апогею за Людовика XV, поширився по всій 
Європі, де панував до 1780-х рр. Примхливо-вишуканий стиль Р. був продовжен-
ням і водночас видозміною бароко, що відповідала манірному, вигадливому часу.

Руків’я — змонтована на хвостовику частина клинкової зброї, призначена для 
утримання зброї у бою. Може складатися зі щічок, закріплених на нютах, або ма-
ти вигляд пустотілої трубки і насаджуватись на хвостовик.

Румі — див. Іслімі.
Сагайдак — комплект для стрільби з луку, що складається з самого луку, стріл 

та футляра для їх носіння.
Саз — орнаментальний стиль, що з’явився на теренах Османської імперії у 

першій половині XVI ст. С. розвинувся з мистецтва каліграфії й вирізнявся мі-
німалістським використанням кольорових фарб. Основними мотивами стилю є 
гострокінцеве різане листя, квітки лотосу, виконані у китайській манері хатайі, 
бутони, тварини, птахи, міфологічні створіння. На предметах османського деко-
ративно-ужиткового мистецтва композиції у стилі С. нерідко набували вигляду 
двоколірних зображень дрібних різаних листочків та розеток на спірально за-
кручених стеблах.

Сакс — короткий однолезовий меч з прямим широким клинком, що звужу-
ється в останній третині. Призначався для завдання рубально-колольних ударів.

Сап’ян — ґатунок тонкої козячої (рідше овечої або телячої) шкіри східного ви-
робництва, вичиненої в особливий спосіб (за посередництвом сумаху або чор-
нильних горішків) і фарбованої у червоний або жовтий колір.

Спинка клинка — верхня частина однолезового клинка, протилежна лезу.
Срібло ювелірне — ювелірний стандарт, сплав срібла, що має пробу, вищу від 

800-ї. 
Сулюс — Стиль арабської каліграфії з округлими й переплетеними формами 

літер. від ХІ ст. С. витісняє поширене перед тим куфічне письмо.
Тамга — родовий фамільний знак, тавро, печатка, поширена насамперед у ко-

чових народів. Т. передавалася у спадок, причому нащадки зазвичай видозміню-
вали знак.

Таушування (всічка) — різновид інкрустації, закріплення золотого або сріб-
ного дроту у прорізаних у тілі штаби глибоких канавках особливої форми. Роз-
різняють Т. рельєфне (коли дріт виступає над поверхнею клинка) та Т. площин-
не (коли дріт виведено на один рівень з поверхнею).

Темляк — ремінь, шнур або петля, що закріплювалась на ефесі холодної зброї. 
Одягнутий на руку, Т. запобігав втраті зброї у бою. Т. з китицею складав части-
ну військової уніформи, а також був знаком розрізнення на нагородній зброї.

Термообробка (ковальська) — процес теплової обробки сталевої заготівки з 
метою зміни її структури й, відповідно, властивостей. Полягає у нагріванні по-
ковки до певної температури, витримці її при цій температурі та подальшому 
охолодженні із визначеною швидкістю. До різновидів Т. належать: відпал, нор-
малізація, загартування, відпуск.

Тесак — холодна клинкова рубально-колольна, іноді підсилена різальною функ-
цією зброя, що складається з короткого, широкого однолезового чи дволезового 
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клинка, прямого або дещо викривленого руків’я, а також простої гарди закрито-
го або відкритого типу. Зазвичай перебував на озброєнні піхоти та артилеристів.

Тиснення — вид художньої обробки металу, при якому на тонку металеву пла-
тівку переносять рельєфний малюнок зі спеціальної матриці. Найдавніші давньо-
руські знахідки датуються др. пол. Х ст. Див. також Басма.

Тугра — персональний знак ісламського правителя (султана, халіфа, хана), що 
містить його ім’я та титул, виконані в особливій каліграфічній манері. в Осман-
ській імперії Т. використовувалась також як пробірне клеймо.

Уков (уковка) — відносна величина, що характеризує ступінь деформації за-
готівки у ході кувальних операцій.

Устя — верхнє металеве окуття піхов.
Фальшион — однолезовий меч з коротким важким клинком з викривленою 

лінією леза. Штаба розширювалася в напрямку бойового кінця. У Європі відо-
мий від ХІ ст. 

Хачкар — традиційна вірменська мала архітектурна форма, кам’яна стела із 
зображенням хреста.

Хвостовик — несуча частина клинкової зброї, продовження клинка за п’яту 
у вигляді штиря, на якому монтуються гарда, руків’я та верхів’я.

Хоз — ґатунок дубленої козячої шкіри грубої вичинки. Йшов на виготовлення 
піхов до клинкової зброї, сагайдачних налучів, сагайдаків та ін.

Хрестовина — вузька металева циліндрична, гранована або плоска платівка, 
розміщена між руків’ям і клинком, впоперек штаби.

Чорніння — покриття металевої поверхні виробу спеціальною масою чорного 
кольору з подальшим випаленням у жаровні. Зазвичай до складу маси входили 
такі компоненти, як срібло, свинець, мідь, сірка, поташ, бура, сіль.

Шабля — холодна січна різально-колольна довгоклинкова зброя, яка сформу-
валася наприкінці VII — початку VIII ст. н.е. Клинок Ш. кривий, з лезом на вигну-
тому боці та обухом на увігнутому, має вістря та хвостову частину для кріплен-
ня ефеса. Прямий перпендикулярний удар Ш. має круговий рубально-різальний 
характер й у більшості випадків дозволяє сполучити в єдиному русі обидві його 
фази (ураження — витягнення). Основний спосіб носіння Ш. — збоку при стег-
ні у спеціально пристосованих піхвах.

Шагрень («ящур») — 
1) м’яка й дуже міцна дублена і вичинена особливим чином кінська або осляча 

хребтова шкіра, шерехата з лицевого боку, схожа на шкіру саламандри («ящура»); 
зазвичай фарбувалась у чорний і зелений колір. вироблялася в Персії та Малій 
Азії. використовували Ш., зокрема, для обшивання піхов до клинкової зброї; 

2) до XVIII ст. цим терміном позначали красивий і дорогий ґатунок еластич-
ної шкіри деяких видів акул і скатів, який завозили з країн Далекого Сходу та 
Південно-Східної Азії. Обробкою риб’ячих шкір займалися східні, а від XVII ст. 
також європейські (спершу голландські) майстри. У науковій літературі зустрі-
чаються твердження, що тодішні технології не передбачали належної обробки 
травмонебезпечних кістяних шипиків-дентикул (діаметром 1–2 мм), рівномір-
но розсіяних на лицевій поверхні шкіри, відтак зброєю доводилось оперувати 
в рукавиці. Зауважимо, що у нашій роботі подібних випадків не трапилося — 
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усі досліджені зразки цілком комфортно утримуються у незахищеній долоні. У 
XVIII ст. з’являється нова технологія обробки риб’ячої шкіри, що починає набу-
вати високої популярності в Європі. її популяризації сприяв придворний фран-
цузький майстер Галюш, на честь якого починають називати оброблену у такий 
спосіб шкіру (галюша).

Шиавона — італійський термін (у значенні «слов’янський»), яким познача-
ли мечі з собливою гардою-кошиком та верхів’ям, що нагадувало геральдичний 
щит. Перебував на озброєнні гвардії венеціанських дожів, яка рекрутувалася з 
далматських слов’ян. 

Шипи — видовжені в напрямі клинка і руків’я частини перехрестя.
Шнепфер (швейцарська шабля, або бастард-шабля) — різновид європейської 

(швейцарської) шаблі XVI ст., що розвинувся від меча-бастарда. До кінця століт-
тя її руків’я стало коротшим, отримало «пістолетний» нахил, верхів’я іноді вико-
нували у формі лев’ячої голови. Ефес Ш. отримав бокові дужки, пізніше чашки.

Шпага — холодна довгоклинкова колольно-рубальна або колольна зброя з пря-
мим, вузьким (порівняно з класичним мечем) однолезовим чи дволезовим клин-
ком та ефесом з прямим симетричним руків’ям і гардою складної форми. Ш. з’яв-
ляється у XVI ст. і є подальшим розвитком меча.

Штаба — тіло клинка без вістря і лез.
Штампування (клейма) — нанесення клейма на клинок у процесі термооброб-

ки, на етапі виготовлення зброї.
Щічки (руків’я) — пара дерев’яних, рогових, кам’яних або металевих платівок, 

які закріплюються на хвостовику нютами і формують руків’я.
Ятаган — османський кривий однолезовий меч. Клинок Я. представляє со-

бою пряму, або дещо викривлену штабу з S-подібною лінією леза. Руків’я Я. без 
гарди, верхів’я у вигляді виступів (так званих «вух»), що наслідують форму го-
мілкової кістки.

Ящур — див. Шагрень.
p. d. t. (p. p. d. t.) — абревіатури, якими у військово-фіскальних документах Ли-

товсько-Польської держави XVI ст. позначали комплекс гусарського озброєння, 
що складався із «панцера» (кіраси), «древа» (списа), «тарча» (щита); або: «панце-
ра», «прилбиці» (шолома), «древа», «тарча». Цей традиційний комплекс озбро-
єння важкої кавалерії у Речі Посполитій був здешевленим й полегшеним різно-
видом повного комплекту озброєння європейського рицаря.
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ДЖЕРЕлА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ
Основні речові джерела
Україна

Державний історичний музей ім. Д. І. Яворницького,  
м. Дніпропетровськ:

1. Шамшир, перша третина ХІХ ст., інв. № О-249 (КП-2394).
2. Шабля, XVIII ст., інв. № О-105.
3. Шабля орла, XVIII ст., інв. № О-255 (КП-39534).

Миргородський краєзнавчий музей, м. Миргород:
4. Шабля гусарська (чорна), XVII ст. МКМ, інв. № 104 (155).

Національний історико-культурний заповідник  
«Гетьманська столиця», м. Батурин:

5. Палаш лейб-кампанійський, 1740–60 рр., інв. №3-1968.
Національний музей історії України, м. Київ:

6. Шабля, перша половина ХІХ ст., інв. № З-59.
7. Карабеля, XVIII ст., інв. № З-1365.
8. Карабеля, кінець XVII – початок XVІII ст., інв. № З-51.
9. Карабеля, XVII ст., інв. № З-1172.
10. Шамшир в оправі килиджа, XVІII ст., інв. № З-1726.
11. Шамшир, XIХ ст., інв. № З-133.

Переяслав-Хмельницький державний історичний музей,  
м. Переяслав-Хмельницький:

12. Карабеля XVII ст., інв. №  3569/Кв 1319.
13. Карабеля XVIІI ст., інв. № 1818.
14. Шабля, др. пол. XVIІI– поч. ХІХ ст., інв. №642.
15. Комплект шабель орла (2 шт.), кінець XVII–XVIІI ст., б/н.

Полтавський обласний краєзнавчий музей, м. Полтава:
16. Карабеля, кінець XVІI ст. – середина XVIII ст., інв. № Зб-82.
17. Карабеля, XVIII ст., інв. № Зб-83 (ПКМ 3343).

Харківський історичний музей, м. Харків:
18. Килидж, кінець XVIIІ – пер. пол. ХІХ ст., інв. № З-198 (ОС-237).
19. Шамшир, кінець XVІІІ ст., інв. № ОС-577.
20. Шабля, др. пол. XVІІІ ст.,  інв. № ОС-217.
21. Шамшир, др. пол. XVІІІ ст., інв. № З-138/ОС171.

Чернігівський історичний музей ім. В. Тарновського, м. Чернігів:
22. Шабля в оправі килиджа (т. зв. «мамелюкська»), кінець ХVІІІ ст. – ХІХ ст., 

інв. № и-2895.
23. Карабеля, кінець ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст., інв. № и-2926 (з колекції Тарнов-

ського, № 143).
24. Шабля з верхів’ям-ковпачком (ординка), друга пол. XVII ст. , інв. № 2916 (з 

колекції Тарновського, № 130).
25. Шамшир в оправі карабелі, перша пол. ХVІІ ст., інв. № и-2893 (з колекції 

в. Тарновського, № 146).
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26. Шамшир, кінець XVIІ– поч. XVІIІ ст., інв. № и-2907 (з колекції в.Тарновсько-
го — № 137).

Приватні колекції:
27. Шабельний клинок. Не раніше пер. пол. XVIII ст. Родинна реліквія Мануйло-

вичів, м. Київ.
28. Карабеля, кінець XVII – поч. XVIIІ ст. Музей приватних колекцій О. Фельд-

мана, м. Харків.
29. Шабля, що наслідує зброю з верхів’ям-ковпачком, XVІI ст. Музей приватних 

колекцій О. Фельдмана, м. Харків, інв. № М30-415.
30. Шабля орла, кінець XVII–XVIІI ст. Музей приватних колекцій О. Фельдмана, 

м. Харків.

респУбліка польща

Зброярня Королівського замку у Вавелі, Краків:
31. Меч XVI ст., інв. № 2059.

Музей Фундації князів Чарторийських Національного музею у Кракові:
32. Палаш, XVII–XVIІI ст., інв. № MNK XIV-35.

російська федерація

Державний Ермітаж, м. Санкт-Петербург:
33. Гусарська карабеля, від поч. XVIII ст. – перша пол. ХІХ ст., інв. № 30-6986.

Державний історичний музей, м. Москва:
34. Шамшир в оправі килиджа, від XVIII ст., інв. № 57526/763 ор. 

Краснодарський державний історико-археологічний музей-заповідник  
ім. Є. Д. Феліцина, м. Краснодар:

35. Шамшир, др. пол. XVІІІ ст., інв. № КМ-1764

Основні зображальні джерела
1. Боровиковський в. Портрет полтавського бурмістра Павла Руденка (1778, 

ДХМ).
2. Гондіус в. Портрет гетьмана Богдана Хмельницького (1651, НХМУ) .
3. Легенда про мощі святого Ромуальда». Невідомий художник 1495–1515 рр. 

Державний музей зображальних мистецтв ім. О. С. Пушкіна.
4. Матейко Я. «Грюнвальдська битва» (1878, Національний музей у варшаві, 

Польща).
5. Портрет великого князя Литовського Олександра (віганда) вітовта. Копія 

невідомого художника другої пол. XVII ст. з августинського монастиря у  
м. Бресті (XVIII cт., Литовський художній музей, вільнюс, Литва).

6. Портрет військового товариша Тимофія Лишні (невідомий художник,  
1749 р., НХМУ).
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7. Портрет генерального судді війська Запорозького василя Кочубея (перша 
пол. XVIII ст., Державний Ермітаж, СПб, РФ).

8. Портрет генерального хорунжого Семена Сулими (1754, НХМУ).
9. Портрет гетьмана Богдана Хмельницького (портрет з літопису С. величка, 

XVII ст.).
10. Портрет гетьмана Данила Апостола (XVІII ст., ДІКЗППБ).
11. Портрет гетьмана Івана Мазепи (портрет з літопису С. величка, XVII ст.).
12. Портрет гетьмана Івана Самойловича (невідомий художник, кінець XVII– 

поч. XVIII ст., фоторепродукція).
13. Портрет гетьмана Михайла Ханенка (малюнок з літопису С. величка, XVII ст.).
14. Портрет гетьмана Петра Дорошенка (портрет з літопису С. величка, XVII ст.).
15. Портрет гетьмана Юрія Хмельницького (копія невідомого художника з жи-

вописного портрета О. Іракліївського, XVIII ст.).
16. Портрет знатного військового товариша Івана Забіли (1713, НХМУ).
17. Портрет київського воєводи Адама Кисіля, 1630-ті рр. (копія XІХст.).
18. Портрет київського полковника Єфима Дарагана (копія ХІХ ст. з оригіналу 

XVIII ст., ЧОХМ).
19. Портрет Михайла Миклашевського (XVIII ст., НХМУ).
20. Портрет наказного гетьмана Павла Полуботка (копія ХІХ ст. з оригіналу 

XVIII ст., ПОКМ).
21. Портрет ніжинського полковника Івана Гуляницького (копія з портрета 

XVІII ст., ЛІМ).
22. Портрет новгород-сіверського сотника Лук’яна Жоравки (невідомий худож-

ник, кінець XVII ст., фототипія).
23. Портрет обозного Миргородського полку василя Родзянки (XVІII ст., НХМУ)
24. Портрет полковника Новицького (поч. XVIII ст.).
25. Портрет сотника Богацької сотні Миргородського полку Андрія Стефанови-

ча (XVIII ст., МКМ).
26. Портрет Якова Шияна (1784 р., ОДІКМ).
27. Рєпін І. Запорожці пишуть листа турецькому султану (Державний російський 

музей, м. Санкт-Петербург, РФ).
28. Самокіш М. Бій Максима Кривоноса з Яремою вишневецьким (НХМУ).
29. Самокіш М. Бій Івана Богуна з Чарнецьким під Монастирищем у 1653 р. 

(1931).
30. Тарасевич О. Портрет охтирського старости, полковника Івана Перехриста 

(1689, Національна бібліотека у варшаві, Республіка Польща).
31. Фототипія. Шаблі, що належали роду Родзянок, XVII–XVIII ст. Колишня влас-

ність родини П. в. Родзянка. [Модзалевський в. Л., 1914]. 
32. Шмідт Г. Ф. Портрет гетьмана К. Г. Розумовського. За копією невідомого ав-

тора з картини Л Токе (1762 р., НХМУ).
33. Штосс в. Фрагменти розпису головного вівтаря церкви Діви Марії у Кракові 

(1477–1489).
34. Щирський І. Портрет знатного військового товариша Григорія Гамалії (XVII ст., 

НХМУ).
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Писемні джерела
1. Абу-р-Райхан Мухаммад ибн Ахмад ал-Бируни. Собрание сведений для по-

знания драгоценностей (минералогия) / Абу-р-Райхан Мухаммад ибн Ахмад 
ал-Бируни; [пер. с арабск.]. — М.: изд-во АН СССР, 1963. — 519 с. — (Клас-
сики науки).

2. Архив Юго-западной России, издаваемый временной комиссией для разбо-
ра древних актов: в 35 тт. — К., 1876–1914.

 Ч. 6. Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в XVI – 
XVIII веке (1498—1795). — Т. 1. — К.: в университетской типографии (и. За-
вадского), 1876. — 785 с.

3. Баран О. Козацько-перські взаємини в творах Пієтра делла валле / Олександер 
Баран. — вінніпег: Накладом Української вільної Академії Наук, 1985. — 64 c.

4. Гарбузова С. в. Эвлия Челеби о стамбульских ювелирах XVII в. / Гарбузова  
С. в. // Государственный Эрмитаж. Труды отдела истории культуры и искус-
ства востока. — Л., 1940. — Т. III. — С. 316–317.

5. Герберштейн С. Записки о Московии (Rerum Moscoviticarum Commentarii) 
барона Герберштейна / Герберштейн С. — СПб.: Тип. в. Безобразова и Комп., 
1866. — 262 с. 

6. ДАПО. — Ф. 222. — Оп. 1. — Спр. 2. Каталог собрания Археологических 
и исторических древностей Екатерины Николаевны Скаржинской / [cост.  
А. П. Зосимович; ред. в. Б. Антонович]. — 1892.

7. Дневник генерального подскарбия Якова Марковича (1717–1834): в 3 ч. / [из-
дание «Киевской Старины»; ред. Ал. Лазаревского]. — К.: Тип. Г. Т. Корчак-Но-
вицкого, 1893–1897.

8. Дневник генерального хорунжего Николая Ханенка 1727–1753 г. / Приложе-
ние к журналу «Киевская Старина»; [ред. Ал. Лазаревского]. — К.: Тип. Г. Т. 
Корчак-Новицкого, 1884. — 524 с.

9. ІР НБУв. — Ф. І. — Спр. 58454.
10. Климентій Зіновіїв. вірші. Приповісті посполиті / Климентій Зіновіїв; [підг. 

тексту І. П. Чепіги]. — К.: Наук. думка, 1971. — 392 с.
11. Летопись событий в Юго-Западной России в  XVII-м веке. Cоставил Самоил  

величко, бывший канцелярист канцелярии войска Запорожского, 1720. Т. 4 / 
Самоил  величко. — К., 1864. — 409 с.

12. именная роспись Черниговского полка 1732 года. — Харьков: Харьковский 
частный музей городской усадьбы, 2010. — 144 с.

13. Шидловский С. и. Материалы для очерка служебной деятельности Шидлов-
ских в Слободской Украине 1696–1727 гг., собранные и изданные С. и. Шид-
ловским / С. и. Шидловский — СПб.: изд. С. и. Шидловский, 1896. — 267 с.

14. О происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России. извлечено из 
1-го тома ІV части Архива Юго-Западной России, изданного Киевской комис-
сией для разбора древних актов. — К.: Тип. Е. Федорова, 1867. — 62 с.

15. Пріцак О. Походження Русі. Т. 2. Стародавні скандинавські саги і Стара Скан-
динавія / Пріцак О.; [автор. пер. з англ. в. Шовкуна, П. Таращука, О. Галенко]. 
— К.: Обереги, 2003. — 1304 с.
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16. Полонська-василенко Н. Д. Майно запорізької старшини, як джерело для 
соціально-економічного дослідження історії Запоріжжя / Полонська-васи-
ленко Н. Д. // Нариси з соціяльно-економічної історії України: Праці комісії 
соціяльно-економічної історії України. — К.: вУАН У.С.Р.Р., 1932. — Т. 1. —  
С. 43–206.

17. Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией. 
Т. 8. — СПб.: Тип. Елеонского и Ко, 1884. — 699 с.

18. Україна: антологія пам’яток державотворення, Х–ХХ ст. Т. 3. Битва за Козаць-
ку державу / [упоряд. в. Шевчук]. — К.: вид-во Соломії Павличко «Основи», 
2008. — 496 с.

19. Універсали Івана Мазепи 1687–1709. / Інститут української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Наукове товариство ім. Шевченка, 
ЦДІАК України; [упоряд. І. Бутич]. — Київ — Львів: НТШ, 2002. — 758 с. — 
(Універсали українських гетьманів; вип. 1.)

20. ЦДАвО України. — Ф. 1075. — Оп. 2. — Спр. 651, 653.
21. ЦДІАК України. — Ф. 269. — Спр. 3479.
22. ЦДІАК України. — Ф. 51. — Оп. 3. — Спр. 10651.
23. ЦДІАК України. — Ф. 51. — Оп. 3. — Спр. 11489.
24. ЦДІАК України. — Ф.51. — Оп.3. — Спр.15839. 
25. ЦДІАК України. — Ф.51. — Оп.3. — Спр.17133. 
26. ЦДІАК України. — Ф.54. — Оп.3. — Спр. 231. 
27. ЦДІАК України. — Ф. 64. — Спр. 484. 
28. ЦДІАК України. — Ф.108. — Оп.2. — Спр.1752. 
29. ЦДІАЛ — Ф. 52. — Спр. 42.
30. ЦДІАЛ — Ф. 52. — Спр. 52.
31. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego 

bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. 
Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego: u 25 t. — Lwów, 1868–1935. 
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ня, що складався із «панцера», «древа» (списа), «тарча» (щита); або: «панцера», 
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Рис. 1 (с. 27). Оптимальна довжина меча відповідно до поглядів Ф. Гіслієро 
[Federico Ghisliero. Regole di molti cavagliereschi essercitii. — Parma, 1587].
Рис. 2 (с. 56). Есток (кончар), XV ст. Музей фундації князів Чарторийських На-
ціонального музею у Кракові, Польща. Інв. № XIV-49. 
Рис. 3 (c. 58). Основні типи фальшионів: А) різновид типу І з так званим кон-
вексійним вістрям. Північна Італія, 1565–1570 рр. Зброярня-музей королів-
ського палацу, Мадрид, Іспанія; Б) різновид типу ІІ. Фальшион Коуньєрза. 
1270 р. Даремський кафедральний собор, великобританія; В) різновид типу ІІІ. 
1370–1400 рр. Музей армії, Париж, Франція.
Рис. 4 (c. 62). Основні типи прямих перських мечів кінця XV ст.: А) Меч з клин-
ком традиційної форми, ефес пізнішого походження. віденський художній му-
зей, Австрія, інв. № HJRK A 1136; Б) клинок довгого кавалерійського меча, 
оптимізований для колольних ударів. Мистецька фундація Фурусійа, вадуз, Лі-
хтенштейн, інв. № R-304.
Рис. 5 (с. 66). Мамелюцькі мечі, датовані епохою султана Кайтибая (р. п. 1468–
1496) зі збірки музею палацу Топкапи у Стамбулі, Туреччина: А) так званий 
«меч-рапіра», придатний для колольних та, меншою мірою, рубальних ударів, 
інв. №1/210; Б) Широкий дволезовий меч, інв. №1/87; В) дволезовий меч з нахи-
леним руків’ям, інв. №1/180 .
Рис. 6 (с. 68). Прямий сасанідський меч у срібній оправі VI–VII ст. н.е. з колек-
ції Національного музею Ірану (Тегеран, Іран).
Рис. 7 (с. 69). Тесак, так званий «Меч святого Петра». Перша пол. XIV ст. Єпар-
хіальний музей, м. Познань, Польща. 
Рис. 8 (с. 71). Європейські палаші Раннього нового часу: А) дволезовий гусар-
ський, кінець XVI ст., Угорщина, колекція палацу Баттіяні, Кьорменд, Угорщи-
на; Б) дволезовий 1710 р., Російська імперія, Державний Ермітаж, Санкт-Петер-
бург, РФ; В) кірасирський дволезовий 1740-х рр., Російська імперія, вІМАІввЗ, 
Санкт-Петербург, РФ; Г) однолезовий карабінерський солдатський зр. 1763 р., 
Російська імперія, вІМАІввЗ, Санкт-Петербург, РФ. 
Рис. 9 (с. 73). Зразки ранніх східних шабель: А) знахідка у Нішапурі, Схід-
ний Іран. ІХ–Х ст. н.е. Музей мистецтва Метрополітен, Нью-Йорк, США, 
інв. № 40.170.168; Б) кальджурі, яку на думку дослідників можна розглядати 
як найдавнішу відому хісравані. Музей палацу Топкапи, Стамбул, Туреччина, 
інв. № 21/139; В) одна з найдавніших відомих нині мамелюцьких шабель, кінець 
ХІІІ ст. Музей палацу Топкапи, Стамбул, Туреччина, інв. № 1/304. 
Рис. 10 (с. 79). Ранні типи верхів’я-ковпачка, характерні для східноєвропей-
ських шабель: А) салтівської культури (VIII–IX ст.); Б) кабарських, можливо 
виготовлених у Києві (ІХ–Х ст.); В) «меч Карла великого» з Музею історії мис-
тецтв у відні; Г) давньоруських (ХІІ–ХІІІ ст.).
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Рис. 11 (с. 80). Руків’я шабель з вер хів’ям-ковпачком у колекції палацу-музею 
Топкапи, Стамбул, Туреччина): А) ос  манського султана Мехмеда ІІ (р.п. 1451–
1481), інв. № 1/90; Б) мамелюцька, се редини XV ст., інв. № 1/133; В) періоду 
османського султана Селіма І Явуза (р.п. 1512–1520), інв. № 1/94; Г-Д) осман-
ського сул тана Сулеймана І Кануні (р. п. 1520–1566), інв. № 1/463, 2/1136.
Рис. 12 (c. 82). А) Шабля XVI ст. з верхів’ям-ковпачком та гранованим багнето-
подібним бойовим кінцем. Хортицький музей-заповідник, Україна; Б) шабля 
кінця XVI — поч XVII ст. з верхів’ям-ковпачком та гранованим багнетоподіб-
ним бойовим кінцем, атрибутована шведськими музейниками як «російська» 
або «перська». Королівська зброярня, Стокгольм, Швеція, інв. № 7530 (1880);  
В) Османська пала XVI ст. Історичний музей, Дрезден, Німеччина, інв. № 1606.
Рис. 13 (c. 83). Форми шабель з верхів’ям-ковпачком XVII–XVIII ст. За класи-
фікацією, запропонованою в. Ква сневичем: А) чечуги; Б) ор динка; В) парадні 
різновиди ординок вірменського виробництва.
Рис. 14 (с. 86). Шаблі у колекції Державного Ермітажу, Санкт-Петербург, РФ:  
А) шабля у піхвах. Клинок: Північно-Західний Кавказ, Черкесія, XVII ст. Ру-
ків’я, піхви, монтування та напис: Крим(?), XVIII ст., інв. № в.О.6; Б) шабля у 
піхвах. Іран (клинок), Середня Азія  (руків’я, піхви, монтування), Росія (напис). 
Середина XVII ст., інв. № в.О. 3516.
Рис. 15 (с. 88). Дворучні угорські шаблі першої пол. XV ст. А) за історичною ле-
гендою належала героєві антиосманського повстання, албанському князю Ге-
оргію Кастріоті Скандербегу (р. ж. 1405–1468): клинок з тавром «пассауський 
вовк» XІV ст., оправа — XV ст. Б) з S-подібною гардою та у вигляді «вісімки»;  
В) з гардою-щитком.
Рис. 16 (с. 90). Ефеси угорських шабель від ранніх до пізніх: А) ІХ ст., з похо-
вання у Земпліні, Словаччина; Б) кінця ІХ, або Х ст., з поховання у Гестере-
ді, Угорщина; В) гусарської XV ст. Зброярня Національного музею Угорщини, 
Будапешт, інв. № 55.3239; Г) гусарської середини XVI ст. Зброярня Національ-
ного музею Угорщини, Будапешт, інв. № 55.3390; Д) ерцгерцога Фердинанда II 
Тірольського (р. ж. 1529–1595). Зброярня Національного музею Угорщини, Бу-
дапешт, інв. № 55.3236; Е) графа Ніколаса Цринія, бана Хорватії (пом. 1566 р.). 
Колекція Музею історії мистецтва, зброярня фортеці Амбрас, Австрія, інв. 
№ 421 b; Є) угорського князя Георгія Бебека (пом. 1567). Зброярня Національ-
ного музею Угорщини, Будапешт, інв. № 55.3240; Ж) XVІI ст. Зброярня Націо-
нального музею Угорщини, Будапешт, інв. № 55.3351; З) середини XVІ ст. Ко-
лекція Р. З. Яньяка, інв. № 1/268.
Рис. 17 (с. 91). Розвиток ефеса польсько-угор ської шаблі типу ІІ (за в. Квасне-
вичем): А) тип ІІ з короткою хрестовиною; Б) гусарська (чорна) шабля;  
в) шабля-костюшківка.
Рис. 18 (с. 93). Формування війська Речі Посполитої, 1626 р. [Abraham B. 
Journael van de Legatie, gedaen in de Iaren 1627 en 1628 by de Ed. Erentfeste, 
Hoogh-Gheleerde … Heren Staten Generael, afgesonden, op den Vrede-Handel 
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tusschen de Coninghen van Polen ende Sweden // Boot Abraham. — Amsterdam: 
Michiel Colyn Boeckverkooper, 1632. — 84 s].
Рис. 19 (c. 95). Схематичний вигляд класичного шамшира.
Рис. 20 (с. 100). Зображення пташиних голів на верхів’ях європейських корте-
ласів і фальшионів кінця XV–XVІ ст.: А) натуралістичний; Б) стилізовані.
Рис. 21 (с. 101). Архітектурні форми, що могли вплинути на формування вер-
хів’я карабелі: А) арка у вигляді «спини віслюка» (кілеподібна); Б) у формі три-
лисника, гостроверха; В) у вигляді факела; Г) склепіння у дверях усипальниці 
імама Гусейна у м. Карбела, Ірак.
Рис. 22 (с. 103). верхів’я у вигляді купола-маківки й трилисника на клинковій 
зброї: А) на візантійських мечах ХІ ст. Рисунки у манускрипті «Огляд історії» 
візантійського історика Іоана Скиліци (р. ж. 1040–1101)189; Б) на мечі Боабділа. 
Малюнок з фотографії з колекції Національного музею Прадо, Мадрид, Іспанія;  
В) на копії меча короля Фердинанда ІІІ Кастильського (ХІІІ ст.) зі зброярні ко-
ролівського палацу у Мадриді, Іспанія; Г) на мамелюцькому мечі XV ст. у зі-
бранні палацу-музею Топкапи у Стамбулі, Туреччина; Д) на оманському каттарі 
XVІІ–XVІІІ ст. у колекції Британського музею (Лондон, великобританія); Е) на 
портреті Самуеля Калнокі, віце-канцлера Трансільванії (1703) у зібранні Націо-
нального музею Угорщини у Будапешті; Є) на італійському мечі др. пол. XVI ст. 
Зброярня історичного музею у Дрездені, Німеччина.
Рис. 23 (с. 104). Зразки верхів’я «двосторонньої карабелі»: А) на німецькому 
кортеласі, середини XVI ст.; Б–В) на османських палашах XVIІ–XVIІI ст.;  
Г) на перському мечі XVIІI ст.
Рис. 24 (с. 105). Ефес шаблі Селіма І Явуза (р. п. 1512–1520, палац-музей Топка-
пи, Стамбул, Туреччина, інв. № 1/94).
Рис. 25 (с. 106). А) Зо бра ження зразка клинкової зброї у праці Лу їд жі-Фернандо 
Мар сільї; Б) пала (гаддаре) XVII ст. згід но з виз на ченням Е. Аствацатурян;  
В) перський гаддаре XVIII ст. згідно з визначенням М. Корасані; Г) гаддаре на 
малюнку невідомого персь кого автора ХІХ ст., з підписом: «П’яний Наруз Алі 
Фатім Заргар з гаддаре» (палац-музей Ґулістан, Тегеран, Іран). 
Рис. 26 (с. 108). А) Руків’я османської карабелі XVII ст. ДІМ, РФ.; Б) ефес осо-
бистого ятагана османського султана Сулеймана І Кануні. Палац-музей Топка-
пи, Стамбул, Туреччина, інв. № 2/3776; В) верхів’я османських ятаганів XVIII cт. 
Колекція ДІМ, РФ.
Рис. 27 (с. 110). А–Б) верхів’я мечів епохи пізніх сасанідів (VI–VII ст.) Націо-
нальний музей Ірану, Тегеран, Іран; В) верхів’я карабелі часів шаха Сафі Се-
февіда (р. п. 1629–1642). військовий музей Ісламської Республіки Іран, Те-
геран, Іран, інв. № 372; Г) верхів’я шаблі, зображене на портреті шаха Сафі 
Сефевіда, 1633 р. Ермітаж, Санкт-Петербург, РФ209; Д) верхів’я карабелі ча-
сів Надер-шаха Афшарида (р. п. 1737–1747). Музей Надарі, Машхад, Іран, інв. 
№ 61; Е) модифікація карабелі періоду Занд (1750-1794). військовий музей Іс-
ламської Республіки Іран, Тегеран, Іран, інв. № 427; Є) верхів’я шаблі, зобра-
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жене на портреті шаха Аббаса І, роботи Біхзада. Британський музей, Лондон, 
великобританія.
Рис. 28 (с. 111). Рання «шабля орла», Польща, клинок — Західна Європа, друга 
половина XVІ ст., колекція МвП, інв. № 33573. 
Рис. 29 (с. 112). Схематичне зображення килиджа.
Рис. 30 (с. 132). Меч князя Миколая Радзивілла, виготовлений у вільні, 1572 р. 
Німецький історичний музей, Берлін, Німеччина, інв. № W 2265. 
Рис. 31 (с. 141). Меч герцога Еммануеля Філіберто Савойського. Королівська 
збройова палата у м. Турині (Італія), інв. № G.24.
Рис. 32 (с. 160). Малюнок «шаблі Мазепи» з каталога Є. Каммерера, 1863 р.
Рис. 33 (с. 160). Рисунок шаблі Мазепи у книзі в. Заблоцького.
Рис. 34 (с. 169). Фрагменти напису на «мазепинській» шаблі, не притаманні ру-
кописній традиції XVI – першої половини XVIII ст.
Рис. 35 (с. 178). А) вензель, нанесений на пам’ятній шаблі на честь короля Жиг-
мунта ІІІ вази (р. п. 1587–1632) із зібрання Броніслава Бзовського; Б) моногра-
ма князя О. Д. Меншикова на клинку у колекції вІМАІввЗ; В) монограма на 
шаблі угорського князя Георгія Бебека.
Рис. 36 (с. 179). Підписи, що приписуються І. Мазепі: А) досліджуваний підпис 
на шабельному клинку; Б) пізнє факсиміле гетьманського підпису, прототипом 
якого, можливо, стала розглядувана нами клинкова епіграфіка.
Рис. 37 (с. 200). вензелі Єлизавети Петрівни: А) на сумі та підсумку гренаде-
рів лейб-гвардійської кампанії (1742–62 рр.); Б) на штандарті лейб-гвардійської 
кампанії 1741 р.
Рис. 38 (с. 204). Замальовка «шаблі Розума» з колекції музею «Платар» та про-
рис напису на штабі.
Рис. 39 (с. 241). Шабля у колекції МвП, клинок XVII, оправа XVIII ст.
Рис. 40 (с. 242). Орнаментика на шаблі П. Головатого (замальовки):  
А) на на  конечнику піхов; Б) на гарді; В) на обоймиці піхов.
Рис. 41 (с. 243). Символіка та епіграфіка на клинку шаблі П. Головатого (кон-
турний прорис).
Рис. 42 (с. 280). Оправа частини комплекту джиридів з колекції ДІМ.
Рис. 43 (с. 288). Шабля Ніколаоса Маврогені, намісника валахії (1786). Фунда-
ція Стефаніса, Афіни, Греція, інв. № NN08.
Рис. 44 (с. 295). Шабля з колекції ДІМ, інв. № 3153.
Рис. 45 (с. 296). Характерні форми обоймиць на піхвах шабель «православної» серії.
Рис. 46 (с. 297). Порівняння ремісничих технік імітації шкіри ската та інкру-
стації золотим дротом: А) на чернігівському зразку; Б) на зразку з ОП (інв. 
№ Ор-139/1-3).
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Рис. 47 (с. 315). Приклад орнаментів, характерних для оздоблення предметів 
озброєння, виготовлених у середньоазійських ханствах (XVIII–XIX  ст.):  
А) хівинський; Б) бухарський (збірка РЕМ).
Рис. 48 (с. 341). Прориси мальтійських хрестів: А) на шаблі Богдана Хмельниць-
кого (ПХМ, інв. № ПХМ 3569/Кв 1319.; Б) на срібній ложці з гербом переяслав-
ського полковника Леонтія Полуботка (XVII ст., НКПІКЗ КПЛ, інв. № М-6877, 
М-6878); В) на срібній панагії з гербом архієпископа Й. Кроковського (др. пол. 
XVII ст., ЧІМ, інв. № 2138).
Рис. 49 (с. 343). Фрагмент оправи піхов хевсурського палаша ХІХ ст.
Рис. 50 (с. 348). Шабля Густава-Адольфа, бл. 1600 р., Королівська зброярня, 
Стокгольм, Швеція, інв. № 17143 (1872:b).
Рис. 51 (с. 348). Шабля герцога Фердинанда Тирольського, друга пол. XVI ст., 
Музей історії мистецтв, відень, Австрія, інв. № А.926.
Рис. 52 (с. 377). Декоративний елемент «баранячі роги» в оздобленні ефе-
са фальшиона, подарованого королем Франції Генріхом ІІ придворному блаз-
ню (середина XVI ст., Німеччина; колекція Рессмана, Національний музей Бар-
джелло, Флоренція, Італія).
Рис. 53 (с. 377). Західноєвропейські ефеси у мамелюцькому стилі ХІХ ст.:  
А) нагородної шаблі британського генерала сіра в. Ф. вільямса (р. ж. 1800–
1883), 1856 р., виробник Hunt & Roskell, Лондон, великобританія (колекція му-
зею Королівської зброярні, великобританія); Б) шаблі Луї Антуана де Бурбона, 
герцога Ангулемського (р. ж. 1775–1844), 1816–1818 р., фабрика Pirmet, Париж, 
Франція (приватна колекція, Франція).
Рис. 54 (с. 380). Шабля Шагін-Ґерея, останнього кримського хана та написи на 
клинку (РЕМ, інв. № 4475-1).

ПЕРЕлІК СВІТлИН ТА РЕПРОДУКЦІЙ
С. 9. воїни на варті при Гробі Господньому. Фрагмент композиції. (Перша поло-
вина XVIII ст. с. Тисовці. Національний музей ім. Андрея Шептицького у Львові).

C. 27. Гравюра з видання: Federico Ghisliero. Regole di molti cavagliereschi 
essercitii. — Parma, 1587.

С. 57. А) малюнок у книзі: Luchs H. Schlesische Fürstenbilder des Mittelalters / Dr. 
Hermann Luchs. — Breslay: Eduard Trewendt, 1872; Б) репродукція у книзі: Boras 
Z. Książęta piastowscy Śląska / Zygmunt Boras. — Katowice: Śląsk, 1974.

С. 59. Легенда про мощі святого Ромуальда. Невідомий художник 1495–1515 рр. 
(Державний музей зображальних мистецтв ім. О. С. Пушкіна, інв. № 1727).

C. 63. Перський меч, др. пол. ХІХ  ст. з колекції Б. І. Ханенка (НМІУ, інв. № З-52).
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С. 65. А) фрагмент картини Я. Матейка «Грюнвальдська битва» (1878, Націо-
нальний музей у варшаві, Польща); Б) копія з портрета невідомого художни-
ка другої пол. XVII ст. з августинського монастиря у м. Бресті (XVIII cт. Литов-
ський художній музей, вільнюс, Литва).

С. 69. Фрагменти розпису головного вівтаря церкви Діви Марії у Кракові робо-
ти вайта Штосса (1477–1489).

С. 85. Мініатюра «Мисливець із соколом й собакою» (Палац-музей Топкапи. Бі-
бліотека шедеврів, інв. № 2164).

С. 93. Малюнок у виданні: Abraham B. Journael van de Legatie, gedaen in de Iaren 
1627 en 1628 by de Ed. Erentfeste, Hoogh-Gheleerde … Heren Staten Generael, 
afgesonden, op den Vrede-Handel tusschen de Coninghen van Polen ende Sweden // 
Boot Abraham. — Amsterdam: Michiel Colyn Boeckverkooper, 1632. — 84 s.

С. 96. Шамшири: А) балканський з колекції НМІУ, інв. № З-64; Б) сирійський 
(саіф) з колекції О. Фельдмана, інв. № М30-007.

С. 106. малюнку невідомого персь кого автора ХІХ ст., з підписом: «П’яний На-
руз Алі Фатім Заргар з гаддаре» (палац-музей Ґулістан, Тегеран, Іран) 

С. 109. Перська карабеля XVII ст. (клинок) — перша половина XVIII ст. НМІУ, 
інв. № З-754.

С. 126. Меч з написом «КОвАЛЬ ЛЮДОТА» у колекції НМІУ (Х — перша поло-
вина ХІ ст.).

С. 127. Меч з фрагментом напису «СЛАв» у колекції НМІУ (Х ст.) та прорис на-
пису.

С. 129. Меч у колекції ЛІМ, XVI ст., інв. № З-2358.

С. 130. Церемоніальний виносний меч, Львів, 1577 р., майстер Януш венгр. 
ЛІМ, інв. № З-3477.

С. 132. Меч «у півтори руки». Німеччина, Золінген (?), XVIст. ЛІМ, інв. № З-3143. 

С. 133. Портрет і герб Петра Конашевича Сагайдачного. Зображення на клинку 
меморіальної шаблі, виготовленої майстрами НвК «Діана-92» на честь уславле-
ного гетьмана.

С. 134, 136, 138–139. Меч, Західна Європа (Італія), клинок від XV ст., оправа 
XVI ст. Музей Королівського палацу у вавелі Краків, Польща, інв. № 2059.  
[© Zamek Królewski na Wawelu. Fot. Stanisław Michta, Łukasz Schuster].

С. 142. «Здобуття Кафи». Малюнок у книзі Касіяна Саковича: вірші на жалос-
ный погреб зацного рыцера Петра Конашевича Сагайдачного, гетмана войска 
Єго Королевской Милости Запорозкого. Зложоный през инока Касіана Сакови-
ча, ректора школ Кієвских, в брацтві. Мовленые от єго спудеов на погребі того 
цного рыцера в Кієві, в неділю проводную, року Божого тисяча шестьсот двад-
цать второго (1622).
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С. 142–143. Фрагменти оздоблення клинка меморіальної шаблі, виготовленої 
майстрами НвК «Діана-92» на честь звершень гетьмана Сагайдачного.

С. 144. Гондіус в. Богдан Хмельницький. 1651, НХМУ.

С. 144. Герб Богдана Хмельницького, розміщений на титульному аркуші Реє-
стра війська Запорозького 1649 р.

С. 145–148. Палаш, сер. XVII  ст., ефес — др. пол. XVIII ст., Польща — Україна. 
Музей фундації князів Чарторий ських Національного музею у Кракові, Поль-
ща, інв. № MNK XIV-35.

С. 149–153, 155–157. Карабеля, Османська імперія — Річ Посполита, др. пол. 
XVII ст. ПХМ, інв. № ПХМ 3569/Кв 1319.

С. 150. Фототипія «шаблі Богдана Хмельницького» (№ 126) з каталога колекції 
в. в. Тарновського.

С. 150. Копія шаблі Богдана Хмельницького, виконана у 90-х роках ХХ ст. май-
стром володимиром Афоніним. Колекція в. Недяка.

С. 159. Бернігерот І. М. Іван Мазепа. Публікація на титульній сторінці  журна-
лу «Die europäische Fama, welche den gegenwärtigen Zustand der vornehmsten Höfe 
entdecket». — Leipzig, 1706. — Vol. XXV.

С. 159. Герб І. Мазепи з видання поеми Стефана Яворського «Echo głosu 
wołającego na puszczy» — Чернігів, 1689.

С. 161. Копія «шаблі Мазепи» з колекції Державного Ермітажу, виготовлена 
підприємством «Булат НвР» (м. Київ, Україна).

С. 162–171. Гусарська карабеля («шабля Мазепи»), Річ Посполита — Російська 
імперія, від поч. XVIII ст. (оправа, клинок) — перша пол. ХІХ ст. (оздоблення, 
напис). Державний Ермітаж (Санкт-Петербург, РФ), інв. № 30-6986.

С. 172. Гусарська карабеля, др. пол. ХVІІ ст., Річ Посполита. ПХМ, інв. № 1703.

С. 173–175, 178–181. Шабля в оправі килиджа (т. зв. «мамелюцька»), кінець 
ХVІІІ ст. (клинок) — ХІХ ст. (оправа, напис), Західна Європа (клинок) — Украї-
на (напис). ЧІМ, інв. № и-2895.

С. 176. Культова або рангова сокирка, яку традиційно пов’язують з ім’ям вели-
кого володимирського князя Андрія Боголюбського. Др. пол. ХІ– поч. ХІІ ст. 
ДІМ.

С. 177. вензель на клинку польської карабелі, початку XVІІI ст. Колекція ПХМ, 
інв. № ПХМ-1876.

С. 179. Опубліковані оригінальні підписи гетьмана Івана Мазепи з колекції 
НМІУ. 

С. 182–185, 187, 189. Карабеля. Клинок — кінець ХVІІ ст., ефес — др. пол. 
ХVІІІ ст., Османська імперія. ЧІМ, інв. № и-2926.
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С. 186. Шабля ХVІІ ст. Клинок — Османська імперія (Стамбул), оправа — Мол-
дова (?). ЛІМ, інв. № З-3916.

С. 188. Зображення святих на хачкарі зі середньовічного вірменського меморі-
ального цвинтаря Джульфа, м. Нахічевань, Азербайджан.

С. 192. Шабля в піхвах. Др. пол. XVII ст., Турція (Стамбул). Колекція ОП, інв. 
№ Ор-4567/1-2; 6221/1-2 охр. [Фото: Серегин в. Н., 2002 © «Музеи Московского 
Кремля»].

С. 194. Шмідт Г. Ф. Портрет гетьмана К. Г. Розумовського. За копією невідомого 
автора з картини Л Токе. 1762 р., НХМУ.

С. 194. Герб графів Розумовських [Общий Гербовник дворянских родов всерос-
сийской империи. — СПб, 1797. — Ч. 1. — С. 21].

С. 195. Герб графа Олексія Розумовського [Тройницкий С., 1914. — С. 3].

С. 195. Портрет Олексія Григоровича Розумовського. [«изображения людей 
знаменитых или чем-нибудь замечательных, принадлежащих по рождению или 
заслугам Малороссии». — М., 1844].

С. 196–202. Палаш лейб-кампанійський, Російська імперія, 1740–1760-ті рр.  
Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» (м. Ба-
турин, Україна), інв. №3-1968.

С. 213. Герб Апостолів у «Ма лоросійському гер бовнику» [Лукомский в. К., 
1914. — Табл. ХLIІ].

С. 214–217. Шабля гусарська (чорна), Річ Посполита, друга половина XVII ст.

С. 220–225. Карабеля, Персія (Ширван) — клинок та насічка, Османська імпе-
рія (Річ Посполита?) — оправа, перша половина  XVIII ст. НМІУ, інв. № З-1365.

С. 226–232. Карабеля, Османська імперія (Балкани — Прізрен?) — виріб, Росій-
ська імперія — насічка, кінець XVІI ст. — середина XVIII ст. ПОКМ, інв. № Зб-82.

С. 232. Фрагмент оздоблення пістолета, що належав сербському воєводі Луці Ла-
заревичу (р.ж. 1774–1852). Історичний музей Сербії, Белград, інв. № W43/2056.

С. 233. Герб Мануйло ви чів у «Малоросійсь кому гербовнику» [Лукомский в. К., 
1914 — Табл. LIV].

С. 233–235. Шабельний клинок. від першої половини XVIII ст., Російська імпе-
рія або Європа. Приватна збірка.

С. 237. Зображення «руки Господа» на клинках XVIII ст.: А) у колекції НМІУ на 
кавалерійській, солдатській шаблі, Баварія,  інв. № З-398. Б) у колекції ЧІМ на 
гусарській карабелі, інв. № и-2899, Польща або Україна.

С. 238–240, 242. Шамшир в оправі килиджа, Іран (клинок) — Закавказзя та 
Східна Європа (оправа). XVIII ст. (виріб) — XIX – перша чверть ХХ ст. (напис). 
ДІМ, інв. № 57526/763 ор.
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С. 246. Борис Палій-Неїло, 1920-ті рр.

С. 247–251. Шамшир в оправі килиджа, клинок — Персія або Кавказ, оправа — 
Османська імперія (Балкани), др. пол. XVІII ст. НМІУ, інв. № З-1726.

С. 256. «Герб Гладковых» опис якого подано у че т вертому томі «Дипломного збір-
ника» (Сборник вы со чайше ут вер ж денных дипломных гербов Российского Дво-
рянства, не внесенных в Об  щий Гербовник: в 20 т.), як «описание герба из высо-
чайше утвержденного диплома» [джерело: http://gerbovnik.ru/arms/4451.html].

С. 257. Ілюстрація з книги Д. І. Яворницького [Эварницкий Д. и., 1888. Ч. II. — 
Рис. 38.].

С. 258–267. Килидж, Османська імперія, кінець XVIIІ — пер. пол. ХІХ ст. ХІМ, 
інв. № З-198 (ОС-237).

С. 268–271. Шабля, Османська імперія — Франція, пер. пол. ХІХ ст. НМІУ, інв. 
№ З-59.

С. 276–280. Карабеля. Османська імперія (виріб) — Україна (епіграфіка), кін. XVII 
— поч. XVIIІ ст. Музей приватних колекцій О. Фельдмана (м. Харків, Україна).

С. 281–287. Шабля з верхів’ям-ковпачком, клинок — Османська імперія (Стам-
бул), оправа — Річ Посполита (Львів), др. пол. XVII ст. ЧІМ, інв. № 2916.

С. 291. Зображення хрестів: А) на традиційних вірменських хачкарах періоду 
Пізнього середньовіччя; Б) у середньовічному вірменському храмі в Ірані; В) на 
фрагменті візантійської парчевої тканини.

С. 298–304. Шамшир в оправі карабелі, клинок — Персія, оправа — Османська 
імперія, перша половина ХVІІ ст. ЧІМ, інв. № и-2893.

С. 305–309. Шамшир, клинок — Персія або Османська імперія, оправа — Ос ман-
ська імперія (Стамбул?), кінець XVIІ– поч. XVІIІ ст. ЧІМ, інв. № и-2907.

С. 310. І. Рєпін. «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» (ДРМ).  
Фрагмент.

С. 311. Шабля «Лист султану» Майстер О. Ткаленко (м. Антрацит, Україна).

С. 312. М. Самокиш. Бій Івана Богуна з Чарнецьким під Монастирищем у 1653 р.

С. 313. Шамшир, кінець XVІІІ ст., Персія. ХІМ, інв. № ОС-577.

С. 314. М. Самокиш. Бій Максима Кривоноса з Яремою вишневецьким (НХМУ).

С. 315. Шамшир, XIХ ст., клинок — Середня Азія або Персія, піхви — Хівин-
ське або Бухарське ханство. НМІУ, інв. № З-133.

С. 316–321. Карабеля, Османська імперія — Східна Європа, кін. XVII — поч. 
XVІII ст. (?). НМІУ, інв. № З-51.

С. 328–330. Родинна шабля Дуніних-Борковських, перша половина ХІХ ст. 
ДНІМ, інв. № О-249.
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С. 335. Символи й напис на клинку шаблі з колекції ДНІМ, інв. № О-105.

С. 336–337. Шабля родини Радзивіллів у колекції ХІМ, інв. № ОС-217.

С. 339. Основа кільця на усті піхов, прикрашена розгорнутим донизу крином 
(ЧІМ, інв. № и-2916).

С. 339. Срібна оправа давньоруського ножа з київського скарбу 1885 р.

С. 340. Загальний вигляд та фрагменти оправи шаблі з колекції ПХМ,  
інв. №642.

С. 341. Хрест з верхньої дошки труни зі склепу поховання переяславсько-
го полковника Леонтія Полуботка (кінець XVII ст., НАІЗЧС, інв. № КН447/1, 
М-6, С-6).

С. 342. А) Ефес шаблі з колекції ХІМ (інв. № З-138/ОС171); Б) ефес шаблі з ко-
лекції КДІАМЗ (інв. № КМ-1764)

С. 344. Орнамент «гілка» на українських виробах: А) на шестигранній пляш-
ці кінця XVII ст.; Б) на срібній панагії архієпископа Й. Кроковського (др. пол. 
XVII ст., ЧДІМ, інв. № 2138); В) на держаку срібного хреста (1546, НМІУ, інв. № 
6863); Г) на срібній ложці (перша половина XVIII ст., МІКУ, інв. № 2146); Д) на 
гарматах «Лев» (1705, РДІМЗ МК) та І. Чарниша (1713, ЧІМ); Е) на порохівниці 
XVIII ст. (НМУНДМ, інв. № Д-604).

С. 345. Флористичний орнамент на наконечнику піхов шаблі львівського ви-
робництва першої половини ХVIII ст. ЛІМ, інв. № З-3479.

С. 346. Орнаментальні мотиви на клинку карабелі з ПХМ, інв. № 1818.

С. 350. Шабля в колекції ДНІМ, інв. № О-255 (КП-39534). XVIII (?) ст.

C. 358. Портрети представників козацької старшини, озброєних гусарськими 
карабелями («козацькими шаблями»): А) гетьмана Івана Самойловича (невідо-
мий художник, кінець XVII– поч. XVIII ст., фоторепродукція); Б) військового 
товариша Тимофія Лишні (невідомий художник, 1749 р., НХМУ).

С. 360. Серія шабель, ефеси яких увінчані верхів’ями у вигляді голови орла, 
виконаної у натуралістичний спосіб: А) у колекції музею приватних колекцій 
Олександра Фельдмана; Б) у колекції ПХМ.

С. 361. Зображення ефесів довгоклинкової зброї західноєвропейських типів 
XVI ст. А) на портреті ніжинського полковника Івана Гуляницького (копія з 
портрета XVІII ст., ЛІМ); Б) на портреті новгород-сіверського сотника Лук’яна 
Жоравки (невідомий художник, кінець XVII ст., фототипія).

С. 363. Зображення ефесів «шабель орла» на портретах та гравюрах козацької 
старшини: А) київського полковника Єфима Дарагана (копія ХІХ ст. з оригіна-
лу XVIII ст., ЧОХМ); Б) полковника Новицького (поч. XVIII ст.); В) генерально-
го судді війська Запорозького василя Кочубея (перша пол. XVIII ст., Держав-
ний Ермітаж, СПб, РФ); Г) наказного гетьмана Павла Полуботка (копія ХІХ ст. 
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з оригіналу XVIII ст., ПОКМ); Д) гетьмана Петра Дорошенка (портрет з літопи-
су С. величка, XVII ст.137).

С. 364. Зброя на портретах: охтирського старости, полковника Івана Перехри-
ста (роботи О. Тарасевича, 1689), обозного Миргородського полку василя Ро-
дзянки (XVІII ст., НХМУ), гетьмана Данила Апостола (XVІII ст., ДІКЗППБ).

С. 365. Ефес карабелі з колекції ПХМ, інв. № 1818.

С. 366. Зображення ефесів шабель: А) на портреті генерального хорунжого Се-
мена Сулими (1754, НХМУ); Б) на портреті Якова Шияна (1784 р., ОДІКМ).

С. 367. в. Боровиковський. Портрет полтавського бурмістра Павла Руденка 
(1778, ДХМ).

С. 368. Карабеля з колекції ПОКМ, інв. № Зб-83 (ПКМ 3343).

С. 369. Залишки шаблі, випадково знайдені на Чернігівщині. Приватна  
колекція.

С. 370. Зображення ефесів шабель з верхів’ям-ковпачком на портретах: А) геть-
мана Юрія Хмельницького (копія невідомого художника з живописного пор-
трета О. Іракліївського, XVIII ст.); Б) знатного військового товариша Григорія 
Гамалії (І. Щирський, XVII ст., НХМУ); В) сотника Богацької сотні Миргород-
ського полку Андрія Стефановича (XVIII ст., МКМ).

С. 371. Шабля з верхів’ям-ковпачком з колекції музею Національного істори-
ко-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви».

С. 372. Шаблі, що належали роду Родзянок, XVII– XVIII ст. Колишня власність 
родини П. в. Родзянка. [Модзалевський в. Л., 1914].

С. 373. Шабля, що наслідує зброю з верхів’ям-ковпачком, XVII ст. (колекція му-
зею приватних колекцій О. Фельдмана, інв. № М30-415.).

С. 376. Зображення модифікованого верхів’я турецького килиджа у вигля-
ді «равлика» на портретах гетьманів Б. Хмельницького та І. Мазепи з літопису 
С. величка, XVII ст.

С. 374. Зображення модифікованого верхів’я турецького килиджа у вигля-
ді «недокрученого равлика» на українських портретах: А) копія портрета київ-
ського воєводи Адама Кисіля, 1630-ті рр. (копія XVIII ст.); Б) гетьмана Михайла 
Ханенка (малюнок з літопису С. величка, XVII ст.); В) знатного військового то-
вариша Івана Забіли (1713, НХМУ).

С. 378. Ефеси відкритого типу у польсько-угор ськогому стилі: А) на портре-
ті Богдана Хмельницького роботи в. Гон діуса (XVIII ст., НХМУ); Б) на портреті 
Михайла Миклашевського (XVIII ст., НХМУ).

С. 380. Написи на клинку шаблі Ґерейського принца (НМІУ, інв. № З-1172).

С. 381. Шамшир оправлений у польсько-угорському стилі з колекції музею На-
ціонального історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви».
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