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ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ ШЛАЙФЕРА
С Виталием Григорьевичем Шлайфером я познакомился в 2011 году, когда
приезжал в Киев на выставку. Тогда было много работы: встречи, переговоры,
посетители, вопросы, ответы... Поэтому посмотреть стенды получалось урывками. Впрочем, когда появилось время, пришлось наверстывать.
С Виталием Григорьевичем мы были заочно знакомы до этого, по работе
в журнале. И в первый же день выставки, когда он подошел, я представился.
Мы обменялись визитками и все. Мероприятие не располагало к долгим дружеским посиделкам, поэтому пришлось перенести деловую встречу на потом.
Но судьба распорядилась по-другому... Насмотревшись вдоволь на образцы
на стендах, я добрел до большой стеклянной витрины, с прекрасными коллекционными образцами, некоторые вообще видел лишь однажды, и то, на фотографиях. И все, пропал.
Я просил показать тот или иной экспонат. И, само собой, рассказать о нем. До
сих пор помню, как к каждой вещи, доставаемой из витрины, прилагалась своя
легенда, своя история. Виталий Григорьевич рассказывал о каждом ноже или кортике все, что знал, чуть ли не с момента создания предмета. В первый момент я
пытался дополнять историю своими скудными фактами, но, вскоре оказалось,
что уже давно стою и с разинутым ртом слушаю собеседника. Он действительно знал все о каждом ноже своей коллекции. И рассказывал о нем настолько интересно, что не возникало даже мысли о том, чтобы перебить. Его удивительная
способность рассуждать о том или ином виде вооружений, его знания действительно завораживали...
Виталий Григорьевич родился в послевоенные годы в офицерской семье. Его
отец и друзья отца прошли войну, были награждены медалями и орденами. Один
из друзей отца, Герой Советского Союза генерал Петр Филлипович Берестов, оказал сильное влияние на мировоззрение сына своего боевого товарища. С пятилетнего возраста генерал брал мальчика на охоту, наравне со взрослыми, обучая
премудростям жизни. С того самого момента оружие вошло в жизнь молодого
парня и вошло навсегда. Он начал выменивать бутерброды, которые давала в
школу мама, на штыки и ножи, которые уничтожали в цехах переплавки металла.
Следующим этапом становления приоритетов оказались шесть лет зимовки на
мысе Челюскина. Виталий стал профессиональным охотником на пушного зверя, птицу, один ходил в дальние уголки тундры, приходилось ему сталкиваться и
с медведями. В то время его жизнь была насыщенной опасностями. Ежедневное
применение огнестрельного оружия подстегивало интерес, заставляя отыскивать
и перечитывать специальную литературу. Так сформировался образ человека, неразрывно связанного с оружием. В сознании инженер уступил место охотнику
и коллекционеру. К этому можно добавить, что он видел в тех же ножах и мечах
нечто большее, чем просто оружие. Для него оно было более духовным, связанным с прошлым и настоящим и имеющим свой особый дух.
Позволю себе немного поцитировать Виталия Григорьевича:
«Для истории важнее тактика применения. Сказать, что шашка сильнее меча, сабля – палаша, неправильно. Все зависит от образа жизни и тактики при-
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менения. Например, одновременно с римскими гладиусами на вооружении были
тяжелые сарматские мечи, ведь сарматы служили в римской кавалерии, но разве можно сказать, что гладиус лучше или хуже большого меча? Есть еще внутреннее, духовное содержание оружия. Старинные акинаки несут мистический
смысл, этот меч – символ бога Ареса, ему приносили жертвы, он вступал в бой
после лука и копья, ставя завершающую точку в сражении, он же фаллос, приносящий жизнь. Или Яванский кинжал крис, согласно преданиям умевший летать
по воздуху, подбиравшийся под альтер-эго хозяина, его даже посылали на встречи представлять владельца. Интересный экспонат – дубинка чукотских шаманов, изготовленная из окаменевшего фаллоса моржа. На искусной резьбе видно,
как мужское и женское начало переливаются в достижение единства. Ее применяли и как оружие, и как фетиш для общения с духами. Для создания полной картины нельзя ставить границы и штампы, нужно рассматривать многообразие,
находить в каждом свои черты...
...История холодного оружия насчитывает сотни тысяч лет, а огнестрельное появилось где-то в XIV веке в виде первых пушек и керамических гранат. Таким образом, на весах истории цивилизации человечества огнестрельное оружие
занимает меньший участок. Часто наблюдается синтез огнестрельного и холодного оружия, комбинация ради более рационального применения. Даже сейчас
большинство моделей огнестрельного оружия разрабатываются со штыком, да
и сама форма приклада делается такой, чтобы служить в рукопашной схватке.
Холодное оружие живет своей жизнью, от него исходит дух воинской доблести,
чести. Я не приверженец этого убеждения – просто констатирую факт. Взгляните на ритуалы: почетный караул, поднятие флага, все это связано с саблей.
Да и в практическом бою, будь то война или локальный конфликт, солдаты и
офицеры приходили к выводу о необходимости и важной роли холодного оружия.
Вспомните кукри – нож гуркхов. Англия признала совершенство оружия противника и стала выпускать его для своих войск, по сей день ими пользуются
британские спецподразделения...»
Недаром он так увлекался историей. И не стоит думать, что его деятельность
ограничивалась лишь созданным им Музеем оружия. Помимо коллекционирования и изучения истории вооружений, он создавал собственные видения ножевого искусства, связанные с историей края. Названия работ говорят сами за себя:
«Победа скифов», «Письмо турецкому султану», «Днепропетровские глубины»,
«Власть времени», «Нож-булава» и многие другие произведения, в том числе и
украинские наградные кортики...
Виталий Григорьевич – автор ряда художественных произведений, научных
исследований, был издателем альманаха «История оружия» и журнала «Культурный навигатор». Его перу принадлежат повесть «Амазонки на Хортице» и роман
«Время собирать клады». Тогда, на выставке, он презентовал нам подарки – Альманах и«Амазонок»...
В тот день мы с ним долго стояли у витрины его Музея. И никто особо не мешал, все были увлечены конкурсами выставки. А я долго не мог вынырнуть из
того мира истории оружия, в который меня отправили по моей же воле. Но когда-то всему приходит конец. Виталию Григорьевичу надо было возвращаться в
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родной город, а меня ждали другие встречи. Тогда я подумал, что неплохо было
бы попасть в Музей, чтобы теперь уже совсем спокойно побродить там и наговориться всласть, услышать новое.
Увы, судьба всегда вносит свои коррективы.
Я не успел еще раз увидеться с ним...
* * *
Большую часть жизни он посвятил теме оружия. Знатный охотник, полярник,
историк, коллекционер, антиквар, писатель, эксперт и краевед, он постоянно расширял и дополнял свою и без того немалую коллекцию поистине уникальными
образцами оружия. Итогом стало основание частного Музея истории оружия в
украинском городе Запорожье, в основу которого легла частная коллекция Виталия Григорьевича. Основной же задачей своего музея он считал популяризацию
знаний об истории оружия среди жителей родного города. Но стоит сказать и о
том, что не только жители Запорожья знали о Музее. Постоянно приезали посетители со всей Украины, и не только. Музей налаживал связи со многими коллекционерами со всего мира...
Он был интересным рассказчиком. Запомнилась масса историй, которые произошли с ним во время полярных приключений. Возможно, когда-нибудь, я расскажу вам некоторые из них на страницах журнала.
В своем увлечении историческим фехтованием я неоднократно обращался к
нему за советом и консультацией. И не было ни одного случая, когда бы он не
смог предоставить мне необходимую информацию...
Последние дни жизни Виталия Григорьевича прошли перед моими глазами, в
иерусалимской больнице «Адаса Эйн-Карем». Ему было всего шестдесят семь и
в свои годы до последнего дня, он оставался активным и деятельным человеком.
22 апреля 2014 года его не стало. Причиной смерти был инсульт...
Неординарный. Многогранный. Сильный. Он оставил после себя яркий свет.
Пусть память о нем будет такой же яркой.

Григорй ТАМАР
* * *
Редакция международного журнала «R.i.F. Холодное оружие: Мир мужчин»
выражает самые глубокие соболезнвания родным и близким Виталия Григорьевича.
Светлая память светлому человеку...

© R.i.F.
Украина – Израиль
2014 год
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ПЕРША МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
З ІСТОРИЧНОГО ЗБРОЄЗНАВСТВА У КИЄВІ:
ПОЧАТОК НОВОЇ ТРАДИЦІЇ
З 16 по 18 лютого у Києві, у приміщенні
Центрального будинку офіцерів Збро
йних сил України відбулася Перша Між
народна зброєзнавча конференція.
Організаторами заходу виступили На
ціональний військово-історичний музей
України (НВІМУ, директор п. Владислав
Таранець), Інститут історії України
НАНУ (директор акад. Валерій Смолій),
уповноважені від цих наукових закладів
особи – начальник фондового відділу
НВІМУ Наталя Курсаніна та старший
науковий співробітник Інституту історії
України НАНУ, к.і.н. Денис Тоїчкін.
Адміністрував подію знаний київський
художник – п. Генадій Гутгарц. До заходу
вдалося долучити чимало бізнес- та
інформаційних партнерів (інформацію
про них можна віднайти на останніх
сторінках цього збірника).
Неординарність події пов’язана не
тільки з її науковою новизною (адже
спеціалізована конференція з історії
зброї відбувалась в Україні вперше),
але й новаторським науковим підходом,
та самими обставинами її проведення.
Спеціальні історичні дисципліни в
Україні розвиваються нерівномірно: регулярними форумами, тим більш міжнародними, можуть похвалитися тільки деякі галузі і зброєзнавство досі не
входило у цей невеликий перелік. Це
обумовлено зокрема невисоким рівнем
розвитку зброєзнавчої науки в Україні.
Якщо археологічні дослідження зброї та
історія колекціонування мають поважну історію, то зброєзнавство як спеціальна історична дисципліна в Україні –
наука ще досить молода. Це пов’язано з

особливостями розвитку джерелознавчого фундаменту спеціальних історичних дисциплін в Україні. Тим більше, що
для зброєзнавства, яке знаходиться на
межі вивчення багатьох гуманітарних,
природничих й точних наук, необхідна
розробка оригінальних методик й методичних прийомів, для його активізації.
Наразі в нашій країні все ж склалося
ядро професійних дослідників, які зай
маються зброєзнавчою проблематикою,
сформувалася науково-дослідна та експертна база, що уможливило проведення конференції, причому відразу міжнародного рівня. Наразі в українській
науці вже представлені навіть новітні напрямки, як-то археометалургія та
воєнна антропологія. У цьому зв’язку
знаковим є прибуття на конференцію
знаних закордонних дослідників, які
представляють саме ці напрямки.
Так, д-р Енн Феєрбах є знаним фахівцем з історії технологій виробництва
холодної зброї. Її доповідь «Кофтгарі та
інші пов’язані з ним методи оздоблення зброї» була присвячена дослідженню
технік ремісничого виконання клинкової символіки й епіграфіки, а також їх
значення для коректної атрибуції зброї.
Розвиток зброєзнавства передбачає
вирішення широкого спектру завдань:
тут і належна атрибуція величезної кількості музейних експонатів, розробка та
відпрацювання методології, подальша
поглиблена інтеграція з сусідніми науками, насамперед археологією. Відтак
найбільше доповідей було присвячено
археологічним матеріалам. Серед них
були виступи молодих дослідників, які
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щойно починають свій науковий шлях.
Так і добре відомих маститих науковців
зі світовим ім’ям. Жваве обговорення
спричинив виступ д-ра Михайла Гореліка, послухати який спеціально завітали колеги з Інституту археології НАНУ.
З археологічними дослідженнями зброї щільно поєднані музеєзнавчі студії з різних галузей історії зброї
та військової техніки. Адже саме музеї
є основними центрами зосередження
найбільших колекцій зброї, відповідно
саме там має проводитися найбільший
обсяг дослідницької роботи. Ще кілька
років тому відчувався гострий брак музейних фахівців з історичної зброї, зараз ситуація у провідних музейних закладах України значно поліпшується,
що й відобразилося у доповідях.
З доповідями виступили ведучі співробітники найбільших державних музеїв УкраїниНаціонального музею історії

13
України, Чернігівського історичного музея ім. В. В. Тарновського, Харківського
державного історичного музею, Музею
історії запорізького козацтва Національного заповідника «Хортиця».
Знаменною була поява на конференції представників найбільших приватних музеїв – Feldman Family Museum та
Музею історії зброї.
У роботі конференції також взяла
участь низка українських та російських
істориків зброї, які постійно працюють
з експонатами у різних музеях України.
На конференції не оминули й такі важливі у музейній справі галузі як реставрація й консервація. Зокрема доповідь
п. Олександра Березкіна була присвячена
послідовному розгляду всіх етапів реставраційного процесу меча Х ст.
Окрему групу доповідей присвятили
вогнепальній зброї та військовій техніці – ручним пищалям XVI ст. (доповідь
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Зустріч організаторів та учасників конференції у Руському клубі «Культ Ра».
Зліва направо: Денис Тоїчкін (Україна), Володимир Гуцул (Україна), Томаш Цесельський (Польща), Енн Фейєрбах (США), Ірина Форостян (США), Манучегр Моштаг
Хорасані (Німеччина).
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продемонстровано у доповідях к.і.н. В.
Гуцула та к.і.н. О. Походящої.
Проблемам сучасної підводної археології на конференції присвятили відразу чотири доповіді. Адже в Україні їх
розробляють вже не перше десятиліття.
Одним з новітніх видань з історії
зброї в Україні є презентована на конференції новітня праця п. Романа КоВалерія Нефьодова «КозацьСКОРОЧЕНА ДЕМО-ВЕРСІЯсарева
ДЛЯта ОЗНАЙОМЛЕННЯ
!!!
ка зброя XV–XVIII ст.». До цієї роботи
залучено чимало археологічних знахідок на теренах України та сусідніх країн.
Окрім доповідей та їх обговорення,
до плану конференції були включені
специфічні для сучасного зброєзнавОрганізатори та гості конференції
ства заходи.
у Руському клубі «Культ Ра». Зліва
Так, на третій день конференції віднараво: Євген Гредунов, колекціонер;
бувся семінар з перських бойових мисГліб Ковальов, голова ООО «Лезо Груп»;
тецтв, проведений знаним істориком
Росланд, голова військово-історичного
зброї, автором найбільш вагомої на сьоклубу «Росичі»; Наталя Курсаніна,
годні розвідки з історії зброї давньої
начальник фондового відділу Національного військово-історичного музею України. Персії д-ром М. М. Хорасані. Ще від часів
появи військової антропології, як нового
напрямку історико-природничих досліп. Валерія Нефьодова «Ручна зброя на джень, відомими західними фахівцями
теренах України XV–XVIII ст.») та арти- пророблена величезна робота з наукової
лерії. Останній було присвячено три до- реконструкції давніх мілітарних техноповіді (д-ра Манучегра Моштага Хора- логій й технік володіння зброєю. М. М.
сані, д-ра Томаша Цесельського та к.і.н. Хорасані перекинув місток між Заходом
Олега Мальченко). Доповідь п. Дмитра та Сходом, залучивши сучасний західБадаєва висвітлювала історію одного ний науковий апарат до вивчення й рез найбільш яскравих пам’ятників у м. конструкції, зокрема, військової спраХаркові – танк британського вироб- ви та бойових практик давнього Ірану.
ництва періоду Першої світової війни
Четвертий день форуму організатори
Мк-V Composite, нині встановлений на планували присвятити роботі круглоплощі Конституції.
го столу, де пропонувалось обговорити
Однією з важливих суміжних галузей давно назрілі проблеми у галузі законозброєзнавства є мистецтвознавство, що давства у сфері колекціонування антивідкриває великі можливості для іден- кварної зброї та збереження історичних
тифікації та датування зброї, іноді на- раритетів. В обговоренні мали взяти
віть встановлення власника цінного участь фахівці МВС України, ГО «Укразразка. Непересічне значення портрет- їнська асоціація власників зброї», відоного та батального живопису для дослі- мі юристи, колекціонери... На жаль, цю
джень історії зброї різних періодів було частину конференції провести не вдало-
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ся у зв’язку з чим слід згадати про надзвичайні обставини проведення заходу.
Зауважимо, що конференція була запланована в межах більшого проекту
– Всеукраїнського Бієнале Зброї, яким
передбачалося провести цілу низку різноманітних заходів. Зокрема в Українському Домі організатори запланували
велику комерційну виставку історичної
зброї з приватних та державних колекцій України, що мала стати фінансовим
фундаментом наукової конференції. Буремні події Революції Гідності змусили
цим планам змінитися. До останнього моменту під питанням залишалося
місце проведення конференції, навіть
список учасників. Врешті віддаємо шану всім науковцям, які виявили сміливість прибути до Києва попри непередбачувану політичну ситуацію та
фактичний зрив фінансового самозабезпечення проекту. Щиро вдячні партнерам, котрі в умовах наростаючої нестабільності в країні не відмовилися
від підтримки унікального заходу. Так,
за допомогою видання «Еженедельник
2000» були вчасно надруковані програма та тези конференції.
Перші два дні заходу (доповіді та їх
обговорення) успішно відбулися на найвищому організаційному рівні. Відбувалась трансляція доповідей в онлайн,
здійснена силами компанії «Адамант».
Далі прийшла черга семінару з історичного фехтування, що проходив у віддаленому від центру міста спортивному
залі Київської міської федерації Айкідо
Айкіай. Проведення заходу професійно
підтримали Військово-історичний клуб
«Росичі» та ТОВ «Лезо Груп». Долучилося чимало інших учасників та гостей
конференції. Проте під кінець насиченого робочого дня, у центрі міста розпочалися пам’ятні трагічні події, що
привели до кардинальних змін у нашій
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державі та знаменували початок гострої
військово-політичної кризи у Європі.
Через збройне протистояння на Майдані Незалежності довелося терміново
евакуювати іноземних гостей конференції; про організацію ж останнього робочого дня форуму та виконання запланованої культурної програми вже не йшлося.
Попри усі складнощі, конференція вирішила найважливіші покладені на неї
завдання. Вона стала своєрідною проміжною ланкою, що зафіксувала перехід
українського історичного зброєзнавства
й приватного колекціонування до стадії
зрілості та, водночас, відобразила їх поточний стан з усіма досягненнями й недоліками. Сподіваємось, що такий форум
стане регулярним, адже саме він силами
кращих вітчизняних й іноземних фахівців віднині буде визначати якісний рівень
якого слід дотримуватися у своїй роботі
кожному українському історику зброї.
* * *
Представлений збірник укладений на
основі матеріалів Першої зброєзнавчої
конференції у Києві. На жаль, далеко не
всі учасники змогли підготували свої
виступи для розгорнутої публікації. У
той же час, до збірника увійшло кілька
наукових праць дослідників, які не мали
можливості потрапили на конференцію.
Наразі, це перший в Україні академічний науковий збірник тематичних праць
з історії давньої зброї. Сподіваємось, що
таке видання, щільно пов’язане з живим
спілкуванням в межах наукового форуму, з часом перетвориться на сталу традицію та згуртує навколо себе кращих
представників зброєзнавчої науки.
Денис ТОЇЧКІН,
старший науковий співробітник
Інституту історії України НАНУ,
кандидат історичних наук
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ПРО ВАЖЛИВІСТЬ І НЕОБХІДНІСТЬ
СПІВПРАЦІ МІЖ ІСТОРИЧНИМИ МУЗЕЯМИ
У НИНІШНЬОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ

!!!

У сьогоднішньому світі музеї набувають нового значення. Нині це не просто
традиційні спеціалізовані заклади для
зберігання, експонування та дослідження предметів старовини, якими їх звикли бачити у минулому столітті.
Наразі історичні музеї не тільки надають неоціненну допомогу у дослідженні
та вирішенні культурних, політичних та
економічних проблем, що стоять перед
СКОРОЧЕНА
ДЕМО-ВЕРСІЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
суспільством у складному сьогодненні,
але й впливають на створення майбутніх стратегій його розвитку.
За умов формування новітнього громадянського суспільства в Україні між– сприяння науковим дослідженням
народне партнерство між музейними та надання інформаційного, правовоінституціями є абсолютно необхідним. го захисту музейних та приватних коВоно розвивається як в традиційному, лекцій;
так і в мережевому середовищі в наступ– демонстрація взаємодії культурних напрямках:
ної самобутності і устремлінь різних
– вивчення стійких економічних мо- народів.
делей, що забезпечують рівноправний
Музейні зібрання можуть слугувати
доступ до культурних спадщин для дієвим позитивним засобом культуртворчого використання громадянами; ної дипломатії, зводячи містки між ок– розширення доступу до продуктів ремими людьми різних національносінтелектуальної та матеріальної куль- тей та цілими народами, а також мають
тури шляхом створення цифрових ко- сприяти відновленню локального кульпій джерел для інтерактивних компью- турного середовища, зруйнованого війтерних мереж;
нами та розрухами.
– використання новітніх технічних
Додатковим стимулом для міжнарішень в експозиціях: голоґрам, відео, родного співробітництва між музеями
є перспектива залучення міжнародних
спеціального освітлення, тощо;
– збереження історичної пам’яті на- банківських установ і можливого встародів, етносів, громад, окремих осіб у новлення фінансування та кредитуванвитворах творчої уяви;
ня найбільших національних колекцій.
– встановлення зв’язку спадщини Важливість цього стимулу важко перепредків з прийдешніми поколіннями оцінити для країн, що зазнали потрята фіксація історичних процесів су- сінь в результаті війни чи інших катачасності;
строф. Спільні міжнародні виставки

!!!

ВСТУПНЕ СЛОВО

Про необхідність співпраці між історичними музеями

створюють потенціал для фінансових
надходжень до культурних скарбниць
таких країн.
Позитивний потенціал міжнародних
виставок величезний, особливо в таких
полікультурних державах, як США та
Україна. Створюючи зв’язки між віддаленими культурами, вони сприяють
взаємопорозумінню, а зростаюча світова спільнота тільки виграє урезультаті
співпраці між музеями по всьому світу.
Не заглиблюючись в загальновідомі
факти становлення такого музейного
титану, як Музей мистецтв Метрополітен (м. Нью-Йорк, США), варто зазначити, що його історія налічує понад
140 років. Заклад створювався на основі
приватних колекцій, зокрема й зброї, і
має величезне зібрання різноманітних
мілітарних артефактів світового значення. Іншою особливістю цього музею є
міжнародне, глобальне представлення
основних культур світу та дослідження
окремих артефактів на надзвичайно високому академічному рівні.
Міжнародні виставки працюють на
світову популярність всіх країн-учасниць. Культура та ідентичність кожного
народу матеріалізуються в мистецтві та
артефактах презентованої в експозиції
історичної спадщини. Представляти їх
слід з повагою та делікатністю. Необережність в цьому питанні може стати
причиною зриву запланованих і навіть
уже підготовлених проектів.
Фондом досліджень стародавніх цивілізацій (ФРАК) та музеєм Трипілля
спільно з Інститутом археології Національної академії наук України 2010
року у Нью-Йорку проведено археологічно-мистецьку виставку «Стародавнє Трипілля. Сім тисячоліть
сакрального мистецтва». Представ-
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лений матеріал був маловідомий для
американської аудиторії. Об’єднання
духовної історії представлених культур з науковою цілісностю вимагала
уваги до історичних деталей. Отриманий ФРАКом досвід став основою
подальших проектів та налагоджених
вже сьогодні зв’язків.
Цьогорічне дослідження Фонду присвячено надзвичайно цікавим зразкам
старовинної зброї – мечам з експозицій
Метрополітан Музею Мистецтв (НьюЙорк, США) та Національного заповід�ника «Хортиця» (Запоріжжя, Україна).
Представлені мечі Х ст. є ідентичні по
формі декорованого руків’я, однаково
вишукано інкрустовані сріблом та ін�шими кольоровими металами з зобра�женням мотивів коловратів та прочитуванними художніми написами. Спільне
наукове дослідження подібних знахідок
обіцяє подальші сенсаційні відкриття та
успішні міжнародні виставки, пов’язані з епохою формування Давньоруської держави і участі скандинавів у цьому процесі.
Наступним кроком має стати більш
активне налагодження співробітництва
між великими музеями США та України, залучення до процесу приватних
колекціонерів.
У контексті глобальних викликів проведення міжнародних спільних виставок набуває великого геополітичного
значення, що вимагає ретельного аналізу усіх аспектів досягнення успіху для
міжнародної співпраці.

Ірина ФОРОСТЯН,
Фонд дослідження
стародавніх цивілізацій
FRAC; Музей Трипілля,
Нью-Йорк, США
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Меч, ІХ ст. Сталь, залізо, срібло. Верхів’я та гарда інкрустовані срібним дротом,
утворюючи напис майстра – «Hartolfr» та декоративні елементи у вигляді свастики (символу процвітання). Клинок дамаської (пакетної) сталі, шари добре розрізнюються. Metropolitan Museum of Art, L.2008.29.2. Зразок із зібрання Laird
R. Landmann, Kathleen E. Kinney.

!!! СКОРОЧЕНА ДЕМО-ВЕРСІЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ !!!

«Меч Святослава Хороброго», Х ст. Сталь, срібло, латунь, мідь. Верхів’я та гарда
інкрустовані геометричним орнаментом. На клинку клеймо «ULFBERHT». Музей
історії запорізького козацтва Національного заповідника «Хортиця».

!!! СКОРОЧЕНА ДЕМО-ВЕРСІЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ !!!
ВСТУПНЕ СЛОВО
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A Groundbreaking Start

FIRST INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE
ON WEAPONOLOGY IN KYIV, UKRAINE:
A GROUNDBREAKING START*
Introduction
An international weaponology conference
was held from February 16th to 19th in Kyiv, Ukraine. The conference was supported and organized by National Academy
of Sciences of Ukraine, National Military
History Museum of Ukraine, Institute of
History of Ukraine and Ministry of Defence of Ukraine. The organizers of the
conference were Dr. Denys Toichkin (Institute of History of Ukraine), Mr. Vladislav
Taranets (Head of the National Museum of
Military History of Ukraine), Mr. Valeriy
Smolij (Head of the Institute of History of
Ukraine), Ms. Natalia Kursanina (curator of the collections of the National Military History Museum of Ukraine) and Mr.
Hennadii Gutgartz (administrator). One
should note that such an event took place
in Ukraine for the first time. Nevertheless,
the conference had an international nature with many researchers from different
countries discussing the general development of Ukrainian weaponology science.
Although the development of archaeological research and the history of weapon collecting in Ukraine have a long and venerable history, weaponology as an auxiliary
historical discipline in Ukraine is a relatively new science. Neverthless, a community of professional researchers, engaged in
studying the history of historical arms and
armor, established a center of research to
organize such an event in Ukraine. To present the latest scientific trends, such as archaeometallurgy and military anthropology, it was important to invite international

researchers who could present on these issues during the conference.
The speakers were: a) Dr. Anna Feuerbach (Hofstra University; Nassau Community College, NY, USA), b) Dr. Volodymyr
Hutsul (Uzhhorod National University, Uzhhorod,Ukraine), c) Dr. Olena Pohodyascha
(National Academy of Culture and Arts, Kiyv, Ukraine), d) Dr. Michael Gorelik (Institute of Oriental Studies of the Russian
Academy of Sciences, Academy of Arts of
the Republic of Kazakhastan, Moscow, The
Russian Federation), e) Dr. Serhii Pivovarov
(National Kyiv‐Pechersk Historical and Cultural Preserve Kiyv, Ukraine), f) Mr. Vitalii
Kalinichenko (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine),
g) Dr. Volodymyr Prokopenko (Institute
of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of National Academy of Sciences of
Ukraine, Kiyv, Ukraine), h) Dr. Nicholas
Plavinsky (Belarussian State Agrarian Technical University, Minsk, Republic of Belarus), i) Dr. Alexander Strelchenko (Moscow
Psychological and Social University, Moscow, the Russian Federation), j) Mr. Bohdan
Hrynchyshyn (Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine), k) Dr. Olena
Popelnytska (National Museum of History
of Ukraine, Kiyv, Ukraine), l) Mr. Dmitry
Badaev (Kharkiv State Historical Museum,
Kharkiv, Ukraine), m) Mr. Alexander Berezkin (Ukrainian Institute of Military History, Kyiv, Ukraine), n) Mr. Artem Laevsky
(Chernigov Historical Nuseum, Chernigov,
Ukraine), o) Mr. Evhen Sivachenko (Museum of Private Collections, Feldman Family

* Published in: Revista de Artes Marciales Asiáticas – 2014. – Vol. 9 (1). – P. 54-60.
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Dr. Anna Feuerbach , Dr. Tomasz Ciesielski, Mr. Alexander Berezkin, Mr. Valery Nefiodov.

Museum Kharkiv, Ukraine), p) Mr. Vitalii
Shlaifer (Museum of History of Weapon,
Zaporizhzhya, Ukraine), q) Mr. Roman Kosarev (Researcher and expert, Zaporizhzhya,
Ukraine), r) Mr. Valery Nefiodov (Khortytsa
National Reserve, Zaporizhzhya, Ukraine),
s) Dr. Manouchehr Moshtagh Khorasani (M.
Khorasani Consulting, Frankfurt a. M. Germany), t) Dr. Tomasz Ciesielski (Opole University, Institute of History, Opole, Poland),
u) Dr. Oleh Malchenko (M. S. Hrushevsky
Institute of Ukrainian Archeography and
Source Studies, Kiyv, Ukraine), v) Dr. Serhii
Zelenko (Taras Shevchenko National Uuniversity of Kyiv, Kiyv, Ukraine), w) Ms. Katerina Valentyrova (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kiyv Ukraine), x)
Mr. Victor Kobets (Centre of Underwater
Archaeology of Kiev National University),
and y) Ms. Iryna Forostyan (Metropolitan
Museum of Art, Security Department, the
Fund Research of Ancient Civilization; Museum of Trypillya, NY, USA).
The goal of the conference was to present
new sources on the history of arms and armor, the development of international scientific cooperation in the studies of military history, the analysis of historical arms
and armor kept in museums and private
collections in Ukraine and across the world
and a discussion of the problems associated
with the preservation, restoration and ex-

hibition of historical arms and armor. Each
speech lasted 20 minutes during the conference. There were some questions after each
speech. The whole conference was recoreded and these questions can be retrieved if
needed. In the booklet and program of the
conference (see References section), every
participant could find the names and a short
introduction to each speech. The speeches
were held in three languages: Russian, English and Ukranian. Tomasz Ciesielski held
his speech in Polish which was interpreted
simultaneously. Every international participant who could not speak Ukranian or
Russian had a personal interpreter.

The Conference
Dr. Anna Feuerbach, a well‐known specialist
in the field of history of technology production and decoration of antique weapon gave
a speech titled “Koftgari and Other Related
Methods of Decoration on Weapons”. Her
presentation was devoted to the study of different techniques used to decorate Indian,
Middle Eastern and Central Asian antique
weapons, and how this information could be
used to further weapons research and distinguish between different weapons. When
describing the application of gold, and occasionally other metals, to decorate a blade,
the terms “damascening”, “koftgari” or “inlay” are often used. Anna Feuerbach precise-

!!! СКОРОЧЕНА ДЕМО-ВЕРСІЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ !!!

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
ДО УЧАСНИКІВ
КОНФЕРЕНЦІЇ
WELCOME
CONFERENCE
PARTICIPANTS
ПРИВЕТСТВИЕ
УЧАСТНИКОВ
КОНФЕРЕНЦИИ

!!! SHORT DEMO VERSION !!! ONLY 75 PAGES OF 308!!!
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ШАНОВНЕ ПАНСТВО!
ДАМЫ И ГОСПОДА!
Искренне хотел поблагодарить всех присутствующих за то, что нашли время и возможность приехать в Украину в это непростое время. Когда мы задумывали наше мероприятие
никто даже предположить не мог, что политическая ситуация сложится столь неблагоприятным образом. В результате крепко подвели
проблемы с финансированием, и общая напряженная обстановка – сложись все как планировали, состав участников и гостей конференции
безусловно был бы намного большим.
Тем не менее, мне кажется, что несмотря на все сложности, нам все же удалось
собрать великолепный научный состав из стран, где оружиеведение издавна высоко развито как наука. Многие участники проявили, без преувеличения сказать,
отвагу, рискнув приехать в это непростое время, за что мы от всего сердца вас
благодарим и постараемся, чтобы пребывание в Киеве оставило у вас не только
тревожные, но и приятные впечатления.
Мы шли к конференции по оружиеведению в Киеве не один год. Меня неоднократно спрашивали и наши исследователи и коллеги по переписке из-за рубежа, почему до сих пор в Украине нет ни одного специализированного научного
форума по истории оружия, где можно было бы выступить, завязать контакты
и пообщаться на профессиональные темы на соответствующем научном уровне.
Главная причина этого, конечно же, заключается в том, что на Украине оружиеведение только начинает по-настоящему развиваться как наука. Если археологическая наука и история коллекционирования имеют в Украине давние корни,
то собственно украинское оружиеведение, как специальная историческая дисциплина очень молода. Это, в свою очередь, связано с особенностями развития
источниковедческого фундамента спецдисциплин (которых, кстати, уже более
восьмидесяти) в нашей стране. Тем более что для оружиеведения, которое находится на стыке многих гуманитарных, естественных и, даже, точных наук, необходима разработка оригинальных методик и методических приемов.
И вот, я могу заявить, что проведение первого такого мероприятия в Украине,
наконец, стало возможным и отнюдь не случайно: на сегодняшний день в нашей
стране наконец сложилось ядро профессиональных исследователей занимающихся оружиеведческой проблематикой, сформировалась научно-исследовательская и экспертная база. Нашим ученым еще только предстоит решить огромный
спектр задач. Тут и атрибуция либо переатрибуция великого множества музейных экспонатов, и разработка и отработка методологии, дальнейшая углубленная интеграция с пограничными науками, в первую очередь археологией и искусствоведением и многое многое другое. Уже сегодня в украинском оружиеведении
представлены новейшие направления, как например археометаллургия и военная антропология. В этой связи знаковым является прибытие специалистов из
США и Германии, которые представляют именно эти направления – их высту-
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БОЕВАЯ КОСА В ЕВРОПЕ
Аннотация
УДК 94(4); 903.22.069.017
В статье рассмотрена история боевой косы в Европе. Изучена морфология, конструкция, особенности применения этого оружия. Автор рассматривает письменные и вещественные источники, свидетельствующие о распространении боевой косы на территории Украины. Произведена авторская классификация боевых кос из коллекции Музея истории оружия (г. Запорожье).
Kлючевые слова: Музей истории оружия, боевая коса, крестьянское оружие, глефа, куза.

Бойова коса в Європі

The War Scythes in Europe

Анотація
УДК 94(4); 903.22.069.017
У статті розглянута історія бойової коси в Європі. Досліджена морфологія, конструкція, особливості використання цього виду зброї. Автор розглядає письмові та речові джерела, що свідчать
про поширення бойової коси на теренах України. Виконано авторську класифікацію бойових
кіс з колекції Музею історії зброї (Запоріжжя).
Kлючові слова: Музей історії зброї, бойова коса, селянська зброя, глефа, куза.

Аbstract
UDC 94(4); 903.22.069.017
Mr. Vitalii Shlaifer and Vadym Dobryansky examines
the history of war scythes in Europe. He studies
morphology, design and use of this kind of weapon.
Author analyzes written and material sources, that
indicates the distribution of war scythes in Ukraine.
Author made the classification of war scythes in the
collection  of Weapon History Museum.
Keywords: Weapon History Museum, war scythe,
peasant’s weapon, glaive, couse.

В

экспозиции запорожского Музея
истории оружия имеется собрание боевых кос, тесно связанных
с историей Украины, украинского казачества и Польши.
Боевая коса – это древковое оружие
пехоты, которое представляло собой
древко с насаженной на него, направлением вверх (т.е. так же, как и наконечник
копья или алебарды), хозяйственной
косой, разделочным ножом или специально изготовленным двулезвийным
клинком, чаще дугообразной формы.
Чаще всего ее переделывали из обычной крестьянской, выпрямляя участок
крепления косы с древком. Как правило,
лезвие европейских боевых кос было вогнутым. Временами применялись косы
с приклепанными или приваренными

отростками – острием или кованными
крючьями для поражения и стаскивания
противника с коня. В некоторых случаях это острие изготавливалось из тела
косы путем вырезания из верхней части
необходимого участка. Клинок косы помещался в расщепленной верхней части
древка и обтягивался железными обручами или приклепывался к древку, при
этом древко в верхней части обматывалось проволокой [3, c. 90-91].
История появления боевой косы берет свое начало еще в XIV–XVI веках
[1, c. 255-256]. Впервые, согласно некоторым данным, подобие боевой косы
(немецк. – kriegsgertel), с прорезным
крестиком в боевой части, применили в
XV–XVI вв. швейцарские крестьяне-пехотинцы, сражаясь против австрийской
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ответил, что он уже не заботится о том,
чтобы жить, а лишь хочет умереть, как
настоящий вояка. Его убил ударом копья другой немец, который пришел на
помощь атакующим».
В России боевая коса также была
известна в XVII–XVIII вв., ее употребляли крестьяне в период восстаний
под предводительством Степана Рази
на (1670−1671 гг.) и Емельяна Пугачева
(1773–1775 гг.) [2, c. 657]. Позднее украинское и русское крестьянство применило боевые косы во время партизанской войны против наполеоновских
солдат в 1812 году. Правда, на знаменитых карикатурах А. Г. Венецианова
мы видим, что в качестве боевой косы
партизаны Кожиной вооружены обычными косами.
СКОРОЧЕНА
ДЕМО-ВЕРСІЯ
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
В Польше боевые косы
(польск. kosa
bojowa) использовались крестьянами
еще в период так называемой Первой
Речи Посполитой (Речи Посполитой, Рис. 2. Гдыньские косиньеры Анджей
1569–1795 гг.), во время «шведского по- Скибиньский и его сын Ян. 1939 г.
топа» (Potop Szwedzki) 1655–1660 гг., а (Фото: Adam Bałaban. «Kosynierzy
также во время восстания Тадеуша Ко- w świetle prawdy». – New York, 1979.).
стюшко (1794 г.). В книге известного
варшавского архитектора Пйотра Айгнера (Эгнера) – «Краткая наука о ко- им смертельные раны. Из достоверных
сах и пиках» («Krótka nauka o kosach i источников известно, что в лагере Рукоpikach»), помимо описания приемов ис- водителя вооруженной силы находятся
пользования этого оружия повстанца- люди, которые так ловко и быстро оруми, содержались еще и рекомендации довали косами против казаков [донских
тактического характера: бег с косами в – Авт.], что их головы в один миг слестрою во взаимодействии с пикинера- тали» [5, c. 14-15].
ми и стрелками, вооруженными караВ битве под Рацлавицами (апрель
бинами, также – во взаимодействии с 1794 г.), в которой повстанцы, вооруартиллерией [3, c. 90-91]. В частности женные боевыми косами, сыграли очень
о свойствах боевых кос Айгнер писал: важную роль, принимало участие око«… косы являются страшным оружи- ло 2-х тысяч «косиньеров», образовавем в руках крестьян наших, дерущих- ших собой так называемую Краковскую
ся за свою собственность и свободу. милицию (Мilicja Кrakówska). МилиКоса блеском своим пугает коня, ли- ционеры-ополченцы выстраивались в
шая кавалерию преимущества и дела- три шеренги, из которых первая быет это оружие страшнее палаша, нанося ла вооружена огнестрельным оружи-
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Рис. 4. Бойові коси в колекції Музея історії зброї, м. Запоріжжя (фото автора).

в верхней части и имеющим черен с
двумя сквозными отверстиями и приклепанный граненый шип (Кп 1546,
Кп 1436).
Tип С – это тоже мануфактурные
боевые косы XVIII–XIX веков, но уже
с шипами, являющимися цельнометаллическим продолжением клинка, а
не приклепанными к нему, как на косах типа В (Кп 1447, Кп 1448, Кп 1449,
Кп 1450).
Отдельное место занимает боевая
коса типа D (Кп 1437), которая как бы
соединяет собой типы В и С. Она традиционно имеет однолезвийный клинок с череном, расширенный в верхней
половине. У основания клинка присутствует шип подтреугольной формы, а к
верхней его части приклепан граненый
шип. Кроме того, на косе имеются интересные клейма в виде двух крестов.

Общая длина этой боевой косы составляет 995 мм, а ширина 63 мм. Помимо
стандартных боевых кос в Музее истории оружия есть и несколько необычных экземпляров, близких косам. Прежде всего, речь идет об образце (Кп
1451), который является чем-то средним между копьем и боевой косой. Он
имеет изогнутый двулезвийный клинок ромбического сечения (длиной 525
мм и шириной 50 мм). Втулка его конусообразная, граненая, с отверстием;
имеется геометрический орнамент с
остатками позолоты. Другой необычный экземпляр – это древковое оружие с однолезвийным клинком малой
кривизны и загнутым к верху острием (Кп 1712). Внешне (из-за широкого клинка) этот образец напоминает
скорее первые глефы, чем стандартную боевую косу.

ДОПОВІДІ

В. Шлайфер, В. Добрянский. БОЕВАЯ КОСА В ЕВРОПЕ

41

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бехайм В. Энциклопедия оружия. – СПб., 1995. – 576 с.
2. Всемирная история. Энциклопедия. Том V. – М., 1958. – 783 с.
3. Квасневич В. Лексикон холодного и метательного оружия. – СПб., 2012. –
264 c.
4. Тарле Е. В. Партизанская борьба в национально-освободительных войнах Запада. –
М., 1943 . – 116 c.
5. Aigner Р. Krótka nauka o kosach i pikach. – Kraków, 1831 (przedruk z 1794). – 32 s.
6. Kwaśniewicz W. 1000 słów o broni białej i uzbrojeniu ochronnym. – Warszawa, 1981. –
247 s.
7. Miżejewski С. Gdyńscy czerwoni kosynierzy. – Gdynia, 2009. – 52 s.
8. Müller H., Kölling H. Europäische Hieb- und Stichwaffen. – Berlin, 1981. – 449 s.

!!! СКОРОЧЕНА ДЕМО-ВЕРСІЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ !!!
!!! SHORT DEMO VERSION !!! ONLY 75 PAGES OF 308!!!
Відомості про авторів
Шлайфер Віталій Григорович ,
директор приватного музею
«Музей історії зброї», м. Запоріжжя, Україна.

Добрянський Вадим Віталійович,
головний спеціаліст відділу охорони пам’яток культурної спадщини
управління культури і туризму Запорізької облдержадміністрації,
м. Запоріжжя, Україна.

Authors’ data
Vitalii Shlaifer , Weapon History Museum,
Zaporizhzhya, Ukraine.

Vadym Dobryansky, Department of Culture
and Tourism of Zaporizhzhya Regional State
Administration, Zaporizhzhya, Ukraine.

Сведения об авторах
Шлайфер Виталий Григорьевич , директор
частного музея «Музей истории оружия»,
г. Запорожье, Украина.

Добрянский Вадим Витальевич, главный специалист отдела охраны  памяток  культурного наследия управления культуры и туризма
Запорожской облгосадминистрации, г. Запорожье, Украина.

!!! СКОРОЧЕНА ДЕМО-ВЕРСІЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ !!!
ДОПОВІДІ

М. Горелик. ПОГРЕБЕНИЕ ЧЕРКЕССКОГО ВОИНА...

73

Михаил ГОРЕЛИК

ПОГРЕБЕНИЕ ЧЕРКЕССКОГО ВОИНА
2 пол. XIII — 1 пол. XIV вв. в ПОРОСЬЕ
Аннотация
УДК 94(47).031; 904(477); 903.22
В статье проанализирован комплекс вооружения из кургана № 69 Яблоновского могильника
вблизи города Белая Церковь (Украина). Анализ находок оружия и бытовых предметов из погребения позволлил автору сделать вывод о том, что здесь был похоронен золотоордынский
воин-черкес. Автор допускает, что рассмотреное погребение принадлежит одному из тех черкесских воинов, которые были переселены золотоордынской администрацией в стратегически
важный на тот период район. Автор выдвигает предположение, что черкесы играли выдающуюся роль в военной системе Золотой Орды.
Ключевые слова: погребение, черкес, воин, оружие, Золотая Орда, Поднепровье.

Поховання золотоординського
черкеського воїна 2 пол. XIII–
1 пол. XIV ст. у Пороссі

The Burial of the Golden Horde
Circassian Warrior
of 13–14th centuries in Porosye

Анотація
УДК 94(47).031; 904(477); 903.22
У статті проаналізований комплекс озброєння
з кургану № 69 Яблонівського поховання поблизу міста Біла Церква (Україна). Аналіз знахідок зброї та предметів побуту дозволяє автору
зробити висновок, що похований був золотоординським черкеським воїном. Автор припускає, що розглянуте поховання належить одному з черкеських воїнів, які були переселені
золотоординською адміністрацією у стратегічно
важливий на той період район. Автор висуває
припущення, що черкеси грали видатну роль у
військовій системі Золотої Орди.
Ключові слова: поховання, черкес, воїн, зброя,
Золота Орда, Подніпров’я.

Аbstract
UDC УДК 94(47).031; 904(477); 903.22
Dr Michael Gorelik analyzed an excavated set of
antique arms and armor from Yablonovsky burial
number 69 near the ancient city of Jurev. Author
studies weapons and household items from the
grave and concluded that a Circassian warrior of
the Golden Horde was buried there. The author
admitted that the burial belonged to one of those
Circassian warriors who had been resettled by
the Golden Horde administration to a strategically
important  area. The author suggested that the
Circassians played a prominent role in the military
system of the Golden Horde.
Keywords: burial, Circassians, warrior, Golden
Horde, Podneprovye [Dneper Basin].

П

ри раскопках Яблоновского могильника вблизи древнерусского города Юрьев (ныне Белая
Церковь) был раскопан курган № 69,
содержавший парное захоронение. К
сожалению, авторы публикации [12,
с.55, рис. 13, 14] не смогли ни верно
определить этнокультурную принад-

лежность памятника, ни его датировку. Мелькнувшая у них догадка о связи погребенных с Северным Кавказом
привела их... к аланам X–XI вв. (судя
по ссылке на Змейский могильник) [12,
с. 55], чей погребальный обряд – захоронение в глубоких многометровых
катакомбах – не имел ничего обще-
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Рис. 8. Золотоордынские черкесские сабли XIV в.: 1 — кург. 1 Большереченского мог.;
2–4 — мог. Мзыста ок. Туапсе; 5 — частное собр.
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Рис. 9. Золотоордынская черкесская сабля XIV в. Железо, таушировка серебром,
дерево, кожа, шелковый шнур. Собр. Фонда Марджани, Москва.
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Рис.12. Золотоордынские черкесские конные латники XIV в. Реконструкции и
рисунки М. В. Горелика: 1 — по материалам погребения у станицы Праздничной;
2 — по материалам погребений Белореченской культуры Прикубанья. 2006 г.
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КІННОТИ У ВІЗУАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛАХ
ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XVI ст.
Анотація
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Автор використав широкий спектр іконографічних та писемних джерел з метою встановлення
походження, озброєння й тактики легкої кінноти у складі європейських армій, зокрема на теренах
Центрально-Східної Європи. Авторська аргументація підкріплена посиланнями на речові джерела. Дослідник доходить висновку, щодо видатного значення творів ренесансової баталістики, як історичних джерел. Він підкреслює, що процеси, які відбувалися у військовій справі Польщі та Литви у першій половині XVI ст., були цілком інтегровані у загальноєвропейські тренди.
Ключові слова: гусарська кіннота, військова справа у Польсько-Литовських землях, битва під
Оршею, баталістика Ренесансу.

Вооружение и тактика гусарской
конницы в изобразительных источниках
первой трети

XVI в.

Аннотация УДК 94(4)«15»; 7.044; 903.22; 357.11
Автор использовал широкий спектр иконографических и письменных источников с целью
установить происхождение, вооружение и тактику легкой конницы в составе европейских
армий, в частности на территории Центальной и Восточной Европы. Особое внимание
уделено рассмотрению ренессансного памятника станковой живописи «Битва под Оршей»
(1530-1560 гг.).  Авторская аргументация подкреплена привлечением вещественных источников. Исследователь приходит к выводу, что в
комплексном изучении исторических источников, произведения ренессансной баталистики
играют выдающуюся роль. Он подчеркивает,
что процессы, происходившие в военном деле
Польского и Литовского государств первой половины XVI в., были полностью интегрированы
в общеевропейские военные тренды.
Ключевые слова: гусарская конница, военное
дело в Польско-Литовских землях, битва под
Оршей, баталистика Ренессанса.

Weapons and Tactics of Hussar Cavalry
in the Visual Sources of the First Third
of the 16th Century
Аbstract
UDC 94(4)«15»; 7.044; 903.22; 357.11
Dr. Volodymyr Hutsul used a wide range of iconographic and written sources to investigate the depiction and description of light Balkan cavalry as
formation of European troops, especially in Central
and Eastern Europe. The author has also studied
their arms and armor and related warfare. His research is also accompanied by material sources.
Volodymyr Hutsul concluded that a comprehensive
study of sources would raise the significance of Renaissance pictorial battle arts as historical sources.
Further, he stressed that the development of the
warfare of the Polish-Lithuanian Commonwealth,
including Polish and Lithuanian Rus in the first half
of the 16th century was fully integrated into the
pan-European trend and opposed the conceptual
separation of the military history of Western Europe
from the Central and Eastern European ones, such
as those of Poland, Lithuania and Russia.
Keywords: hussar cavalry, Polish-Lithuanian
warfare, light Balkan cavalry, The Battle of Orsha,
Renaissance pictorial battle arts.
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Рис. 1. Гусари на переправі через Дніпро. Фрагмент пам’ятки станкового живопису
першої третини XVI ст. «Битва під Оршею», 1525–1535 рр. Національний музей
у Варшаві, № MP 2575.

К

омплекс озброєння, котрий
зображено на фрагменті пам’ятки станкового живопису першої
третини XVI ст. «Битва під Оршею»
(рис. 1) у 1530-1560 рр. став пануючим
трендом в середовищі шляхетської кінноти Великого князівства Литовського.
Цьому маємо чіткі документальні підтвердження. Згідно «Уставу королівського і сеймового о наряді земського
войська» від 1 травня 1528 р. комбатант,
котрого військовозобов’язана шляхта повинна була виставляти з восьми
служб власних маєтків, мусив бути «на
добром коні, во зброі, з древом с прапором; на котором би бил панцер, прилбиця, меч або корд, сукня цвітная, павеза і остроги дві» [4, с. 188].
Статут Вел. Кн. Литовського 1529 р.
повторює цю норму майже дослівно.

«Пахолка на добром кони, штобы конь
стоял за чотыре копы грошей, а на нем
бы панцер, прилбица, а корд, павезка,
а древце с прапорцом». У Литовському
Статуті 1566 р. – прописаний той самий
стандарт з різницею в ціні коня – 8 коп
грошей. І тільки в Статуті 1588 року
припис було змінено на фразу «конно,
збройно, яко се на сейме постановит».
У Пописах війська литовського 1565 й
1567 років такий стиль озброєння позначається терміном «по-гусарськи» і
зустрічається в статистичних кількостях, щонайменше кілька тисяч разів.
Схоже на те, що русько-литовська
шляхта того часу все ще у централізований спосіб була зорієнтована саме на
ближній бій і в цьому законодавчі положення Великого князівства Литовського були міцно вкорінені в серед-
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walnej bitwie lekie stroili, czym byście mogli bez obciążenia władać. Abociem Turcy
takiem rządem wiele naprzód mają. Jeśli
ji gonisz, tedyć uciecze a jeśli cię on goni;
tedy mu nie ujedziesz. Turcy i konie ich
dla wielkiej lekkości zawżdy prędcy są, a
my zawżdy prze ciężkie konie i obciążenie zbroje jestechmy leniwi abociem wiele na głowie mając, duch trudny masz, a k
temu nie słyszysz i wszędy dobrze nie widzisz, rękoma też i sam sobą dla ciężkości
zbroje nie władniesz. Abociem drudzy tako się przyprawują w ciężką zupełną zbroję, jakoby go kto miał dobywać, z deką na
niem siedząc; gdyż dobry człowiek z czystem sercem a męzkiem ma bojować…».
[7, с. 141-142].
«...A tako ktoby kolwiek z Turkiem
chciał walkę począć, wszystek by obyczaj
dzisiejszy miał opuścić, a tego się trzymać».
Константин докладно описує різновиди
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турецької кінноти з котрих радить брати приклад християнам.
«Sarachory są jakoby u nas żołnierze
albo służebni, a ci też są z gońcow
dobrowolnych ...Zbroja ich jest szabla,
szczyty, drzewce, niktorzy z nich miewają
pancerze. Mortaliszy są Chrzecijanie, a
zwłaszcza przy krainach bywają ... jem
służba trwa, poki ktory chce. Zbroje też
mają, jako i Sarachorowie.) Chce li kto
wicej mieć, to w jego woli. Sąć też niektórzy
Chrzecijanie swobodni nie dając żadnemu
nic a żadnej służby nie biorą. Zowi je
Wojennicy...» (рис. 2).
Ранньомодерна сербська епічна традиція корелюється з відомостями Константина Михайловича – Марко Кралевич, один із центральних її персонажів,
користується ідентичним комплексом
озброєння (спис – «копіє», шабля, пернач), час від часу вступає на службу до
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Рис. 5. Урс Граф. Битва під Маріньяно(?), Малюнок, 1521 р.
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Рис. 6. Атака гусарської хоругви. Фрагмент пам’ятки станкового живопису першої третини XVI ст. «Битва під Оршею»
1525–1535 рр. Національний музей у Варшаві, № MP 2575.
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бажав брати полонених і давав дукат за
голову противника, і венеційці почали
робити теж саме» [1, c. 326].
Ще один французький хроніст Жан
д’Отон вважав їх «людьми здалека, котрі б’ються з французами заради приємності» [10, c. 86-87]. На гравюрі, що
зображує битву під Форново, є сюжет
про пограбування стратіотами французького табору – ми бачимо тарчі,
циліндри, таранний удар спису у виСКОРОЧЕНА ДЕМО-ВЕРСІЯ конанні
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
стратіота і навіть характер-!!!
ний замах шаблі, розтиражований на
Оршанській пам’ятці. Бубни при сідлі одного з них мають точну аналогію
на «Орші». У 1503 р. під збірною назвою албанці вони з’явилися і у французькій армії. Зауважимо, що ця дата
є майже синхронною появі гусарів на
Рис. 7. Молодий Максиміліан Габсбург
польській та литовській службі. Франполює в спорядженні кінного лучника.
цузи винаймали греків та балканських
Дереворит до автобіографічного твору
слов’ян, але з плином часу між ними поімператора Максиміліана «Weisskunig»,
чали з’являтися і представники націй,
близько 1517 р.
в середовищі котрих вони воювали. У
1536-37 рр. під командою Клода д’Анбо
султана, а разом з тим відкрито спові- поміж «албанцями» служили ідентично
дує християнську віру.
озброєні італійці та французи, дехто з
Новий вид кінноти впав в око Філіпу власними збройними почтами. Мода
де Комміну, котрий бачив їх на венеці- на балканських найманців від початку
йському боці під час битви під Форно- XVI ст. стала загальноєвропейською,
во 1495 р. (рис. 3). Він описував її таким оскільки імператор Максиміліан Ґабчином: «Стратіоти нагадують мусуль- сбург на сторінках своєї літературної
манських вершників, одягнені і озброє- автобіографії «Білий король» (близько
ні вони як турки, але не носять на голові 1516 р.) не соромився зізнатися у тому,
тюрбанів, люди вони суворі і протягом що вчився бойовим наукам у своїх приусього року сплять на відкритому по- дворних гусарів (рис. 4).
Угорське королівство в другій половітрі, як і їх коні. Всі вони греки з тих
місць, котрими володіють венеційці… вині XV – поч. XVI ст. було об’єктом
У них добрі турецькі коні… Люди вони систематичної османської агресії, тохоробрі і битися з ними нелегко. Стра- му немає нічого дивного у зацікавленні
тіоти гналися за нашими вершниками тамтешніх монархів новими військови…убили трьох або чотирьох з них і за- ми трендами, ефективними проти турхопили з собою їх голови, бо такий у ків. Ухвала угорського сейму в Пешті
них звичай. Коли венеціанці воювали від 1 лютого 1492 року сигналізує про
з Мехметом Оттоманським… то він не їх впровадження: вона зобов’язувала
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А естли хто не забъетъ, толко ранить,
тотъ, будет ли шляхтичъ, за шляхтичово ображенье утятьемъ руки, а за чоловека простого заплатою пенежною такъ,
яко за головщизну каран будет. Естли
жъ пакъ то чоловекъ простого стану
учынить, тотъ за ображенье шляхтичово – горло, а за простого чоловека –
руку тратить».
Стаття дає підстави вважати, що коротка клинкова зброя попри свою безперечну летальну ефективність, а може
саме завдяки їй, мала в шляхетському
середовищі негативні конотації. Колоритність та неконвенційність сюжету
наштовхує на думку, що майстер зобразив конкретний епізод з конкретним
учасниками битви, певно, добре відомий замовнику, і тому змушений був
відступити від зображальних стандартів та умовностей.

ДОСЛІДЖЕННЯ 2014

Комплексне застосування зобража
льного матеріалу разом із текстовими
джерелами та артефактами реабілітує
пам’ятки ренесансової баталістики саме як візуальні документи. І, відповідно,
дає досліднику ширше поле для маневру. Попри популярну тепер гіперкритику візуального матеріалу, навішування на ренесансову баталістику ярлика
пропогандовості, ми переконуємося у
автентичності створених художником
персонажів.
Процеси, що відбувалися в першій
половині XVI ст. у військовій справі
Польсько-Литовської держави і на Русі
в тому числі, були повністю інтегровані
у загальноєвропейські тренди, тому не
варто концептуально відділяти історію
військової справи Західної Європи від
Центрально-Східної, в тому числі від
Польщі, Литви або Русі.
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Рис. 10. Шабля ерцгерцога Фердинанда II Тирольського (р. ж. 1529–1595).
Національний музей Угорщини, Будапешт, інв. № 55.3236.
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ШАБЛЯ З КЛИНКОМ ТИПУ «ШЕМШИР»
З КОЛЕКЦІЇ ЛЬВІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ
Анотація
УДК  903.22.069; 929.624.8
У статті подається загальна характеристика шабель типу шемшир, та історія їх формування.
Основну увагу автор приділяє дослідженню зразка, що зберігається у колекції Львівського історичного музею. Окрім високоякісного булатного клинка, шабля має цікаву особливість – у голівці руків’я розміщена інталія з вирізьбленим польським родинним гербом «Побуг».
Ключові слова: шемшир, Побуг, шабля, інталія, Львівський історичний музей.

Сабля с клинком типа «Шемшир»
из коллекции Львовского
исторического музея

Saber with Blade of the «Shamshir»
Type in Collection of the Lviv
Historical Museum

Аннотация
УДК 903.22.069; 929.624.8
В статье приводится общая характеристика
сабель типа «шемшир», рассмотрена история
их возникновения. Основное внимание автор
уделяет изучению образца, который хранится
в коллекции Львовского исторического музея.
Кроме высококачественного булатного клинка, сабля имеет интересную особенность – в
головке рукояти размещена инталия с резным
польским родовым гербом «Побуг».
Ключевые слова: шемшир, Побуг, сабля, инталия, Львовський исторический музей.

Аbstract
UDC 903.22.069; 929.624.8
In his article Mr. Andrii Paniv studies the sabers
of shamshir type and history of their appearance.
The main attention is paid to the research of the
sample stored in the collection of the Lviv Historical
Museum. In addition to high quality bulat blade,
saber has another interesting feature – the pommel cup, made much later than blade itself, is de
corated with carnelian Intaglio with carved Polish
family crest «Pobug».
Keywords: Shamshir, Pobug, saber, Intaglio, Lviv
Historical Museum.
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сторія такого виду холодної зброї як
шабля, її поява, розвиток, особливості (чи то територіальні, чи технічні), а згодом – її зникнення з арсеналу військ, заміна її на наступний вид
завжди викликала і продовжує викликати жвавий інтерес як з боку дослідників, так і читачів.
В історії України ця зброя займає особливе місце, як символ козацтва, товариства, що виборює і відстоює кращу долю,
символ сильної духом і тілом людини.
Неодноразово висвітлювалися частини цієї теми і в спеціальній науковій лі-

тературі, і на сторінках науково-популярних видань. І знову, вкотре, і не в
останнє ми звертаємо увагу на шаблю,
точніше на той її тип, який називається «шемшир»
Шемшир, шамшир, шамшер, самшир
– все це варіанти написання слова, що
так поетично і «по-східному» звучить
для нашого вуха, і на думку одразу приходять інші східні екзотичні словеса,
щось на зразок «емір» чи «візир» , «кашемір» чи «рахат-лукум»...
В іранській (перській) мові слово
«шемшир» означає «шабля», в широ-
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кому розумінні цього зброярського
терміну.
У зброєзнавчій же дисципліні «шемшир» – це один з найбільш відомих, характерних і самобутніх типів східної
шаблі , батьківщиною якої є Іран (або
Персія – давня назва цієї країни).
СКОРОЧЕНА ДЕМО-ВЕРСІЯЯкщо
ДЛЯвласне
ОЗНАЙОМЛЕННЯ
шабля, як холодна, колюче-ріжуче-рубаюча зброя з вигнутим клинком і одним лезом на вигнутій
його стороні, з’являється приблизно в
сьомому столітті, то шемшир в основній «уставній» своїй формі з’являється через майже десять століть, і стає
на свій час основним типом шаблі індо-іранського регіону, поширеним від
Марокко до Пакистану. В Азії , зокрема в Туркменістані, шаблі шемшир використовувалися на протязі цілого XIX
століття Туркменським кінним дивізіоном, в якому він був прийнятий на
озброєння офіційно, тільки під назвою шашка.
Значна частина клинків шемширів
виготовлялась з легендарної булатної
сталі різного гатунку, або з не менш
відомої дамасської сталі. Їх довжина
могла коливатись від 67 см – і до одного метру (інколи – до 120 см). Але, як
правило, середня довжина становить
близько 80 см.
Вага шемширів коливається від 500
грам і в деяких екземплярах може сягати одного кілограму і більше. Та все
ж вага близько 500 грам є середньою і
найбільш поширеною.
Іранські (перські) шабельні клинки
(зокрема шемширів) у переважній своїй більшості не мають ані долів, ані ребер, і тому характерні своїми простими
і дещо «плоскими» поверхнями. Якщо
порівнювати клинки шемширів з іншими типами шабель (кілідж, карабеля) то,
Рис. 1. Шабля «шемшир» у колекції ЛІМ, як правило, вони відносно вузькі і в той
же час достатньо грубі. Написи на них
інв. № З-341.
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Рис. 3. Кільйон збільшеним планом.
Добре видно техніку виконання насічки.

Рис. 4. Голівка верхів’я з вмонтованим
каменем з різьбленим гербом «Побуг».

крас. Кільйони мають кулькоподібні або
приплюснуті закінчення.
Саме руків’я складається з рогових чи
кістяних щічок, накладених на хвостовик і скріплених заклепками.
Особливістю ефесу власне шемширу
є його верхів’я (голівка). Зазвичай металева, оливкоподібної форми, голівка
нахилена практично під прямим кутом
до руків’я.
Піхви шемширу часто дерев’яні, обтягнені чорною шкірою. Прибор складають дві металеві обоймиці і наконечник, прикрашені в тому ж стилі, що і
хрестовина.
Всі перераховані вище ознаки шаблі
«шемшир» є дуже характерними, вираженими і самобутніми, а, отже, зплутати
з іншими їх досить важко. І тим не менш
в зброєзнавстві поширеною є практика,
коли шаблі ідентифікують як «шемшир»

тільки за характерним типом іранського
клинка, в той час, коли їх руків’я, гарда
і голівка часто відносяться до турецького, а не перського типу.
Саме така шабля з фондів Львівського історичного музею, що має «збірний»
характер, досліджена нами у цій статті (рис. 1).
Шабля, за інвентарним номером
З-341, що надійшла до Львівського історичного музею в 1940-х рр., має широке датування щодо часу виготовлення. Клинок іранської роботи кінця XVII
– поч. XVIII ст.; руків’я турецького походження др. пол. XVIII ст.; камінь у голівку вмонтовано приблизно на початку
XIX ст., в Польщі, для чого голівку було
обрізано. Тоді ж було доповнено і змонтовано ефес (рис. 2).
Матеріал, використаний для цієї шаблі – сталь, залізо, золото, сердолік, де-

ДОПОВІДІ

А. Панів. ШАБЛЯ З КЛИНКОМ ТИПУ «ШЕМШИР»...

Даним родинним гербом, відомим ще
від XIV ст., користувалися понад 160
шляхетських родів на території сучасної Польщі, Литви, України та Білорусії: Конецпольські, Грабовські, Станішевські, Довнар-Запольські та інші. Цим
же гербом послуговувались і Сагайдачні. На лазуровому полі герба розташована срібна підкова кінцями донизу, на
якій розміщено золотий кавалерійський
хрест. У клейноді над короною – мисливський собака, розвернутий в правий геральдичний бік. Цікаво, що деякі родини, в тому числі і родина Сагайдачних,
користувалася варіантом «Побуга» з червоним кольором щита. На думку укладачів каталогу «1000 років української
печатки...» особливості розташування
і монтування інталії дозволяють використовувати її як особову печатку [1, c.
311]. Мода ж на встановлення такого роду інталій в Польщі припадає вже на початок XIX ст. Саме тоді було перемонтовано і видозмінено руків’я.
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Піхви шаблі дерев’яні, обтягнуті чорною шкірою. Прибор залізний, оздоблений рельєфним золоченим рослинним орнаментом, складається з двох
обоймиць з кільцями під пасові ремені
(шемшир носили лезом донизу, з лівого
боку на двох ременях), і оформлений в
тому ж стилі, що і гарда.
Досліджену шаблю справедливо ідентифікувати не як «шемшир», а саме як
«шаблю з клинком «шемшир», оскільки,
як би там не було, головним при характеристиці шаблі, на нашу думку, є усе ж
таки клинок, (що в нашому випадку старіший за ефес). Утім, не враховувати турецькі й польські «модифікації» було б
необ’єктивним. Адже саме такі модифікації ефесу, чим віддаленіші вони від дати
виготовлення клинка (в даному випадку
різниця може сягати цілих двох століть),
підтверджують високу цінність булатного клинка з, по-східному мелодичною
назвою – «шемшир», що ще іноді за крутий вигин називають «лев’ячий хвіст».
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Олена ПОПЕЛЬНИЦЬКА

ШПАГА ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХІХ ст. РОСІЙСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО ДІЯЧА ОЛЕКСАНДРА
ДМИТРОВИЧА БАЛАШОВА В КОЛЕКЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
!!! SHORT DEMO VERSION !!! ONLY 75 PAGES OF 308!!!
Анотація
УДК 930(477)«18»
Стаття присвячена вивченню музейного предмета з зібрання Національного музею історії України – російської офіцерської шпаги, виготовленої у першій третині ХІХ ст., власником якої був
російський державний діяч О. Д. Балашов (1770–1837). У статті аналізуються топонімічні написи на клинку, що мають відношення до видатних подій у біографії О. Д. Балашова та робиться
спроба ідентифікувати напис «Swalling», виконаний на обуху клинка, як тавро одного з представників шведської ковальської династії Сваллінгів.
Ключові слова: Національний музей історії України, шпага, ХІХ ст., Російська імперія, О. Д. Балашов, Вітчизняна війна 1812 р.

Шпага первой трети ХІХ в. русского
Александра
Дмитриевича Балашова в коллекции
Национального музея истории Украины

Sword of the First Third of 19th century
of Russian Statesman Аlexander
D. Balashov in the Collection of the
National Museum of History of Ukraine

Аннотация
УДК 930(477)«18»
Статья посвящена изучению музейного предмета из коллекции Национального музея истории Украины – русской пехотной офицерской
шпаги образца 1798 г., изготовленной в первой
трети ХІХ в., владельцем которой был русский
государственный деятель А. Д. Балашов (1770–
1837). В статье проанализированы топонимические надписи на клинке, имеющие отношение к
памятным событиям биографии А. Д. Балашова.
Автором идентифицирована надпись «Swalling»,
выполненная по обуху клинка, как клеймо одного из представителей шведской кузнечной династии Сваллингов. Шпага А. Д. Балашова представляет интерес не только как  произведение
оружейного искусства, но и как  историческая
реликвия, отразившая события эпохи в судьбе
одного человека – офицера и дипломата.
Ключевые слова: Национальный музей истории Украины, шпага, ХІХ в., Российская империя, А. Д. Балашов, Отечественная война 1812 г.

Аbstract
UDC 930(477)«18»
Dr. Olena Popelnytska devoted her article to the
the study of museum objects from the collection
of the National museum of history of Ukraine. The
sample in question is the Russian Pattern 1798
Infantry sword. Author analysed the toponymic inscriptions on the blade with respect to the outstanding events in the biography of Аlexander Balashov.
Dr. Popelnytska identified the inscription «Svalling»
engraved on the forte of the blade, connecting it
with the dynasty of Svalling – the royal armourers
from Sweden. The sword of Аlexander Balashov is of high interest not only as a crafted masterpiece, but also as a historical relic. Through the
fate of one man, one can study the era of Alexander I,  the War of the Russian Empire with Napoleonic France, where Аlexander Balashov participated as an officer and as a diplomat.
Keywords: National museum of history of Uk
raine, sword, 19th century, Russian Empire,
Alexander Balashov, Russian Patriotic War of 1812.

государственного деятеля
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Національному музеї історії
України зберігається шпага, 21
грудня 1962 р. передана до Державного історичного музею гвардії генерал-майором Іваном Антоновичем
Вовченком [12] – у роки Великої Вітчизняної війни командуючим гвардійським танковим корпусом [9]. Влітку
1944 р. цей корпус брав участь у розгромі в Білорусі німецької групи армій «Центр» [10], у штабі якої радянські розвідники знайшли вищеозначену
шпагу. Сам І. А. Вовченко вважав, що
ця зброя належала російському полководцю О. В. Суворову. Проте перший
цієї шпаги,ДЕМО-ВЕРСІЯ
який приймав
!!! дослідник
СКОРОЧЕНА
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
цю річ на державне зберігання – завідуючий відділом феодалізму Державного історичного музею УРСР В. О. Сидоренко з’ясував, що її власником був Рис. 1. Д. Доу. Портрет О. Д. Балашова
російський державний діяч Олександр (1770–1837). Військова галерея Зимового
Дмитрович Балашов (1770–1837) [31]. палацу, Державний Ермітаж
О. Д. Балашов народився у Москві у (м. Санкт-Петербург, РФ).
родині сенатора, освіту здобув у Пажеському корпусі, військову службу почав
у 1791 р. у чині поручника лейб-гвардії ською Францією О. Д. Балашов разом з
Ізмайлівського полку, з 1795 р. служив Олександром І виїхав до прикордонного
у Астраханському гренадерському пол- міста Вільна. Коли у липні 1812 р. Напоку, з 1798 р. очолив Казанський гарні- леон І з армією перейшов Німан, Олекзонний полк. У 1799 р. О. Д. Балашов сандр І направив О. Д. Балашова до ньоу чині генерал-майора став комендан- го з пропозицією миру. Свою зустріч з
том Омської фортеці, з 1800 р. був вій- французьким імператором О. Д. Баласьковим губернатором Ревеля, з 1804 р. шов описав у мемуарах, використаних
його призначено обер-поліцмейстером Львом Толстим при створенні однієї із
Москви, з 1808 р. – обер-поліцмейсте- сцен роману «Війна та мир».
ром Санкт-Петербурга. Тоді ж О. Д. БаУ січні 1813 р. О. Д. Балашов у складі
лашов ввійшов до кола наближених до російської армії переправився через Ніімператора Олександра І осіб. У 1809 р. ман і як ад’ютант Олександра І супровоО. Д. Балашову було присвоєно чин ге- джував імператора під час Закордонних
нерал-ад’ютанта і призначено військо- походів, зокрема брав участь у битвах
вим губернатором Санкт-Петербурга, під Лютценом, Бауценом, Дрезденом і
у 1810 р. він ввійшов до новоствореної Кульмом. У вересні 1813 р. О. Д. БалаДержавної ради і того ж року став пер- шов відбув до Лондона для вручення
шим в російській історії міністром по- принцу-регенту російських орденів, а
ліції. Напередодні війни з наполеонів- у грудні того ж року повернувся до ді-
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Рис. 2. Ефес та верхня частина клинка шпаги О. Д. Балашова.

ючої армії у Фрейбурзі. У січні 1814 р.
він взяв участь у битві при Брієні, а у
лютому виїхав до Італії, де провів мирні переговори з неаполітанським королем Йоакимом Мюратом.
У 1816 р. О. Д. Балашов виконував дипломатичну місію у Вюртемберзі та столиці Великого герцогства Баденського
– Карлсруе. Повернувшись у 1818 р. до
Росії, він наприкінці 1819 р. ненадовго
вдруге очолив Міністерство поліції, а
через кілька місяців став генерал-губернатором Воронезької, Рязанської, Орловської, Тамбовської та Тульської губерній. У грудні 1823 р. О. Д. Балашов
одержав військове звання генерала від
інфантерії, продовжував лишатися членом Державної ради, у 1830 р. став сенатором, а у 1832 р. – членом Військової ради при імператорі Миколі І [3].
У 1833 р. О. Д. Балашов придбав великий будинок у Санкт-Петербурзі на набережній Василівського острова (який
його нащадки продали у 1868 р.) [11], у
1834 р. вийшов у відставку і переїхав до

села Покровське Шліссельбурзького повіту (зараз – с. Шапки Тосненського р-ну
Ленінградської обл.), де у 1837 р. помер і
був похований у церковному склепі [38].
«Шпагу Балашова» виготовлено у
формі російської піхотної шпаги (палаша) взірця 1798 р., запровадженої на
початку ХІХ ст. для офіцерів та генералів. Від 1826 р. такі шпаги носили лише «поза строєм», за винятком генерал-ад’ютантів, які, як і О. Д. Балашов,
виходили у відставку «з мундиром» [17].
Однією з конструктивних деталей російської піхотної шпаги взірця 1798 р.
є подвійна овальна гарда з бічною дужкою (рис. 2, 3). Подібну гарду у XVII–
XVIIІ ст. мали також англійські, французькі, німецькі та шведські піхотні та
кавалерійські шпаги. У Російській імперії з 1798 р. подвійна гарда лишилась
лише у піхотних шпаг, в той час як кавалерійські шпаги оснащувались гардою серцеподібної форми [18, с. 61-65].
Для О. Д. Балашова, який пішов у відставку 1834 р. у чині генерал-ад’ютанта
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СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МЕЧ С ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ
Аннотация
УДК 94(47)«13/15»; 903.22.069
В статье рассмотрен средневековый меч из Ровенского областного краеведческого музея, найденный случайно в начале 40-х гг. прошлого века и впоследствии переданный в музей. Опираясь на внешние признаки и аналогии среди вещественных источников, было сделано предположение, что данное оружие относится к середине XIV – первой половине XV вв. Вместе с тем
пришли к ещё одному выводу. До начала XVI в. в Великом княжестве Литовском, куда входили волынские земли, среди разнообразных форм клинков и эфесов у мечей, существовала небольшая группа, с характерными для неё признаками – дисковидным навершием с квадартным
выступом посередине и длинной крестовиной, с вытянутыми на конус, дужками – квиллонами.
Kлючевые слова: средневековый меч, клеймо, доспех, клинковое оружие, Великое княжество
Литовское, Сигизмунд I Старый, битва под Сокалем.

Середньовічний меч із Західної України

The Medieval Sword from Western Ukraine

Анотація
УДК 94(47)«13/15»; 903.22.069
У статті розглянуто середньовічний меч з Рівненського обласного краєзнавчого музею, випадково знайдений на початку 40-х рр. минулого століття та пізніше переданий до музею.
Спираючись на зовнішні ознаки та аналоги серед речових джерел, було висунуто припущення, що зброя відноситься до середини XIV –
першої половини XV ст. Разом з тим, дійшли
ще одного висновку. До початку XVІ ст. у Великому князівстві Литовському, куди входили волинські землі, серед різноманітних форм клинків та ефесів у мечів, існувала невелика група  
з характерними для неї ознаками – дисковидним верхів’ям з квадратним виступом посередині й довгою хрестовиною з витягнутими на
конус дужками – квіллонами.
Kлючові слова: середньовічний меч, тавро,
панцир, клинкова зброя, Велике князівство Литовське, Сигізмунд І Старий, битва під Сокалем.

Аbstract
UDC 94(47)«13/15»; 903.22.069
In article Dr. Alexander Strelchenko studies the
medieval sword from the Museum of regional studies in Rivne area, which was found, by chance, in
the early 40-s of the last century and subsequently transferred to the Museum. Relying on external
signs and analogies among material sources, an
assumption was made that the weapon belongs
to the middle of the 14th – the first half of the 15th
centuries. Besides, another conclusion was made.
Before the beginning of the sixteenth century, the
Principality of «Great Lithuania», which included
Volhynia , among the various forms of blades and
hilts of swords, there was a small group, with its
characteristic wheel-pommel is unusual in that its
central bosses are square and long crossguard,
stretched out on a cone, quillons.
Keywords: medieval sword, production mark, armor, bladed weapons, the Grand Duchy of Lithuania, Sigismund I, the battle of Sokal.
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еч, являясь одним из значимых
видов оружия и предмета воинской культуры средневековья, нередко привлекает к себе внимание со стороны исследователей. Любая
новая информация о нем, в том числе
новые находки, позволяют расширить
наше представление об этой категории
клинкового оружия, его особенностях,
семантических функциях и многих других аспектах. Но вместе с тем остаются
много не решенных вопросов. Поэтому
цель данной публикации – введение в
научный оборот одного средневекового меча с Западной Украины, который
длительное время оставался без внимания исследователей. Подобная ситуация в отношении рассматриваемого
экземпляра, возможно вызвана тем, что
он был обнаружен вне археологического контекста и, соответственно, осложняется атрибутация находки. Однако,
оставлять вне поля зрения такого рода
предметы материальной культуры, по
нашему мнению, не совсем логично, т.к.
степень знаний о средневековых мечах
может оставаться весьма ограниченной.
Данный экземпляр (рис.1), хранящийся в собрании Ровенского областного краеведческого музея (фондовый
№ 9021), поступил туда в конце 40-х гг.
XX века. В музейных записях указывается, что меч был случайно найден в
1942-1943 гг. у с. Острожец Млыновского района Ровенской области. Оружие
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дошло до наших дней в относительно
хорошем состоянии и представляет собой следующее.
Обоюдоострый клинок длинный и
широкий у крестовины. Его плавно
сужающиеся лезвия сходятся вместе
почти в самом низу, образуя не сильно
выраженное острие. Дол на клинке не
наблюдается, в результате его сечение
по всей длине имеет вид уплощенной
линзы. Судя по всему, таким клинком в
основном наносили рубящие удары по
тем воинам, чей комплект защитного
вооружения включал в себя небольшое
количество элементов пластинчатого
доспеха. Каких-либо клейм или других
знаков визуально нами не обнаружено.
Эфес меча, состоящий из крестовины, навершия и хвостовика рукояти,
сделан из железа. Крестовина длинная,
средняя её часть выполнена в виде вытянутого прямоугольного бруска, от
которого в противоположные стороны отходят дужки. Те, в свою очередь,
несколько расширяются к окончанию.
Вместе с тем дужки имеют не совсем характерную черту – они слегка изогнуты
к навершию, тогда как у большинства
крестовин подобный изгиб наблюдается в сторону клинка [15, t. I, s.186-194;
21, p. 112-119]. Навершие дисковидной
формы. В середине имеется выступ в виде квадрата с двумя горизонтальными
ребрами, вверху и внизу. Такое же ребро проходит вдоль нижнего края на-

Рис. 1. Меч, найденный у с. Острожец, Ровенская обл. (Украина). РОКМ, инв. № 9021.
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вершия. Хвостовик рукояти прямой и
длинный, что позволяло обхватить его
двумя руками, а, соответственно, повысить эффективность в ходе применения
данного оружия.
Метрические характеристики меча
приведены ниже, в таблице 1.
Как отмечено выше, рассматриваемый экземпляр является случайной находкой. Поэтому для определения его
датировки сначала выявим типологические особенности.
Ввиду того, что дол на клинке не прослеживается, его внешние очертания и
сечение позволяют отнести меч либо к
типу XIII, либо подтипу XIIIa, по типологии Окшотта. Как отмечал оружиевед, данные формы клинков появляются примерно в сер. XIII в., а, возможно,
ещё раньше, и применялись до середины следующего столетия [21, p.114; 22,
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p. 101-102, nr. 6]. Однако польский исследователь М. Глосек, рассмотревший в
свое время вещественный материал X–
XV вв. с территории Средней Европы,
сделал выводы, что в указанном регионе этот тип продолжал применяться до
рубежа XV–XVI вв. [20, s.178]. Следовательно, клинок дает нам весьма широкий временной отрезок. Крестовина
ближе всего к стилю 1, который был известен с X–XI до кон. XVI вв. [21, p.117].
Но упоминавшиеся выше, такие особенности крестовины, как длинные дужки,
сделанные на конус и середина в виде
прямоугольного брусочка, позволяют
полагать, что на ровенском экземпляре смонтирован один из его поздних
вариантов. В пользу такого предположения служат выявленные нами мечи
с аналогичными крестовинами, относящиеся ко 2 пол. XIV–XV вв. [16, s. 82,

Таблица 1. ПАРАМЕТРЫ МЕЧА
Общая длина (мм)

Клинок

Крестовина

Навершие

Хвостовик

1160

Длина клинка (мм)

900

Ширина клинка у крестовины (мм)

55

Ширина клинка в 300 мм от крестовины (мм)

50

Ширина клинка в 600 мм от крестовины (мм)

45

Ширина клинка в 60 мм от острия (мм)

35

Толщина клинка у крестовины (мм)

6

Толщина клинка в 30 мм от острия (мм)

2,5

Длина крестовины (мм)

252

Высота крестовины (мм)

8

Толщина крестовины (мм)

21

Высота навершия (мм)

55

Ширина навершия (мм)

62

Толщина навершия по краю (мм)

5

Длина хвостовика

197

Ширина у крестовины (плечиков) (мм)

25

Ширина у навершия (мм)

15

Толщина у крестовины (мм)

0,8

Толщина у навершия (мм)

0,3
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Рис. 7. Навершие меча, найденное
у с. Харагыш (Молдова). Фото автора.
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Рис. 8. Карта находок мечей и отдельных деталей «типа Пиулново – Острожец».
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Анотація
УДК 94(477); 903.22
У статті коротко розглянута історія булави як зброї та символу влади. Основну увагу приділено розвиткові цього виду зброї на теренах України. Розглянуто історію у соціо-культурного та
бойового функціонування булави та її місце у комплексі шляхетського озброєння у період Середньовіччя та Раннього нового часу. На основі іконографічних та речових джерел розглянуті
морфологічні особливості та значення булав як зброї та символу влади українських гетьманів.
Ключові слова: булава, пернач, холодна зброя, козаки.

Булавы и перначи на территории
Украины: оружие и символ власти

Maces and Pernats in Ukraine:
Weapon and Symbol of Authority

Аннотация
УДК 94(477); 903.22
В статье рассмотрена история булавы как вида
оружия и символа власти. Автор уделяет внимание развитию этого вида оружия на Украинских
землях. Рассмотрена история социо-культурного и боевого функционирования булавы, ее
место в комплексе вооружения высшего сословия периода Средневековья и Раннего нового
времени. На основе иконографических и вещественных источников рассмотрены морфологические особенности и значение булав как оружия и символа власти украинских гетманов.
Ключевые слова: булава, пернач, холодное
оружие, казаки.

Аbstract
UDC 94(477); 903.22
In article Dr. Denys Toichkin reviews the history
of the mace as a weapon and symbol of power.
Main attention is paid to the development of these
weapons in Ukrainian lands. Author analyzes the
history of socio-cultural and combat functionality
of maces and pernats in Ukraine, their importance
in the arming complex of Cossack nobles in period
of the Middle Ages and early Modern Times. On
the basis of iconographic and material sources author consider the morphological features and the
value of maces as a weapon and symbol of power of Ukrainian hetmans.
Keywords: mace, pernat, cold steel, cossack.

В

ід часів, коли багатофункціональні господарчі знаряддя перетворились на спеціалізовані військові інструменти (власне холодну зброю),
окремі різновиди почали відігравати
ключову роль у системі соціокультурних відносин народів Європи та країн
Сходу. Одним з них є булава – зброя,
що протягом тисячоліть використовувалась як безпосередній символ влади.
Булавою називається різновид холодної зброї, що складається з держака та

бойової частини – яблука, й призначена для завдання проламлюючих ударів.
Від часів появи людства на планеті, булава стала одним з перших видів
озброєння та предметів культу й символів влади водночас. Саме у такій якості
булава функціонувала в країнах Стародавнього Сходу, де віднайдені найдавніші відомі нині зразки.
Конструктивно найдавніші булави виготовлені у вигляді монолітного виробу,
що є наступним кроком еволюції довбні.
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Рис. 1. Булава бойова XVI cт. Черкаський обласний краєзнавчий музей, № ЗС-514.
Знайдена в с. Скотареве Черкаської обл. Залізо, лиття, кування. Довжина 475 мм
[20, c. 203].

Класична бойова булава з яблуком
круглої, грушовидної або призматичної
форми на держаку, призначена, насамперед, для розбивання ворожого обладунку. Найдавніші яблука кулястої форми вироблялися з різних сортів каменю,
пізніше – бронзи, заліза, навіть дорогоцінних металів.
Булави вже у стародавні часи нерідко
мали церемонійне значення: тоді бойові
частини виконували у вигляді голів тварин, людей або міфічних істот. У письмових джерелах Давнього Сходу булаву
зазвичай вкладали до рук богів та героїв [27, p. 235]. З булавою, як божественним атрибутом, пов’язано й значення її як
символу влади земної. Так, перські булави
з бойовими частинами, що зображують
голову бика, пов’язують як з міфічними
королями та героями у давньоперському
епосі Шагнаме, так і реальними історичними постатями – Чингіз Ханом та Тимуром. Традиція використання цієї церемоніальної зброї збереглася до наших днів у
зороастрійських релігійних обрядах. Згодом такі булави набули значення символу королівської влади, хоча припускають,
що ними користувались також звичайні
воїни [26, p. 251–261].
На Середньому сході* у період Раннього Середньовіччя булави нерідко
* Тут термін «Середній Схід» вживаємо як
сукупність країн Близького Сходу разом з
Іраном та Афганістаном.

згадуються як зброя тюркських найманців (гулямів) [27, p. 236]. У Х–ХІІІ
ст. булави набувають ще більш різноманітних форм. Великою популярністю
користувались яблука, увінчані кулькою
(часом сплющеною), а також так звані
перначі – з бойовою частиною у вигляді шести – восьми вертикальних симетричних ребер (перші такі зразки простежують серед знахідок з Луристану
VIII ст. до н.е.). Попередниками перначів були булави з шипами або виступами різної форми, що, поряд з кулястими, відносяться до найдавніших видів
(окремі зразки датують 2600 р. до н.е.).
На українських теренах перші військові булави, виготовлені з твердих
порід каменю, відомі від часів енеоліту [11, c. 21]. Значення їх як «інсигній»
влади, на думку фахівців, не тільки не
заперечує, а навпаки, підкреслює їх бойову функцію [11, c. 15].
Подальші поодинокі знахідки булав
пов’язані з періодом бронзи [11, c. 196].
Відомі булави й у скіфів. Утім, як і у
попередні часи, булави й перначі зрідка
зустрічаються у скіфських похованнях.
Поодинокі артефакти археологи зрідка
віднаходять хіба що у могилах найзнатніших воїнів [5, c. 73-74]. Таким чином
у процесі розвитку за булавами зберігалися ті самі ідентифікаційні та комунікативні функції, що і на Сході.
Якісно новий етап поширення булави в Україні пов’язаний з періодом Київської Русі. Так, вже у ІХ ст., булава стає
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популярною зброєю, як серед заможних
дружинників, так і простих воїнів [7, c.
311]. Про це свідчить чимала кількість
археологічних знахідок з цілком різним
рівнем оздоблення – від найпростіших
залізних до вишуканих бронзових зразків [8, c. 83]. Нерідко можна побачити
булаву у зображальних джерелах цього періоду.
Поряд з булавами з яблуками округлої та призматичної форми (іноді з шипами), зустрічаються перначі. На думку
дослідників появу цієї зброї можна спостерігати від ХІІІ ст., а від ХIV ст. вона
перетворюється на командирську відзнаку [7, с. 311; 31, с. 79]. Додамо, що
досліджені на сьогоднішній день артефакти [9; 31] свідчатьДЕМО-ВЕРСІЯ
про проникненСКОРОЧЕНА
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
ня шестоперів на терени України з країн
Середнього Сходу через посередництво
Золотої Орди.
Комплекси зброї у похованнях свідчать про суто бойове призначення булав. Це демонструє лаконічність форм
і бойова ефективність конструкції типів залізних булав, представлених знахідками з території Південно-Західної
Русі [10, c. 56].
Значна кількість бронзових булав,
віднайдена поряд із залишками воїнів
без обладунків, зокрема, на Райковецькому городищі, може свідчити про те,
що булава відігравала у середньовічній Русі роль не тільки бойової, але й
цивільної зброї [6, c. 143].
Рис. 2. Портрет великого гетьмана
Інформацію щодо «плебейської» литовського Костянтина Острозького
природи булав та їх застосування мож- (копія XVIІI ст. з портрета пер. пол.
на віднайти також у писемних дже- XVII ст.). Національний музей історії і
релах, хоча й більш пізнього періоду. культури Республіки Білорусь (м. Мінськ).
Так, Псковський літопис 1502 р., описуючи битву з орденськими рицарями,
Зростання масової популярності бувідзначає, що «…не саблями светлыми секоша их, но биша их москвичи и лав, приниження їхньої сакралізації,
татарове аки свиней шестоперами...» очевидно пов’язане з утвердженням у
[2, c. 211].
Київській Русі скандинавських та за-
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!!! СКОРОЧЕНА ДЕМО-ВЕРСІЯ ДЛЯ
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Рис. 3. Петро Конашевич Сагайдачний, гетьман Війська його
королівської милості Запорозького. Гравюра з книги К. Саковича
«Вірші на жалосний погреб
зацного рицера Петра Конашевича Сагайдачного», 1622 р.

хідноєвропейських бойових традицій,
засвоєних разом з європейською рицарською мілітарною технологією. Остання зросла на основі воєнної культури вікінгів-норманів до початку ХІІ ст.,
згодом поширившись на весь Християнський світ. Саме в її руслі формувався європейський комплекс рицарської
холодної зброї.
Століттями номенклатура озброєння рицаря включала спеціально тренованого й спорядженого бойового коня, суцільний захисний обладунок та
спис, необхідні для здійснення основного тактичного прийому – таранного
удару, а також меч — різновид клинкової зброї, спеціально сконструйованої
для пробивання броні противника, та
щит, що правив за засіб активного захисту. Цей комплекс озброєння забезпечував рицареві ефективність на полі
бою, а, відтак, і привілейоване суспільне становище шляхетного військового
професіонала [6, c. 180]. Булава, разом
з бойовою сокирою та кинджалом від-

носилася до супутніх, другорядних засобів збройного протистояння.
У Південно-Західній Русі рицарський
комплекс озброєння чітко фіксують різні види історичних джерел від другої половини ХІ ст. Він поширився протягом
ХІІ ст., а від початку ХІІІ ст. почав виконувати, крім суто тактичної, також ідентифікаційну та комунікативну функції у
середовищі руських світських еліт.
Можливо до зниження давнього статусу булави як сакрального предмету
та символу влади призвело осмислення її як другорядного предмету у рицарському збройовому комплексі.
Слід зауважити, що певна військова
традиція, пов’язана з булавами, у різний
час мала місце у Європі. Так, спеціальна
палиця була символом військової влади тут ще від давньоримських часів [30,
s. 67]. У Західноєвропейських джерелах
булави також згадуються серед озброєння іменитих воїнів середньовічного Заходу, серед яких є герцоги та навіть королі [28, p.281]. Поширення булав серед
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знатних англосаксонських та норманських воїнів відображено на знаменитому килимі у Байє, де відтворено битву при Гастінгсі. Зокрема з палицею та
булавами зображено самого Вільгельма-Завойовника, особистий супровід
його та короля Гаральда.
І все ж, у період розвинутого середньовіччя традиція використання булав у Європі взагалі та на Русі зокрема
на кілька століть втратила сталий, ексклюзивний зв’язок з церемонійним або
статусним контекстом. Не виключено,
що свою роль тут відіграли низька вартість, простота виготовлення, нарешті
відносно проста техніка використання булави яку міг швидко опанувати
звичайний ополченець. У цих аспектах
булава разюче відрізнялася від високовартісного, складного у виготовленні
багатофункціонального меча техніка
використання якого вимагала постійної практики й була пріоритетом тогочасної військової еліти та людей до неї
наближених [6, c. 130–134].
Врешті сформульовані Г. С. Лебедєвим чотири функції меча (воєнно-технологічна, соціо-етнопопуляційного
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маркування, комунікаційна та сакральна) від культури вікінгів у повному обсязі були перенесені на загальну європейську рицарську культуру. Меч
трактувався як божественне творіння
(згадаємо поширене на теренах Європи й Скандинавії, депонування меча
– жертвоприношення та ритуал влади) та одушевлена субстанція (з чим
пов’язаний інститут дарування меча, особлива орнаментика та практика присвоєння мучу власного імені).
Спадкове право володіння зброєю (мечем) було запорукою збереження поваги та соціального статусу у суспільстві,
водночас їх втрата могли призвести до
втрати соціальної позиції їх власника.
Мечі також стали важливою частиною дипломатичних подарунків [1, c.
187], що характерно як для Європи,
так і для Русі.
Як бачимо, меч перекрив усі основні соціо-культурні та сакральні ніші,
зайняті булавою у попередні часи, та
навіть захопив нові, У якості міжнародного символу рицарської звитяги,
нерозривно поєднаного з споконвічним
поняттям рицарства, саме меч зберігав

!!! СКОРОЧЕНА ДЕМО-ВЕРСІЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ !!!

Рис. 4. Булава, Османська імперія, XVII ст. Музей Війська Польського, інв. № 6134
(w. 21332).
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Герасимовича Кондратьєва зберігається у Військово-історичному музеї артилерії, інженерних військ та військ зв’язку (м. Санкт-Петербург, РФ) (рис. 12).
Зауважимо, що незважаючи на те, що
експонат досить давно уведений до наукового обігу, особисту приналежність
зброї вперше встановили саме українські дослідники [13, c. 222].
Зброю виконаноДЕМО-ВЕРСІЯ
у характерній для
СКОРОЧЕНА
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ !!!
XVII ст. манері сполучення вишуканого
оформлення та практичної придатності.
Пернач має 8 окантованих пер. Загальна довжина виробу 570 мм, довжина пера 102 мм, максимальна ширина пера 45
мм, товщина 6 мм. Довжина руків’я 445 Рис. 12. Торцева частина держака
мм., діаметр 27 мм. Вага виробу 1007 г. пернача, що належав сумському полковПера оздоблені прорізним рослин- нику А. Г. Кондратьєву. Слобідська
ним орнаментом. Порожнє всередині Україна, 1687–1688. Військово-історичруків’я з мідного стопу прикрашене фі- ний музей артилерії, інженерних військ
та військ зв’язку (Санкт-Петербург, РФ),
гурними поясками.
Торець руків’я прикрашає герб роду інв. № КП 1932, КЕУ 7536, ООФ 129/114.
Кондратьєвих та абревіатура:

АГƩПИЦПВƩ
«Андрій Герасимович [Кондратьєв]
Стольник [та] Полковник Їх Царських
Пресвітлих Величностей Сумський»
Рід Кондратьєвих – один з найвідоміших козацьких кланів. Герасим Кондратьєв був засновником м. Суми. Разом із синами засновував міста і села
Слобідської України.
Син Герасима – Андрій Герасимович Кондратьєв (пом. 1708 р.) був затверджений царським урядом «стольником і полковником» у 1688 р. Набуті
посади знайшли своє відображення в
абревіатурі, вміщеній на перначі. Останній мав символізувати всю повноту
військової та адміністративної влади в
Сумському полку, що де-факто концентрувалася в руках Андрія Герасимовича [19, c. 222–223].

Розкіш, з якою оформлювали старшинські булави й перначі, – витончені
ремісничі техніки, коштовні матеріали
– зумовлювали високу вартість цих виробів. Деякі з них були справжнім мистецьким шедевром. Зокрема, пернач у колекції Чернігівського історичного музею
ім. В. В. Тарновського виготовлений з гірського кришталю, оздоблений сріблом та
бронзою (рис. 13). Виробнича традиція
виготовлення холодної зброї з гірського
кришталю тісно пов’язана з османськими
зразками церемонійного призначення.
Так, бойові частини обушків, що зберігаються у колекції Музею палацу Топкапи
(інв. № 2/713 та 2/711) виготовлені саме
з цього матеріалу [18, c. 118–119].
Ці зауваження стосуються також іншої коштовно оздобленої зброї, яку
представники заможної української
шляхти збирали у великій кількості.
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Протягом усього періоду Раннього
Нового часу булава в Україні була ознакою шляхетського стану та високого
соціального й політичного статусу. Вона
складала частину бойового та урочистого костюму, була символом родинної й
особистої гідності, маркером високого
матеріального статку, нарешті, предметом розкошів та надзвичайно вигідною
грошовою інвестицією.
В українських музеях зберігається чимало оригінальних булав та перначів.
Серед них представлена як практична
бойова зброя XVI ст., так і більш пізні,
коштовно оздоблені зразки вищого ешелону козацької старшини.
На жаль, досі булави надзвичайно
рідко опинялися у полі зору сучасних
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зброєзнавців. Дослідників передусім
цікавили проблеми дослідження їх у
зв’язку з вирішенням суміжних історичних завдань. Аналіз цієї, насамперед, церемонійної зброї може становити цікавість у зв’язку з розв’язанням
цілої низки проблем. Тут і вивчення генези булави; дослідження її функцій як
зброї та статусного предмету. Нарешті
– виявлення місцевої продукції та виробничих центрів, мистецтвознавчий
аналіз, адже булавам у набагато більшій мірі, аніж іншим видам зброї, притаманне пишне оздоблення.
Детальне дослідження козацьких булав, що зберігаються у державних та
приватних музеях має стати справою
найближчого майбутнього.

!!! СКОРОЧЕНА ДЕМО-ВЕРСІЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ !!!

Рис. 13. Пернач, XVІII ст. Колекція Чернігівського історичного музею
ім. В. В. Тарновского, інв. № И-4522.
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Аbstract
UDC 903.05; 739.7
Accurately describing the techniques used to decorate a weapon is imperative for furthering research.
This paper will primarily concentrate on the methods and materials used in Persia, Middle East, Central
Asia and India to produce so-called «Damascus Steel» weapons, as well as those used to embellish the
weapon: i.e. inlay and koftgari. The benefits of systematically recording the process used to decorate
the blade leads to additional information about the object and this offers the potential to learn more
about weapons «life history» and the lives of the people it touched.
Keywords: damask, inlay, koftgari, damascus steel.

Дамаск, таушування та кофтгарі:

Дамаскирование, всечка и кофтгари:

щодо уточнення термінів

к вопросу терминологии

Анотація
УДК 903.05; 739.7
Автор пропонує звернутися до проблеми використання термінів «дамаскування» та «кофтгарі». У каталожних описах термінологія оздоблення булатних виробів використовується
довільно. Клинкова орнаментика, символіка та
епіграфіка, пов’язана з регіональними виробничими традиціями, писемні джерела свідчать
про поширеність цих технік на величезних територіях, значну кількість ремісників, та методів
виконання. Дослідивши експонат, спосіб його
виготовлення та оздоблення, можемо встановити шляхи міграції ремісничих технік, місце виробництва, особу самого майстра тощо, врешті
укласти коректний провенанс пам’ятки. Автор
аналізує методи виробництва зброї дамаської
сталі та її декору на теренах Персії, Середнього Сходу, Центральної Азії та Індії. Розглянуті
методи всічки (таушування), амальгамування,
наплавлення металу, та інші, серед яких сам
«кофтгарі» та його різновиди. Запропоновано дослідникам приєднатись до досліджень і
створити базу даних, де будуть задокументовані усі відомі методи.
Ключові слова: дамаська сталь, дамаскування, кофтгарі, оздоблення зброї.

Аннотация
УДК 903.05; 739.7
Автор предлагает обратиться к проблеме использования терминов «дамаскирование» и
«кофтгари». В каталожных описаниях терминология декорирования булатных изделий использкется произвольно. Клинковая орнаментика, символика, эпиграфика, связанныя с
местными производственными традициями,
письменные источники свидетельствуют о распространенности этих техник на огромных пространствах, значительное количество исполнителей и методов. Изучив экспонат, способы его
изготовления и украшения, можем установить
пути миграции ремесленных техник, место производства, наконец составить корректный провенанс памятника. Автор анализирует методы
производства оружия из дамасской стали, ее
декора на территории Персии, Среднего Востока, Центральной Азии и Индии. Рассмотрены методы всечки, ртутного амальгамирования, наплавления и прочие, среди которых сам
«кофтгари». Автор предлагает исследователям
создать единую базу данных методов декорирования исторического оружия.
Kлючевые слова: дамасская сталь, дамаски�
рование, кофтгари, украшение оружия.
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with a pointed hammer (ĉakoŝ-e telā-kūbī )
[17, p. 41]. The inlay of silver wire is called
noghrekub or noqrehkub [9, p. 225]. Sometimes the metal would be burnished to lay
flush with the surface while other times, it
would be left in relief [9, р. 225].

Fig. 3. detail of cross-hatch wire koftgari.

In this state leaves of gold or silver, as required are layed on, and rubbed in with a
mohari» [1, p. 172].
The wire cross-hatched wire koftgari
method is performed in a similar way.
However, instead of applying leaf to the
entire surface, wire is used to create the
decoration. In Persia it is called talakub
(telā-kūb, or talakhubi ).
The process was described by Wulff [17, p.
41-42] who states that the gold-inlayer (telākūb, or mākū-kūb) uses a the sharp short
edged knife (kārd-e telā-kūbī) to produce a
cross-hatched pattern which roughens up
the surface (zabr kardan). One or more gold
or silver wires are then hammered into place

Mercury Gilding
In India mercury gilding (plating) «thanda
multamma» was also used. Baden Powel [1,
p. 172] describes the technique as follows:
«If the article be of copper, it is to be well
scraped, cleaned and polished, and then
heated in the fire to remove all oil or dirt
that may have been left on the surface by
polishing. After this it is dipped in an acid
solution of the ‘kishta’, or dried unripe apricots. After this it is rubbed with the powder
of half burned bricks or some other earth.
The surface is then rubbed with mercury,
which adheres by combining with the metal. The article is next placed in clean water for some hours, and again washed in
the kishta solution, and dried with a clean
cloth. Gold leaf is now applied to the surface, to which it adheres, being adjusted by
the workmen by blowing it with his mouth
or touching it with a cloth. The gold then,
by reason of the effect of the mercury coating, appears all white. The article being subjected to heat, the mercury sublimes, and

!!! СКОРОЧЕНА ДЕМО-ВЕРСІЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ !!!

Fig. 4. Mercury guilded grip.
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the dull yellow metallic tint returns; more
gold leaf is now applied, and is all rubbed
and ground into the surface by means of
agate rubbers called ‘mohari’.. .The quantity
of mercury used is always double in weight
that of the gold: the plating is of course done more lightly or more heavily as the work
requires.» This method was used to decorate the handle of the dagger from Mysore. On a side note, Baden-Powell mentions that water-gilding with a solution of
gold in nitro-muriatic acid was introduced
by the British [1, p. 173].

Stamp-melt method
A method currently being used by blacksmiths in Yataghan, Turkey is called here
the stamp-melt method. The smiths have
a selection of dies which they use to create
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the recess in the blade. After completing the
stamped design, they cover the recessed area
with a piece of brass or similar copper-alloy.
The blade with the brass on top is then heated for a few minutes. Some of the brass melts
and fills the stamped cavities. The blade is
cooled and the area burnished and polished.

Conclusion
The above discussion has illustrated the
need for more detailed descriptions and
standardized terminology in the description of decorative patterns on blades and
other weapons. The regular practice of recording this type of information will lead
to a better understanding of the transfer of
materials, technologies and finished artifacts over time and space.
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Fig. 5. Using a stamp to create the recess.
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Fig. 6. Melting the brass inlay so it fills the recess.

Fig. 7. The finished inscription.
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(CANNONS, HOWITZERS AND MORTARS),
ROCKETS AND FIREWORKS
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Аbstract
UDC 94(55)(091); 623.411
The goal of this article is to give a short overview of some Persian manuscripts on casting bronze cannons,
the usage of rockets and different types of ordnance such as cannons, mortars and howitzers.  Additionally,
some manuscripts on shooting rockets that did not require a bombarding frame will also be discussed in the
present article. A manuscript on making and shooting fireworks will also be introduced in the manuscript.
Keywords: Persian manuscripts on firearms, casting bronze cannons, cannon (tup), mortar (xompāre),
howitzer (qapus), rocket (fešang), fireworks (ātašbāzi), grapeshot (kise-ye sāčme), cannister shot
(sāčme-ye tup).

Перські літописи про виготовлення
гармат, різних типів боєприпасів
(для гармат, гаубиць та мортир),

Персидские летописи про изготовление
пушек, различных типов боеприпасов
(для пушек, гаубиц, мортир),

ракет та феєрверків

ракет и фейерверков

Анотація
УДК 94(55)(091); 623.411
Завдання статті – дати короткий огляд перських манускриптів де розглянуто лиття бронзових гармат, використання ракет та різних типів
боєприпасів, як-то для гармат, гаубиць та мортир. Додатково розглянуті літописи де згадується  про використання ракет, що не потребують
станків та феєрверків.
Ключові слова: перські літописи про вогнепальну зброю, литі бронзові гармати, гармата,
мортира, гаубиця, ракета, феєрверк, картеч.

Аннотация
УДК 94(55)(091); 623.411
Задача статьи – дать короткий обзор персидских летописей, где рассмотрены литье бронзовых пушек, использование ракет и различных типов боеприпасов для пушек, гаубиц и
мортир. Дополнительно рассмотрены манускрипты, где упоминается об использовании ракет без станков и фейерверков.
Ключевые слова: персидские летописи об огнестрельном оружии, бронзовые пушки, пушка,
мортира, гаубица, ракета, фейерверк, картеч.

Introduction

mation by Persian authors such as the manuscript Resālei dar Fešang [Treatise on Rockets]
written by Mohammad Rezā Tabrizi during
the Qajar period. Others are merely translations such as the mansucript Tupxāne va
Golule-ye Ān (Artillery and its Projectiles)
translated from Russian into English by Najafqoli Xā and Petros Xān. Before going into
explaining different types of Persian manu-

There are a number of Persian manuscripts
on casting cannons, shooting rockets, mortars, howitzers, cannons and fireworks. Some
of these manuscripts are original Persian
manuscripts such as an untitled Safavid-period manuscript on cannon casting written
by Soleymān. Others are partly translated,
annotated and then added with extra infor-
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guns were mortars and howitzers which were
shorter and stubbier than cannons. Mortars
fired shells (exploding projectiles) and were
used in stationary situations such as sieges.
On the other hand, howitzers were mounted
on carriages and could be used on battlefields
and static situations. Howitzers and mortars were used to fire exploding shells and
also grapeshot. They could also fire incendiary shells (light balls), smoke balls, stink
balls, message balls and carcasses (bundles
ДЛЯ
ОЗНАЙОМЛЕННЯ !!!
of flammable, explosive and anti personnel
materials). Swivel guns were smaller caliber
cannons used in static defense, naval actions
and on the backs of camels.

Introduction of some Persian
manuscripts on firearms

Fig. 1. The cannon mold on top of the
foundry fastened with bricks and cement
to a crossbeam supported by two [upright]
posts fixed at the sides of the mold

scripts on ordnance, a short excusion will be
given regarding the related terminology of
different types of ordnance or guns. In contrast to rockets these types of weapons need
a frane to shoot with and are classified in
cannons, mortars and howitzers. Generally,
cannons were long guns which shot or fired
solid and non-exploding projectiles. These
projectiles were meant to smash and shatter
their target by the velocity of the firing and
mass of the projectile which would travel in
a flat parabola. There were also other types
of cannon balls such as grapeshot and a later improvement cannister shot (a tin cylinder filled with musket balls) which were
used against living targets. Other types of

In this part of the article, some of Persian
manuscripts on firearms are introduced
briefly:
a) Manuscript on casting bronze cannons: The earliest known manuscript on
firearms is a Safavid-period manuscript on
casting bronze cannons written by Soleymān. This manuscript is kept in the Central
Library of the University of Tehran with the
number 2085. The end of the manuscript
is signed with the inscriptions Kamtarin
bande-ye dargāh Soleymān qurči-ye mezrāq
(the Lowest servant of the court, Soleymān
who holds and takes care of a short spear
[for the king]). The manuscript consists of
51 pages and seventeen drawings.
b) Tofang-e Verendal va Martin va
Sāyer-e Tofanghāye Tahpor [Werndl* and
* Cronin writes «The Austrian Werndl rifle
was the regulation arm of the infantry. About
70,000 of these weapons had been purchased
at various times by the Qajar representative in
Vienna, but during Naṣer-al-Din Shah’s reign
most of the troops in Tehran were actually
armed with old percussion guns».
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Fig. 2. Two pages of the manuscript Tofang-e Verendal va Martin va Sāyer-e
Tofanghāye Tahpor.

Fig. 3. A drawing from the manuscript Resālei dar Fešang showing the usage
of the rockets in the field.
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Fig. 4. A drawing from the manuscript
Resāle-ye Qurxāne [Treatise on Arsenal]
showing a rammer and the wooden frame
of rammer.

Fig. 5. A drawing from the manuscript
Majmueye Qavāe’d-e Nezām (Collection of
Military Regulations) showing a Persian
soldier in training with a flag.

Martin and Other Breechloading Rifles]
(Fig. 2): It was written by Esmāil Tofangdār Qarabāqi va Šāmlese. This manuscript
was written by the order of Amir Nezām.
It was written in 1134 Hegira (1721-1722):
The manuscript consists of 43 pages and
has no drawings and pictures.
c) Resālei dar Fešang [Treatise on
Rockets] (Fig. 3): It was written by Mohammad Rezā Tabrizi written in 1256 Hegira, which is 1840 C.E..The manuscript
is kept in the National Library of Iran in
Tehran with the number 1055. This manuscript is a combination of a translation of

two different Congreve manuscripts and
the writer translates some parts directly and some parts are written and added by Mohammad Rezā Tabrizi himself
as he says that he was under the impression that Congreve did not explain clearly and wanted to hide important aspects.
It has ten plates. Although the paintings
resemble the paintings of Congreve books
on rockets, all soldiers in Tabrizi’s book
are depicted with Qajar-period uniforms
of the Persian army holding the Iranian
flag of the lion and the sun. The enemy
is shown holding the Ottoman flag and
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SPRZĘT ARTYLERYJSKI ARMII
RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW
W XVIII w. (do 1789 r.)
Аbstract

UDC 94(438)«17»; 623.411

The Artillery Weapon in the Polish and Lithuanian Army in the Years 1717–1789
In the year 1718 the Polish artillery numbered more than about 300 canons and mortar, most of them
manufactured in 17 century. There were only 10 canons in the Lithuanian army. About 30 canons in
Poland and Lithuanian were produced till 1718–1763. From 1767 to 1789 it were manfatured about
243-246 canons and mortars by two Polish arsenals only. In the year of 1789 the Polish artillery had
321 canons. Mоre than 50% were produce in the second half of 18 century.
Keywords: artillery, cannon, Rzeczpospolita, Poland, Lithuania, 18th century.

Артилерія у польській та литовській
арміях у 1717–1789 рр.

Артиллерия в польской и литовской
армиях в 1717–1789 гг.

Анотація
УДК 94(438)«17»; 623.411
У 1718 р. у польській артилерії налічувалось
близько 300 гармат та мортир, більшість з яких
була виготовлена у XVII ст. У литовській армії налічувалось тільки 10 гармат. Протягом
1718–1763 рр. у Польщі та Литві було виготовлено близько 30 гармат. Від 1767 до 1789 р.
два польських арсенали виготовили близько
243–246 гармат та мортир. У 1789 р. у польській артилерії вже налічувалось 321 гармата.
Більше половини гармат було виготовлено у
другій половині XVIІI ст.
Ключові слова: артилерія, гармата, Річ Посполита, Польща, Литва, XVIII ст.

Аннотация
УДК 94(438)«17»; 623.411
В 1718 г. в польской артиллерии насчитывалось около 300 пушек и мортир, большая часть
которых была изготовлена в XVII в. В литовской армии насчитывалось только 10 пушек.
На протяжении 1718–1763 гг. в Польше и Литве было изготовлено около 30 пушек. С 1767
по 1789 гг. два польских арсенала изготовили около 243–246 пушек и мортир. В 1789 г. в
польской артиллерии уже насчитывалось 321
орудие. Более половины орудий было изготовлено во второй половине XVIІI в.
Kлючевые слова: артиллерия, пушка, Речь
Посполитая, Литва, XVIII в.
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ziałania wojenne na ziemiach
Rzeczypospolitej Obojga Narodów od końca 1701 r. do jesieni
1709 r. w znaczącym stopniu wpłynęły
na stan artylerii polskiej i litewska. Duża ilość sprzętu artyleryjskiego została
zniszczona lub wywieziona jako zdobycz wojenna przez Szwedów i Rosjan.
Szczególnie dotkliwa była utrata w miarę nowoczesnych dział 3- i 6-funtowych

wykorzystywanych w działaniach polowych. Nic więc dziwnego, że w 1710 r.
na Walnej Radzie Warszawskiego podjęto decyzję o odbudowie parku artyleryjskiego obu armii. Na ten cel przyznano
jednak bardzo skromne środki finansowe, co sprawiło, że mimo sporych możliwości produkcyjnych kuźnic w Bobrzy,
Samsonowie i kluczu bodzentyńskim
koło Kielc (od 1709 r. będących własno-
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czy niskiej jakości spiżu. Innym istotnym mankamentem artylerii koronnej
był uszkodzone czy zniszczone lawet, a
często nawet ich całkowity brak.
W latach
1718–1732 w ludwisarni ka- !!!
!!! СКОРОЧЕНА ДЕМО-ВЕРСІЯ ДЛЯ
ОЗНАЙОМЛЕННЯ
mienieckiej, dzięki dotacjom ze skarbu publicznego i z komór celnych województwa bracławskiego, w oparciu o
spiż ze złomowanych dział ściągniętych
z Lwowa, ppłk Archibald Glower odlał z
przeznaczeniem dla artylerii państwowej 7–8 armat 12- i 4-funtowych. Ponadto naprawił część starych armat i moździerzy [12, s. 499; 1, s. 1-7; 10; 13; 11,
s. 357-378; 20, s. 53-56; 3; 32, s. 321; 40,
s. 167, 182-184; 59, s. 219]*. W arsenale w Kamieńcu Podolskim dokonywano też interesujących przeróbek posiadanego sprzętu w celu dostosowania go
do potrzeb wynikających z warunków
prowadzenia działań bojowych na rozległych przestrzeniach Ukrainy czy Podola. W 1733 r. przekazano jednemu ze
zgrupowań wojska koronnego, tzw. partii ukraińskiej, trzy działka 2-funtowe,
naprawione, ozdobione „malarską robo-

Rys. 2. Armata polska 6-ft odlana w XVII w.
Historyczno-Wojskowe Muzeum Artylerii,
Wojsk Inżynieryjnych i Łączności
w St. Petersburgu, foto autora.

bic i lekkich moździerzy. Były to działa
odlane w czasach panowania dwóch
młodszych Wazów, Michała Korybuta i
Jana III Sobieskiego, które uznawano za
sprzęt w pełni wartościowy, zdatny do
użytku także w działaniach polowych
(armaty 3-, 6- i 12-funtowe oraz lekkie
moździerze). Część jednak dział z tego okresu miało obniżone parametry
za sprawą zbyt krótkich i cienkich luf,

* Nie sposób precyzyjnie określić ilości dział
odlanych w tym okresie. Memoriał Alojzego
Fryderyka Brühla z 1765 r. uwzględnia jedynie
trzy armaty 12-funtowe, całkowicie pomijając czterofuntówki. Historyk Tadeusza Nowak
uważa, że wyprodukowano 4 armaty 12-funtowe i 5 armat 4-funtowych. W przypadku
pierwszych, według inwentarzy sprzętu z lat
1733–1789 na wyposażeniu twierdzy kamienieckiej były ich trzy. Czwarta ćwierćkartauna,
to odlane na zamówienie Sieniawskiego działo „św. Mikołaj”, które w 1792 r. znajdowało się
w zamku w Międzybożu. W przypadku czterofuntówek Nowak oparł się na lustracji z 1733 r.,
w której wyliczono 5 takich armat i wszystkie
uznał za nowoodlane. W rzeczywistości jedno
z nich to krótkolufowa czterofuntówka odlana
w 1666 r. dla twierdzy w Białej Cerkwi.
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Rys. 3. armata 6-funtowa odlana w 1732 r., , Historyczno-Wojskowe Muzeum Artylerii,
Wojsk Inżynieryjnych i Łączności w St. Petersburgu, foto autora.

!!! СКОРОЧЕНА ДЕМО-ВЕРСІЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ !!!

Rys. 4. Herb Rzeczypospolitej na armacie
odlanej w 1732 r., Historyczno-Wojskowe
Muzeum Artylerii, Wojsk Inżynieryjnych i
Łączności w St. Petersburgu, foto autora.

Rys. 5. Herb Gryf Jana Klemensa Branickiego na armacie odlanej w 1732 r., , Historyczno-Wojskowe Muzeum Artylerii, Wojsk
Inżynieryjnych i Łączności w St. Petersburgu, foto autora.
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Historyczne Muzeum Artylerii, Wojsk
Inżynieryjnych i Łączności w St. Petersburgu posiada w swoich zbiorach odlaną w 1732 r. w Gdańsku przez Michała
Wittwercka armatę 6-funtową z wybitym w części wylotowej herbem „Gryf ”
Branickiego. Możliwe, że jest to jedna z
pięciu armat tego typu znajdujących się
1789 r. w arsenale kamienieckim
[34,
!!! wСКОРОЧЕНА
ДЕМО-ВЕРСІЯ
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ !!!
s. 110]. Na zachowanej armacie w części dennej znajduje się trzypolowy herb
Rzeczypospolitej i Wettinów. Pod koroną na tarczy prawej (dla patrzącego lewej) umieszczony jest Orzeł Polski, na
lewej Pogoń litewska, a pośrodku herb
domu Wettinów (Rys. 3–5).
Potencjał artylerii koronnej w ostatniej dekadzie panowania Augusta II powiększyło kilka-kilkanaście armat pozyskanych w inny sposób niż zakup z
budżetu generała artylerii. Jak wynika Rys. 6. Herb Pilawa Złota.
ze sporządzonego w 1789 r. inwentarza
arsenału warszawskiego, w 1732 r. zostało odlanych 6 dział 6-funtowych, które Teodora Potockiego [19; 6; 26, s. 372].
prawdopodobnie przywieziono z Sak- Nie wiadomo jakie były ich parametry
sonii w związku z kampamentem czer- techniczne, na pewno na lufie wybity
niakowskim i na trwale zasiliły artylerię był herb Potockich, czyli Pilawa (Rys. 6).
koronną [32, s. 158; 26, s. 372]. DodatW czasach panowania Augusta III
kowo w trakcie polskiej wojny sukcesyj- (1734–1763) nabytki artylerii koronnej na stan artylerii koronnej przejęto w nej były znacznie skromniejsze. Udo1733 r. kilka niewielkich wagomiarowo kumentowanie to: 2 działa 3-funtowe
armat znalezionych w Pałacu Saskim w odlane w 1738 r. oraz 6 armat 3-funtoWarszawie, a będących własnością ro- wych podarowanych wraz z całym pardu Wettinów. Nie wydaje się przy tym, kiem artyleryjskim w 1753 r. lub 1754
aby po rzeczywistym przejęciu władzy r. przez Henryka Brühla [32, s. 158-159;
w Rzeczypospolitej August III rewindy- 53, s. 250-251]*. Nie można jednak wykował te armaty. Cały ten sprzęt artyle- kluczyć, że artylerii koronnej przybyło
ryjski został prawdopodobnie odlany w
ludwisarniach na terenie Saksonii i od * W. Konopoczyński na podstawie raportu spowyprodukowanych w Rzeczypospolitej rządzonego w 1755 r. dla ambasadora francuodróżniały się parametrami techniczny- skiego przez byłego nauczyciela Czartoryskich
mi oraz zdobnictwem.
i Poniatowskich Moneta, przypisał Brühlowi
Od lat 30. XVIII w. na stanie artyle- sprowadzenie z Drezna 12 armat 8-funtowych
rii koronnej znajdowało się 12 dział po- „pro ornamentu cekauzu warszawskiego” [42,
lowych podarowanych przez prymasa t. 1, s. 333; 26, s. 372].
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