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ЗБРОЯ. СПОРЯДЖЕННЯ. ТЕХНІКА

Денис ТОЇЧКІН

УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ШАБЛЯ 
ХVІІ–XVIII ст.: МОРФОЛОГІЧНІ ТИПИ 

Й ОСЕРЕДКИ ВИРОБНИЦТВА

проблематика кавказьких, турець-
ких та західноєвропейських шабель 
і вводяться в науковий обіг нові 
екземпляри2.

В Україні значних обсягом 
фа хових досліджень, присвячених 
шаблі, на жаль, немає. Частково нау-
кова інформація вряди-годи з’яв -
ляється в статтях і монографіях з 
історії військової справи та озбро-
єння українських військових під-
розділів різних часів. Але цілий 
ряд вельми важливих питань і далі 
належить до дискусійних. Одне з 
найгостріших пов’язане з поняттям 
„української козацької шаблі”. 

Питання „яка ж вона, тради-
ційна українська козацька зброя?” 
ставили ще перші видатні колек-
ціонери й дослідники козацьких 
старожитностей. Д. Яворницький 
описав козацьку шаблю як морфо-
логічний тип, проте не зумів помі-
тити жодної характерної ознаки, 
що не була б притаманна більшості 
тогочасних шабель. На малюнку 
в його книжці взагалі зображено 
шаблю ХІХ ст.3 

Славнозвісний збирач коза-
цьких старожитностей В. Тар нов-
ський скористався прогресивні-
шим на тому етапі розвитку істо-

Історія, джерела, термінологія
Серед об’єктів дослідження су -

часного зброєзнавства, певно, немає
такого давнього, дискусійного, за-
гадкового і водночас настільки відо-
мого загалові різновиду холодної 
зброї, як шабля. В Україні шабля 
вже не перше століття є одним з 
найважливіших символів козацтва, 
традицій, пов’язаних з національ-
ними визвольними та державотвор-
чими змаганнями. Не менш попу-
лярна вона й у найближчих сусідів 
нашої держави – Росії, Польщі, 
Угорщини. 

Шабля фігурує у величезній 
кіль кості приказок, висловлювань, 
художніх творів, а так само чис-
ленних наукових опрацювань у 
різних галузях історичної науки. 
І все ж таки дослідник, який має 
намір порушити наукову проблему, 
певним чином пов’язану з вивчен-
ням шаблі, одразу опиниться в дис-
кусійному вирі, навіть за умови, що 
торкнеться цієї теми лише побіжно. 
Адже досі остаточно не розв’язаною 
залишається проблема навіть само-
го визначення шаблі1. Це не завади-
ло, однак, нашим російським коле-
гам останніми роками видати низку 
праць, де ґрунтовно розробляється 
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ричної науки методом, диферен-
ціюючи зброю відповідно до її 
походження. Так, „козацькими” 
він уважав шаблі, що надійшли до 
його колекції від родин нащадків 
козаків4. Однак і він, очевидно, 
не уникнув помилки, придбавши 
в родичів російського генерала 
Скобелева карабелю XVII ст. як 
оригінальну зброю Богдана Хмель-
ницького5.

1936 року у Львові видано 
„Історію Українського війська” –  
дослідження якісно нового нау-
кового рівня. Залучивши значний 
масив документальних свідчень, 
автори цієї праці розглянули ком-
плекс козацького озброєння, вста-
новили поширеність і місце шаблі 
в тактичних схемах бойових дій 
козацьких військ. Вони ствердили 
існування „українського типу коза-
цької шаблі”, проте не спромогли-
ся докладно описати бодай кілька 
зразків, поклавши це завдання на 
майбутніх дослідників6. 

У 1960–1970-х рр. проблему ук -
раїнської шаблі порушив В.Си до-
 ренко в низці публікацій7. Аналі-
зуючи писемні джерела, він зафік-
сував факт виокремлення в деяких 
документах „черкесской сабли” 
(„сабли черкесс кого дела”), доку-
ментально обґрунтував українське 
походження її. Втім розгорнутих 
досліджень виробництва холодної 
зброї на українських теренах про-
ведено так і не було. Найбільша 
вада робіт В.Сидоренка – обмежен-
ня джерельної бази лише писемни-
ми документами. Відтак лишилося 
відкритим питання й про морфоло-
гічний тип козацької шаблі.

Першим ученим, що ґрунтовно 
вивчив зазначену проблему, вико-
риставши при цьому всі типи істо-
ричних джерел (з пріоритетом речо-
вих), став археолог І. Свєшников. 
Його знаменита праця, що й досі 
залишається невичерпним джере-
лом для численних наукових і псев-
донаукових розвідок, була першим 
в Україні серйозним зброєзнавчим 
дослідженням, у якому не тільки 
впроваджено в науковий обіг нові 
археологічні артефакти, а й прове-
дено значну роботу щодо україніза-
ції зброєзнавчих термінів8.

Праця І. Свєшникова теж має 
об межену джерельну базу, але 
це зумовлене в даному разі спе-
цифічними науковими завдання-
ми вченого. 

Після цієї роботи стало очевид-
ним, що питання „козацької шаблі” 
неможливо вирішити на матеріалі 
однієї збірки. 

Одночасно з І. Свєшниковим 
працював старший науковий спів-
робітник Львівського історичного 
музею (ЛІМ), головний хоронитель 
фонду зброї Б.Мельник. Він при-
ділив велику увагу дослідженню 
шаблі як різновиду холодної зброї. 
В одній з нечисленних публікацій, 
цілком присвячених цій темі, нау-
ковець на основі власного аналізу 
речових та іконографічних джерел 
дійшов висновку, що „української 
козацької шаблі” не існує не тіль-
ки як особливого морфологічно-
го типу, а і як предмета місцевого 
виробництва9. За цим висновком – 
величезний досвід роботи з вив-
чення колекцій зброї, насамперед 
Львівського історичного музею й 
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Чернігівського обласного історич-
ного музею ім. В.В. Тарновського, 
однак наведеного в статті обґрун-
тування для такого радикального 
висновку вочевидь замало.

Щоб прояснити це питання, 
треба передусім чітко визначити 
предмет дослідження – що вважати 
шаблею „козацькою” і яку зброю 
називати „українською”.

Вивчаючи шаблю як морфо-
логічний тип, потрібно з’ясувати, 
якими саме шаблями користували-
ся українські козаки й чи існував, 
як припускали дослідники10, оригі-
нальний „козацький” тип клин-
кової зброї з притаманною тільки 
йому сукупністю особливих ознак. 
Цим завданням зумовлений добір 
основного матеріалу досліджен-
ня – речових джерел. Звичайно, 
нині неможливо цілком певно ска-
зати, кому саме належав той чи 
інший екземпляр з колекції зброї, 
що зберігається в одному з музеїв 
України. Проте основа вже сформо-
ваних музейних фондів залишаєть-
ся незмінною – це приватні колекції 
відомих меценатів ХІХ–ХХ ст., зби-
рачів козацьких старожитностей, 
які намагалися добирати тематичні 
речі або збірки пізнішого періоду, 
сформовані в результаті злиття дав-
ніших колекцій, об’єднання музеїв і 
передачі експонатів з однієї музей-
ної установи до іншої. Прикладом 
першої групи можуть бути сучасні 
історичні музеї Дніпропетровська й 
Чернігова, прикладом другої – Львова 
й Переяслава-Хмель ницького. 

Дослідженню морфологічного
типу зброї козаків сприятимуть
також іконографічні джерела (далі 

посилатимемося на результати 
роботи, яку ми в цій ділянці ви-
конали)11.

Для загальної морфологічної 
характеристики шабель військової 
верстви українського населення 
доцільно послуговуватися термі-
ном „козацька шабля”.

Цілком очевидно, що факт ви-
користання зброї українськими 
козаками ще не становить достат-
ньої підстави для того, аби ви знати 
шаблю „українською”. Мова може 
йти про походження зброї як про-
дукту місцевого виробництва. Саме 
виготовлення такого складного 
предмета, як шабля в умовах реміс-
ничого виробництва на різних 
етапах передбачає застосування 
великої кількості спеціалізованих 
технологій, а отже, залучення фа -
хі в ців відповідної кваліфікації. Так, 
щоб виготовити клинок, треба було 
звертатись до коваля-мечника або 
шабельника, адже виготовлення 
робочої частини холодної зброї – 
надзвичайно делікатний процес, що 
потребував, з одного боку, наявності 
майстра потрібного досвіду й реміс-
ничої майстерності, а з другого – 
ставив високі вимоги до якості 
вихідної сировини. Повний комп-
лекс послуг з виготовлення шабель 
могли надавати в зброярських цехах 
великих міст.

Звичайно, далеко не кожна 
шабля ставала витвором мистец-
тва, особливо в часи, коли бойові 
дії точилися майже безперервно. 
Тож з середини XVII ст. спостері-
гається „демократизація” цього 
виду зброї. Проте навіть для того, 
щоб дібрати новий ефес до старо-

http://nvimu.com.ua/альманах/



107число 2, 2006

го клинка й перемонтувати шаблю 
наново, замало було звичайних 
ремісничих навичок. Бо ж ефек-
тивність шаблі як бойового зна-
ряддя визначалася комплексом 
вельми складних механіко-кінема-
тичних характеристик. Якщо в про-
цесі виробництва не враховували 
їх, виходила річ, мало пристосова-
на для виконання найважливішої 
функції зброї – захисту людського 
життя. Крім того, треба було зва-
жати на те, що кожна людина, здат-
на користуватися в бою шаблею, 
володіла цілком певними навич-
ками фехтування, які відповідали 
можливостям поширених у той час 
різновидів шабель. Тому майстер 
без таких знань у жодному разі не 
міг задовольнити індивідуальних 
вимог майбутнього власника шаблі. 
Нагадаємо, що до часів, коли шаб-
лею „махали більше для годиться” 
було ще дуже далеко. 

Чи можна вважати шаблю 
„українською”, виходячи з тери-
торіальної локалізації майстерень, 
що забезпечували повний цикл її 
виготовлення? Стосовно цього ми 
частково поділяємо думку польсь-
ких дослідників. На пог ляд відо-
мого зброєзнавця В.Квасневича, 

національною слід уважати не 
тільки зброю, повністю виготов-
лену на території держави, а й 
змонтовану з довізних частин, 
стилістично й декоративно офор-
млену відповідно до національ-
ного смаку12. Ми йдемо далі й 
називатимемо „українськими” усі 
шаблі, змонтовані в осередках 
виробництва холодної зброї в 
межах території сучасної України: 
адже якість монтажу й художній 
рівень оформлення робіт місце-
вих майстрів у будь-якому разі 
об’єктивно відображають рівень 
розвитку техніки й культури 
ремісничого виробництва, неза-
лежно від особистих уподобань 
замовників.

У нашому дослідженні ми ста-
вимо за мету, по-перше, проаналізу-
вати морфологічні типи козацької, 
а по-друге, встановити осередки 
виробництва української зброї.

Оскільки в сучасній історіогра-
фії зброєзнавчі терміни, зокрема й 
визначення морфологічних типів, 
трактуються вельми довільно, наше 
тлумачення використовуваних у цій 
роботі термінів дано в додатку, а 
характеристику вибраних для вив-
чення типів шабель – у таблиці 1.

Таблиця 1
Тип Період (ст.) Найхарактерніші ознаки
Польсько-угорський 
тип ІІ

Поч. і сер. 
XVII

Масивне руків’я, верхів’я мигдалеподіб-
не, відігнуте вниз, ефес відкритий або 
напівзакритий, довга пряма хрестовина. 
Клинок важкий, плаский, з незначною 
кривиною13. 

Польсько-угорський 
тип IV („орла”)

XVII – XVIII Верхів’я у вигляді реалістично виконаної 
голови орла14.
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Карабеля гусарська 
(т.зв. козацька)

XVII Конічне руків’я, сплющене витягнуте вер-
хів’я, з’єднане ланцюжком з кільйоном, 
гарда з короткими кільйонами.

Чечуги (смички) XVII – XVIII Мала гарда відкритого типу, довге верхів’я 
у вигляді ковпачка, розгорнутого вгору 
під тупим кутом, довгий маловигнутий 
клинок. 

Ординки (татарські) XVII – XVIII Масивна гарда відкритого типу, верхів’я 
у вигляді ковпачка, розгорнутого вгору 
під тупим кутом, довгі, розширені на кін-
цях кільйони, масивний широкий клинок 
значної кривини15.

Гусарська (чорна) XVIII Ефес закритого типу16.
Карабелі (кліх) XVII – XVIII Ефес відкритого типу з верхів’ям у вигляді 

стилізованої голови орла, невелика гарда з 
короткими кільйонами17.

Шамшир XVII Гарда відкритого типу, верхів’я у вигляді 
ковпачка, нахиленого під прямим кутом18, 
клинок характерної форми („лев’ячий 
хвіст”)

Килидж XVIII Гарда відкритого типу з довгими кільйона-
ми, комоподібне верхів’я, короткий широ-
кий сильновигнутий клинок з великою 
єлманню19.

Турецького типу XVIII Шаблі турецького походження з харак-
терним комоподібним верхів’ям і робочою 
частиною іранського походження.

Балканські XVII– XVIII Гарда відкритого типу з короткими кільйо-
нами, клинок іранського походження, 
характерне стилістичне та декоративне 
оформлення20.

Для аналізу ми використали ма-
теріали шести великих українських 
музейних колекцій зброї. Огляньмо їх.

У фондах Національного музею 
історії України (далі – НМІУ) збері-

гається одна з найбільших в Україні 
група шабель XVI–XХ ст. загальною 
кількістю понад 90 експонатів. Серед 
них 22 одиниці XVІI–XVIІІ ст. ува-
жаємо козацькими (див. табл. 2).

Таблиця 2
Морфологічні 

типи
Загальна 

нумерація
Інвентарні 

номери
Період 

(ст.)
Походження 

(країна)
Примітки

Карабеля

1 З–1365 XVII Україна (?)

2 З–40 XVI Польща

3 З–51 XVIII Туреччина

http://nvimu.com.ua/альманах/



109число 2, 2006

4 З–754 XVII
Іран – 

Туреччина (?)

Килидж

5 З–406 XVIII Туреччина

6 З–399 XVIII Туреччина

7 З–69 XVIII Туреччина

Турецького 
типу

8 З–62 XVIII Росія

9 З–68 XVIII Туреччина

10 З–55 XVIII Туреччина Церемонійна

Шамшир

11 З–41 XVIII Росія

12 З–49
XVII–
XVIII

Іран – Росія

13 З–133 XVII

Польсько-
угорська, 

тип ІІ
14 З–60 XVII Польща

З напів-
замкнутим 

ефесом

Орла 15 З–45 XVIII
Польща – 
Туреччина

Ординка 16 З–405 XVII Польща Янівка

Гусарська

17 З–409 XVIII Польща Баторійка

18 З–398 XVIII Польща
З чашко-
подібною 

гардою

19 З–294 XVII Польща Августівка

Чечуга 
(Смичок)

20 З–293 XVII Польща

Балканські
21 З–47 XVIII

22 З–64 XVIII

В основу колекції фондів Держав -
ного історичного музею ім. Д.Яворни-
цького в м. Дніпропет ровську (далі – 
ДІМ) покладено збірки не тільки 
само го Д.Яворницького, а й іншого 
видатного колекціонера – А.Поля. 
Виданий 1843 року каталог колекції 
старожитностей А.Поля21 містить 
ґрунтовну базу описів шабель. На 
жаль, абсолютна більшість речей з неї 
не представлена у фондах сучасного 
ДІМу. Для аналізу ми залучили 

6 одиниць зі збірки цього музейного 
осередку (див. табл. 3).

Колекцію шабель Чер ні гів сь-
кого обласного історичного музею 
(далі – ЧІМ) започаткував ще 
його засновник В.Тарновський. 
Найповніше сучасний склад збірки 
відображений у виданому 1990 року 
каталозі22. Досліджуючи матеріали 
експозиції і фондів цього музею, ми 
виявили 7 козацьких шабель (див. 
табл. 4).
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Таблиця 3
Морфологічні 

типи
Загальна 

нумерація
Інвентарні 

номери
Період 

(ст.)
Походження 

(країна)
Примітки

Карабеля
1 О–248 XVII Туреччина

2 О–262
Поч. 

XVIII
Польща

Турецького 
типу

3 О–249 XVIII
Туреччина – 

Україна

4 О–105 XVIII
Туреччина – 

Україна
Шамшир 5 О–255 XVIII Україна(?)

Чечуга 
(Смичок)

6 О–254 XVII Польща

Таблиця 4
Морфологічні 

типи
Загальна 

нумерація
Інвентарні 

номери
Період 

(ст.)
Походження 

(країна)
Примітки

Карабеля

1 И–2893 XVII
Туреччина – 

Україна
2 И–2897 XVIII Туреччина

3 И–2926 XVIII
Туреччина – 

Україна

Турецького 
типу

4 И–2931 XVIII Туреччина

5 И–2896 XVII Туреччина
„Шабля Івана 

Мазепи”
Карабеля 
гусарська

6 И–2910 XVII

Ординка 7 И–2916 XVII Туреччина – 
Україна

Колекція зброї Переяслав-
Хмельницького історичного му-
зею (далі – ПХІМ) порівняно мо-
лода, вона існує з 1954 р. (нині в 
Національному історико-етногра-
фічному заповіднику „Переяслав”). 
З часом зусиллями незмінного 
керівника музею М.  Сікорського та 
його колективу збірку значно роз-
ширили. У складі колекції ми іден-
тифікували 12 козацьких шабель 
XVII–XVIII ст. (див. табл. 5).

У фондах Харківського історич-
ного музею зберігається 5 одиниць 
шабель, які можемо вважати коза-
цькими (див. табл. 6).

Шаблі з музею „Козацькі моги-
ли” (нині – Державний історико-
меморіальний заповідник „Поле 
Берестецької битви”) проаналі-
зовано на основі даних з праці 
І. Свєшникова23. У складі колек-
ції – 7 шабель XVII ст. польсько-
угорського типу ІІ (з них 3 з напів-
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Таблиця 5
Морфологічні 

типи
Загальна 

нумерація
Інвентарні 

номери
Період 

(ст.)
Походження 

(країна)
Примітки

Карабеля

1 ПХМ 3569 XVII Туреччина
„Шабля Богдана 
Хм ельницького”

2 ПХМ 1876 XVII Польща

3 1818 XVII
Туреччина – 

Польща

4 ПХМ 4944 XVIII
Туреччина – 

Польща

Килидж
5

ПХНІВ 
1338

XVIII Туреччина

6 1718 XVIII Туреччина

Турецького 
типу

7 646 XVII Україна (?)
8 642 XVII Туреччина 

Шамшир 9 1739 XVII Іран

Орла
10

АИМ 
269/876

XVIII
Польща – 

Україна (?)

11 АИМ XVIII
Польща – 

Україна (?)
Карабеля 
гусарська

12 ПХМ 1703 XVII Польща

Таблиця 6
Морфологічні 

типи
Загальна 

нумерація
Інвентарні 

номери
Період 

(ст.)
Походження 

(країна)
Примітки

Килидж 1 З–198 XVIII Туреччина

Турецького 
типу

2 ОС–254 XVIII Туреччина

3 З–138 XVIII
Туреччина – 

Україна
Шамшир 4 ОС–577 XVII Іран
Ординка 5 ОС–217 XVII Литва

замкнутим ефесом) і 3 ординки 
того ж століття.

Зробивши обрахунки, ми виз-
начили відсотковий розподіл дослі-
дженого музейного матеріалу за 
типами (див. діаграму 1).

Велика кількість карабель збе-
реглася до наших часів не тільки 
завдяки популярності цього типу 

шабель серед козаків, а й вироб-
ництву такої зброї на теренах сусід-
ніх держав – Османської імперії, 
Польщі, нарешті самої України – 
у Львові.

Ці показники не можна сприйма-
ти як остаточні, адже кожна колек-
ція формувалася багато років у свій 
неповторний спосіб. Так, усі шаблі 
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з музею „Козацькі могили” віднай-
дено на полі Берестецької битви, 
тимчасом як переяславські експо-
нати надійшли з різних куточків 
країни тощо.

Звичайно, вивчення матеріалів 
шести музейних збірок все ж таки 
замало для всеосяжних виснов-
ків. Проте цього матеріалу цілком 
досить, щоб установити загальну 
тенденцію. При цьому вона повністю 
відповідає результатам перехресно-
го верифікаційного аналізу іконог-
рафічних джерел24. Відповідно до 
них, шаблі заможної української 
шляхти – високоякісні, оформлені 
на високому художньому рівні з 
ужитком коштовних матеріалів – 
турецьких типів (найбільша кіль-
кість), „шаблі «орла»”, карабелі, 
ординки, карабелі гусарські („коза-
цькі”). Зброя бідного або серед ньої 
заможності козака – це проста 
бо йова шабля одного з поширених 
в Україні типів (за нашими дослі-
дженнями – гусарського типу).

Наступне дуже важливе завдан-
ня – вичленувати з дослідженої 
зброї козацькі шаблі, зроблені в 
Україні. Тому ми приділили особ-
ливу увагу найцікавішим зразкам, 
що, на нашу думку, мають українсь-
ке походження. Відбирали шаблі, 
виготовлені в „проміжному”, неха-
рактерному для чистих турецьких, 
іранських і польських зброярських 
традицій стилі, часто з додаткови-
ми ознаками їхнього походження 
у вигляді гербів і написів. Нижче 
наводимо технічні характеристики 
таких шабель та їхній опис.

Колекція ДІМ
1. Шабля турецького (клинок – 

перського) типу, перша половина 
XVIII ст., інв. № О–249 (іл. 1). 
Сталь, залізо, ріг, дерево. Кування, 
карбування, гравіювання, виточу-
вання. Параметри: довжина шаблі 
(далі – А) 900 мм; довжина клинка 
(далі – B) 76 мм; ширина клинка 
біля п’яти (далі – C) 31 мм.

Діаграма 1
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Клинок сталевий, значної кри-
вини, долів немає. Бойовий кінець 
гострокінцевий, дволезовий. Від 
п’яти вздовж спинки завширишки 
4 мм йде тріщина, що може свідчи-
ти про низьку якість сталі клинка. 

Ефес відкритого типу. Гарда з 
жовтого, вкритого черню металу, 
проста, хрестоподібна. Перехрестя 
витягнутої ромбічної форми з двома 
парами шипів становить монолітну 
конструкцію з хрестовиною. Кінці 

кільйонів видовжені, мигдалеподіб-
ні. Щічки руків’я з рогу чорного 
кольору, з широкою заклепкою, при-
крашеною геометричним орнамен-
том посередині. Верхів’я викона-
не монолітно зі щічками, формою 
нагадує ятаган. З передньої і зад-
ньої частини руків’я – каптурець 
завширшки 13 мм з геометричним 
орнаментом. 

Піхви, завдовжки 760 мм, дере-
в’яні, обтягнені чорною шкірою. 
Мета лева, вкрита черню оправа 
складається з устя (58 мм), хвосто-
вика (240 мм) і невеликої обіймиці 
(90 мм), вкритих рослинним орна-
ментом. На усті й обіймиці розміще-
но кільця кріпити ремені портупеї. 

Особливість цього екземпляра 
в тому, що в центрі хрестовини міс-
титься герб: у німецькому щиті на 
червоному полі – лебідь, над щитом 
– італійська граф ська корона з 
дев’ятьма ви димими перлинами, 
нашоломник – лебідь (іл. 1а). 

1

1а
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З боків щит укритий рослинним 
орнаментом. Оскільки шабля на -
дійшла до Львівського історич-
ного музею з Підго рецького зам-
ку (до ДІМ передана в 1951 р.), 
логічно пов’язати герб (і відпо-
відно саму зброю) з польським 
родом, який посідав Підгір’я. Од -
нак аналіз джерел з історії родових 
гербів25 дає підстави для вис новку, 
що цей герб належав старовин-
ній шляхетській родині Дуніних-
Борковських (іл. 1б). На почат-
ку XVIII ст. представники цієї 
династії займали найвищі посади 
в козацькому війську й володіли 
маєтками в Чернігові. Так, Василь 
Каспарович Дунін-Борковський 
був генеральним обозним Війська 
Запо розького. Його посмертний 
ктитор ський портрет датується 
1701–1703 рр.26 На ньому бачи-
мо парадну шаблю старшини, яка 
також має верхів’я аналогічного 
типу (іл. 1в),що становить уні-
кальний випадок серед творів ук-
раїнського портретного малярс-
тва XVII–XVIII ст. Зважаючи на 
те, що згідно з даними перепису 

міщан 1666 р., у Чернігові пра-
цювало три ремісники-шабельни-
ки27 (а це – високий показник по -
рівняно з іншими великими місь-
кими центрами Київського, Чер-
нігівського й Смоленського воє-
водств), напрошується висновок, 
що розглянутий екземпляр шаблі 
виготовили місцеві майстри.

2. Шабля з клинком перського 
типу XVII ст., інв. № О–105 (іл. 2). 
Сталь, дерево. Кування, гравіювання. 
Параметри: А=880; B=745; C=31.

Клинок сталевий, середньої кри-
вини, без долів. Сторони плавно 
звужуються до вузького, гострокін-
цевого однолезового бойового кінця. 
Спинка клинка завширшки 5 мм.

Ефес відкритого типу. Гарда 
проста, хрестоподібна, пласка, без 
орнаменту. Перехрестя витягнутої 
ромбічної форми, з двома парами 
шипів, монолітно з’єднане з хрес-
товиною. Кінці кільйонів кулясті. 
Щічки руків’я дерев’яні, з двома 
заклепками. Верхів’я втрачено. 

1в

1б
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Цікава особливість цього екзем-
пляра в тому, що із зовнішнього боку 
клинка, у верхній частині викарбу-
вано кириличний напис: «Вhрность 
землh и преданіямъ». Нижче зобра-
жено перехрещені булаву й пірнач 
(іл. 2а). Виходячи з граматичних 
особливостей напису, датуємо кли-
нок першою половиною XVII ст.28 

З внутрішнього боку клинка, 
на рівні початку напису, є клеймо, 
що скидається на кириличну літе-

ру з надрядковим знаком (іл. 2б). 
Аналогів цього клейма ми не вия-
вили. Особливості монтажу, клей-
ма, напису наводять на думку про 
українське походження клинка.

3. Шабля перського типу (шам-
шир), XVII ст., інв. № О–255. Сталь, 
мідь, дерево. Кування, карбування, 
різьба. Параметри: А=87; B=745; 
C=31.

Клинок сталевий, середньої кри-
вини, без долів, з нехарактерною для 
шамшира малою єлманню. Бойовий 
кінець гострокінцевий, дволезовий. 
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Ширина спинки клинка поступово 
зменшується від п’яти до єлмані з 
5 до 3 мм, зникаючи в ділянці вістря. 

Ефес відкритого типу. Гарда про-
ста, хрестоподібна, з мідного стопу, 
у центрі вкрита карбованим рос-
линним орнаментом. Перехрестя 
витягнутої ромбічної форми з двома 
парами шипів становить моноліт-
ну конструкцію з хрестовиною. 
Кільйони короткі, зі сплющеними 
трикутними закінченнями. Щічки 
руків’я дерев’яні, оздоблені різним 
геометричним орнаментом, фіксу-
ються однією широкою заклепкою. 
Верхів’я дерев’яне, оливкоподіб-
не, виконане як окремий елемент, 
прикрашене різьбленням у виг-
ляді голови птаха. По всій дов-
жині руків’я з верхньої, торцевої і 
ниж ньої частини закріплено тонку 
мідну платівку, з геометричним 
орнаментом (іл. 3). Піхви втрачено.

Особливості декору, монтажу 
підводять до думки про місцеве 
виготовлення шаблі.

Колекція ЧІМ
1. Карабеля, ХVІІ ст. (іл. 4, 4а).

Інв. № И-2893. Сталь, срібло, 
шкіра, дерево. Кування, гравіюван-
ня, карбування, таушування, чернь. 
Параметри: А=995; B=885; C=32.

Клинок сталевий, значної кри-
вини, характерної для шамшира 
форми. Долів і єлмані немає. Дво-
лезовий бойовий кінець гостро-
кінцевий. З правого боку клинка в 
картуші сліди таушованого арабсь-
кого напису.

Ефес відкритого типу. Гарда зі 
срібного стопу, хрестоподібна. Ви-
тяг нуте ромбічне, з двома парами 
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шипів перехрестя становить моно-
літну конструкцію з хрестовиною. 
Кінці кільйонів краплястої форми. 
Руків’я обтягнене шкірою ската. 
Щічки прикріплені до хвостовика на 
трьох заклепках. У центрі хрестови-
ни рослинний орнамент. Заклепки 
руків’я й срібна ажурова оправа при-
крашені квітковим орнаментом.

Обламані піхви були вкриті 
хозом. Заціліла оправа складається 
з устя й двох обіймиць з рухомими 
кільцями, вкрита рослинним орна-
ментом. На усті зображено хрест, є 
напис кирилицею й дата „1664”. 

Укладач каталогу чернігівської 
колекції зброї вважає, що шаблю 
зроблено в Україні29. Крім написів, 
підставою для такого висновку може 
бути незвичайна форма хрестовини 
з краплястими кільйонами. У певну 
суперечність заходять типовий для 
Туреччини XVII ст. декор30 і пара-
лельні сторони руків’я, не прита-
манні тогочасним турецьким кара-
белям.

2. Шабля вірменська (ордин-
ка), ХVІІ ст., інв. № И-2916 – 
з колекції Тарновського, № 130 
(іл. 5, 5а). Сталь, золото, срібло, 
дерево. Кування, карбування, гра-
віювання, таушування, чернь, зернь. 
Параметри: А=918; B=780; C=34.

Клинок сталевий, малої криви-
ни, з єлманню, без долів, таушо-
ваний золотом. Бойовий кінець 
гострокінцевий, дволезовий. З пра-
вого боку клинка біля ефеса зобра-
жені дві свічки, що горять, хрест у 
колі, вздовж обуха – напис латиною: 
„NDICA DOMINE NOCENTES ME 
EXPUGNA IMPUGNANTES ME” 
(„Засуди, Господе, тих, хто шкодить 
мені, та здолай тих, хто проти мене”).

Ефес відкритого типу, гарда зі 
срібного стопу, хрестоподібна. Пере-
хрестя з двома парами шипів, воно 
становить монолітну конструкцію з 
хрестовиною. Кінці кільйонів куляс-
ті. Руків’я вкрите срібною платів-
кою, із зерню й черню. Верхів’я у 
вигляді наперстка, нахиленого під 
тупим кутом у бік леза. Від хресто-
вини до верхів’я посередині руків’я 
проходить вузька срібна платівка. 

Обкладка піхов дерев’яна, вкри-
та срібною платівкою із зерню й 
черню. Срібну карбовану оправу 
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становлять устя, п’ять обіймиць і 
наконечник. На усті й централь-
ній обіймиці є рухомі кільця. Усі 
елементи оправи декоровано кар-
бованим рослинним орнаментом.

Ідентифікація шаблі як виробу 
львівських майстрів31 викликає в 
нас сумніви. Ні верхів’я, ані гарда не 
характерні для львівських ординок. 
Натомість типовий декор і напис 
спонукають думати, що клинок 
шаблі турецького виробництва. 

3. Карабеля, Україна, клинок ХVІІ 
ст., ефес ХVІІІ ст., інв. № И-2926 – 
з колекції В. Тарновського, № 143. 
Сталь, золото, рубіни, яшма. Кування, 
таушування, інкрустація. Параметри: 
А=960; B=840; C=32.

Клинок сталевий, середньої 
кривини, з єлманню, таушований 
золотом. На єлмані є діл. Бойовий 
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кінець гострокінцевий, дволезовий. 
З правого боку клинка біля ефеса – 
зображення двох свічок, що горять, 
Богородиці з дитям, двох янголів, 
які підтримують корону, прикраше-
ну рубінами. Уздовж обуха – напис 
грецькою мовою.

Ефес закритого типу, пізнішого 
походження. Гарда складається із 
захисної дужки, що переходить у хрес-
товину. Перехрестя з двома парами 
шипів становить монолітну конструк-
цію з хрестовиною. Загнутий униз 
правий кільйон закінчується куль-
кою. Щічки руків’я із сірої яшми, їх 
утримують на хвостовику три заклеп-
ки. Верхів’я – фігурної форми, вкрите 
металевою платівкою (іл. 6, світлина 
Є. Славутича). 

Згідно з каталогом колекції 
В.Тарновського, ця шабля – „дарунок 
гетьмана Мазепи осавулу Савичу... 
придбана у нащадків Савича”32. На 
нашу думку, клинок цієї шаблі виго-
товлений у Туреччині наприкінці 
ХVІІ ст. Ефес поєднує конструк-
тивні й декоративні особливості 
типів польської карабелі ХVІІІ ст. 
і гусарської шаблі. Робота українсь-
ких майстрів у даному разі могла 
полягати у виготовленні (перероб-
ці) ефесу та монтажі зброї.

Колекція ПХІМ
1. Шабля турецького типу, сере-

дина XVII ст., клинок ірансько-
го типу, інв. № 646. Сталь, шкіра, 
дерево. Кування, гравіювання. Пара-
метри: А=915; В=785; С=35.

Клинок сталевий, малої криви-
ни, з рикасо, дволезовою єлманню. 
Один широкий діл закінчується на 
єлмані. Бойовий кінець гострокін-
цевий, дволезовий. Із зовнішнього 
боку клинка – герб „Погоня”. 

Ефес відкритого типу. Гарда про-
ста, хрестоподібна, сталева, нехарак-
терної форми. Надзвичайно короткі 
кільйони мають кулясті закінчен-
ня. Перехрестя становить єдину 
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конструкцію з хрестовиною, шипи 
широкі, короткі. Щічки руків’я де-
рев’яні, закріплені на трьох орна-
ментованих заклепках. Верхів’я – 
перехідне до комоподібного (харак-
терне для др. пол. XVII ст.), з мета-
левою кулькою зверху.

Піхви дерев’яні, обтягнені шкі-
рою рудого кольору. Оправа піхов 
металева, складається з устя, двох 
обіймиць і наконечника з анало-
гом гребеня. На усті й другій обій-

миці – два рухомі кільця. Уся опра-
ва вкрита ледве помітним рослин-
ним орнаментом.

Впадають в око незвична форма 
гарди (іл. 7), що конструктивно являє-
собою проміжну відміну між давньо-
руськими і східними формами XVII ст., 
а також герб (іл. 7 а) – саме такий 
тип „Погоні” до середини XVII ст. 
використовувано на земельних печат-
ках Київського воєводства33. Втім 
герб вельми неохайно врізаний у тіло 
клинка лютуванням на розкарбовану 
заглибину. Очевидно, він пізнішого 
походження. Рештки декору з оправи 
піхов нагадують класичний турець-
кий „саз” (іл. 7 б).

7
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2. Церемонійна шабля „орла”, 
XVIII ст., інв. № АИМ 269/876 „з осо -
 бистої охорони гетьмана” (іл. 8). 
Сталь, срібло, дерево, напівкоштов-
не каміння, шкіра, оксамит. Кування, 
гравіювання, карбування, зернення, 
оздоблення камінням. Параметри: 
А=80,5; B=66; C=3,3.

Короткий широкий сталевий 
клинок своїми розмірами й фор-
мою єлмані відповідає турець-
кому типу пала, або гаддаре (за 
Е. Асвацатурян34), що одразу виріз-
няє цей екземпляр з маси відомих 
польсько-угорських шабель „орла” 
(за В. Квасневичем35); проте щодо 
самої характерної форми великої 
дволезової єлмані з гострокінце-
вим бойовим кінцем, то вона відо-
ма ще з XVI ст. і трапляється в різ-
номанітних угорських, польсько-
угорських і турецьких різновидах 
аж до XVІІI ст.

Уздовж обуха клинка проляга-
ють три рівнобіжні доли, два з них 
продовжуються на єлмані до вістря 
й утворюють реберця.

При п’яті клинка вигравіювані 
знамениті клейма „серпи”, що свід -
чать про його італійське або, ймовір-
ніше, штирійське (австрійське) по-
ходження (іл. 8а).

Ефес декоративно оформлений 
із золоченого срібного стопу. Гарда 
відкритого типу, хрестоподібна, 
вкрита карбованим і гравійованим 
геометричним орнаментом. Місце 
перехрестя займає трикутний ви-
ступ, спрямований вершиною в 
бік клинка. Кінці довгих кільйонів 
розгорнуті опозитно: лівий – угору, 
правий – униз. Щічки руків’я 
обшиті шкірою й обвиті позоло-
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ченим дротом. Верхів’я виконане 
у формі реалістичної голови орла. 
Позолочений ланцюг з’єднує дзьоб 
птаха з кінцем лівого кільйона.

Піхви дерев’яні, обтягнені ок-
самитом жовтогарячого кольору. 
Оправа піхов складається з устя, 
обіймиці й наконечника фігурної 
форми. Усі елементи оправи виго-
товлені зі срібного стопу, золочені, 
оздоблені напівкоштовним камін-

ням, укриті карбованим рослин-
ним орнаментом і зерню. На усті 
закріплено три нерухомі кільця, на 
обіймиці – одне. Оксамитова пор-
тупея з позолоченими, укритими 
карбованим орнаментом бляхами, 
призначена на те, щоб підвішувати 
шаблю через плече.

За сукупністю морфологічних 
характеристик ефеса шаблю вар-
то класифікувати як польсько-
угорський тип ІV („орлиних ша-
бель”, невідомих за межами Поль-
щі36). Втім нехарактерне загалом 
для польської (як і для турецької) 
зброярської традиції сполучен-
ня описаних вище клинка й ефеса 
наводить на думку про українсь-
ке виготовлення (монтаж) цього 
екземпляра.

3. Церемонійна шабля „орла”, 
XVIII ст., „з особистої охорони 
гетьмана”. Сталь, срібло, дерево, 
напівкоштовне каміння, шкіра, окса-
мит. Кування, гравіювання, карбу-
вання, зернення, оздоблення камін-
ням. Параметри: А=820; B=670; 
C=37 (іл. 9).

Короткий широкий стале-
вий клинок своїми розмірами й 
формою єлмані також відповідає 
турецькому типу пала, або гадда-
ре. Єлмань своєю формою відріз-
няється від попереднього екземп-
ляра – вона дволезова, тупокінцева. 
Такої форми єлмані відомі також 
у турецьких і угорських шабель з 
XVI ст.

Уздовж обуха пролягають два 
доли, що утворюють реберце. Верх-
ній закінчується на єлмані, нижній 
тягнеться до вістря.
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Конструкція й декор ефеса та 
піхов відрізняється від попередньо-
го зразка тільки зеленим кольором 
оксамиту.

Обидві шаблі передані з Вій сь-
ково-історичного музею артилерії, 
інженерних військ та військ зв’язку 
(м. Санкт-Петербурґ, Росія).

Цілком очевидно, що обидві 
шаблі виготовлені з метою парного 
використання при урочистих наго-
дах. Втім у конструкції встановлено 
бойові клинки, що разом з розкіш-
ним оформленням натякає на вико-
ристання цих шабель для охорони в 
супроводі вельможних осіб.

Колекція ХІМ
1. Шабля перського типу, 

XVIII ст., інв. № З-138 (ОС – 171). 
Сталь, бронза. Кування, литво, кар-
бування. Параметри: С=34 мм; обух 
при п’яті – 5.

Клинок сталевий, середньої кри-
вини, без рикасо, обламаний у верх-
ній частині. Посередині проходить 
один широкий діл, другий, вузький – 
уздовж обуха. При п’яті з обох боків 
ледве помітно гравійований контур-
ний рослинний орнамент.

Ефес відкритого типу, суціль-
ний, литий з бронзи. Гарда проста, 
хрестоподібна. Видовжені короткі 
кільйони мають кулясті закінчен-
ня, верхній кільйон обламаний. 
Перехрестя витягнутої ромбічної 
форми, шипи видовжені, широкі. 
Верхів’я оливкоподібне, наслідує 
форму класичного шамшира. Весь 
ефес укритий рослинним орнамен-
том у вигляді виноградного ґрона й 
листя (іл. 10).9
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істориків та зброєзнавців у Львові 
й стосується воно найперше вір-
менських ремісників.

Осередки виробництва 
й ремісники-шабельники

Ми вважаємо, що центри вироб-
ництва українських шабель можна 
локалізувати, виявляючи зброярів-
шабельників серед міщан (цехові 
й позацехові виробничі осеред-
ки); ремісників козацької верстви; 
ремісників верстви вільних селян.

Вище вже згадувалося про над-
звичайно високі вимоги, які ставило 
виробництво зброї перед ремісни-
ками. Відповідна організація й май-
стерність своєю чергою передбачали 
високий рівень спеціалізації май -
стрів, що був притаманний усій мета-
лообробній галузі XVII–XVIII ст. і 
зумовлювався підвищеною склад-
ністю процесу виробництва метале-
вих речей за умов ручної техніки37. 
Ковалі спеціалізувалися на виго-
товленні певних складних виробів. 
Про це свідчать назви спеціаль-
ностей майстрів – членів коваль-
ських цехів38, а у великих центрах 
– назви цілих цехів. Так, у Львові 
в другій половині ХVІІ ст., крім 
власне ковальського цеху, існували 
цехи мечників, лучників, слюсарів, 
кітлярів, бляхарів, годинникарів, 
голкарів, людвисарів39. Причому в 
межах цих цехів працювали реміс-
ники приблизно 25 спеціальностей, 
що значно перевищувало розподіл 
за фахом у будь-якій іншій галузі40.

Саме з цієї причини єдиним 
майстром, що за середньовіччя ви -
робляв шаблі, був фахівець з виго-

Шаблю знайдено на острові 
Чортомлик. Передано з ДІМ.

На думку про українське похо-
дження зброї наводить оформлення 
її ефеса.

Отже, з масиву козацьких 
шабель ми дібрали тільки десять 
таких, що з більшою або меншою 
ймовірністю могли бути зроб-
лені в Україні. Проте стовідсотко-
вої гарантії не маємо ні в одному 
випадку. Адже дотепер не вияв-
лено жодного вірогідного вироб-
ничого клейма українських майс-
трів, а єдине напевне підтверджене 
речовими джерелами виробництво 
шабель та іншої зброї локалізовано 
зусиллями українських і польських 

10
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товлення саме цього виду зброї – 
шабельник (на заході України – 
мечник). Звичайно, за гострої пот-
реби до цього могли залучати й 
ремісників інших спеціальностей. 

Серед найінформативніших дже-
рел про кількість і спеціалізацію 
ковалів ХVІІ ст. насамперед треба 
назвати переписні книги, де зазна-
чено чисельність заняття людності 
різних поселень, а також різноманіт-
ні реєстри, люстрації маєтностей та 
описи володінь і майна41.

З поселень передусім приверта-
ють увагу привілейовані королівсь-
кі міста. Вони були найбільшими 
виробничими центрами державного 

значення з найрозвинутішими ремес-
лами. Найбільші міста належали до 
найдавніших, заснованих ще за часів 
Київської Русі. Їх було не так багато, 
це – Київ, Чернігів, Львів тощо.

Інша група складалася з порівняно 
молодих міст, більшість з яких пере-
росла в справжні великі виробничі 
центри вже в ХVІІ ст. На Лівобережжі 
В. Романовський на основі матеріалів 
перепису 1666 р. виділив 36 „справж-
ніх” великих міст42. 

Виявлені й уточнені дані про 
найзначніші зброярські центри й 
деякі менші міста Київського, Чер-
нігівського та Смоленського воє-
водств наводимо в таблиці 7.

Місто 
(кількість 

статей)

К
іл

ьк
іс

ть
 м

іщ
ан

 
(д

во
рі

в)

Р
ем

іс
ни

че
на

се
ле

нн
я

М
ет

ал
оо

бр
об

ни
х 

сп
ец

. (
дв

ор
и)

Кількість шабельників  (за статтями)

I II IІІ IV V VІ
Бобилі та 
підсусідки

Київ (ІV) 684
205 
(30)

17 
(8,2)

н/д — 1 — — —

Переяслав 
(III)

274
101 

(36,8)
19 

(18,8)
— 1 2 — — — —

Остер (V) 246
139 

(56,5)
15 

(10,7)
— — — — — — 1

Стародуб 911
341 

(37,5)
29 

(8,5)
1

Ніжин (V) 642
168 

(26,1)
39 

(23,2)
— — — 3 — — —

Сосниця 
(V)

567
156 

(27,5) 
14 

(8,9)
— — — 1 1 — —

Конотоп 
(VІ)

495
52  

(10,5)
10 

(19,2)
1 — — — — — —

Чернігів 
(V)

314
69 

(22)
7 (10) 1 — 1 — 1 — —

Таблиця 7
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Підрахунки виконано за опубліко-
ваними і неопублікованими43 дани-
ми перепису 1666 р. Аналізуючи 
виробництво в Ніжині, ми додат-
ково залучали друковані відо-
мості з цехової книги ніжинських 
ковалів44.

Київ, Стародуб і Ніжин були 
найрозвинутішими містами Геть-
ман щини. Тут склався значний 
прошарок торгових людей45. Це 
підтверджується кількістю реміс-
ників у тих галузях виробництва, 
продукти яких формували місь-
кий ринок збуту. Так, у Стародубі 
налічувалося 45 дворів шевців, 44 
кравців, у Києві – 36 дворів шев-
ців, 19 чинбарів тощо. Тим часом 
ремісників-шабельників припадало 
1–2 на місто. Отже, обсяги цього 
виробництва були невеликі, а його 
продукція призначалася на задово-
лення внутрішніх міських потреб.

Київ відігравав провідну ролю 
в торгівлі й ремісничому ви-
робництві всієї Наддніпрянщини. 
Проте інформації, що він мав окре-
мий зброярський цех, у докумен-
тах не виявлено. Втім відомо, що 
в місті діяв добре розвинений цех 
ковальський. Він був у привілей-
ованому становищі46 й об’єднував 
ремісників багатьох спеціальнос-
тей. Перепис 1666 р. зафіксував 
тільки одного шабельника, однак 
треба взяти до уваги, що перші 14 
сторінок матеріалів перепису втра-
чено. Єдиний двір шабельника у 
документ залічено до ІV (найбідні-
шої) статті, тож навряд, щоб у місті 
тоді працювали заможні майстри 
цього фаху (для порівняння: шев-
ців ІІІ статті було 5, ІV – 31)47. 

Отже, попри велике промислове й 
торговельне значення Києва обсяг 
виробництва шабель тут був воче-
видь незначний.

Важливе для нашої теми писем-
не джерело – книга ніжинських 
ковалів – найстаріша з цехових 
книг Лівобережжя, що збереглася. 
Ніжин – місто „молоде” (маґде-
бурзьке право отримало 1625 р.), 
ковальський цех у ньому створено 
порівняно пізно – у 1634 р. Згідно 
з даними згаданого джерела, цех 
був спільний для всіх ніжинських 
ремісників металообробної галузі 
(відсоток їх – найвищий порівняно 
з усіма іншими проаналізованими 
містами). Серед майстрів коваль-
ського цеху Ніжина було 3 шабель-
ників48.

Треба зазначити, що троє май-
стрів для другої половини XVII ст. 
– невелике число (у Львові тоді 
працювало майже 40 мечників). 
Проте такої кількості було більш 
ніж досить, щоб задовольняти 
внутрішні потреби й виконува-
ти незначні сторонні замовлення. 
У тому ж Львові з XV по XVII ст. 
працювало всього 4 мечників.

Міста південної Гетьманщини за 
складом населення різнилися від 
інших: вони мали більшу кількість 
заможних цехових майстрів, вели-
кі цехові об’єднання. Найбільшим 
торговельно-ремісничим центром 
тут був Переяслав, з найвищим у 
Київському воєводстві відсотком 
ремісників, зайнятих у металооб-
робній галузі (19%). За чисельніс-
тю ковалі, з них троє шабельників, 
посідали третє місце після шевців 
і кушнірів.
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У північній частині Лівобережжя 
найзначнішими містами були Чер-
нігів, Батурин, Остер, Нові Млини, 
Конотоп, Козелець і Сосниця. 
Остер розвивався як ремісничий 
центр (56% ремісничого населен-
ня). Майже всі ремісники метало-
обробних спеціальностей, включа-
ючи єдиного шабельника, належали 
до найбіднішої категорії. Ще біль-
ший центр, хоч і з нижчим, ніж в 
Острі, відсотком ремісників, явля-
ла собою в той час Сосниця. При 
загалом меншій кількості осіб, зай-
нятих у сфері металообробки, тут 
працювало двоє шабельників. 

У Конотопі виявлено невеликий 
відсоток ремісничого населення. 
Проте 53 ремісничі двори представ-
лені значною кількістю спеціаль-
ностей. Серед майстрів-металооб-
робників були слюсар (1 двір), кіт-
ляр (1 двір) і шабельник (1 двір). 
Шабельник жив тільки з ремесла 
(„пашні, коня й вола немає”49) і 
при цьому залишався одним з най-
заможніших у місті майстрів (пла-
тив найвищий податок). Це доволі 
рідкісний випадок, бо здебільшого 
заможні майстри-шабельники меш-
кали в містах з розвинутішим збро-
ярським ремеслом.

За кількістю міщанського насе-
лення Чернігів у середині XVII ст.
поступався згаданим містам Ліво-
бережжя. Він розвивався передусім 
як торговельний центр: кількість 
„торгових людей” у ньому значно 
перевищувала кількість ремісників. 
Ремісники становили невеликий 
від соток від усього населення міста 
(22%). Дуже мало були пов’язані з 
металообробкою (7 дворів, або 10%). 

Незважаючи на це, тут нам трапля-
ються одразу троє зброярів. Двоє з 
них платили високий податок (один 
– найвищий), це свідчить про їхню 
заможність. Специфіка зброярського 
виробництва Чернігова полягала в 
тому, що обидва заможні ремісни-
ки виготовляли водночас рушниці й 
шаблі, чого не було в інших містах. 
Третій (незаможний) зброяр працю-
вав лише як шабельник. Усі троє пов-
ністю відійшли від сільського гос-
подарства й заробляли тільки своїм 
ремеслом50.

Провідним осередком вироб-
ництва холодної зброї в ХVІІ ст. в 
Україні й одним з найбільших у Речі 
Посполитій був Львів. Зброярство 
тут мало давні традиції – за деяки-
ми відомостями, початки його 
сягали ХІV ст. З ХVІ ст. львівсь-
кі мечники входили до спільного 
для більшості ремісників металевих 
виробів ковальсько-слюсарського 
цеху, від якого відокремилися в 
1634 р51. Кількість цехових майстрів 
була порівняно невелика й зростала 
повільно. Як уже зазначалося, з ХV 
по ХVІІ ст. цех налічував чотирьох 
мечників. У 1623–1689 рр. міське 
право одержали й стали цеховими 
майстрами 39 мечників52.

Чільне місце в асортименті їхніх 
виробів посідали мечі та шаблі, а з 
ХVІ ст. – майже виключно шаблі53. 
Крім масової продукції, виготовля-
ли також коштовну зброю на замов-
лення, на продаж або як ремісничий 
„шедевр”, потрібний, щоб уступи-
ти до цеху (таке правило існувало 
також для майстрів у краківському 
й познанському цехах)54. Про обся-
ги і якість виробництва промовляє 
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той факт, що львівський цех меч-
ників очолював усі мечницькі цехи 
інших міст Руського й Подільського 
воєводств, а також здійснював галу-
зеву юрисдикцію над усіма реміс-
никами цієї спеціальності в засягу 
30 миль від Львова55. Взагалі зван-
ня майстра-мечника в цілій Речі 
Посполитій міг здобути тільки май-
стер, що навчався цього ремесла в 
Познані або у Львові56. Саме Львів 
був відомий як „школа ремісників” 
(seminarium mechanicorum). Про 
львівське виробництво холодної 
зброї збереглися красномовні свід-
чення сучасників. Зокрема Йоан 
Альнпех у своєму „Описі міста 
Львова” згадує великий військовий 
арсенал і наголошує на тому, що 
„ніде в Польщі не можна було б 
краще озброїти військо, як тут...”57.

Особливе торговельне значення 
міста, а також розмах виробництва 
в ньому холодної зброї, сприяли 
тому, що серед великого асорти-
менту експортних і реекспортних 
товарів значне місце належало зброї, 
зосібна шаблям58. Так, гетьман Ян 
Тарновський ще в 1547 р. закупив у 
трьох львівських купців 21 віз холод-
ної зброї. Напередодні Національно-
визвольної війни 1648 р. у Львів 
для закупівлі зброї виїхали довірені 
особи Богдана Хмельницького59. 

Розвинутим зброярським ви роб-
ниц твом славився Кам’янець-По-
дільський – головний центр Поділь-
ського воєводства. Єдиний спіль-
ний ковальський цех, що налічував 
26 ремісників, об’єднував мечни-
ків разом із слюсарями, кітлярами, 
лимарями, сідлярами і лудниками. 
Кам’янець-подільські мечники ще 

1592 року скаржилися на львівсь-
ких колег за те, що ті не приймали 
вивчених ними підмайстрів до своїх 
громад60. Кам’янець, як найбільший 
ремісничий центр Поділля, увесь 
час конкурував зі Львовом. Загаль-
на кількість ремісників досягала в 
ньому 130 осіб61.

У невеличкому подільському 
місті Сатанові „Люстрація 1578 р.” 
зафіксувала 57 ремісників, у тому 
числі одного мечника62.

По Брацлавському воєводству 
є свідчення, що клинкову зброю 
виготовляли у Вінниці. Так, в описі 
пограбованого майна шляхти-
ча С.Кропивницького згадуються 
”... ша бель пахолчих барвеных пять, 

роботы Вhницкое...”63.
Зважаючи на пересічно незначну 

кількість ремісників-шабельників 
і мечників у містах Гетьманщини, 
логічним буде припустити, що біль-
ша частина їхніх виробів викорис-
товувалась для внутрішніх міських 
потреб.

Треба підкреслити також вплив 
фактору розвинутої торгівлі на 
рівень міського виробництва клин-
кової зброї. Найбільша кількість 
заможних майстрів-шабельників 
припадає на полкові міста з підви-
щеною торговельною активністю – 
Ніжин, Переяслав, Чернігів. Час-
тина продукції ремісників цих міст 
постачалася, ймовірно, на внутріш-
ній ринок. Тож шляхта й заможні 
козаки могли купувати для себе 
та своєї військової дружини шаблі 
місцевого виробництва, що й зафік-
совано в документах.

Внаслідок недостатньої збереже-
ності архівних матеріалів видаєть-
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ся неможливим розглянути окре-
мо спеціалізацію цехових і поза-
цехових ремісників. Вивчаючи ста-
тистичні дані, важко визначити 
належність окремих майстрів до 
цеху. Проте навіть фрагментарні 
звістки свідчать про виробництво 
холодної зброї партачами, які на 
початку ХVІІ ст. почали серйозно 
конкурувати з цеховими ремісника-
ми в усіх виробничих сферах.

Я.Кісь подав відомості по Льво-
ву, згідно з якими на початку 
ХVІІ ст. в місті налічувалось близь-
ко 2 тис. цехових ремісників (4 тис. 
разом з родинами, учнями й під-
майстрами) і 1 тис. позацехових 
(2 тис. разом з родинами)64. У скар-
зі цехів і міського управління на 
львівського старосту й шляхту 
(1600 р.) наведено повний список 
позацехових майстрів Львова, серед 
них 5 мечників65.

На теренах західних воєводств 
партачі були під опікою власників 
юридик і становили значну вироб-
ничу силу, сприяючи вільній кон-
куренції і цим підважуючи станови-
ще цехів. Так, львівський староста, 
якому було дозволено мати на юри-
диці 6 ремісників, мав їх аж 150 та ще 
„багато інших бродячих людей”66.

Отже, коли йдеться про позаце-
хових ремісників, насамперед роз-
глядають юридики й магістратсь-
кі села, де кількість партачів була 
переважно більша, ніж у середмісті. 
У таких випадках під назвою „реміс-
ничо-торговельний центр” треба 
розглядати не тільки саме місто, а й 
належні до нього села67. 

Партачі не були обмежені цехо-
вою регламентацією, швидше пе -
реймали прогресивні технологічні 

методи й завдяки цьому збільшували 
відсоток продукції високої якості68. 
Крім того, вступ до цехів у вели-
ких містах Руського, Подільського 
та деяких інших воєводств був 
настільки ускладнений, що навіть 
талановитий, досвідчений майстер 
часто не проходив процедури добо-
ру або ж його взагалі не допускали 
до вступу через релігійні й націо-
нальні обмеження. Усе це призво-
дило до того, що й серед партачів 
було чимало висококваліфікованих 
ремісників. А власник юридики ціл-
ком міг забезпечити такого майстра 
вартісним обладнанням, скажімо, 
ковальським міхом. Приміром, у 
1654 р. львівські цехи зброярів, меч-
ників і слюсарів скаржилися на пар-
тачів, які, живучи під різною юрис-
дикцією, перешкоджають цеховим 
майстрам закуповувати сировину, 
переманюють підмайстрів, а готові 
вироби продають через купців69. 
З проаналізованої інформації вип-
ливає, що шаблі виготовляли як 
цехові, так і позацехові ремісники.

Досі в нашій роботі у зв’язку з 
визначенням осередків виробництва 
шабель в Україні йшлося тільки про 
одну, хоч і різнорідну, групу насе-
лення – міщан. Та загальний склад 
міської людності в XVII–XVIII ст. 
швидко поповнювався й козацькою 
верствою. До того ж після Наці-
о нально-визвольної війни 1648–
1667 рр. частина міщан, яка брала в 
ній участь, перейшла до стану козаків, 
помітно збільшивши їхню кількість. 
І.Крип’якевич наводить результати 
перепису 1654 р., що зафіксували 
значну зміну в складі населення: у 
деяких місцевостях до козацького 
стану перейшло понад 60–80 відсо-
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тків людності. Наприклад, у Батурині 
числилося вже 486 козацьких дворів, 
у Миргороді – 70870 (міщанських від-
повідно 365 і 156). Проте в найбіль-
ших містах чисельність козацького 
населення порівняно з міщанством і 
далі лишалася невеликою.

Козаки не підпорядковувалися 
встановленим міським правилам, 
зокрема й тим, що регламентували 
ремісничу діяльність. Ремісництвом 
вони займалися на свій розсуд, нех-
туючи цехові обмеження. З приводу 
численних порушень міських прав і 
пільг тільки в Ніжині, починаючи 
з 1663 р., було видано цілу низку 
гетьманських універсалів. У наказі 
ніжинських міщан зазначається, 
що шляхта й козаки, які оселилися 
в місті, займаються міськими про-
мислами, відійшли від підлеглості 
маґдебурзькому праву тощо71.

Серед козацьких міських реміс-
ників були спеціалісти різного фаху. 
Відомості про це містять матеріали 
Рум’янцевської ревізії, генеральних 
слідств полків, ревізьких книжок 
тощо. Так, за даними на 1766 р. 
у м. Острі козаки становили 54% 
населення. З них майже половина 
займалася ремеслами72.

Деякі відомості про ремісни-
ків-шабельників можна знайти в 
козацьких реєстрах 1649 р. І.Кри-
п’якевич73, Ф.Шевченко74 і Я.Дзира 
вказують на пов’язаність окремих 
прізвищ з ремісничим фахом. За 
даними цих дослідників поміж коза-
цьких ремісників були й спеціалісти 
металообробного фаху. Наприклад, 
Ф.Шевченко зазначає, що реєстр 
згадує 216 ковалів (загальна кіль-
кість ремісників у цьому документі 
– 747), проте їх вочевидь налічу-

валося значно більше. У війську 
вони мали виконувати спеціальні 
роботи: обслуговувати артилерію, 
виготовляти й ремонтувати зброю, 
підковувати коней тощо75. За допо-
могою Я.Дзири ми виявили прізви-
ща, пов’язані з ремісничим фахом 
шабельника. Ці дані узагальнено в 
таблиці 8.

Отже, до міст з наявним цеховим 
виробництвом шабель треба додати 
осередки, у яких цим ремеслом зай-
малися також козаки. Серед них – 
Канів, Київ, Корсунь, Миргород, 
Полтава, Прилуки, Черкаси, Чиги-
рин та Умань.

Крім козаків і міщан-ремісників, 
різноманітними ремеслами займа-
лися так само вільні селяни. До цієї 
верстви можна зарахувати міщан 
багатьох невеликих містечок. Ці 
містечка виникли переважно в пер-
шій половині XVII ст. і майже не 
мали ремісничого й торговельного 
населення. Чимало з них узагалі 
нічим не відрізнялися від сіл. Сам 
термін „міщани” часто прикладали 
до вільних селян76. До того ж сіль-
ське населення поділялося на коза-
ків і „посполитих”. Між цими двома 
групами не зафіксовано істотної 
майнової відмінності. 

У середовищі вільних селян 
міра розвитку ремісничого вироб-
ництва була неоднорідною. Так, 
на Батуринський, Бахмацький, 
Ніжинський, Борзнянський і Мен-
ський повіти (13 сіл, або 1250 
дворів) припадало всього чотири 
двори ремісників (0,32%), три з яких 
(ткача, кравця й шевця) були в с. 
Митченки й один двір (коваля) – у 
с. Тростянках Батуринської сотні77. 
Водночас у п’ятнадцяти селах Львова 
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Таблиця 8

Полк Сотня № Прізвище
№ сторінки 

реєстру*

Канівський

Волинцова Павла 1.  Шабуненко Никін 105

Гунина (Федора) 2.
 Шабельниченко** 

Микита
111

Масловська
3.

Шабельниченко 
Сахно

128

4. Шабельниченко Ігнат 128

Стародубова 
(Івана)

5.
Шабельнисенко 

Данило
100

6.
Шабельниченко 

Онофрей
7. Шабельниченко Улас 99

Стаяцька 8.
Шабельтасенко*** 

Лесько
126

Київський Макарівська 9.
Шабельтасний 

Трохим
306

Корсунський Герасименкова 10. Шабельник Мисько 151

Миргородський
Лубенська 

сільська

11. Шабельник Гаврило 389
12. Шабалтасний Яцько 391
13. Шаболтасний Семен 393

Переяславський Козельська 14. Шабельчик Данило 341

Полтавський Веприцька
15.

Шабалтасний 
Процик

427

16.
Шабелтасенко 

Лаврін
428

Прилуцький
Горлюнська 17.

Шабелтасенко 
Лаврін

457

Іваницька 18. Шабалтасний Савка 452
Прилуцька 19. Шабельник Гаврило 444

Черкаський 
Золотоніська 20. Шабельник Процик 90

Лазарева 21. Шабельник Фесько 78
Піщанська 22. Шабельник Курило 92

Чигиринський Бужинська 23. Шабельник Степан 35

Уманський Ладижинська
24. Шабельник Гриць 232

25.
Шабельників зять 

Улас 
231

* Сторінки зазначено за вид.: Реєстр Війська Запорізького 1649 р. – К., 1995.
** Суфікс -ич означає, що козак має це прізвище в другому поколінні. Так, прізвище 

Шабельниченко повинно означати син Шабельника.
*** Шабельтас – ремінь, на якому носять шаблю.
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(т. зв. магістратських) жила вели-
ка кількість ремісників. Висновок 
про це можна зробити з того, що на 
початку XVII ст. 53% всіх селянсь-
ких господарств у тих селах не мали 
землі й засобів виробництва. Вони 
жили з найму та ремісникували78.

Згідно з переписом 1666 р., у 
північних полках Лівобережжя на 
3638 дворів сільського населення 
припадало 397 ремісників (4,5% від 
загальної кількості)79. У 9 селах і 
24 „деревнях” Чернігівського повіту, 
як зазначається в переписній книзі, 
було „крестьян и пахотных людей 
157 дворов, промышленных людей 
3 двора, ремесленных 2 двора, бед-
ных и нищих 9 дворов”80.

На тлі пересічно незначної кіль-
кості ремісників у складі сільсько-
го населення подекуди вони могли 
досягати досить великого числа. 
Особливо багато ремісничих осе-
редків було в погарських селах, 
яких, за переписом, налічувалося 
понад півсотні. Типовий приклад 
становила „деревня Заливаная”, де 
на 24 записаних двори припадало 
11 ремісників різного фаху81. У тому 
ж таки Погарському повіті майже 
повністю ремісничою була „деревня 
Чеховичева” (17 колісників і один 
решітник на 19 записаних дворів)82. 
Очевидно, що більшість сільських 
ремісників поєднувала ремісництво 
з сільським господарством.

Як установив М.Ткаченко, на 
Лівобережній Україні існували села 
Василівка, Білоусівка, Уличі тощо, 
населення яких жило виключно з 
ремесла. Дослідник також проводить 
аналогії між назвами сіл і основним 
заняттям його мешканців – Кузнеці, 
Котлярове, Бондарівка тощо83. 

Навіть серед сучасних топонімів 
трапляються Шабельники (села Чи -
гиринського84 й Золотоніського85 
районів Черкаської і Полтавської 
областей86), Шабельне (село в 
Харківської області87).

Безперечно, з погляду наявності 
кваліфікованої робочої сили деякі 
села мали цілком достатній потен-
ціал для виготовлення в місцевих 
умовах холодної зброї, в тому числі 
клинкової.

Окремого дослідження потребує 
виробництво зброї на Запорозькій 
Січі. У своїй монументальній праці 
В. Голобуцький, описуючи Січ на 
Базавлуці, зазначає, що поблизу 
січового майдану стояли будівлі 
господарського призначення, серед 
них „кузні та інші майстерні, де лаго-
дили та виготовляли зброю, робили 
порох”88. Звичайно, сам характер 
Запорозької Січі, як автономного 
військового утворення, доконечна 
потреба ефективного самозабезпе-
чення диктували потребу в ремісни-
чих майстернях, у яких принаймні 
можна було полагодити зброю, зро-
бити порох і вилити кулі. 

На основі зібраних у процесі 
роботи матеріалів ми уклали карту 
розміщення в Україні зброярських 
осередків, у яких виготовляли шаблі 
(див. карту 1). Очевидно, дальші 
студії дадуть змогу доповнити її.

Наостанок резюмуємо наші вис-
новки щодо розглянутої в цій роз-
відці історико-зброєзнавчої пробле-
ми. Отже, на нашу думку, нині про 
українську козацьку шаблю можна 
говорити тільки як про зброю одно-
го з поширених в Україні морфо-
логічних типів, змонтовану місце-
вими майстрами-шабельниками, 
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діяльність яких засвідчують чис-
ленні писемні джерела. 

Що стосується стилістичного 
оформлення зброї, очевидно, що 
воно було вельми різнорідним. На 
жаль, використаний у цій роботі 
джерельний масив не дає можли-
вості простежити конкретні стиліс-
тичні напрями. Втім констатуємо 
загальну тенденцію серед українсь-
кої старшини споряджатися шабля-
ми східних типів, що виразно конт-
растує зі зброєю, популярною серед 
польської шляхти.

Ми схильні розцінювати резуль-
тати цієї роботи як початкові, пере-
хідні до наступного етапу – ґрун-
товного дослідження, яке б мало на 
меті остаточно розв’язати порушену 
проблему після опрацювання значно 
більшого масиву джерельних даних.

Додаток 
Тлумачення використовуваних термінів

Бойовий кінець – зона клинка, що 
прилягає до вістря. Може мати леза 
з обох сторін незалежно від наяв-
ності пера чи єлмані. Ми розрізняємо 
гострокінцевий (до 40°) і тупокінцевий 
(більш як 40°) бойовий кінець.

Верхів’я (головка) – верхня частина 
ефеса, потрібна для його скріплення, 
обмежувач, що запобігає втраті зброї 
під час фехтування й підвищує надій-
ність хвату руків’я п’ястю.

Вістря – загострений кінець клин-
ка (точка сполучення леза й обуха), 
призначений для завдання колольних 
ударів.

Гарда – сукупність захисних еле-
ментів ефеса.

Доли – повздовжні борозни, нане-
сені на бічні площини клинка.

Ефес – складова частина шаблі, що 
включає руків’я, гарду й верхів’я. Ефес, у 
якому гарда захищає п’ясть тільки з боку 
клинка, називається відкритим. У напів-
закритому ефесі гарда частково охоплює 
п’ясть, підсилюючи захист, проте не спо-
лучається з верхів’ям. А якщо захисні еле-
менти сполучаються з головкою чи торка-
ються її, утворюючи надійніший захист, то 
ефес називається закритим.

Єлмань – розширення в кінці клин-
ка у вигляді різкого уступу.

Зовнішній бік шаблі – бік, що вихо-
дить назовні в той час, коли шабля вкла-
дена в піхви, перебуває при лівому боці 
власника (для правші). Протилежний 
(лівий) бік називається внутрішнім.

Каптурець – металеве окуття, що 
є продовженням головки й покриває 
частину руків’я.

Кільйон – витягнута половина хресто-
вини, що безпосередньо захищає п’ясть.

Клинок – робоча частина шаблі.
Обух – задня (увігнута) тупа сторо-

на клинка.
Оправа піхов – частина піхов, що 

складається з устя, наконечника і кіль-
кох обіймиць з кільцями, у які просми-
куються ремені портупеї.

Перехрестя – видовжені металеві 
платівки або накладки різноманітної 
форми, розміщені в середній частині 
хрестовини перпендикулярно до неї.

Перо – загострена з двох сторін і роз-
ширена остання 1/5–1/3 частина шабель-
ного клинка.

Піхви – обов’язкова частина шабель-
ного комплекту, спорядження, щоб 
зберігати й носити шаблю. 

П’ята – місце на площині попе-
речного перерізу клинка, де він сполу-
чається з ефесом.
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Реберця – елементи клинка, утворені 
між кількома долами або борозенками.

Рикасо – незагострена частина клин-
ка біля п’яти.

Руків’я – тримальна частина шаблі, 
призначена для утримування зброї під 
час фехтування.

Спинка клинка – кількаміліметрова 
площина, протилежна лезу, що тягнеть-
ся від п’яти до вістря.

Устя – частина піхов, що захищає її 
верхню частину від пошкодження зверху.

Хвостовик – продовження клинка 
за п’яту, під руків’я.

Шабля – різновид наступальної хо-
лодної січної різально-колольної клин-
кової зброї, що сформувався в кінці VII 
– на початку VIII ст. н.е. Складається 
з довгого клинка, ефеса й піхов. 
Передусім є зброєю вершника і під час 
використання пов’язана зі специфічним 
комплексом кінського спорядження. 
Клинок шаблі викривлений, з лезом на 
вигнутому боці й обухом на увігнуто-
му. Він має вістря і хвостову частину 
для кріплення ефеса. Прямий перпен-
дикулярний удар шаблі має круговий 
рубально-різальний характер і здебіль-
шого дає змогу поєднати в одному русі 
обидві його фази (ураження – витяг-
нення). Шаблю носили переважно ліво-
руч (правші), збоку біля стегна.

Шипи – видовження перехрестя.
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 Церемонійна карабеля, відома як „Шабля 
Богдана Хмельницького”. Виробництво: 
Туреччина, друга половина XVII ст. Ма-
теріали: сталь, срібний стоп, позолоть, 
кість, шкіра, дерево. Техніка: кування, 
гравіювання, карбування, різьблення. 
Основні параметри: довжина шаблі – 925 
мм, довжина клинка – 805 мм, ширина 
клинка біля п’яти – 36 мм.

 Клинок сталевий, середньої криви-
ни з пером (вираженої єлмані немає) і 
одним широким долом. Обух звужуєть-
ся до загостреного з двох боків пера. 
Бойовий кінець гострокінцевий, дво-
лезовий. Із внутрішнього боку клинка 
вигравіювано мальтійський хрест. На 
зовнішньому боці клинка вигравію-
вано напис у два рядки: BOGDAN/
CHMIELNICKI. Далі п’ять симетрич-
но розміщених заглибин і продовжен-
ня напису: SZCZO POD ZBOROW … 
ZBARAZEM S/LAWY ZAROBYLY/ TOY 
POD BERESTESZKOM NA HO/LOWU 
UTRATYLY/ NEBU/LO SIE NA LAHOW 
SWOYH PORYWATY/ Y WSKOK ZA 
NEMY UTEKATY/ TO NE BU/LOBY W 
NASZY S/LAWY UTRATY (Адаптація 
сучасною мовою: ЩО ПІД ЗБОРОВ... 
ЗБАРАЖЕМ СЛАВИ ЗАРОБИЛИ/ ТО 
Є ПІД БЕРЕСТЕЧКОМ НА ГОЛОВУ 
УТРАТИЛИ/ НЕ БУЛО НА ЛЯХІВ 
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СВОЇХ ПОРИВАТИ/ І ВСКОК ЗА 
НИ МИ УТІКАТИ/ ТО НЕ БУЛО БИ 
В НАШІЙ СЛАВІ УТРАТИ).

 Ефес відкритого типу. Гарда проста, 
хрестоподібна, виготовлена зі срібно-
го стопу, позолочена. Видовжені довгі 
тонкі кільйони закінчуються кульками з 
карбованим геометричним орнаментом. 
Перехрестя становить єдину конструкцію 
з хрестовиною, шипи середньої довжини. 
Гарда вкрита гравійованим і карбованим 
орнаментом: посередині окрема квітка в 
колі, навколо картуш з арабесок.

 Щічки руків’я з різьбленої білої кості, 
закріплені на трьох заклепках, що завер-
шувались розетками. Бічні грані щічок 
звужуються в нижній частині. Верхів’я 
у вигляді стилізованої голови орла. 
Уздовж руків’я – мідний каптурець, 
гравійований арабесками.

 Піхви дерев’яні, обтягнені чорною ша-
греневою шкірою. Оправа піхов зі 
срібного стопу, позолочена, складаєть-
ся з устя, двох обіймиць з рухомими 
кільцями й наконечника. Усі елементи 
оправи вкриті характерним орнаментом 
– окремі квітки в центрі симетрично 
розташованих картушів у вигляді хмар 
чи/та арабесок „румі”.

 Наведений вище польський напис 
клинка майже точно повторює текст з 
клинка іншої шаблі – з колекції фун-
дації князів Чарторийських, що вперше 
згадується в липні 1815 р. як „шабля 
Богдана Хмельницького”. Відомості про 
цю шаблю, що нині зберігається в музеї 
фундації князів Чарторийських при 
Краківському національному музеї (інв. 
№ MNKXIV35), увів до наукового обігу 
відомий фахівець у галузі спеціаль-
них історичних дисциплін Ю. Савчук. 
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 На нашу думку, написи й хрест пізнішого 
походження. Їх нанесено замість знище-
ного оригінального турецького таушова-
ного декору (залишки його представлені 
п’ятьма симетрично розташованими при 
п’яті гніздами для коштовного каміння 
з кожного боку клинка та ще двома з 
внутрішнього боку біля початку єлмані, 
а також слідами від орнаменту).

 Спосіб і стиль виконання написів на 
клинку, сам факт варварського знищен-
ня первісного оформлення, фізично 
несполучного з пізнішим (що, напев-
не, призвело до радикального знижен-
ня грошової вартості всього виробу), 
дають нам достатні підстави висловити 
серйозні сумніви, що ця зброя могла 
призначатися як подарунок гетьма-
нові Української козацької держави 
Богданові Хмельницькому.
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вояка як оберіг від ворожої кулі, 
розмір – 145 × 50 мм.

До цієї самої приватної збірки 
належать ще котильйони: з ініціа-
лами „Х.Ж.” і написом „УНР”, 
розміром 146 × 56 мм (іл. на с. 4 
обкл.) і з ініціалами „В.І.”, розміром 
140 × 59 мм (іл. 3). Походження їх не 
встановлено.

Три котильйони зберігаються в 
Музеї народознавства Національної 
академії наук України у Львові. На 
двох з них є напис „Тячів”, на третьо-
му – орнамент (іл. 4, 5, 6), розміри 
всіх однакові – 110 × 45 мм.

Серед світлин передусім при-
вертає увагу унікальне фото з 
Бро дівського краєзнавчого музею 
невідомого вояка Легіону Україн-

10 11

ських січових стрільців (іл. 7)6. На 
його однострої бачимо котильйона 
(можливо, з ланцюжком до кишень-
кового годинника) і ще ціле ґроно 
всіляких відзнак. На традиційно-
му головному уборі січових стріль-
ців – шапці-мазепинці (проекту 
Дмитра Катамая) – кокарда з напи-
сом „У.С.С. 1914”, автором якої був 
хорунжий УСС Юліан Буцманюк. 
Крім того, на мазепинці зліва – 
кілька пам’ятних австро-угорських 
відзнак за участь у боях Першої сві-
тової війни. На мундирі – австрій-
ський пам’ятний знак за поранення 
(про це свідчить, мабуть, і шрам 
на обличчі). На лівій руці вояка 
– два військові перстені. Ймовірно, 
один з них з написом „Війна 1914–
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